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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.
"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)
“Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test he will receive
the crown of life, which God has promised to those who love him.” (James 1, 12)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 371: 1v. Végtelen irgalmú

Jászay László

- Előfohász
- Kezdőének: 158. Ó, Úr Isten, légy közöttünk
- Főének: 35: 1-2 Perelj, Uram, perlőimmel
- Bibliaolvasás: 1 Mózes 3, 1-13
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 489. Szívem csendben az Úrra figyel
- Alapige: Jakab 1, 12-18
- Igehirdetés:
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás - a 65. Zsoltár 1v. énekeljük

Debreczeni András lp.

- Hálaáldozat megáldása
- Hirdetések
- Záróének: 460: 1-4v. Ne csüggedj el, kicsiny sereg
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Áldás
- Kivonulás közben orgonajáték

Jászay László

Örömteli hálával Isten iránt tudatom a gyülekezettel, hogy a múlt hét folyamán a Phoenixi Magyar Református
Egyház kézhez kapta az I.R.S. hivatala által kiállított Determination Letter-t. Köszönjük a presbitériumnak,
Debreczeni Ágotának, Vicsacsán Tamásnak, Malizia Tímeának és az ügyünket képviselő ügyvédnek a pontos
munkát. Három hónapon belül kaptuk meg ezt az igen fontos iratot, a lehető leg rövidebb időben.
HIRDETÉSEK.

■ Kegyes adományok:
● A mai (vasárnapi) adakozási lista felolvasása. Istené legyen a dicsőség, adományozóinké a hálás
köszönet!
● A múlt vasárnapi 67-an vettünk részt, a perselypénz $626 volt. Isten iránti hálával köszönjük
mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére

Halottak napja alkalmából adományoztak: Demeter Andor és Erzsébet, Lovas Katalin, Bogár
István és Ilona. Papp István és Gyöngyike adományoztak: Hollai Irma emlékére, Historica
koncertre, szülők, nagyszülők, keresztszülők emlékére. Az 1956-os forradalom hőseire
emlékezve adományoztak: Mestyán Malvina Szemerei Antal és Mária. Veres Attila és Katalin
egyházunk megmaradására adományozott. Köszönjük szépen.
● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hozott: Debreczeni Ágota és Bogár Ilona. 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: "De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a
hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az
kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott
nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek.” (1Péter 2, 20-21)
■ Események – rendezvények
● Ma 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.
● November 22-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.
● November 23-án, az istentiszteletet és a kávézást követően tartjuk a presbitérium hozzájárulásával
a z Őseink nyomában, hagyományőrző csoport első alakuló összejövetelét. Mindenkit, aki a magyar
történelem és a magyar kultúra hagyományai iránt érdeklődik szeretettel várunk.
● December 7-én lesz a Téli Piknikünk. Lehet rendelni: kolbászt, hurkát és töltött káposztát az
előtérben kihelyezett papírokra feliratkozva vagy a gyülekezetünk telefonszámát hívva 602 943 2539.
● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni kávézásra, kötetlen együttlétre, melyre a
süteményt ma, a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében Vicsocseán Emese adományozta, a
következő vasárnapra András Emese iratkozott fel. Köszönjük a múlt vasárnapi pot luck-ra hozott
ételeket, a bankozandó összeg $435 volt. Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség! Köszönjük
asszonytestvéreink áldozatos szeretetét.
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