
 
Kedves Fasori Testvérünk! 

 
Szeretettel köszöntünk, és gondolunk Rád! Most különösen is, amikor újra csak az online térben 
találkozhatunk. A kormányrendelet hatására nem tartunk személyes jelenléttel alkalmakat, 
Istentiszteleteket. Azonban szeretettel hívunk az online alkalmakra!  

 Vasárnap 10 óra Istentisztelet, és gyermekistentisztelet 

 szerda 18 óra bibliaóra,  

 november 27 közös bibliaóra,  

 konfirmandusoknak is online alkalom,   

 kedd bibliaóra 10 óra (skypon)   

 páros kör minden hónap második szombatján 21 órakor (zoomon), 

 ifjúsági órák november 20 péntektől szintén online  
és biztosan bővülnek még az alkalmak folyamatosan. 
 
Hívunk szeretettel, csatlakozzál, és hívj másokat is!  
Iratkozz fel a link you tube csatornájára, és akkor kapod az értesítéseket!  
 
Nem könnyű átélnünk, hogy nincs templomi közösségünk. Nagyon nehéz bezárni a templomot.  Ezt 
az áldozatot, azonban az országért hozzuk meg, és a járvány megállításáért. Annak az Úrnak a 
gyermeki vagyunk, AKI ennél sokkal nagyobb áldozatot meghozott, és így megmentett 
bennünket. Adventhez közeledve most arra hív Isten, hogy jobban belülre figyeljünk. Kevésbé tudunk 
kimenni, találkozni, de elcsendesedve még jobban a Szentlélek munkájára tudunk figyelni!  Ebben 
segítenek online alkalmaink is! Mert ha majd viszontláthatjuk egymást, akkor lehet, hogy nehezebb 
lesz az Úrra figyelni, mert annyira tele leszünk egymással!  
 
Szeretettel küldök a csatolmányban egy áhitatot, amit az 1830-as kolerajárványban osztottak ki 
Debrecenben, amikor szintén zárva maradtak a templomok egy időre.  
Hogyan gondolkoztak, élték meg a hitüket ők 1830-ban!? Nagyon tanulságos, és építő végigolvasni. 
(Kicsit régies a szövege, hiszen majdnem 200 éves!)   
 
További fontos hírdetések:  

  
GYERMEKEKNEK 
A gyermekistentiszteleteken szolgálók videókat készítenek a gyermekeknek. Már most vasárnapra 
(november 15) is készült egy.  
Ezen a linken lesz elérhető. A fasori gyülekezet honlapján is elérhető lesz. Ajánljuk a gyermekeknek, 
vagy nézzük meg együtt velük! 

 https://www.youtube.com/channel/UCmZ7j-n73ENzjV7EdhSSxAA?guided_help_flow=5   
A gyermekistentisztelet email címe: fasorigyit@gmail.com  
Ide várják a szolgálók az ének kívánságokat, amit szívesen hallanának a gyermekek.  
A driveba pedig feladatokat fognak feltölteni:  Gyermekistentiszelet_kreatív 
 
Gyermek evangelizáció  
A múlt heti gyermek evangelizáció 5 alkalma is visszanézhető lesz.  
November 17-től fent lesz a honlapon reménység szerint.  
Nézzük meg, ha lemaradtunk róla! (Péter életének öt eseményét követtük végig.)  
 
Felnőtt evangelizáció 
Hallgassuk meg a múlt heti felnőtt evangelizáció hanganyagát!  
Nagyon építő, és erősítő, aktuális üzenet volt. Hamarosan a teljes hanganyag a honlapon lesz.  

https://www.youtube.com/channel/UCmZ7j-n73ENzjV7EdhSSxAA?guided_help_flow=5
mailto:fasorigyit@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1AnDlb-vMgfGr3Fw1BvXdY4X0v50RPjpe?usp=sharing


 
Családos Istentisztelet / Az utolsó Istentisztelet személyes jelenléttel -  
Nézzük meg, ha még nem tettük!  A honlapon, vagy  https://youtu.be/uDuONp-wyA4  
 
Nyári családos / gyülekezeti hét teljes hanganyaga november 16-től hallgatható a honlapon!  
A délelőtti téma a szabadság kérdése. Mitől, és hogyan szabadít meg Isten?  
Az esti üzenet pedig a 91. Zsoltár nagyon építő magyarázata, aminek az éneke is fent van a 
honlapon.  
 
Harangszó  
December 11-re tervezzük a Harangszó kiadását. Ezt is karácsonyi ajándékként szánjuk minden 
gyülekezeti tag számára. Ha vállalja a körzetgazda, megköszönjük, ha kiviszi, ha nem, akkor 
postázzuk a körzetét.  
 
Adakozás 
Hálásan megköszönjük, ha az év végéhez közeledve mindenki gondol az adakozásra, rendezi éves 
egyházfenntartói járulékát. Az egész gyülekezet életét (alkalmainkat, fenntartást, fizetéseket, 
felújításokat, diakóniát) támogatja vele. Külön adakozást hírdetünk a Harangszó decemberi 
postázására is.  
 
Imádság 
Imádkozzunk többet, többször! Imádkozzunk a családjainkban közösen! Az orovosokért, ápolókért, a 
járvány megállításáért, beteg felnőttekért, gyermekekért, idősekért, az online alkalmakért, a 
szívünkért, hogy tudjunk elcsendesedni, és az Istent keresni, és magasztaljuk Őt az erőért, amit Ő ad, 
a gyógyulásért, és a kegyelemért, amibe letehetjük életünket mindig! 
 
Áldás békesség! Istennek dicsőség!  

 

https://youtu.be/uDuONp-wyA4

