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• Vasárnapi iskola (10:00)
• Songs of Worship (11:10)
- Softly and Tenderly Jesus Is Calling
- Jesus, I Come To Thee
- We Worship and Adore You

• Köszöntés, hirdetések

E

- Holy Is the Lord
Invocation / Ima
Congregational Hymn
- My Faith Has Found a Resting Place

•
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Imaközösség
Adjunk hálát Istennek elhívásáért
és bennünk való munkálkodásáért!

Congregational Hymn
- Szent az Úr, oly szent az Úr! (EHH_665)
Szavalat - Szin Anna
Kórus - Megváltva
Reading of Scripture, Prayer
Jonah 4
Kórus - Mily boldogság...
Message - Thomas Drion

GOD WANTS YOUR HEART
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Gyülekezeti ének, adakozás
- Ó, lenne bár oltár szívem (BGyÉ_271)
ÚRVACSORA
Gyülekezeti ének
- Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)
Áldás
Szeretet-vendégség
Kóruspróba (2:00)
Elõljárósági megbeszélés

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Következõ alkalmaink...
jövõ vasárnap (okt. 12)
Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
Szeretetvendégség, kóruspróba
Ifjúsági konferencia (Cleveland) - okt. 17-19
A múlt szerda esti Bibliaórán a zsidóság ünnepei
közül az u.n. “zarándok ünnepekrõl” tanultunk. Következõ alkalommal (okt. 15) - az áhítat után - az iszlám
vallás eredetérõl és fõbb ismérveirõl lesz szó.
Bár a tegnapra tervezett munkanapot elhalasztottuk
az esõ miatt, a kapu meg lett javítva. Köszönjük Balla
Zsigmond és Sipos József testvérek munkáját.
A PACE program bemutatóhelye lett az óvoda, amit
ezen a héten több megyei és állami ellenõrzõ szerv is
meglátogat. Ma délután már itt lesznek a nevelõk a termek elõkészítésére. Tekintettel a rendkívüli eseményekre
és a várhatóan nagy autóforgalomra, a szerda esti Bibliaóra ezen a héten elmarad.
A Bánk házaspár új címe és telefonszáma:
1257 E 14th St., Upland, CA 91786
(909) 982-3042

Alhambra
Aradi vértanuk:
(balról jobbra)
Knézics Károly
Nagy Sándor
Damjanics János
Aulich Lajos
Lahner György
Poltenberg Jenõ
Leiningen Károly
Török Ignác
Vécsey Károly
Kiss Ernõ
Schweidel József
Dessewffy Arisztid
Lázár Vilmos

yula:
Illyés G

MÁRAI SÁNDOR
BREVIÁRIUMA
Hely: a San Fernandó Völgyi
Magyar Református Egyház
október 11, (szombat) du. 4-kor
- az Arany János Kultúr Kör rendezésében -

Októberi ünnepeltek
Varga K & I (4), Szerényi Márta (2), Molnár A & E (6),
Révész Erzsébet (6), Veszpeller László (7),
ifj. Szenohradszki János (6), Lungui S & G (8),
Szárnyasi L & E (8), Dimény Eszter (11),
Dobos Erzsébet (12), Miszti J & Gy (16),
ifj. Balla Zsigmond (18), Sallay Júlia (18),
Forrás Júlia (21), Oláh S & I (23), Kerekes Lajos (25),
Novák Benjámin (26), Novák Sámuel (26),
Szûcs Ágnes (26), Dr. Oláh Sándor (27),
Veszpeller Ilona (27)

r6
Októbe

irály aga a k
m
,
lt
ö
bele.
mert õ
Kezét - arcába törölteetõfije már!
p
P
egy né lt e földnek nc Józsefe.
Nem vodett lenni Fere
Igy kez

2008. október 5
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

AZ ARADI VÉRTANÚK
A szabadságharc leverése után 1849 szeptemberének végén
összeült a haditörvényszék. A tizenhárom tábornokot felségsértés címén halálra ítélték. Az ítéletet kimondták, de teltekmúltak a napok, és a végrehajtásról nem esett szó. A családtagok már abban bíztak, hogy Ferenc József kegyelmet ad az
elítélteknek...
Október 6-án a pesti Újépület falánál fõbe lõtték Batthyány
Lajos volt miniszterelnököt. Az aradi várban ezerháromszáz
katonát éles töltéssel láttak el, éjjel kettõzött õrcsapatok jártak
fel és alá, hajnalban az egész õrség fegyvert ragadott. A tábornokok vigasztalására lelkészeket küldtek, de inkább õket
vigasztalták az elítéltek: a papok sírva léptek be hozzájuk.
Gyalogmenetben kísérték õket a kivégzés helyére. Egyedül
Damjanich és Sujánszky lelkész ült parasztszekéren.
Útközben azt mondta Sujánszky tisztelendõ úrnak:
- Csak legalább Kossuthot óvja meg az Isten a mi sorsunktól,
így legalább marad némi remény, hogy hazánknak még egyszer fölvirrad!
Négy tábornokot golyó általi halálra ítéltek. Kilenc akasztófa állt a vesztõhelyen.
Elõzör Pöltenberg elõtt állt meg a porkoláb.
- Kérem, kapitány úr! (mindenkit azon a rangon szólított,
amelyet egykor a császári seregben viselt).
Pöltenberg egy percnyi halasztást kért, odalépett Damjanichhoz, és megszorította a kezét. Damjanich azt mondta
neki:
- Isten veled, barátom! - S azzal megcsókolta.
Egymás után léptek a tábornokok Damjanichhoz, mindenki
búcsút vett tõle.
Amikor Leiningenre került a sor, õ engedélyt kért a vezénylõ õrnagytól, hogy a legénységhez szólhasson.
- No, hát szóljon, de röviden!
A harmincéves ifjú most is honvéd tábornoki egyenruhát
viselt, csengõ hangon megszólalt, és német nyelven ezt mondta:
- Felõlem azt a hírt terjesztik egyesek, hogy én Buda felszabadításakor osztrák tiszteket meggyilkoltattam volna.
Nekem nem áll módomban más védekezés, ezért itt az utolsó
percben, Isten szabad ege alatt és a jelenlevõk elõtt kijelentem, hogy ez a rólam terjesztett hír aljas rágalom!
Ezután társaihoz fordult, és azt mondta nekik:
- Isten veletek, bajtársak! Nemsokára egy más, igazabb
bíró elõtt állunk, õ igazságosan ítél majd fölöttünk.
Damjanich már csak Vécsey Károly tábornoktól búcsúzhatott el, akit utolsónak hagytak, mert a délvidéki hadsereg
megtartásáért rá különösen haragudtak.
- Éljen a haza! - kiáltotta Damjanich. Ez volt az utolsó
szava.
Vécsey körülnézett, nem volt kitõl elbúcsúznia. Ekkor
odalépett Damjanich tábornokhoz, és megcsókolta a kezét...
Mihelyt a katonaság elvonult, és a közlekedést helyreállították, ezrével zarándokolt a nép a kivégzés helyére.
"Arad pedig a magyar Golgota" - írta Kossuth, mert a
szabadságharc mártírjai is új hitet öntöttek a hazafiak
szívébe.

Múlt vasárnap megszületett a
McLean házaspár, Timea és Barth
második gyermeke:
CONNOR PAUL
(7lbs 7 ounces; 20.5 in)
A kisfiú és az anyuka jól vannak.
Gratulálunk a szülõknek, a nagymamának és
a rokonságnak.

MY FAITH HAS FOUND A RESTING PLACE

Milyen mély, átgondolt, Isten
akaratára és a Thesszalonikában élõ
testvérekre figyelõ imádság lehetett az,
amire ebben a hosszú, összetett mondatában utal Pál apostol! Az Úr dicsõséges eljövetelérõl gondolkodva
fogalmazódik meg a vágya, hogy bárcsak megdicsõülne az Úr Jézus neve a
hívõkben, és õk maguk is a Krisztus
által. Hogyan dicsõülhet meg egy név,
és egy ember?
A Biblia szóhasználatában a név dicsõségét viselõjének az érdemei szavatolják. Ahol az Úr Jézus isteni
hatalmát gyakorolja, ahol az õ jelenlétérõl tanuskodik az élet (a szabadság
a Szabadító “Krisztus” mûve), ott di(2Thessz 1:11-12)
csõíttetik meg az õ neve. A thesszalonikaiknak írt két levélben a világvége
eseményeirõl írva, fontosnak tartotta az apostol, hogy az érkezõ
Krisztus “várt dicsõsége” el ne terelje a hívõk figyelmét a “jelenlévõ Krisztus dicsõségérõl”. És valóban, mit remélhetünk
Krisztustól a jövõbe nézve, ha elzárkózunk tõle a jelenben?
Olyan fontos lenne megértenünk, hogy a jövõ (közeli és távoli,
egyéni, vagy a teremtettségé) nem Krisztust, hanem az õ
országlását hozza el a számunkra. Az Úr Jézus Krisztus jelenléte
már most valóság a hívõ életében.
Így történhet meg az, hogy mi is megdicsõülünk õáltala. Mert
hatással van ránk, elérhetõ a cél, hogy “krisztusiakként” éljünk.
Ezt jelenti keresztyénnek lenni. Mindez az õ kegyelmébõl lehetséges.
Melyek a keresztyén fõbb jellemvonásai? Miben mutatkozik
meg az Úr Jézus dicsõsége bennünk? Elõször abban, hogy
hûséges követõi vagyunk (“tegyen titeket méltóvá az elhívásra”),
majd, hogy megváltozik az értékítéletünk (“töltsön meg titeket
teljesen a jóban való gyönyörködéssel”), és végül, hogy az Õ
országlásához igazodik az egész életünk (“töltsön meg titeket teljesen ... a hit minden erejével”). Méltónak lenni Krisztushoz,
gyönyörködni Krisztusban, megerõsödni a krisztusi élethez. A
keresztyénben (krisztusiban) dicsõül meg az Úr Jézus Krisztus
neve, mert az õ életadó jelenlétében újjászületik az ember és egy
új, az õ akaratát tükrözõ életre indul el. Ezen az úton minden
lépés a Krisztust dicsõíti, mert nélküle lehetetlen a fejlõdés. Pál
apostol mondatában a legfontosabb szó, ezért, az “õáltala”.
A keresztyén élet nem hivalkodó, hanem hitvalló, élet doxológia; Jézusról szól - õt dicsõíti.
Adjunk hálát Istemmel elhívásáért és bennünk való
munkálkodásáért!

”Mindenkor imádkozunk értetek, hogy
a mi Istenünk tegyen
titeket méltóvá az
elhívásra, és töltsön
meg titeket teljesen a
jóban való
gyönyörködéssel és a
hit minden erejével,
hogy megdicsõüljön
a mi Urunk Jézus
Krisztus neve bennetek, és ti is õáltala a
mi Istenünk és az Úr
Jézus Krisztus
kegyelmébõl.”

IMÁDKOZZUNK...
•

testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Balla Zsigmond (M.o.), Éltetõ Áron, Halász Mihály,
Kõhegyi Margit, Marcz Irénke, Páth Terike

• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
az Õri házaspár

