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Következõ alkalmaink...
• Vasárnapi iskola (10:00)
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• Dicsõítõ énekek, áhítat (11:10)
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Jézus zörget a szíveden (EHH_388)
Vizsgáljuk meg, hogy
mennyire tartjuk fontosnak
az Úrral való közösséget!

- Boldog minden ember (EHH_120)
- Szent az Úr, oly szent az Úr! (EHH_665)

• Köszöntés, hirdetések
• - Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_401)
- Erõs vár a mi Istenünk
Az 1956-os
Forradalom és Szabadságharcra
emlékezünk
HIMNUSZ

S

Szavalat - Héthalmi Terike
Kórus - Mint kõszál a tengerben
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(Kapi Gyula)

Igeolvasás - Róma 1:16-32
Kórus - Békesség (K. Svedlund / Ráduly Emil)
Igehirdetés

MILYEN LENNE EGY MAI
REFORMÁCIÓ?
Gyülekezeti ének, adakozás
- Örök Isten (BGyÉ_395)
Áldás
Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Szenohradszki Emese
Kóruspróba (2:00)
Nõi - / Férfi kör (3:00)

szerda - Bibliaóra (19:00)
jövõ vasárnap (nov. 2)
Vasárnapi iskola (10:00)
Worship Service (11:00)
Szeretet-vendégség
Kóruspróba (14:00)
Gratulálunk Deák Évának! Szerdán letette az
állampolgársághoz szükséges vizsgát.
Ma, az énekóra után Nõi - / és Férfi köri
foglalkozás lesz.
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 52-ik
évfordulói ünnepsége 2:30-kor kezdõdik a
Szabadságharcos emlékmûnél. Gyülekezetünk
nevében Tagai István testvér helyez el virágot az
emlékmû talapzatánál. Köszönjük a szolgálatát.
A szerda esti Bibliaórán a november 4-i választás
kaliforniai vonatkozású kérdéseirõl beszélgettünk.
Ezen a héten, az áhítat után, Jeremiás próféta életérõl
és munkásságáról tanulunk.
Ne felejtsük el, hogy jövõ vasárnap (nov. 2-án)
kezdõdik a téli idõszámítás (egy órával visszaállítjuk
az órát)! Úrvacsorai istentiszteletet november második
vasárnapján (9-én) tartunk. A hálaadásnapi istentisztelet Advent 1. vasárnapján, november 30-án lesz.
A budapesti Baptista Teológiai Akadémián Dr.
Héthalmi Páth Károly zeneszerzõ testvérünkrõl írja a
diploma-munkáját egy diák. Kérjük mindazokat,
akiknek fényképeik vannak Károly bácsiról, vagy
megõrízték a kiadványait, írásait, hozzák el, hogy
lemásolva elküldjük Magyarországra.

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)
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THE BLOOD OF THE
HUNGARIANS
by Albert Camus
(October, 1957, Paris)

I am not one of those who wish to see the
people of Hungary take up arms again in a rising
certain to be crushed, under the eyes of the
nations of the world, who would spare them neither applause nor pious tears, but who would go
Albert Camus
back at once to their slippers by the fireside like a
football crowd on a Sunday evening after a cup Francia (1913-1960)
regényíró, esszéista
final.
There are already too many dead on the field and we cannot
be generous with any but our own blood. The blood of Hungary
has re-emerged too precious to Europe and to freedom for us not
to be jealous of it to the last drop.
But I am not one of those who think that there can be a compromise, even one made with resignation, even provisional, with a
regime of terror which has as much right to call itself socialist as
the executioners of the Inquisition had to call themselves
Christians.
And on this anniversary of liberty, I hope with all my heart
that the silent resistance of the people of Hungary will endure, will
grow stronger, and, reinforced by all the voices which we can raise
on their behalf, will induce unanimous international opinion to
boycott their oppressors.
And if world opinion is too feeble or egoistical to do justice to
a martyred people, and if our voices also are too weak, I hope
that Hungary's resistance will endure until the counter-revolutionary State collapses everywhere in the East under the weight of its
lies and contradictions.
Hungary conquered and in chains has done more for freedom
and justice than any people in the last twenty years. But for this
lesson to get through and convince those in the West who shut
their eyes and ears, it was necessary, and it can be no comfort to
us, for the people of Hungary to shed so much blood which is
already drying in our memories.
In Europe's isolation today, we have only one way of being
true to Hungary, and that is never to betray, among ourselves and
everywhere, what the Hungarian heroes died for, never to condone, among ourselves and everywhere, even indirectly, those
who killed them.
It would indeed be difficult for us to be worthy of such sacrifices but we can try to be so, in uniting Europe at last in forgetting our quarrels, in correcting our own errors, in increasing our
creativeness and our solidarity. We have faith that there is on the
march in the world, parallel with the forces of oppression and
death which are darkening our history, a force of conviction and
life, an immense movement of emancipation, which is culture and
which is born of freedom to create and of freedom to work.
Those Hungarian workers and intellectuals, beside whom we
stand today with such impotent sorrow, understood this and have
made us the better understand it. That is why, if their distress is
ours, their hope is ours also. In spite of their misery, their chains,
their exile, they have left us a glorious heritage, which we must
deserve: freedom, which they did not choose, but which in one single day they gave back to us.

BOLDOG MINDEN EMBER

A cselekvésképtelenség állapotát még akkor is rémesen nehéz elviselni, amikor az álmunkban kísért. Szaladnánk, de nem mozdul a
lábunk. Ólomnehéz a karunk. Én
olyant szoktam álmodni, hogy
mondani kellene valamit, de nem
jön a hang. Ilyenkor úgy erõlködöm, hogy még a Gyöngyöm is
felébred rá mellettem.
Vannak szeretteink, akiket a be(Ján 15:5)
tegségük korlátoz ugyan a mozgásban, de bámulatos elszántsággal harcolva pótolják a hiányt. Tanulhatunk tõlük.
Nyilánvaló, hogy õk nem cselekvésképtelenek.
Abban az állapotban, amire Jézus itt utal, semmire sem
képes az ember. A száraz kóróvá aszalódott élet tragédiája, hogy “összegyûjtik, a tûzre vetik és elégetik” - mondja az Úr; és a megítélt haszontalanságnak ezt a félelmetes
képét az Isten dicsõségét tükrözõ gyümölcstermés mellé
helyezi. Ropogó tûz, vagy életteli gyümölcs. Azt akarja
Jézus, hogy ijedjünk meg a gyümölcstelenség okától.
Akkor gyümölcstelen, száraz tûzrevaló az ember élete,
amikor távol kerül Jézustól. A szõlõvesszõ életét a
szõlõtõ hordozza; élni csak Krisztusból lehet.
Ma, a Reformáció vasárnapján nagy kár lenne megfeledkeznünk arról, hogy még a hívõ embernek sem természetes ez az Isten-ember közösség. Luther Márton írja,
hogy a megtérése elõtt valósággal félt a misének attól a
részétõl, amikor az áldozásnál - a hite szerint - keze ügyében volt szinte a Krisztus-test. Remegett még a térde
is, és attól tartott, hogy kiejti a kezébõl az ostyát, vagy a
kelyhet. Csak miután megértette, hogy a megigazításunkért odaadta nekünk a Fiút az Atya, amikor megtapasztalta, hogy az evangéliumnak és így üdvösségünknek a
lényege ez az Úr Jézus Krisztussal való egység, akkor
oldódott fel a szolgálatra is, aminek a történelemben
jelzett gyümölcse a protestáns reformáció lett.
A “bennem marad, és én õbenne,” kettõs kötõdés. Nem
elhanyagolható az ember része ebben a kapcsolatban, de
az Úr Jézus odaszánása segít, hogy bátrabb hittel ragaszkodjam én is hozzá. Mint a házastársak között is, a szeretet és a hûség, megelõlegezett és viszonzott, sohasem
egyforma, ritkán egyenértékû, de mindig egyet, a kapcsolat erõsödését munkáló. Nehogy azt gondold, hogy
esélyed sincs erre a szoros kapcsolatra Jézussal, mert
hiányzik belõled ez, vagy az! Sopánkodás helyett, kezdd
el csodálni az Õ készségét arra, hogy benned éljen!
Meglátod, a szerelmese leszel.
”Én vagyok a
szõlõtõ, ti a
szõlõvesszõk: aki
énbennem marad,
és én õbenne, az
terem sok
gyümölcsöt, mert
nélkülem semmit
sem tudtok cselekedni”

Vizsgáljuk meg, hogy mennyire tartjuk fontosnak
az Úrral való közösséget!

IMÁDKOZZUNK...
•

testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Balla Zsigmond (M.o.), Éltetõ Áron

• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Bánk házaspár, a Molnár házaspár

