Istentiszteleti rend:
2022. április 10-én, Virágvasárnap
Nt. Bocskorás Bertalan
Apostoli köszöntés (állva):
Fönnálló ének: 32/1 "Ó, mely boldog..."
Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)
Nagyének (ülve):482/1,2 "A nagy király jön, hozsánna..."
Igeolvasás (ülve):

Mt 21,1-11

Előima (állva):
Igehird. előtti ének: 548/1 "Jer, kérjük Isten
áldott Szentlelkét..."
Alapige (állva):

Mt 26,36-46

Igehirdetés (ülve): "Ne úgy legyen, ahogyan én akarom!"
Ráfelelő ének: 561/1-3 "Szent vagy örökké..."
Imádkozás és Mi Atyánk (állva)):
Adakozás
Hirdetések (ülve):
Záróének: 799/1-5 "Mindig velem, Uram, mindig velem..."
Áldás (állva):

Hirdetések
~ Az istentiszteletet követően rövid Énekkari próba lesz,
szerettel várjuk az érdeklődőket!
~ Szerdán 18.30-tól Presbitergyűlést tartunk.
~ Csütörtökön (!) 17.00-kor kezdődik Zoom-on a konfirmációs
hittanóra.
~ Utána este hattól "Azt az üzenetet kaptam..." címmel
beszélgetős bibliaóra lesz szintén Zoom-on.
~ Nagypénteken 18.00 órakor lesz az esti Áhitat.
~ Vasárnap, Húsvétkor megterítjük az úrasztalát és mindenkit
szeretettel várunk az úrvacsorai közösségbe!
~ Köszönjük a sok segítséget, befektetett energiát a Tavaszi
Bazár kapcsán.
~ Gyűjtést hirdetünk húsvétig Kárpátaljára, és április 19-én
küldjük el a presbitérium által megszavazott 1.000$-os segítséggel
együtt. Külön borítékokat készítettünk: Céladomány Kárpátaljára
névvel, ebbe kérjük a felajánlott összegeket belehelyezni.
------------------------------------------------------------------------------Megváltozott járványügyi szabályok:
- Immár nem kötelező sem a maszkhasználat, sem pedig a két méteres távolságtartás.
- Ugyanakkor jó dolog, ha egy kicsit szellősebben ülünk le egymáshoz és az is
elfogadható, ha valaki úgy érzi, hogy saját és mások biztonsága érdekében inkább viseli
még egy darabig a maszkot.
- Szabad kávéznunk és immár szeretetvendégséget is tarthatunk.

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

Ne úgy legyen, ahogyan én akarom!
- A halálra készülni kell, a halál félelmetes, a halálban egyedül
vagyunk.
- Az Élet az, amikor igent mondunk Isten akaratára. Ámen.
Áprilisi alkalmak:
13. Presbitergyűlés
14. Azt az üzenetet kaptam
15. Nagypénteki áhitat
17. Húsvét - Úrvacsora
20. Azt az üzenetet kaptam
27. Azt az üzenetet kaptam

