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A levél célja / témája

* Mindenki bûnös és Isten megmentõ kegyelmére szorul. Isten a
fiát, Jézust küldte el Üdvözítõnek. Aki Krisztust üdvözítõjének
fogadja, bûnei bocsánatát veszi és örök életet nyer.
* Izráel nem fogadta el Jézust Isten adta Messiásként. Isten
ennek ellenére hûséges marad igéreteihez, s a maradék meg fog
térni.
* Ha Isten családjába tartozunk, úgy is kell élnünk, mint az Õ
gyermekei.

Kulcs igevers:

Mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsõségének. Ezért
Isten ingyen igazítja meg õket kegyelmébõl, miután megváltotta
õket a Krisztus Jézus által. (3:23-24)

A levél váza:

Kegyelemre van szüksége mindenkinek 1 – 4
A hit által való megigazulás útja 5 – 8
Az ószövetségi nép is kegyelmet kap 9 – 11
A kegyelem üzenetének gyakorlati alkalmazása 12 – 16

Róma 8,1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a
kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem
Lélek szerint.
Róma 8,38 Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem
élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, ... sem semmi más
teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl,
mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
A héten a Filippi levelet olvassuk végig.
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Születésnaposok február 18-án: Fûr Paula, Bencze Krisztina és az elõzõ hétrõl
Torma Jánosné, Irénke. 25-én pedig Pap Eunika születésnapja és szülei,
Pap Lajos és Jolán 39. házassági évfordulója.

Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó
munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára... és imádkozom azért,
hogy a szeretet egyre inkább gazdagondjék bennetek ismerettel és
igaz megértéssel. (Fil 1:6.9)
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Túltengõ önbizalom - Rm 2:17-24
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Imádság a gyülekezetért -Fil l:1-11
Közös énekeink: 121. Hirdessétek hangos szóval / 21. Amazing
grace / 227. Mi tisztít meg bûnömbõl? / 39. Áldott legyen a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Tegnap megnéztük az Amazing Grace címû filmet. Nagyszerû volt. Régen
láttam ilyen jó filmet. Remélem, hogy sokan megnézik hívõk és nem hívõk
egyaránt. (Sajnos a nézõtér a délelõtti elõadás alatt, amelyen mi voltunk majdnem
üres volt. Talán harmincan ha voltunk összesen a moziban.)
A rabszolgakereskedelem betiltásának 200-dik évfordulójára készített film
valamit érzékeltetett abból a reménytelennek tûnõ harcból, amelyre William
Wilberforce a karrierjét és életét is föltette. A tehetséges politikus többször is
válaszút elé került, s ilyenkor mindig akadt valaki, aki a jó irányba segítette, aki
vissza adta reménységét.
Lelki atyja John Newton volt, a rabszolgakereskedõbõl lett énekíró-prédikátor.
Az õ leghíresebb énekének elsõ versszaka kétszer is elhangzik a filmben, s a
befejezõ percekben a skót dudások is ezt fújják.
A film egyik alapgodolatát érezheti meg a nyitott szívû nézõ, amikor elõször
hangzik el ez az ének. Egy végsõkig kiélezett helyzetben parlamenti
ellenlábasaival folytatott kártyajáték során Wilberforce nem hajlandó pénz
helyett rabszolgát is elfogadni a játék tétjeként. Miért? Még nincs kész a válasszal,
visszavonul. Néhány perccel késõbb a nótázó társaság elé áll és szép hangon
elénekli az Amazing Grace elsõ versszakát.
Ahogy nekikezd, gúnyolódnak rajta társai, megjegyzéseket tesznek,
mevetmek rajta – abba hagyja? Nem! folytatja az éneket, s nicsak –ez már az Úr
munkája– megdöbbent figyelemmel kísérik tovább mindannyian az énekben
megfogalmazott személyes bizonyságtételt.
Ilyen volt az élete legnagyobb harca is. Abbahagyhatta volna sokszor a
reménytelennek látszó erõlködést. De folytatta mégis, állhatatosan, s az Úr jó,
engedelmes eszköze lett, s végül is – több évtizedes erõfeszítés után a londoni
parlament megszavazta a rabszolgakereskedelmet betitló törvényt.
Másodszor Wilberforce esküvõjén hangzik el az ének, kezdõ, közösénekként,
amit a menyasszony kért ezúttal. Nagyszerû, evangéliumot közvetítõ jelenet ez is.
Harmadszor is elhangzik az ének szövege, ezúttal a már megvakult
énekíró-prédikátor John Newton ajkáról: „I once was lost, but now am found, Was
blind, but now I see.”
Adja az Úr, hogy legyenek olyanok, akiket látásra, megtérésre segít ez a film. A
hívõket pedig állhatatosságra.
A héten meghozta a posta a Múlt Jelen Jövõ Baptista Naptár 2007. címû
könyvet. Ára tíz dollár, amíg van belõle. Ugyancsak megérkezett a MABAVIT
III. DVD felvétel-sorozata. A teljes soroatot megrendeltük, ami 10 lemezbõl áll.
Kölcsön lehet kérni. Igen jó minõségû felvétel. Saját részre is meg lehet rendelni.
Imádkozzunk betegeinkért. Kiskõrösön Lukács Balázsné (feleségem
édesanyja) súlyos beteg, állapota rosszabbodott az elmúlt napokban. Wentz
testvér a héten kórházba került, bízunk benne, hogy jobban van. Feleségem
bokasérülés miatt nehezen tud járni. Dan Lálszló testvér köszöni az érte mondott
imádságokat, úgy érzi, hogy egyre jobban megerõsíti õt az Úr.
Március 16-17-én évközi gyûlés Chicagóban, 17-18-án a gyülekezet 20 éves
jubileuma. Aki szeretne részt venni az ünnepélyen legkésõbb ma szóljon a
lelkipásztornak.

