Istentiszteleti rend:
2021. november 21-én
Nt. Bocskorás Bertalan
Apostoli köszöntés (állva):
Keresztelői ének: 329/2 "Nem éltem még e föld színén..."
Nagyének (ülve) : 479/1,3-4 "Hinni taníts, Uram..."
Igeolvasás (ülve):

Mt 5, 3-12

Előima (állva):
Igehird. előtti ének: 475/1 "Imádkozzatok és buzgón..."
Alapige (állva):
Igehirdetés (ülve):

Jak 1,1-8
Mit kezdünk próbatételeinkkel?

Ráfelelő ének: 338/1,3 "Lelki próbáimban..."
Imádkozás és Mi Atyánk (állva)):
Adakozás
Hirdetések (ülve):
Záróének: 489/1-4 "Örök élet reggele…"
Áldás (állva):

Hirdetések
~ Az istentiszteletet követően Női Köri gyűlés lesz.
~ Kivételesen kedden lesz a konfirmációs óra 18.30-tól.
~ Szerdán, 18.00 "Azt az üzenetet kaptam..." címmel Zoom-os
bibliaórát tartunk.
~ Szipola-Füzesi Nóra és Füzesi Tamás Zsigmond Benő nevű fiát
részeltettük a keresztség sákramentumában.
~ Jövő vasárnap már Advent! Köszönjük, ha valaki fölajánl egy
adventi koszorút!
~ Dec. 3-án Adventi Est lesz a Savanya házaspár vezetésével.
~ Presbiterválasztásra készülünk: aki elhívást érez erre a
szolgálatra, azt bátorítjuk a jelentkezésre és imádkozzunk azért,
hogy elkötelezett, hívő vezetőink legyenek!
-------------------------------------------------------------------------------Új járványügyi szabályok:
- Kötelező a maszkhasználat mind a templomban, mind a Kossuth-teremben.
- Újra tartani kell a 2 méteres távolságot.
- Csak a templom-kapacitás 1/3-át használhatjuk, ami nálunk a két méteres távolságot is figyelembe
véve 22 főt jelent.
- Az egy háztartásban élők ülhetnek együtt és az egyedül élőknek szabad két ismerőst kiválasztani,
akikkel együtt ülhetnek, de ez a két ember nem változhat ameddig tart a "State of Emergency".
- Gyerekistentiszteleten is és konfirmációs órán is tartani kell a 2 méteres távolságot és 5 év felett
kötelező a maszk viselése.
- Templomon kívüli alkalmak megtarthatóak (pl. Családi Körös piknik), de ott is tartani kell a 2
méteres távolságot.
- Használhatjuk az énekeskönyvet, de NINCS kávézás, viszont (a 2 méteres távolságtartással) lehet
beszélgetni lent otthonról hozott kávé mellett.
A presbitérium nevében is köszönjük a megértést, türelmet és a szabályok maradéktalan betartását!

SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK AZOKAT A TESTVÉREINKET,
AKIK MOST ELŐSZÖR VANNAK KÖZÖTTÜNK!

Mit kezdünk próbatételeinkkel?
- Hogyan tekintek gyülekezetem szórványhelyzetére és benne
önmagamra?
- Hogyan látom a próbatételeket életemben és miként viszonyulok
hozzájuk?
- Tudok-e alázattal és hittel kérni? És elfogadni?
Ámen
Novemberi alkalmak:
24. Azt az üzenetet kaptam

