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Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten
bennünk marad, és az õ szeretete teljessé lett bennünk:

13 Errõl ismerjük meg, hogy benne maradunk és õ mibennünk;
mert a maga Lelkébõl adott minékünk.

20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent,
és gyûlöli a maga atyjafiát, hazug az:

mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát,
hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?

1 János 4:12,13,20

1 János 1:8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bûn mi
bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi
bennünk. 9 Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy
megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden
hamisságtól. 2.1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek,
hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van
Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

2:15 Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a
világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg
abban az Atya szeretete. 23 Ez pedig az õ parancsolata,
hogy higyjünk az õ Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében,
és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.

4. 7 Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az
Istentõl van; és mindaz, a ki szeret, az Istentõl született,
és ismeri az Istent. 8 Aki nem szeret, nem ismerte meg
az Istent; mert az Isten szeretet. 9 Az által lett
nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az õ
egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk
általa. 10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük
az Istent, hanem hogy õ szeretett minket, és elküldte az õ
Fiát engesztelõ áldozatul a mi bûneinkért. 11 Szeretteim,
ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk
kell egymást.

21 Az a parancsolatunk is van õ tõle, hogy a ki szereti
az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.

5:12 A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az
Isten Fia, az élet sincs meg abban.

2 János 7 Mert sok hitetõ jött e világra, a kik nem
vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a
hitetõ és az antikrisztus.

12 Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam
papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy
elmegyek hozzátok, és szemtõl szembe beszélhetünk,
hogy örömünk teljes legyen.

3János 4 Nincs annál nagyobb örömem, mintha
hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.

Júdás 20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges
hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, 21 Tartsátok
meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi
Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.

A következõ 2 hétben olvassuk el otthonainkban a Példa-
beszédek könyvét.

Wentz György tv. a közelrõl és távolról érkezett rokonokkal a kedd délutáni
családi találkozón, Farmingtonhills-ben.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet

Kórus
Igehirdetés: Ellenállni a kísértéseknek (Péld 1:10-19)

- Pap Lajos

DU: 6:00 ISTENTISZTELET
Az istentiszteletet Fûr Béla vezeti.
Versösszeállító: Pap Enikõ
Igehirdetés: Herjeczki András (1993. január, videofelvételrõl)

Válasszon mindenki legalább egyet e jelek közül. A jövõ vasárnap aki
akarja, elmondhatja a délutáni szolgálatok során, hogy miért azt
választotta és mit jelent számára az az útjelzõ tábla. (Akik a szerda esti
alkalmakon ott vannak, gyermekeinktõl hallották már a válaszokat. Most
mi tegyük ugyanazt.) Találjunk szép magyar fordítást is a tábláknak.

GYÜLEKEZETI HÍREK

A lelkipásztor és felesége a mai napot a torontói gyülekezetben
tölti. A táborban van az úrvacsorai istenitsztelet. Szeretettel köszönti a
gyülekezetet. Imádkozzunk a többi gyülekezetért, közöttük a
torontóiért, s kérjük, hogy az Úr rendeljen pásztort nyája élére.

Imádkozzunk betegeinkért és gyengélkedõinkért. Renner
Jolánkáért, aki jobban van, Korpás testvérnõért, Korpás Katiért, id.
Fûr Béla testvérért és a mindenórás Kovács Irénért.

Kedden meglátogattuk Wentz testvért, Jakabékkal és Sinn
Rudiékkal együtt. Pontosabban részt vettünk a Wentz gyermekek által
rendezett családi találkozón, melyet annak a Nursing Home-nak a
gyönyörû udvarán rendeztek Jakab Rosemariék, ahol Wentz testvér
lakik az utóbbi években (Farmington Hills-ben). Itt voltak Wentz
Gyuriék Californiából és az éppen azon a napon esedékes 25 éves
házassági évfordulójukat tartó Kuti Kornélék, Floridából. És még
vagy további huszonegynéhány vendég, akik Wentz testvér
családjához tartoznak. Az ünnepség során átadtam a gyülekezetünk
köszöntését, amit viszont is küldött az ünnepelt. A találkozót
úrvacsorai alkalommal zártuk, melyet ifjabb Wentz György
(diakónus) testvér osztott szét.

Amint azt az Evangéliumi Hírnökben is olvashattuk, a táborban két
õszi alkalom is lesz: a táborzáróra szeptember 1-2-én kerül sor, a
hónap végén 28-30-ig pedig horgásztábort rendeznek a testérek. Lehet
készíteni a horgász felszerelést.


