„Aki hisz énbennem, /…/ annak belsejéből élő
víz folyamai ömlenek.” (Jn 7,38)

Istentisztelet, 2020. január 31.
(Az élő víz ígérete)
Kezdő ének: 42,1
Lekció: 2Móz 17,1-8
Bűnbocsánat-hirdetés: 1Jn 1,9
Igehirdetés előtti ének: 162,3
Textus: Jn 7,37-39
Igehirdetés:
1. Víz, élet vize – szomjazunk rá?

2. Jézus a lombsátrak ünnepén

Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
Január 31., vasárnap reggel 9-kor: imaközösség; de.
10-kor: istentisztelet („Az élő víz ígérete”; Jn
7,37-39); de. 10-kor: alsós és felsős gyermekistentisztelet; este 6-kor: istentisztelet
Február 4., csütörtök de. 10-kor: baba–mamakör;
este 6-kor: gyülekezeti bibliaóra („Az Isten
akarata szerinti élet”; 1Pét 4,1-11)
Február 5., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra;
este ½6-kor: ifjúsági bibliaóra; 6-kor: esti mamakör
Február 7., vasárnap de. 10-kor és este 6-kor istentisztelet
Február 8., hétfő este 6-kor: férfióra („Az Úrra tekintek szüntelen”, Zsolt 16) és női óra („Isten királyi uralma”, Cseri Kálmán: Mi Atyánk)
Február 9., kedd este 6-kor: „házi” imaközösség a
gyülekezeti teremben
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Egyéb hirdetéseink

3. Váratlan kiáltás: Ha valaki szomjazik, jöjjön énhozzám és igyék!

4. Ígéret és beteljesülés: Aki hisz énbennem, annak
belsejéből élő víz folyamai ömlenek

Ráfelelő ének: 458:1
Záró ének: 463:3

Hála Istennek, a jelenleg javuló járványügyi mutatók alapján újraindítjuk alkalmainkat. Vasárnapi istentiszteleteinket de. 10-kor
(de ha a biztonságos, 1,5 m-es távolságot nem tudjuk tartani, akkor
újra 9-kor és 11-kor), valamint este 6-kor (tehát a 8 órakor kezdődő
kijárási tilalom miatt nem ½7-kor!) tartjuk. A 10 órás istentiszteletről egyelőre még lesz közvetítés is (az ubre.hu honlapon, ill. a
https://bit.ly/ubre-youtube csatornán). Az alkalmakon szájat és
orrot eltakaró maszk használata mindvégig kötelező! A bejáratnál a kéz fertőtlenítése kötelező! Kérjük, hogy csak oda üljenek,
ahol hirdetőlapot találnak (tehát a templomi rövid sorokban ketten, a hosszú sorokban hárman foglaljanak helyet; az egy háztartásban élők természetesen ülhetnek egymás mellé). Gyermek-istentiszteleteinket szintén ma kezdjük, kizárólag azon gyermekek
számára, akik hajlandók maszkot viselni. Óvodás gyermek-istentiszteletet egyelőre csak interneten keresztül közvetítünk (az ubre.
hu honlapon vagy a https://bit.ly/ubre-ovis-youtube csatornán).
Az első csütörtök esti bibliaórát II. 4-én este 6-kor, a péntek délelőttit 5-én de. 10-kor tartjuk. Rétegalkalmainkat szintén a gyülekezetben rendezzük, de a kóruspróbák egyelőre szünetelnek. A
bibliaórákat februártól nem közvetítjük.
Az elmúlt héten temettük el Steinlechner Mihályné sz. Tóth Máriát (92 éves korában); Isten adjon vigasztalást szeretteinek! Az istentiszteletet követően a harang az ő emlékezetére szól.
A lelkészi hivatalba/pénztárba csak egyesével lehet belépni! Hivatali idő II. 1-jétől: hétfőn de. ½11-től déli 1 óráig, kedden 9-től 1ig, csütörtökön du. 2-től 6-ig és vasárnap az istentisztelet után.
Pénteken nem tartunk hivatali órákat. A választói névjegyzék – az
adatvédelmi előírásoknak megfelelően – ma még megtekinthető.
Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, misszióra és diakóniára várjuk.

