
Istentiszteleti rend:
2021. november 7-én

Nt. Bocskorás Bertalan

Apostoli köszöntés (állva):
 
Fennálló ének:  32/1 "Ó, mely boldog..."

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)

 
Nagyének (ülve) : 464/1-5 "Jöjj, királyom, Jézusom..."
 
Igeolvasás (ülve): Lk 18,9-14
 
Előima (állva):

Igehird. előtti ének: 370/1 "Jővel, Szentlélek Úristen..."

Alapige (állva):  1Tim 6,1-2

Igehirdetés (ülve):     Mire használom a krisztusi      
szabadságomat?

 
Ráfelelő ének:  392/2 "Kihívott minden népből..."

Imádkozás és Mi Atyánk (állva)):
 
Adakozás 
 
Hirdetések (ülve):

Záróének: 469/1-5 "Jézus, nyájas és szelíd…"

Áldás (állva):

Hirdetések

~ Szerdán, 18.00 órától presbitergyűlést tartunk.
~  Csütörtökön,  18.00  órától  "Azt  az  üzenetet  kaptam..."
címmel Zoom-os bibliaórát tartunk. 
~ Csütörtökön, 18.45-től  (!) konfirmációs óra lesz.
~ Hálás köszönet mindenkinek, aki idejét és energiáját áldozta a
Bazár sikeréért!
--------------------------------------------------------------------------------
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!

 Mire használom a krisztusi szabadságomat?
- Változó társadalmi szokások: Szemét vagy a hátát látom?
- Rabszolga, aki szabad lesz Krisztusban.
- Hitetlen úrnak is hittel szolgálni.
- Hívő gazdát testvérnek tekintve is szolgálni.

Ámen
Novemberi alkalmak: 

10. Presbitergyűlés
11. Azt az üzenetet kaptam
17. Azt az üzenetet kaptam
19. Home for dinner?
24. Azt az üzenetet kaptam


