
Istentiszteleti rend:
2022. szeptember 4-én
Nt. Bocskorás Bertalan

Apostoli köszöntés (állva):
 
Fönnálló ének:  1/1 "Aki nem jár hitlenek tanácsán.."

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)

Nagyének (ülve): 586/1-2,4 "Bár szétszadva él az Egyház..."
 
Igeolvasás (ülve): 1Kor 14,1-25
 
Előima (állva):

Igehird. előtti ének:207/1 "Nagy Isten, néked zeng az ének.."

Alapige (állva):  1Kor 14,1.11-12

Igehirdetés:  Két örvény, avagy mire törekszünk?
 
Ráfelelő ének:  726/1,4 "Jöjj, királyom, Jézusom..."

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

Záróének:799/1,6 "Mindig velem, Uram, mindig velem."

Áldás (állva):

Hirdetések
~ Szerdán, 18.00-tól folytatódik Zoom-on, az  "Azt az üzenetet
kaptam" nevű bibliaóra.
~  Jövő  vasárnap   tanévnyitó  (óvoda-iskola-hittan): közös
áhitattal itt a teplomban. Bocskorás Enikő hirdeti az igét.
~ "Zsibvásár" a Kossuth teremben: ma még igyenesen elvihető
holmikat találunk. Ha valaki mégis adományt szeretne adni értük,
azt  megteheti  a  templom  javára  (vagy  felajánlhat  egy  könnyű
bőröndöt cserébe a lelkészházaspárnak).
~  Két  új  interim moderátorunk van:  Rev.  Tom Browlee és
Jake  van  Perlis,  akik  mostantól  segítik  a  presbitériumot  és  a
gyülekezetet.  A háttérben Rev. Dr.  Jean Morris  támogatja  őket.
Feladatkörüket  a  mellékelt  Misszió  Munkaterv hátoldálán
olvassuk el.
~ Szombaton, a Grace church-ben fél 10-től fél 3-ig Rev. Sarai
Rice ad elő az emberi erőforrásokról az egyházi közösségekben.
~ Két hét múlva az istentisztelet után emléktáblaavatást tartunk.
~  24-én  Családi  piknik lesz  a  Riley  parkban:  egy  kötetlen
beszélgetés, családias búcsúzás a lelkipásztoréktól.
~ Október 2- án lesz a hivatalos Búcsúistentisztelet.
-------------------------------------------------------------------------------

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

 Két örvény, avagy mire törekszünk?
-  Az önző szeretet örvénye, ami lehúz
-  Az önzetlen szeretet örvénye, ami felemel
-  Önmagam "építése" a gyülekezet kárára. Ámen

Szeptemberi alkalmak: 
7.    Azt az üzenetet kaptam...
11. Tanévkezdés - Áhitat
14. Azt az üzenetet kaptam...
18. Emléktábla avatás
21.  Presbitergyűlés
23. Azt az üzenetet kaptam...
24. Családi piknik - Gyül.kirándulás
28. Azt az üzenetet kaptam...


