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• Vasárnapi iskola (10:00)
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• Dicsõítõ énekek (11:15)
- Drága Jézus, Tehozzád sietek (EHH_179)
Imaközösség

T

Adjunk hálát Isten életünket
formáló igéjéért!
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- Jövök, Uram (EHH_231)
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• Köszöntés, hirdetések
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- Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_273)
- Dicsérjétek szentségében

S

Kórus
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Igeolvasás - Préd 11:7-10

- Ébredj, bizonyságtévõ lélek (Osváth Viktor)

Igehirdetés
ÉLET-ÖRÖM

E

Gyülekezeti ének, adakozás
- Hû Jézusom kezébe (BGyÉ_336)
Áldás
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Alhambra

A nyáron elmaradnak a szerda esti bibliaórák, a
vasárnapi szeretet-vendégség, és a délutáni kóruspróba. A vasárnapi iskolai foglalkozásokat (a gyerekeknek is) rendszeresen megtartjuk. Július és augusztus
elsõ vasárnapján BBQ-t készítünk. A szabadban, a
fák alatt terítünk majd asztalt, és együtt töltünk
néhány órát még az istentisztelet és az úrvacsora után
- beszélgetéssel, játékkal.

Köszönt egy ember ...
Köszönt egy ember: "Egészséggel járjon".
"Adjon Isten", ... feleltem halkan én.
Köd ült, csend ült az elhagyatott tájon,
S szürke varjak egy száraz jegenyén.
Mint valami fogadás, esküvés,
A ködben úgy koppant tompán a szó,
Aztán két összedobbant szívverés
Elvált, mint óceánon két hajó.

”Azért ha sok évig élhet az ember,
örüljön mindig, de gondoljon arra,
hogy sok sötét napja is lesz...”
(Préd 11:8)

Gyülekezeti ének (BGyÉ_302)
- Oltalom, páncél
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jövõ vasárnap (júl. 6)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Worship Service, úrvacsora (11:00)
- Szeretet-vendégség

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Reményik Sándor.

Szavalat: Dénes Zita

T

Következõ alkalmaink...

Elõször látott - utoljára tán,
Elõször, tán utolszor láttam én,
A varjak e szürke nap hajnalán
Jajgattak a ködben, a jegenyén.

2008. június 29

A szemünk összevillant hirtelen,
A szívünk dobbant, megzajlott a vérünk,
Pedig nem történt semmi, semmi sem,
Csak jólesett, hogy magyarul beszéltünk.

Júniusi
ünnepeltek
Bánk Gy & J (10), Kolek Pál (14), Kõhegyi Margit (16),
Pap Mariann (16), Jánvári Gábor (18), Horváth Márta (20),
Mácsai Sándor (26), Novák Györgyi (28)

2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77 746
http://www.zsoltaros.com

ELNÉMULT HARANGOK
Éltetõ Lajos
ITT-OTT 1974. 7. szám
Ahogy a zászlókkal kiléptünk a templomból az utcára, febõdült
a sziréna. Egy pillanat, s már körül is vette az autót a tömeg: dülledt szemû, bámuló fekete gyerekhad állt sorfalat az öreg Pataki
Pistának, míg a mentõk lecipelték a hordágyat a lépcsõn s begördítették a kocsi farába. Aztán rácsapták az ajtót.
Abban a percben halhatott meg, amikor a lobogókat felgöngyöltük.
Pataki Istvánnal elköltözött az utolsó magyar a Cambridge
utcából. A templom üresen, rozogán áll ott, bedeszkázott ablakkal-ajtóval, még a galamboktól is elhagyatva. Repedezett, fehér
faláról fekete betûk dörgik a dohos homályba: ”Az ég és a föld
elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.”
Maholnap lebontják. És akkor nyoma se lesz többé annak, hogy
itt valaha magyarul hirdettek s hallgattak igét.
Pedig nem voltak kevesen, az alliancei magyarok. A Stark megyei történelem - ha jól emlékszem, mert nincs kéznél az amúgy
sem egészen megbízható forrásmunka - valami ezerötszáz magyarról tud itt az elsõ világháború kezdetén. Egy ezreléke a
József Attila megénekelte másfél milliónknak. Ezer Alliance ezen
a földön! De megette, fölzabálta õket Amerika, a bánya, a gyárak,
a ”sáp” - és nem maradt belõlük semmi, de semmi a számunkra,
egyetlen unoka, aki magyarul bárcsak egy szót tudna, vagy bármit is érezne nagyapja, nagyanyja népe s hazája iránt.
Õk a hibásak? Nem hiszem. Én bámulom a merészségüket, az
életerejüket. Nehéz sorssal küzdöttek meg és tiszteletre méltó,
amit alkottak. Többet mûveltek, jóval, mint amit a magukkal hozott szellemi felszereléssel remélni, elvárni lehetett tõlük. A jó
szándék megvolt bennük: amikor kijöttek, fiatal cselédek a Mezõség nyomorából, még nem tudták, hogy innen vissza nem vezet
út, s nem is lesz majd, ahová vezessen. Elõttem hever egy fekete
füzetke, ”Az Alliance-i, Ohio Magyar Ev. Ref. Betegsegélyzõ és
Temetkezési Egylet Alapszabályai”, mely ”alapíttatott Alliance,
O., 1905. július 4.” Címlapja koronás-címeres. Belõle olvasom:
”Ezen egyletnek tagja lehet a helyben és környéken lakó minden
egyes férfiu, vagy nõ, ki Magyarországon született, vagy ha nem
ott is, de a magyar nyelvet tökéletesen bírja... ha magyarellenes
egylethez nem tartoznak... ”
Az alliancei magyar református egyházról s az itteni, hajdan virágzó magyar közösségrõl tíz év múlva amerikai részrõl már csak
a helyi történészek ha tudnak valamit. Egyetlen tartós emléktárgya - a templom nagyharangja - Bíró Béla barátunk jóvoltából a
Pittsburgh környéki ”Magyar Park”-ban hirdeti majd titokzatosan
a magyarul még olvasni tudóknak, hogy ”Az Alliance-i elsõ magyar rezes banda ajándéka.” Ennyi marad meg 1500 lélekbõl hírmondónak, a magyarság számára. Ennyi, meg pár száz - többnyire angol feliratú - sírkõ a városi temetõben.
Talán e kövekért is hálásak lehetünk. Ha szülõföldükön maradnak, még ennyi hagyatékunk se volna tõlük. Nem csak, mert a
márványtábla állhatatosabb a kopjafánál, hanem mert ott még a
temetõk is eltûnnek sorra.
A kitántorgott másfél millió emlékét õrizni, ápolni a mi
kötelességünk, szétszórtságiaké. Mert Magyarország nem tudja,
hol van Alliance - és lassan már azt is elfelejti, merre van
Mezõbánd.

DRÁGA JÉZUS, TEHOZZÁD SIETEK

Mint ahogyan az egészséges
étkezésnek meg kell adni a
módját, az elmélkedésnek,
vagyis az elmélyült gondolkodásnak is legnagyobb ellensége
a kapkodás és kísérõje, a
felületesség. A ”nem megrágott” gondolatokat nem is
értjük igazán, és ha mindig
csak így táplálja valaki
(Zsolt 119:97,105)
önmagát, akkor igen nagy
összevisszaság keletkezik a
fejében (hasonlítható a gyomorrontáshoz), amit azután a
feledés temetõjébe továbbítva próbál elrendezni az
agyunk.
Az elmélkedés a zsoltáriró szerint avval kezdõdik, hogy
Isten szavát (”törvényedet”) szeretetre méltónak
minõsítjük. Megintcsak az étkezés hasonlatával élek: az
emésztés nem akkor kezdõdik, amikor már a gyomrunkban van az étel, hanem már akkor elkezdõdik, amikor jó
étvággyal arra gondolunk. Az a tapasztalatom, hogy
sokan már itt elakadnak az Igével való kapcsolatukban.
Nem gondolnak arra, hogy milyen nagyszerû dolog
Istentõl hallani valamit. Nem akarják belátni, hogy
milyen fontos lenne Isten velük kapcsolatos akaratát
megismerni. Egyesek valósággal tiltakoznak még a gondolatától is annak, hogy beleszóljon a dolgaikba. Pedig
milyen nagy kiváltság meghallani azt, amikor a Bibliában
megszólít bennünket a mi szeretõ Atyánk. Milyen nagy
szükségünk van a segítségére, hogy az élet útvesztõibõl
kitaláljunk, és azután elkötelezett követõivé legyünk az
Igazságnak! Szereted a Bibliát?
Érdekes kifejezést választott a zsoltáríró az
elmélkedésre, mert míg mi áhítatteljes elmerengésnek
tartjuk azt, az õ kapcsolata Isten törvényével egy vitázó,
egész napon át harcos kapcsolat volt. Ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor azt mondjuk magyarul, hogy ”ez
szöget ütött a fejembe”. Igen, szeretõ Atyánk szeretettel
közölt jó akaratával harcunk van, mert emberek
vagyunk. Az Ige kihívást is jelent nekünk, tulajdonképpen így tartva ébren bennünk a lélek figyelmét. Az egész
napunkra hatással van. Az ige lelki energia-hordozó,
életformáló, mindig aktualizált isteni jelenlét a
Szentlélek által. Hiszed, hogy beszél veled is Isten?
”Mennyire szeretem
törvényedet!
Egész nap
azon elmélkedem...
Lábam elõtt
mécses a te igéd,
ösvényem
világossága.”

Adjunk hálát Isten életünket formáló igéjéért!

IMÁDKOZZUNK...
•

testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Bak Mária, Halász Mihály, Hoble Lidia,
Páth Terike

• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Balla család, Sándor Katalin és Zsuzsa

