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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.
“Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal
hirdessék igédet; nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád,
Jézus neve által.” (Apostolok Cselekedetei 4, 29-30)
“And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word
with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed
through the name of your holy servant Jesus.”(Acts 4, 29-30)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 337: 1v. Mennybéli felséges Isten

Jászay László

- Előfohász
- Kezdőének: 157. Nem vagyunk mi magunkéi
- Főének: 251: 1-3v. Jövel, Szentlélek Úr Isten
- Bibliaolvasás Apostolok Cselekedetei 3, 1-10
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 461: 1v. Mindig velem, Uram
- Alapige: Apostolok Cselekedetei 4, 23-31
Debreczeni András lkp.
- Igehirdetés
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Hálaáldozat megáldása
- Hirdetések
- Záróének: 455: 1-3v. Nagy vagy, te Isten
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Kivonulás közben orgonajáték

Jászay László

HIRDETÉSEK

■Kegyes adományok
● A mai, vasárnapi adakozási lista felolvasása. Istené legyen a dicsőség, az adományozóinké a hálás
köszönet!
● A múlt vasárnap 28-en vettünk részt, a perselypénz $318 volt. Isten iránti hálával köszönjük
mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére:
Magyar Iskola perselyében $25 adomány volt. Sivák Miklós és Margit udvar takarításra
adományozott. Köszönjük szépen.

● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hoztak: Moser Gizella, Szlávik Béla. Köszönjük
szépen.
■ Betegjeink. Imádkozunk szeretett testvéreink mielőbbi meggyógyulásáért: Berki Irénke, Bíró
Katalin, Kiss Ákos, Martos Eszter, Papp Gyöngyike, Pásztor Zsuzsa, Szécsi Katalin, Szécsi István. Ez
alkalommal is Isten igéjének bátorító szavaival gondolunk testvéreinkre: “Ezért magam is arra
törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt.” (Apostolok
Cselekedetei 24, 16)
■ Események – rendezvények
● Adományozást hirdetünk, ma és a következő vasárnapon a kárpátaljai honfitársaink megsegítésére. A
Magyar Református Szeretetszolgálat „1 kenyér 1 euro” néven új programot hirdetett, amely azt a célt
tűzte ki, hogy Beregszászon egy pékséget üzemeltetve naponta 700-1200 ember számára sütnek
kenyeret és szétosztják a rászorulóknak. Sok ember számára ez jelent egyedüli biztos élelmiszerforrást. Kérjük, aki teheti vegyen részt ebben az adománygyűjtő akcióban.
● Ma Potluck-ot tartunk, amikor különféle magyaros ételek lehet enni, melyeket otthon készítjük és
egymással megosztunk. Köszönjük mindenkinek az adományát és az ételek elkészítését. Mindenkit
szeretettel hívjunk és marasztalunk.
● Május 2-án, lesz a következő Magyar Iskola. Az iskola minden második szombat délelőtt 10:00
órától délután 1:00 óráig tart. Anyák napjára fogunk készülni. Értékeljük és köszönjük a gyermekek
jövőjét építő foglalkozást.
● Május 30 én tartjuk a következő rendes havi presbiteri gyűlést 12:30pm órai kezdettel itt a
templomban.
● Május 5-én, Találkozási Nap/Fellowship Day. Mindenkit szeretettel várunk a kötetlen együttlétre,
amely reggel 9:00 órakor kezdődik és délután 4:00 óráig tart.
● Május 7-én gyülekezeti bibliaórát tartunk este 6:00pm kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk.
Jelenleg a Jakab levelével foglalkozunk, Jakab 3: 13-18, énekeket tanulunk és közösen imádkozunk.
● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni kávézásra, kötetlen együttlétre, melyre a
süteményt ma, a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében Veres Katalin és Mestyán Malvina
adományozta a következő vasárnapra Bujdosó Erzsébet iratkozott fel. Köszönjük asszonytestvéreink
áldozatos szeretetét, valamint köszönjük a szolgálatot a mai szolgálatos presbitereknek, Moser
Györgynek és Cseh István.
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