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Sharing Christ’s love through
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ABOUT OUR WORSHIP
Our first source of worship comes from the Bible. We use the 1984 NIV version,
as found in the pews. Our worship comes from the Lutheran Service Book of
2006, usually Divine Service One or Divine Service Three. The second and fourth
Sundays of the month we use Creative Worship, which follows the pattern of our
worship services, yet with fresh words for today’s culture. If you have any
questions about our worship, ask Pastor Anderson! He will gladly answer any
and all questions, or find the answer for you.

How may we serve you . . . ?
Do you have a prayer request? Fill out a prayer request card
or ask an Elder or usher for one. Pastor will gladly include your
request in the prayers of the church.
Do you have any questions? Please let our Pastor or elder
answer them for you.
Do you have a need for ministry? Please let us know! We may
be a small church, but we have big hearts.

THE ORDER OF MORNING SERVICE
OPENING HYMN "Amin'ny elatry ny voromahery"

LSB 727

+ PREPARATION +
The sign of the cross may be made by all in remembrance of your baptism.

P: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka T ary ny Fanahy Masina.
D: Amena.
P: Malala ao amin'ny Tompo! Ndeha isika hanatona akaiky amin'ny fo
marina sy miaiky ny fahotantsika amin'Andriamanitra Raintsika, ka
nitalaho Taminy tamin'ny anarany ny hanomezan'i Jesoa Kristy
Tompontsika famelan-keloka ho antsika.
P: Ny fanampiantsika dia amin'ny anaran'ny Tompo,
D: izay nanao ny lanitra sy ny tany.
P: Hoy aho: Hiaiky ny fandikan-dalàko amin' ny Tompo aho,
D: ary namela ny heloko Ianao.
FIBABOHANA Sy TSY FANAOVANA IZANY
P: Andriamanitra Tsitoha, Ray be famindram-po,
D: Izaho, izay mahantra, fadiranovana, dia mibaboka aminareo
ny fahotako rehetra ary heloka izay efa nanafintohinako Anao sy
tamin-kahitsiana Ho mety ny famaizanao ara-nofo sy
mandrakizay.
P: Eo amin'izany fibabohanareo izany no izaho, noho ny anjara
fanompoako, toy ny antso ary voatokana ho mpanompon' ny
Teny, ambarao amin' ny fahasoavan' Andriamanitra ny
fahasoavan' Andriamanitra ianareo rehetra sy eo amin' ny
toerany ary amin' ny alalan' ny didin' i Jesoa Tompoko
I Kristy dia mamela ny fahotanareo rehetra aho amin'ny
anaran'ny Ray sy ny an'ny ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.
D: Amena.
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INTROIT
P: Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo, raha ory, Ka novonjeny
tamin'ny fahatereny.
C: Nampitsahatra ny tafio-drivotra izy, ary nampangina ny onjandranomasina.
P: Dia faly izy ireo fa nilamina ny rano, ka nentiny ho any amin'ny
fitodiana irina izy ireo.
C: Enga anie izy ireo hisaotra an'i Jehovah noho ny famindrampony, noho ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona!
P: Avelao hidera azy eo amin'ny fiangonan'ny vahoaka izy ireo ary
hidera azy eo amin'ny fiangonan'ny loholona.
REHETRA: Voninahitra ho an'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy
Masina; tahaka ny tamin'ny voalohany dia izao, ary ho
mandrakizay. Amena.
P: Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo tamin'ny fahoriany,
C: ary namonjy azy tamin'ny fahantrany Izy.
GLORIA PATRI
LSB 186
Voninahitra ho an'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina; tahaka
ny tamin'ny voalohany, ankehitriny sy mandrakizay ary, mandrakizay
doria. Amena.
KYRIE
LSB 186
Tompoko, mamindrà fo aminay. Ry Kristy, mamindrà fo aminay.
Tompoko, mamindrà fo aminay
GLORIA IN EXCELSIS
LSB 187
Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra! Ary
fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany amin'ny olona. Midera anao
izahay, misaotra anao izahay, mivavaka aminao izahay, manome
voninahitra anao izahay, misaotra anao izahay noho ny voninahitra
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lehibeo. Ry Tompo Andriamanitra ô, Mpanjaka mavesatra,
Andriamanitra Ray Tsitoha. Ry Tompo, ilay Zanaka lahitokana,
Jesosy Kristy; Ry Andriamanitra Andriamanitra ô,
Zanak'ondrin'Andriamanitra, Zanakalahin'ny Ray, Izay manaisotra ny
fahotan'izao tontolo izao, mamindrà fo aminay. Ianao izay
manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, raiso ny vavakay. Ianao
izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Ray, mamindrà fo
aminay. Fa Ianao irery ihany no masina; Ianao irery no Tompo. Ianao
irery ihany, ry Kristy, miaraka amin'ny Fanahy Masina, no avo
indrindra amin'ny voninahitr'Andriamanitra Ray. Amena.
SALUTATION SY FANGONDRANA NY ANDRO
P: Homba anao ny Tompo.
C: Ary miaraka aminao koa.
P: Mivavaka izahay. . . Andriamanitra Tsitoha, tahaka ny Zanaka
Lahitokanao, Jesosy Kristy Tompontsika, niakatra tany an-danitra,
mba hahafahantsika koa miakatra am-po sy saina ary mitoetra
miaraka Aminy, izay velona sy miara-manjaka Aminao sy ny Fanahy
Masina, Andriamanitra tokana, ankehitriny sy mandrakizay.
C: Amena.
Please be seated

FIRST READING
1 Samuel 17 (selected verses)
P: The first reading is from the book of 1st SSamuel, the 17th
chapter.
1Ary ny Filistina namory ny miaramilany hiady. Ary nivory tao Soko
any Joda izy ireo. . . 4Ary nivoaka avy teo amin'ny tobin'ny Filistina
ny lehilahy mahery iray atao hoe Goliata avy any Gata, enina hakiho
sy sasany ny halavany ... 8Dia nijanona izy ka niantso tamin'ny
tobin'ny Isiraely hoe: Nahoana ianareo no mivoaka hiady? Tsy
Filistina va aho, ary tsy mpanompon'i Saoly va? Mifidiana lehilahy
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iray ho anao, ary avelao hidina aty amiko izy. . 9Raha maharesy
ahy izy ka mahafaty ahy, dia ho mpanomponay ianareo. Fa raha
maharesy azy kosa aho ka mahafaty azy, dia ho mpanompo anay sy
hanompo anay ianao. 10Ary hoy ilay Filistina: Izaho dia mihaika ny
tobin'ny Isiraely anio; Omeo lehilahy aho hiady amintsika. 11Ary
nony ren'i Saola sy ny Isiraely rehetra izany tenin'ilay Filistina izany,
dia nivadi-po izy ka raikitra tokoa. . . 22Ary navelan'i Davida ny
mpitandrina ny entan'ny entana, dia nihazakazaka teo amin'ny
laharana izy ka nitsena ny rahalahiny. 23Ary raha mbola niresaka
taminy izy, indro, tamy niakatra avy teo amin'ny laharan'ny
miaramilan'ny Filistina ilay lehilahy mahery, ilay Filistina avy any
Gata, Goliata no anarany, ary niteny toy ny teo ihany izy. Ary ren'i
Davida izy. Ary Eliaba zokiny nandre azy niteny tamin'ny olona. Ary
nirehitra tamin'i Davida ny fahatezeran'i Eliaba, ka hoy izy: Nahoana
no midina ianao? Ary iza no namelanao ireo ondry vitsy ireo tany anefitra? Fantatro ny fiheveranao sy ny ratsy ao am-ponao, fa hizaha
ny ady no nahatongavanao. . . 32Ary hoy i Davida tamin'i Saola: Aza
ketraka ny fon'ny olona noho ny aminy. Handeha hiady amin'ity
Filistina ity ny mpanomponao. Ary hoy Davida tamin'i Saola: Ny
mpiandry ondry niandry ondry ho an'ny rainy; Ary nony tonga ny
liona, na ny bera, naka zanak'ondry avy tamin'ny andian'ny ondry,
dia nanenjika azy aho ka namely azy, dia namonjy azy tamin'ny
vavany. Ary raha nanohitra ahy izy, dia noraisiko tamin'ny
volombavany, dia nokapohiko izy ka novonoiko. 36Namono liona sy
bera roa ny mpanomponao; ary ity Filistina tsy mifora ity dia ho
tahaka ny iray amin'ireny, satria nihaika ny iaramilan'Andriamanitra
velona izy. 37Ary hoy Davida: Iaveh izay namonjy ahy tamin'ny
tanan'ny liona sy ny bera dia hamonjy ahy amin'ny tanan'ity Filistina
ity. Ary hoy Saoly tamin'i Davida: Mandehana, ary homba anao anie
Jehovah. . . 40Dia noraisiny teny an-tànany ny tehiny, ka nifidy vato
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malama dimy tao amin'ny lohasahan-driaka izy, dia napetrany tao
anaty kitapo fitondran'ny mpiandry. Ary teny an-tànany ilay
antsamotady, dia nanatona ilay Filistina izy. . . 42Ary nony nijery
ilay Filistina ka nahita an'i Davida, dia nanamavo azy izy, satria
mbola zaza. . . 43Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida: Alika angaha
aho, no hatonin'ialahy amin'ny tehina? Ary ilay Filistina nanozona
an'i Davida tamin'ny andriamaniny. 44Ary hoy ilay Filistina tamin'i
Davida: Mankanesa aty amiko, dia homeko ny voro-manidina sy ny
bibi-dia ny nofonao. 45Dia hoy i Davida tamin'ilay Filistina: "Tonga
manatona ahy amin'ny sabatra sy lefona ary lefona ianao, fa izaho
manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah, Tompon'ny maro,
Andriamanitry ny tafiky ny Isiraely, Izay nihaikainao . 46 Anio dia
hatolotr'i Jehovah eo an-tanako ianao, dia hamely anao aho, ka
hotapahiko ny lohanao. Ary ny fatin'ny miaramilan'ny Filistina anio
dia homeko ny voro-manidina sy ny bibi-dia, mba ho fantatry ny
tany rehetra fa misy Andriamanitra eo amin'ny Isiraely, 47ary
fantaro fa tsy sabatra sy lefona no amonjen'i Jehovah. Fa an'i
Jehovah ny ady, ary hatolony eo an-tananay ianao. 48Ary niainga
ilay Filistina ka nanatona hitsena an'i Davida, dia nihazakazaka
faingana nankeo amin'ny laharan'ny miaramila hitsena ilay Filistina.
49Ary natsofok'i Davida tao an-kitapo ny tanany, dia naka vato izy,
ka natopiny teo amin'ny handriny ilay Filistina. Nilentika teo amin'ny
handriny ilay vato ary niankohoka tamin'ny tany izy. 50Ary i Davida
nandresy ilay Filistina tamin'ny vaton'antsamotady tamin'ny vato
iray ka namely ilay Filistina ary nahafaty azy. Ary tsy nisy sabatra
teny an-tànan'i Davida. 51Dia nihazakazaka Davida ka nitsangana
teo anilan'ilay Filistina, dia nalainy ny sabany, ary nesoriny avy teo
amin'ny tranony io, dia namono azy izy, ary notapahiny ny lohany.
Ary nony hitan'ny Filistina fa maty ny lehilahy maherin'izy ireo, dia
nandositra izy. 57Ary rehefa niverina avy namono ilay Filistina
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Davida, dia nalain'i Abnera izy ka nentiny teo anatrehan'i Saoly, ary
teo an-tànany ny lohan'ilay Filistina. 58Dia hoy i Saola taminy:
Zanak'iza ianao, ry tovolahy? Ary hoy Davida: Zanaky ny vadinao Isai
Betelita aho.
L: Tenin'ny Tompo ity.
C: Isaorana Andriamanitra. Mijoroa azafady
Please stand

ALLELUIA LSB 190
Evanjely Masina
Marka 4: 35-41
P: Ny Evanjely Masina ho an'ny anio dia avy amin'i St. Luke, toko
faha-14.
C: voninahitra ho anao, Tompoko.
35Ary tamin'izany andro izany, rehefa hariva ny andro, dia hoy
Jesosy taminy: Andeha isika hita ho eny am-pita. 36Ary rehefa
navelany ny vahoaka, dia nentiny tao an-tsambokely Jesosy tahaka
azy. Ary nisy sambokely hafa koa teo aminy. 37 Ary nisy tafiodrivotra mahery, ary nanonja ny sambokely ny onja, ka efa ho feno
ny sambokely. 38 Fa teo amin'ny vodisambo kosa izy natory teo
ambony undana. Ary namoha azy izy ireo, dia nanao taminy hoe:
Mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao hahafaty antsika
izao? 39Ary nifoha Izy, dia niteny mafy ny rivotra Izy ka nanao
tamin'ny ranomasina hoe: Mangina! Mangina! ” Ary nitsahatra ny
rivotra, dia nilamina tsara ny andro. 40Ary hoy Izy taminy: Nahoana
no saro-tahotra ianareo? Mbola tsy manam-pinoana ve ianao? ”
41Dia natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe: Iza moa Ity, fa
ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky Azy?
P: This is the Gospel of the Lord
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C: Praise be to Thee, O Christ.
NY NICENE CREED (ampidiro)
HYMN NY ANDRO Miadia ny Ady Tsara (ampidiro)

LSB 664

TORITENY
OFFERTORY
LSB 192
Mamorona fo madio ato amiko Andriamanitra ô, ary havaozy hiorina
marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo
anatrehanao, ary aza esorina amiko ny Fanahinao Masina. Avereno
amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary tohano amin'ny
fanahinao afaka aho. Amena.
VAVAKA ATAON'NY FIANGONANA
P: Ndeha isika hivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra iray
manontolo ao amin'i Jesoa Kristy sy ho an'ny olona rehetra araka
izay ilainy. Aorian'ny fangatahana tsirairay dia hiteny ilay
mpiandry hoe: "Tompo ô, amin'ny famindram-ponao," ary ny
olona dia hamaly amin'ny alalan'ny teny hoe:
D: henoy ny vavaka ataontsika.
FAMINTINANA
P: Eo an-tananareo, Tompo ô, manolotra izay rehetra ivavahanay
izahay, matoky ny famindram-ponareo, amin'ny alalan'i Jesoa
Kristy Tompontsika.
D: Amena.
SASIN-TSB 194
P: Hiaraka aminao ny Tompo.
D: Ary amin'ny fanahinao.
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P: Asandrato ny fonareo.
D: Manandratra azy ireo ho an'ny Tompo isika.
P: Aoka isika hanolotra fisaorana ho an'ny Tompo
Andriamanitsika.
D: Mety sy mety ny hanaovana izany.
PROPER PREFACE
P: Tena tsara sy marina ary maneho fiarahabana tokoa isika amin'ny
fotoana rehetra ary manolora fisaorana anao amin'ny toerana
rehetra, ry Tompo masina, Ray Tsitoha, Andriamanitra maharitra
mandrakizay, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika, izay
amin'izao andro izao nandresy ny fahafatesana sy ny fasana ary
tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty feno voninahitra nosokafana ho
antsika ny lalan'ny fiainana mandrakizay. Koa miaraka amin'ny
anjely sy Ireo arikanjely sy miaraka amin'ny vondron'ny lanitra
rehetra dia midera sy milofo amin'ny anaranareo be voninahitra, ary
mankalaza Anareo mandrakariva ary manao hoe:
SANCTUS
LSB195
Ry Tompo masina, masina, Andriamanitry ny Sabaota;
heniky ny voninahitrao ny tenanao sy ny tany.
Hosana, hosana, hosana any amin'ny avo indrindra.
Sambatra Izy, sambatra Izy, sambatra Ilay tonga amin'ny
anaran'ny Tompo.
Hosana, hosana, hosana any amin'ny avo indrindra.
THE LORD’S PRAYER (back of hymnal or screen)
NY TENIN'NY Tompontsika
FANAMBARANA MOMBA AN'I KRISTY
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P: Isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro ity kapoaka ity isika
dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-pahatongany.
(1 Korintiana 11:26)
D: Amena. Avia ry Jesoa Tompo.
(Apokalypsy 22:20)
FITONDRAM-PAX
P: Ny fiadanan'ny Tompo dia miaraka aminao mandrakariva.
D: Amena.
AGNUS DEI
Ry Kristy, Zanak'ondrin'Andriamanitra, Izay manaisotra ny
fahotan'izao tontolo izao, mamindrà fo aminay. Ry Kristy,
Zanak'ondrin'Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo
izao, mamindrà fo aminay. Ry Kristy, Zanak'ondrin'Andriamanitra,
Izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, omeo anay ny
fiadananao. Amena.
Please be seated
Vavaka mangina alohan'ny fifampiresahana: Ry Mpamonjy malala ô, amin'ny fanasana
ankasitrahanao dia tonga eo amin'ny latabatrao aho hihinana sy hisotro ny vatanao sy ny ranao
masina. Avelao aho hahita fitia eo imasonao handray ity Sakramenta masina ity amin'ny finoana
ho famonjena ny fanahiko sy ho voninahitry ny anaranao masina; fa velona sy miara-manjaka
amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina ianao, Andriamanitra tokana ankehitriny sy mandrakizay.
Amena.

DISTRIBUTION
DISTRIBUTION HYMN “I Am Trusting You, Lord Jesus” LSB 729
Fisaorana mangina rehefa avy nandray ny Fanasan'ny Tompo: Andriamanitra Tsitoha sy
maharitra mandrakizay, misaotra anao sy midera anao aho tamin'ny nanomezanao ahy ny
vatana sy ny ra manome fiainana an'i Jesosy Kristy Zanaka malalanao. Alefaso ny Fanahinao
Masina mba hahazoako amin'ny Sakramenta masina ny Sakramenta masina, amin'ny alalàn'ny
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finoana hahazoako ary hankafiziko mandrakizay ny fahasoavanao masina, ny famelana ny
fahotana, ny firaisana amin'i Kristy ary ny fiainana mandrakizay; amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy
Tompoko. Amena.

Please stand

COMMON DISMISSAL
NUNC DIMITTIS
Tompo ô, ankehitriny mamela ny mpanomponao handeha soa amantsara araka ny teninao, Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao,
Izay namboarinao teo anatrehan'ny olona rehetra, fahazavana
hanazava ny Jentilisa sy ny voninahitry ny Isiraely olonao.
Voninahitra ho an'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina; tahaka
ny tamin'ny voalohany, ankehitriny sy mandrakizay ary, mandrakizay
doria. Amena.
THANKSGIVING

LSB 200

POST-COMMUNION THANKSGIVING
P:
Andao hivavaka. . . Misaotra anao izahay, Andriamanitra
Tsitoha, fa efa namelombelona anay tamin'ny alàlan'ity
fanomezana ity ianao, ary miangavy aminao izahay amin'ny
famindram-ponao mba hampatanjaka anay amin'ny finoana sy
ny fifankatiavana ifanaovanay; amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy,
Zanakao, Tomponay, izay velona sy miara-manjaka Aminao sy
ny Fanahy Masina, Andriamanitra iray, ankehitriny sy
mandrakizay.
C Amena.
BENEDICTION
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P: Hitahy anao sy hitahiry anao ny Tompo. Hampamirapiratra ny
tavany aminao ny Tompo Ary miantra anao. Hanandratra ny
tavany aminao ny Tompo ka hanome anao fiadanam-po.
C: Amena, amena, amena.
LSB 202
Fandroahana
P: Mandehana am-pilaminana rehefa manompo ny Tompo.
C: Isaorana Andriamanitra.
CLOSING HYMN “Lord, Dismiss Us With Your Blessing” LSB 919

WITNESS AND OUTREACH: As a Christian, we are subjects of
King Jesus. The King has an important message He wants to
get out to the entire world. That message is of His love, His
acceptance, and His forgiveness for all who will believe in
Him. People you know do notr know this great message of
our King. Will you be the King’s messenger to those who do
not know, inviting them to share in that forgiveness and life
Jesus has promised?
Find us and “Like” us on Facebook:
Share with your friends on Facebook! Invite them to “like” our
page, and join us!
https://www.facebook.com/GraceLutheranEverett
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STEWARDSHIP Acts 1:11 – “Men of Galilee, why do you stand
looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into
heaven, will come in the same way as you saw him go into
heaven.” Christ has died. Christ is risen. Christ is ascended, and
Christ will come again. We live our lives in this world in the sure
confidence of the world to come. We live as people who know our
Lord Jesus and who know that He is coming back. This makes all the
difference in how we approach our stewardship and how we care for
the things of this world.
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In Our Prayers This Week
FOR HEALTH AND MOBILITY
Forest Van Duyn – health and mobility concerns
Mike Malloy- continued recovery from stroke
Rose Mino - health and mobility concern
Ray Wans – health and mobiity
Henry Schnackenburg – health
Gene Huber
Virginia Ryan
FOR THOSE SUFFERING FROM COVID-19
CANCER
Kim Bayley – health and strength
OUR COUNTRY

Tonga teto amin'ity trano ity ianao ho
fiangonana ivavahana; Avelao ho toy ny
Fiangonan'Andriamanitra hanompoana
azy sy ny hafa ity trano ity!
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