
Titeket is megelevenített, a kik holtak voltatok
a ti vétkeitek és bûneitek miatt,

melyekben jártatok egykor e világ folyása
szerint. (Ef 2:1-2a)

2006. április 23.

Efézus 2:1. Titeket is megelevenített, a
kik holtak voltatok a ti vétkeitek és
b�neitek miatt, 2. Melyekben jártatok
egykor e világ folyása szerint, ...

Róma 8:18. Mert tudom, hogy nem
lakik én bennem, azaz a testemben jó;
mert az akarás megvan bennem, de a jó
véghezvitelét nem találom. 19. Mert
nem a jót cselekeszem, melyet akarok;
hanem a gonoszt cselekeszem, melyet
nem akarok. 20. Ha pedig én azt
cselekeszem, amit nem akarok, nem én
mívelem már azt, hanem a bennem
lakozó b�n. 21. Megtalálom azért
magamban, ki a jót akarom cselekedni,
ezt a törvényt, hogy a b�n megvan
bennem. 22. Mert gyönyörködöm az
Isten törvényében a bels� ember szerint;
23. De látok egy másik törvényt az én
tagjaimban, mely ellenkezik az elmém
törvényével, és engem rabul ád a b�n
törvényének, mely van az én tagja-
imban. 24. Óh én nyomorult ember!
Kicsoda szabadít meg engem e halál-
nak testéb�l? 25. Hálát adok Istennek a
mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért
jóllehet én az elmémmel az Isten
törvényének, de testemmel a b�n
törvényének szolgálok.

8:1. Nincsen azért immár semmi
kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus
Jézusban vannak, kik nem test szerint
járnak, hanem Lélek szerint. 2. Mert a
Jézus Krisztusban való élet lelkének
törvénye megszabadított engem a b�n
és a halál törvényét�l.

Eph 2:1 And you He made alive, who
were dead in trespasses and sins, 2 in
which you once walked according to the
course of this world. (NKJV)

Eph 2:1 As for you, you were dead in
your transgressions and sins, 2 in which
you used to live when you followed the
ways of this world ... (NIV)

Roma 7:18 I know that nothing good
lives in me, that is, in my sinful nature.
For I have the desire to do what is
good, but I cannot carry it out. 19 For
what I do is not the good I want to do;
no, the evil I do not want to do—this I
keep on doing. 20Now if I do what I do
not want to do, it is no longer I who do it,
but it is sin living in me that does it.
21So I find this law at work: When I
want to do good, evil is right there with
me. 22For in my inner being I delight in
God’s law; 23but I see another law at
work in the members of my body, wag-
ing war against the law of my mind and
making me a prisoner of the law of sin
at work within my members. 24
What a wretched man I am! Who will
rescue me from this body of death?
25Thanks be to God—through Jesus
Christ our Lord! So then, I myself in my
mind am a slave to God’s law, but in the
sinful nature a slave to the law of sin.

8:1Therefore, there is now no con-
demnation for those who are in Christ
Jesus, 2 because through Christ Jesus
the law of the Spirit of life set me free
from the law of sin and death.

Igaz, hogy a b�n rabságába születtünk? Igaz, hogy nem tudunk
megszabadulni ett�l a rabságtól a saját er�nkb�l, saját igyekeze-
tünkb�l? Lehet élni úgy, hogy halottak vagyunk?

Van megoldás?
Beszélgessünk néhány emberi megoldási javaslatról. (Power point)
Milyen megoldást ralálunk erre az igében? Fogalmazzuk meg

mindannyian a saját szavainkkal!
Honnan tudjuk, hogy ez valóságos megoldás?

MEGELEVENÍTETT A KRISZTUSSAL

FHBC ifjúsági, 06. apr. 22.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

hegedûszóló, kórus
Igehirdetés: Ma, ha az Õ szavát halljátok - Zsid 3:1-8, 12-15

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Merénylet Pál ellen - Csel 21:27-22:2

Közös énekeink: 68. Jöjj, hatalmas Mester! / 152. Jézus hív
ma / 180. Nincs helyed Jézus számára?
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

Tegnap megtartottuk az ifjúságit. A beszélgetés témáját a negyedik
oldalon lév� ígék adták. Örültem annak, hogy midenki aktívan
bekapcsódott a beszégletésbe. Persze a játék sem maradt el, s�t, azzal
kezdtük az estét.

A Chicagói Ifjúsági Találkozóra egy hónap múlva kerül sor, május
26-28 között. Még ma szeretnék tudni a chicagói szervez�k, hogy kik
szeretnének részt venni egy szombat délutáni programon, ami 25 dollárba
kerül, és el�re le kell foglalni. A programot hátul a táblára tesszük. Az
interneten is meg lehet találni azt a chicagóiak oldalán (ahova az Evangé-
liumi Hírnökt�l könnyen el lehet jutni).

Ma délután 3-kor Irodalmi Délután lesz a Magyar Kultúr Központban,
Taylorban. Adomány 5 dollár. Mi is tervezünk egy verses-énekes estet -
június 11-én, délután 5 órakor. Erre meghívom azokat, akik a ma délutáni
alkalmon részt vesznek.

A házaskört a legközelebbi szombaton (29-én) este 6-kor tartjuk.

Anyák napja május 7-én? Bár a hagyományos Mother’s Day itt
Amerikában a második vasárnapon van, az idén tarthatnánk úgy, mint az
óhazában, az els� vasárnapon. A lelkipásztor ugyanis 11-én egy hétre
hazautazik, hogy részt vegyen a szövetségünket képviselve a Debrecenben
tartandó MABAVIT III. el�készületi tárgyalásain.

Dan László testvér hívott tegnap és a köszöntésen túl elmondta, hogy
nagy er�fesítéssel folyik a munka a Táborban, abban a reményben, hogy

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL LEGSZEBB IGEVERSEI

Pünkösdig átolvassuk ezt a levelet, több igehirdetés is hangzik majd
bel�le. Minden héten válasszunk legalább 1 verset az olvasott szakaszból. A
mai bulletinunk behajtott oldalát könyvjelzõként is használhatjuk, melyre
mindenki folyamatosan ráírhatja a legszebb igéket.

1:1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az
atyáknak a próféták által, ez utolsó id�kben szólott nékünk Fia által.

2:3. Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem tör�dünk íly nagy
üdvösséggel?

3:15. Ma, ha az � szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint
az elkeseredéskor.

4:2. ... de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel
azok, akik hallották.

a nyárra elkészülnek annyira, hogy július 1-én meg is nyithatjuk az új étkez�t.
Ha valaki segíteni tud a munkában is, örömmel fogadják.

A nyáron a 4-14 évesek számára szerveznek táborozást a közgy�lést
követ� héten. Részletes hiradást is olvashatunk a következ� Evangéliumi
Hírnökben. A közgy�lés és a tábori konferencia június 30-án kezd�dik.

Tovább imádkozzunk Waltz Béla testvérért, aki némi komplikációk után
kicsit jobban van és köszöni imádságainkat. Még egy darabig a kórházban
kell maradnia.

Imádkozunk az úton lév� Juhász és Erd�közi házaspárért, akik ma este
érnek haza Floridából.

Eredményes “egg hunt” után a kicsinyeink - a mieink és a vendégek

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL
LEGSZEBB IGEVERSEI


