„Isten mondja: Én adok majd a szomjazónak
az élet vizének forrásából ingyen.” Jelenések 21,6/c

2018 – A kulturális örökség európai éve
2013 – 2022. A Kultúrák Közeledésének Évtizede (UNESCO)

Istentisztelet rendje
Introitus:

2018. február 4. Hatvanad vasárnap

Köszöntés és áldás
„Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból!
Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot,
és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem
a Te jobbod és a Te karod, a Te orcád világossága,
mert kedvelted őket. Istent dicsérjük minden nap,
neved magasztaljuk örökké.” Zsolt 44,27. 2. 4. 9
Kyrie „Én Istenem, Sok nagy bűnöm” 85. (6 vsz.)
Imakérések + Ima + Miatyánk
Igeolvasás / Lekció Lukács 13,31–35
„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és
megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam
összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá,
de nem akartátok! Íme, elhagyottá lesz a ti házatok.”
Glória „Úr Isten, mily nagy szent neved” 564. (4 vsz.)
Igehirdetés Ézsaiás 30,8–18
„Mert így szól az én Uram, az Úr, Izráel Szentje:
A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke
és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok…”
Záró ének „Az Úr Szent Bárányára” 32. (1. vsz.)
Úrvacsora
(2 – 3. vsz.)
Záró ima (Hirdetések)
Áldás (4. vsz.)
Postludium

F e b r u á r
„Sőt inkább nagyon is közel van hozzád az ige:
a szádban és a szívedben; teljesítsd hát azt!”
5 Mózes 30,14
Vasárnapi Istentiszteleteink
(Mórahalom 9h, Szeged 11h, Orosháza 16h, Békéscsaba 18h)

Február 4. Hatvanad vasárnap
Textus: Ézsaiás 30,8–18; Lekció: Lukács 13,31–35
Február 11. Ötvened vasárnap (ESTO MIHI)
Textus: Jakab 1,5–8; Lekció: Példabeszédek 9,7–11
Február 18. Böjt 1. vasárnapja (INVOCAVIT)
Textus: 1 Mózes 3,14–15 (16–19; Lekció: Lukács 4,31–37
Február 25. . Böjt 2. vasárnapja (REMINISCERE)
Textus: Máté 21,28–32; Lekció: Jeremiás 26,1
Bibliaóráink (Mórahalom: hétfő 18h,
Szeged: Szerda 17h, Orosháza: péntek 17h)
Téma: Isten megszólító szava

Február 7. – Salamon – ”… kérj valamit, én megadom neked!…”
2 Krónika 1,7–12
Február 14. – Illés a barlangban – „Mit csinálsz itt, Illés?”
1 Királyok 19,9–13/a
Február 21. – meglátta az asszonyt – …”Ne sírj!”…
Lukács 7,11–15
Február 28. – …”Saul, Saul, miért üldözöl engem?”…
ApCsel 26,9–15
Február 4. vasárnap 16.00

Silverfish Ifi Csapat évkezdő közös délutánja

Palacsintázás és társasjátékozás mellett önismereti képességeinket fejlesztjük.
Ötletek, megbeszélések és sziporkák. ☺
Február 10. szombat 16.00

„Tettek Mezején” c. program

Ez a közösségi program egy olyan mindennapi életre irányuló hívő életvezetésre
ad irányelveket, amely a hitünk élővé tételéhez segít hozzá.
Az önismereten túl bevezet bennünket a cselekvés mezejére, ahol a hitünket
tudatosan, minden nap cselekvésre ösztönözhetjük.
Hordozzuk imáinkban!

MET Szegedi Egyházközség
Szeged – Mórahalom – Orosháza – Békéscsaba

Február 14. szerda 18.00

Susanna Wesley Kör 2018/2. Wesley Gálára Készülünk

Sok kézműves munka és még több ötlet. Készülünk a Wesley Gálára.
Mindenkit szeretettel várunk!
Február 22. csütörtök 15.30

„Itt a farsang áll a bál”

Elérkeztünk a farsangi időszakba és gyermekeinkkel és a Csimotás kicsikkel
megünnepeljük az átváltozás mesei lehetőségeit…
Február 24. szombat 9.00

Wesley Gála

Ebben az évben is elérkezett iskolánk legnagyobb éves bemutatkozó programja,
ahol a tanárok és diákjaik együtt szerepelnek . A Susanna Wesley Kör újra
gyermekfoglalkoztatással várja a kicsiket, ill. a munkáinkból ez alkalommal is
„kiállítást”, vásárt rendezünk, ahol a befolyt összeggel most is
az iskolát támogatjuk. Minden segítséget ürömmel veszünk!
Ha Ön jövedelemadójának 1-1 %-ról a javunkra döntene, tisztelettel köszönjük:
egyházunk a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET)
technikai száma: 0444, bankszámlaszáma: OTP 11708001-20520380
Az Oltalom Karitatív Egyesület adószáma: 19010409-1-42
bankszámlaszáma: BBRT 10103805 -11414336-00000009

2. Úr Isten, mily nagy szent kegyed, Mert adod áldott
Lelkedet; Előtted néped porba hull, És hittel vallja: Jó az Úr.
3. Úr vagy Te menny és föld felett, Te adtál nékünk életet;
Hódolva zeng a föld, az ég, És dicsér, áld a mindenség.
4. Hatalmad zengi énekünk, Hassa át békéd most szívünk,
Oltalmad biztos sziklavár, És nálad üdvösségünk vár.
Charles Wesley (1707-1788)

2018. február 4.
Hatvanad vasárnap
564. Úr Isten, mily nagy szent neved
Herold Amadeus Miller (1891-1966)

