Hogyan tovább? – Lelkipásztori bátorítás
Kedves Testvérek!
Hálát adunk az Úrnak, hogy az elmúlt 6 hónapban (május közepétől) járhattunk gyülekezeti alkalma
kra. Sajnos most újra be kell zárnunk a templomainkat. Heti bibliai igéink arra bátorítanak bennünke
t, hogy ismerjük fel ennek az időszaknak is a lehetőségét: Pál apostol még a börtönben is alkalmasna
k találta az időt arra, hogy környezetét evangelizálja (Fil 1).
A jövőben, amennyire az Úr akarja és élünk, online szeretnék alkalmainkat megtartani.
•

A szombati és vasárnapi istentiszteletet élőben kívánjuk közvetíteni. Elsősorban a
honlapunkról lehet majd rácsatlakozni (hatvanref.hu).
Kicsit változtatni is szeretnénk: szombatonként az igehirdetés és az esetleges katekézis után
lehetőséget kívánunk adni a "betelefonálásra" ezen a számomon: 0630 638-4716. Ez azt
jelenti, hogy 3 percben lehet majd bizonyságot tenni, illetve imatémákat elmondani.

•

A női (Messenger) és férfi köröket (Skype), illetve a Kékkeresztet (Messneger) is a
korábbi online módon tartjuk meg.

•

A konfirmandus csoportnak új online kapcsolatot kell felépítenünk, amiben Tóth Dávid
mentorunk fog segíteni.

•

A Kisifi munkáját Tatai Eszter szervezi meg.

•

A keddi imaórát is online tartjuk meg reggel 6-kor (Messenger).
A pénteki imaóra idejében pedig, reggel 6-kor, mindenki otthon önmagában, illetve a
családjával együtt imádkozzon az Úr szabadításáért. Ekkor nem lesz online kapcsolatunk.
Inkább használjuk ki az otthoni közös imádkozás lehetőségét.

•

A szerdai bibliaórát Skype-on tartjuk meg. A hívást este 6-kor indítjuk számos ismert
számon. Információt Tóth Dávidtól kérjünk: Telefonszáma: 20/476-7932; e-mail címe:
toth.david.oe@gmail.com

Ha bármilyen fennakadás történne a közvetítésekben, legyen annak személyi vagy technikai oka, a h
onlapunkon számos bátorító üzenetet találunk.
Az Úr áldása legyen rajtunk!
Éljünk békességben egymással! Isten mindent jól tud rólunk, s patikamérlegen méri ki a megpróbált
atások terhét is. Használjuk ki ezt az időt Isten keresésére, imádkozásra, életutunk átgondolásra és a
jó cselekvésére mindenki iránt.
Együtt valljuk: egyszer minden rossznak és gonosznak letelik az ideje, s a legjobb még ez ut-án jön
életünkben!
Áldás, békesség!
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