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Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk tagjait, valamint a közelről és távolról érkezett kedves
vendégeinket.
We welcome all our church members and visitors. We are thankful to our Lord that today we can be
together.
“Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek
személyválogatók.” (Jakab 2, 1)
„My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory.”
(James 2, 1)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 309b. Seregeknek hatalmas nagy királya

Jászay László

- Előfohász
- Kezdőének: 152b. Ím, bejöttünk nagy örömben
- Főének: 8: 1-4v. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
- Bibliaolvasás: Jakab 2, 1-13
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 353: 1v. Dicsőült helyeken
- Alapige: Jakab 2: 1, 5 és 13
Debreczeni András lkp.
- Igehirdetés
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Hálaáldozat megáldása
- Hirdetések
- Záróének: 463: 1-4v. Aki értem megnyíltál
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Kivonulás közben orgonajáték

Jászay László

HIRDETÉSEK

■Kegyes adományok
● A mai, vasárnapi adakozási lista felolvasása. Istené legyen a dicsőség, adományozóinké a hálás
köszönet!
● A múlt vasárnap 32-en vettünk részt, a perselypénz $325 volt. Isten iránti hálával köszönjük
mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére
Pótszilveszteri vacsorára adakoztak: Szombathy Matilda, Szlávik Béla. Köszönjük szépen.
● A tagsági díjat, az egyházfenntartó járulékot befizette: Verse Attila $50, Veres Katalin
$50, Szemerei Antal $50, Szemerei Mária $50. Köszönjük szépen.

■ Betegjeink. Imádkozunk szeretett testvéreink mielőbbi meggyógyulásáért: Berki Irénke, Kiss Ákos,
Papp Gyöngyike, Pásztor Zsuzsa, Szécsi Katalin, Szécsi István, Urbán Tibor. Ez alkalommal is Isten
igéjének bátorító szavaival gondolunk testvéreinkre: “Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart,
mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.”
(Jakab 1, 12)

■ Események – rendezvények
● Ma tartjuk a következő rendes havi presbiteri gyűlést, 12:30pm órai kezdettel itt a templomban. A
presbiteri gyűléssel egy időben a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör is gyűlést tart a gyülekezeti teremben.
● Január 17-én, tartjuk a PÓTSZILVESZTERI VACSORÁT. A szórakoztató zenét Stark Ferenc
szolgáltatja. A vacsorát Sóti Ferenc és Ella, Bognár Gyöngyi, Szombathy Matilda és Szlávik Béla
adományozzák. Jelentkezni lehet a megszokott módon, a megadott telefonszámokon.
● Január 18-án, vasárnap, az istentisztelet keretében megtartjuk az év elei KÖZGYŰLÉST, melyre
szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk szavazattal rendelkező tagjait a templomban.
● Január 24-én, lesz a következő Magyar Iskola. Az iskola minden második szombat délelőtt 10:00
órától délután 1:00 óráig tart. Értékeljük és köszönjük a gyermekek jövőjét építő foglalkozást.
● Január 25-én, az istentiszteletet és a kávézást követően tartjuk az Őseink Nyomában,
Hagyományőrző Csoport második összejövetelét. A téma Attila hun király, a rövid beszélgetést indító
bevezetéssel Benedek Loránt Zsolt fog készülni. Mindenkit, aki a magyar történelem és kultúra
hagyományai iránt érdeklődik szeretettel várunk.
● Február 7-én, Garage Sale-t tartunk. Aki a garage sale-re adományozni szeretne kérjük, hogy
adományát legalább két nappal február hetedike előtt juttassa el a számunkra.

● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni kávézásra, kötetlen együttlétre, melyre a
süteményt ma, a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében Moser Gizella adományozta, a következő
vasárnapra Mestyán Malvina iratkozott fel. Köszönjük asszonytestvéreink áldozatos szeretetét.
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