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Következõ alkalmaink...
jan. 28, szerda - Bibliaóra (19:00)
jan. 31 szombat - Youth Meeting (19:00)
febr. 1, vasárnap - Vasárnapi iskola (10:00)

Worship Service, úrvacsora (11:00)
Szeretetvendégség
Énekóra (14:00)

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a detroiti
Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztorát, szövetségünk
alelnökét, Dr. Herjeczki Géza testvért, és feleségét, Évát.

Jánvári Gábor testvérnél lehet felvenni a 2009-es
ÁHÍTAT könyvet, bibliaolvasó vezérfonalunkat. Az ára:
$15

A házasságuk 50. évfordulóját ünneplõ Hunter Vadász
János lelkipásztor testvérnek és kedves feleségének,
Márta nõtestvérnek mi is gratulálunk; sok boldogságot
kívánunk.

A fiatalokkal C.S. Lewis, Mere Christianity címû
könyvét olvassuk. Másolatok találhatók a faliújságnál,
hogy más érdeklõdõk is tanulmányozhassák ezt a
fontos könyvet.

Imádkozzunk a gyászoló Alexovics családért!
Életének 89. évében, hosszú szenvedés után szólította
el az Úr Alexovics nénit. Gyászolja három gyermeke

és élettársaik, 6 unokája és 12 dédunokája.

Januári  ünnepeltek

ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4), Tamási János(4),
Pap Ilona (12), Annie Herjeczki (18), Tagai Erika (18),

Dr. Herjeczki Géza (21), Szin Rebecca (27),
Kerekes L & T (28), Novák Ilona (28), Oláh Ilona (31)     

Vasárnapi iskola (10:00)
EGY ERÕS HITÛ HÁZASPÁR - Bírák 13:1-13, 24

Dicsõítõ énekek (11:10)
-  Boldog minden ember (EHH_120)

-  Tudom, az Úrnak terve van velem (EHH_722:1-3)

IMAKÖZÖSSÉG

MAGASZTALJUK ISTENT

EMBERI ÉRTELMET MEGHALADÓ KEGYELMÉÉRT!

-  Szent az Úr, oly szent az Úr (EHH_665)

Hirdetések, köszöntések

-   Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_32:1-2)

- Köszönjük az Úrnak
50 év - Hunter Vadász János és Márta
Kórus - Az Úr az én jó pásztorom
Szavalat - Herjeczki Éva

Túrmezei Erzsébet: Hála
Kórus - Örömmel énekelj!

Igeolvasás - Mk 55,1-220
Gyülekezeti ének (BGyÉ_32:3)

- Dicséret õnéki...

Igehirdetés 

Mennyit
ér

egy eember?

Gyülekezeti ének, adakozás
- Szeret az Isten (BGyÉ_226:1,3,6-7)

Áldás

Szeretetvendégség
Énekóra (14:00)
Nõi - / Férfi-kör (15:00)
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Az újév elsõ istentiszteletén, csütörtökön, az ötös számmal
jelzett üzenetet vettük igei vezérfonalul (Zsolt 37:1-11). A
boldogulásunkat Isten áldottaiként reméljük - ezért az Úr Jézus
alázatos és szelíd követõiként igyekszünk élni (Mt 5,5); úgy,
hogy 
1. Benne bízunk;
2. Benne gyönyörködünk;
3. Gondjainkat is õreá vetjük;
4. Csendben várunk rá, a mi Istenünkre,
5. Akit nem vádolunk az életünket érõ nehézségekért, hanem
inkább, örömmel teszünk vallást a mi és embertársaink javát
munkáló szeretetérõl és hatalmáról.

5
“Dicsérjétek

lanttal és hárfával...
...minden lélek dicsérje az Urat!”

(Zsolt 150)



IMÁDKOZZUNK...

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Éltetõ Áron, Novák Sebestyén,
Weisz Péter (Toronto)

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

Deák Éva, Erdõs Éva, a Herjeczki házaspár, Novák 
Benjámin, Szin Dávid, Sramkó Károly, a Straub házas- 
pár, ifj. Szenohradszki János

Mikeás prédikációi mind gyöngy-
szemek. Hét évszázaddal a nagy
csoda elõtt megnevezte a kis város-
kát, ahol testet öltött “Jákób Istene”
(4:2), Jézus Krisztus, a népek bírája
(4:3). A zsidóság Dávid utódjára
várt, aki a reménységeiket valóra
váltja majd , és szabad, erõs nemzet
lesznek újra. A Betlehemben meg-
született Örökkévaló Király azonban
az egész embervilágnak kínálja bé-
kességes országlását. “A nyáj elé áll,

és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével.
Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld
határáig. Ez lesz a békesség!” (5:3).

Az idézett igevers szépsége abban áll, hogy hangot ad egy
az Isten szavát ismerõ ember csodálkozásának. Azon nincs
mit csodálkozni, amikor az Úr szava iránt figyelmetlen
ember értetlenkedik a kijelentés igazságait hallva; mi mást
tehetne, ha egyszer idegen neki az ige? Itt azonban egy
prófétának az igére fogékony értelmét feszegeti egy minket
is boldogító felismerés Isten kegyelmérõl.

Éppen tegnap mondta valaki: ha olyan szent és igazságos
az Isten, ahogyan azt a Biblia tanítja, akkor rettenetesen nagy
lehet most a haragja, ennyi gonoszság láttán (és sorolta a
példákat...).  Mikeást is foglalkoztatta ez a kérdés. “Nem tart-
ja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy
kegyelmet ad” - hirdette, miután végiggondolta a történelmi
példákat a bûnrõl, a büntetésrõl és a megbocsátásról. 

Istennek abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Mi tudjuk
már az evangéliumokból, hogy ez nem mond ellent az õ
igazságosságának. Kedvét lelte abban, hogy kibocsájtotta a
Fiút, aki a halálig engedelmeskedve helyettesítõ áldozat lett
minden emberért. Kedvét lelte a Szentlélek kibocsájtásában,
aki a Krisztushoz vezet mindenkit, aki a bûnétõl szabadulni
vágyik. Kedvét leli bûneink eltörlésében, az új ember
megteremtésében, az evangélium meghirdetésében, béke-
országa növekedésében, ahol Jézus Krisztus isteni hatalmát
gyakorolja a megváltottak között.    

MAGASZTALJUK ISTENT EMBERI ÉRTELMET MEGHALADÓ

KEGYELMÉÉRT!

"Kicsoda olyan Isten,
mint te, aki megbocsát-
ja a bûnt, és elengedi

népe maradékának
büntetését? Nem tartja
meg haragját örökké,

mert abban telik kedve,
hogy kegyelmet ad."

(Mikeás 7,18)

IGÉK A NAPI CSENDESSÉGHEZ
- az Áhítatból - 

TUDOM, AZ ÚRNAK TERVE
VAN VELEM

Eötvös József:

“Az élet viharaival
szemben olyan légy, mint a

madár, amely, ha a fát
kivágják alóla, nem a

mélybe zuhan, hanem a
magasba száll...”5


