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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.
"Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak,
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak
el.” (Ézsaiás 40, 30-31)
“Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted; but they who wait for the
Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be
weary; they shall walk and not faint.” (Isaiah 40, 30-31)
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: 159: 1v. Örvend mi szívünk
- Főének: 477: 1-3 Isten szívén megpihenve
- Bibliaolvasás: Ézsaiás 40, 1-11
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 428. Istennel járni, lakozni
- Alapige: Ézsaiás 40, 28-31
Debreczeni András lp.
- Igehirdetés:
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Hálaáldozat megáldása
- Hirdetések
- Záróének: 453: 1-3v. Örök Isten, merre, merre vagy?
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Áldás
- Kivonulás közben orgonajáték

Jászay László

HIRDETÉSEK.

■ Kegyes adományok:
● A mai (vasárnapi) adakozási lista felolvasása. Istené legyen a dicsőség, adományozóinké a hálás
köszönet!
● A múlt vasárnapi 26-an vettünk részt, a perselypénz $243 volt. Isten iránti hálával köszönjük
mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére

Veres Attila és Katalin az udvar takarítására adományozott. Terem bérletére előleget fizettek:
Andrea Gujik (Nov. 22), Jonica Ardeleanu (Jan. 3). Köszönjük szépen.
● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hozott: Kaprinyák Szerénke, Moser Gizella,
Vicsocseán Emese. Köszönjük szépen.
● Természetbeni adomány: Horváth Pál, Sipos István Garage sale-re adományoztak.
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: "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves
legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem” (Zsoltárok 23, 2-3)
■ Események – rendezvények
● Tegnap este tartottuk a lesz a Hálaadási Vacsorát. A vacsorát Kaprinyák Gyula és Szerénke
adományozták. Részletes beszámolóval jövő vasárnap szolgálunk.
● 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.
● November 30-án Advent első vasárnapján az úrasztalát megterítjük és a szent jegyeket
kiszolgáltatjuk.
● 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.
● December 13-án lesz bejgli sütés a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében. E célból szívesen
fogadunk adományokat.
● 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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