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Hirdetések
Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a
hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet
adok nekik… (Jn 10,1127-28)
Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet, és minden
seregét Lelke erejével. (Zsolt 33,5-6)
Ki vagyok én, Uram, ó, Uram? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál
engem idáig? (2Sám 7,18)
Pál írja: [Isten] hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló...
(1Kor 15,10)
ÚRVACSORA 2021 – Az úrvacsora számomra olyan, mint mikor egy
hosszú útról hazatérve apám várt a buszmegállóban, és amint meglátott,
elvette tőlem a hátizsákomat. (Simon Viktória)

A mai persely adomány egyházközségünk fenntartását és működését
szolgálja!
Előre is köszönjük!

A lassan, de javuló járványügyi mutatók alapján a Magyarországi Evangélikus
Egyház Püspöki Tanácsa, összhangban református testvéreinkkel azt a javaslatot
fogalmazta meg, hogy gyülekezeteinkben május első vasárnapjától fokozatosan
nyissunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy templomainkat május 2.-tól ismét
megnyitjuk és lehetőség lesz a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett
részt venni nyilvános istentiszteleten. Ezeket az alkalmakat különösen is azoknak a
testvéreknek javasoljuk, akik már valamilyen formában védettséget élveznek,
vagyis megkapták a koronavírus elleni oltást, illetve nem olyan régen estek át a
betegségen. Az istentiszteleteken való részvételhez továbbra is hozzá tartozik a
kézfertőtlenítés, a szájmaszk használata, a megfelelő távolság megtartása, illetve a
testhő mérése a templomba való belépés előtt. Az istentiszteletek időpontjai a
beosztó szerint alakulnak. Azok számára, akik még nem rendelkeznek kellő
védettséggel, vagy tartanak még a nyilvános jelenléttől, az istentiszteleteket
továbbra is egyházközségünk youtube csatornáján tesszük közzé felvételről. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy reménység szerint vasárnap estétől vagy a hétfői
naptól megtekinthetők lesznek az alkalmak.
A fokozatos nyitás része egyúttal az is, hogy hétközi alkalmainkat egyenlőre még
szüneteltetjük, de reménységünk szerint hamarosan, legkésőbb szeptembertől
ismét meg tudjuk tartani azokat. Bár egyházunk meghosszabbította az úrvacsora
évét, az úrvacsora vétel lehetősége is későbbre tolódik a járványügyi adatok
javulásának függvényében. A konfirmáció időpontja is tolódik, a
lelkésztestvérekkel történt egyeztetés szerint Nádorvárosban május 30-án délelőtt
10. órakor, Öregtemplomban pedig azok számára, akik tavaly lemaradtak róla,
június 13-án délelőtt 10. órakor lesz a tavalyi konfrimandusok számára a
konfirmációi. Az idén konfirmálóknak előre láthatólag szeptemberi hónapban
fogjuk
tudni
pótolni
a
konfirmációi
ünnepi
istentiszteletet.
Kedves Testvéreim! Nagy öröm számunkra, hogy ismét találkozhatunk egymással,
ugyanakkor gondoljunk imádságban azokra a testvéreinkre és különösen
családjaikra, akik a vírusfertőzésnek lettek áldozataik. Mint ahogyan gondoljunk
azokra is, akik átestek ugyan a fertőzésen, de annak következményei megviselték
szervezetüket. Továbbra is vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra, hiszen
bár javulnak, azaz csökkennek a fertőzési mutatók, a veszélynek még nincs vége!
Isten őrizzen és áldjon mindannyiunkat!

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

