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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 Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert
ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az
ellenségeskedést.” (Efézus 2, 13-14)
“But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.
For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing
wall of hostility.” (Ephesians 2, 13-14)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 348: 1v. Áldjad, én lekem

Jászay László

- Előfohász
Debreczeni András lp.
- Kezdőének: 153. Itt van Isten köztünk
- Főének: 25: 1-2 Szívemet hozzád emelem
- Bibliaolvasás: Efézusiakhoz írott levél 1, 1-10
Demeter Andor ny.lp.
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 157. Nem vagyunk mi magunkéi
- Alapige: Efézusiakhoz írott levél 2, 11-16,
Jakabffy Zsolt lp.
- Igehirdetés: Egy fal, ami biztosan leomlott
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Hálaáldozat megáldása
Debreczeni András lp.
- Hirdetések
- Záróének: 421: 1-3v. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Áldás
Jakabffy Zsolt lp.
- Kivonulás közben orgonajáték

Jászay László

■ KÖSZÖNTÉS:
● Nagy szeretettel köszöntjük Nt. Jakabffy Zsoltot, a San Fernando Völgyi Magyar Református
Egyház lelkipásztorát és kedves családját. Isten áldását kívánjuk életükre és szolgálatukra, és
egyben szeretettel üdvözöljük általuk is a San Fernando Völgyi magyar testvéreinket.
● Hasonlóan nagy szeretettel köszöntjük a Historica zenekar jelenlévő tagjait, akik koncertjére
az ebédet követően kerül sor. Isten hozott közénk benneteket.
● Köszönöm Ft. Demeter Andor ny.lp-nak és tiszteletbeli püspöknek az istentiszteleten vállalt
szolgálatot, valamint köszönöm Nt. Jakabffy Zsoltnak az igehirdetés szolgálatát.
HIRDETÉSEK.

■ Kegyes adományok:

● A mai (vasárnapi) adakozási lista felolvasása. Istené legyen a dicsőség, adományozóinké a hálás
köszönet!
● A múlt vasárnapi 28-an vettünk részt, a perselypénz $264 volt. Isten iránti hálával köszönjük
mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére
Isten dicsőségére adományoztak: Magyar Iskola, Demeter Zsolt és Klárika. Pál Zsuzsanna
emlékére Papp István és Gyöngyike adományozott. Köszönjük szépen.
● A tagsági díjat, az egyházfenntartó járulékot befizette: Demeter Zsolt $50, Demeter
Klárika $50. Köszönjük szépen.
● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hozott: Debreczeni Ágota és Kaprinyák Szerénke.
Köszönjük szépen.
● Természetbeni adomány: Borghi Nasar garage sale-re adományozott. Köszönjük.
■ 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: "Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt
az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól! A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló
szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.” (Efézusiakhoz írott levél 6, 23-24)
● Ma, közvetlenül az istentiszteletet követően, a gyülekezeti teremben potluck-ot szerveztünk,
amelyre nagy szeretettel hívunk és marasztalunk mindenkit. Az ebédet követően kerül sor a Historica
zenekar koncertjére és az 1956-os forradalomról való megemlékezésre. Az ebédre és a koncertre $15 az
adományi belépő.
● November 4-én, Találkozási Nap/Fellowship Day. Mindenkit szeretettel várunk a kötetlen
együttlétre, amely reggel 9:00 órakor kezdődik és délután 4:00 óráig tart.
● November 6-án, gyülekezeti bibliaórát tartunk este 6:30pm kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk.
Jelenleg a Jakab levelével foglalkozunk, Jakab 1: 9-18, énekeket tanulunk és közösen imádkozunk.
● November 8-án, 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.
● November 9-én tartjuk a következő rendes havi presbiteri gyűlést, 12:30pm órai kezdettel itt a
templomban.
● November 15-én lesz a Hálaadási Vacsora. A vacsorát Kaprinyák Gyula és Szerénke
adományozzák. A főételt Turák Albert készíti, a szórakoztató zenét Stark Ferenc előadó művész
biztosítja, aki Budapestről érkezett. Mindenkit szeretettel várunk, jelentkezni a megszokott módon lehet
telefonon és e-mailben is.
● December 7-én lesz a Téli Piknikünk, a rendeléseket már jövő vasárnaptól fogadjuk.
● Most pedig szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni potluck-ra, melyet a Lorántffy
Zsuzsanna Női Kör szervezett. Köszönjük asszonytestvéreink áldozatos szeretetét.
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