
s z e r d á n     -  Törekvõk köre (18:00) 
-  Bibliaóra (19:00)

szombaton -  Youth Meeting (19:00)
v a s á r n a p  ( o k t .  2 8 )  

- Vasárnapi iskola (10:00)
-  Istentisztelet (11:00)
-  Szeretet-vendégség
-  Énekóra (13:00)
-  Reformáció napi ökumenikus istentisztelet

(Hollywood, 15:00) 

AAmmeerriikkaaii  MMaaggyyaarr
BBaappttiissttaa  GGyyüülleekkeezzeett

Alhambra

2007. október 21

•  Vasárnapi iskola (10:00-10:45)

• Dicsõítõ énekek
•  Köszöntések, hirdetések

•  Szent az Isten, szent, szent
•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_395)

Örök Isten
•  Imaközösség

Vizsgáljuk meg,
hogy mennyire vagyunk 
készek az intés elfogadására!

•  Közös olvasmány a 139. zsoltárból
•   Kórus: Ha körülvesz csönd és magány
•  1956 - Lipták Béla professzor
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_175)

Igéje szól 
•  Igeolvasás - Józsué 23,1-14 
•   Kórus: Mint kõszál a tengerben
•   Igehirdetés

AZ ÉLET NAGY
KÉRDÉSE

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_317)
Jézusért élek egészen

•  Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)
Koszorúzás a Szabadságharcos emlék-
mûnél (McArthur Park - 14:30)           

22221122--1188  SS..  FFrreemmoonntt  AAvvee..
AAllhhaammbbrraa,,  CCAA  9911880033

LLeellkkiippáásszzttoorr::

NNoovváákk  JJóózzsseeff

TTeelleeffoonnsszzáámm::

((662266))  228899--77774466

hhttttpp::////wwwwww..zzssoollttaarrooss..ccoomm
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A fõkonzulátus meghívására gyülekezetünket képvisel-
tem pénteken, a Németh Zsolt (FIDESZ) vezette magyar
parlamenti küldöttség fogadásán. A külügyi bizottság
elnöke és két tagja beszámolt a magyarországi állapo-
tokról, majd a külképviselet és az itt élõ magyarság kap-
csolatáról érdeklõdött. Kedden Semjén Zsolt (KDNP
elnök) fogadására kerül sor.

Közvetlenül az istentisztelet után néhány perces
megbeszélésre, kérjük, az elõljáróság tagjait az imaházban
maradni.

Ma délután (2:30) a város magyarságával a McArthur
Parkba megyünk, hogy a Szabadságharcos emlékmûnél
megemlékezzünk az 1956-os Forradalom áldozatairól.
Ünnepi beszédet Lipták Béla professzor mond.

Jövõ vasárnap (du. 3-tól) Reformáció napi közös isten-
tiszteletet tartunk a református testvéregyházakkal
Hollywoodban, melyen gyüleketünk énekkara is szolgál.
Igyekezzünk minél többen ott lenni! 

Halász Mihály testvért a Woodruff Convalescent
Centerben gondozzák.
- 17836 Woodruff Ave, 5A szoba;

Bellflower, CA 90706
Hétfõn este úrvacsorai istentiszteletet tartottunk nála. Jól
van, és szeretettel gondol a testvériségre. 

Októberi ünnepeltek

Szerényi Márta (2), Varga K & I (4), Molnár A & E (6),
Révész Erzsébet (6), ifj. Szenohradszki János (6),

Veszpeller László (7), 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),
Dr. Oláh S & I (23), Kerekes Lajos (25),

Novák Benjámin (26), Novák Sámuel (26), Szûcs Ágnes (26),
Dr. Oláh Sándor (27), Veszpeller Ilona (27) 

Következõ alkalmaink...

SZÍNHELY:
BUDAPEST

”...Kín gerendáiból,
csalódás forgácsából
s remény szikrájából
tûz lobogott föl
a Duna mentén:
a raboktól tiport
õsi Budapest
nem bírta tovább
már szíve alatt
hordani gyümölcsét - 
kínokba forogva
az utca kövén
megszülte gyermekét,
s fölfénylett tõle
az elnyomott táj...” Jo

zo
 Z

vo
ná

r 
T

ie
n,

 s
zl

ov
ák

 k
öl

tõ
 v

er
sé

bõ
l

1956



•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Rachel Banás, Deák Éva, Tim Greer, Halász 
Mihály, Kish Ernõ, Sallay Júlia, Tóth Gábor,  
a Túrmezei házaspár

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

Lungui Sándor, Sallay Károly

IMÁDKOZZUNK...

Mózes ötödik
könyvében
olvassuk azt a
történetet,
amikor Isten
Törvényét,
mostmár a pusztai vándorút
végéhez közeledve, újra tanítja

Mózes a népnek. Még élt néhány idõs, akik emlékeztek
az Egyiptomban történtekre. A többség, a pusztában
született nemzedék, csak hallásból tudott a csapásokról és
a csodákról, melyekkel a szabadság kapuját megnyitotta
elõttük Isten. Az idõseknek mondja Mózes: ”Ti már
ismeritek, nem úgy mint fiaitok, akik nem ismerik, mert
nem látták Isteneteknek, az Úrnak a fenyítését,
nagyságát, erõs kezét és kinyújtott karját...” (5Móz
11,2). Itt találkozunk elõször az ”intés” szóval a
Bibliában. 
Az ”Úr fenyítése”, mellyel megbüntette Egyiptomot, a
zsidóság ”intésére” is szolgált.

Mi történik bennünk, amikor mások bajáról hallunk?
Megengedjük-e, hogy minket is elérjenek a másokat sújtó
csapások? Vajon, jó történik velünk, ha folyton csak
”megússzuk” a rosszat, aztán már a hírétõl is öntelt fin-
torral elfordulunk?

Szörnyû dolog történik a világgal, az emberrel, amikor
a szenvedés, mások szenvedése gyümölcstelen marad,
mert én úgy döntök, hogy nem veszem azt a szívemre.
Ezek mind ”intések”, amiket meg kellene szívlelnünk -
tanítja Isten igéje. A szívvel értett intés nem ad helyet
hamis önigazolásoknak, hogy ”megérdemelte”, meg ”így
jár az, aki...”, hanem arra nevel, hogy értékeljem Isten
irántam tanúsított kegyelmét: a megértett következtetések
birtokában jobban féljem Õt, és több szeretettel viszo-
nyuljak az embertársaimhoz. 

Ugye, azonnal felkapjuk a fejünket, amikor szemé-
lyessé válik az intés? Vajon, hányszor próbált már rám
szólni Isten mások történéseiben, de a fásultságom miatt
nem hallottam és nem értettem az üzenetét?!
Imádkozzunk, hogy Isten beszédét, az élet eseményeiben
kirajzolódó akaratát és vezetését felismerjük, és készek
legyünk abból tanulni.

Vizsgáljuk meg, hogy mennyire vagyunk készek az
intés elfogadására!

”Szívleld meg az
intést, és halgass

az okos beszédre!”

(Példabeszédek 23,12)

KÖZÖS OLVASMÁNY
- a 139. zsoltárból - 

Uram, te megvizsgálsz, és ismersz
engem.

Te tudod, ha leülök vagy felál-
lok, messzirõl is észreveszed
szándékomat.

Szemmel tartod járásomat és pihenésemet,
gondod van minden utamra.

Még nyelvemen sincs  a szó, te
már pontosan tudod, Uram.

Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam
tartod.

Csodálatos nekem ez a tudás,
igen magas, nem tudom felfog-
ni...

...Te alkottad veséimet, te formáltál anyám
méhében.

Magasztallak téged, mert
félelmes és csodálatos vagy;
csodálatosak alkotásaid...

...Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!

Próbálj meg, és ismerd meg
gondolataimat!

Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az
örökkévalóság útján!

Uram, te ismersz engem.

(from Charles R. Swindoll: Attitudes)

...When we deliberately choose not to stay positive
and we deny joy a place in our lives, we’ll usually

gravitate in one of two direc-
tions, sometimes both - the
direction of blame or self-
pity.

The aggressive attitude
reacts to circumstances with
blame. We blame ourselves or
someone else, or God, or if
we can’t find a tangible
scapegoat, we blame ‘fate’.
What an absolute waste!
When we blame ourselves, we
multiply our guilt, we rivet
ourselves to the past (another
”dangling unchangeable), and

we decrease our already low self-esteem. If we
choose to blame God, we cut off our single source
of power. Doubt replaces trust, and we put down
roots of bitterness that can make us cynical. If we
blame others, we enlarge the distance between us
and them. We alienate. We poison a relationship.
We settle for something much less than God ever
intended. And on top of all that, we do not find
relief!

Blame never affirms, it assaults.
Blame never restores, it wounds.
Blame never solves, it complicates.
Blame never unites, it separates.
Blame never smiles, it frowns.
Blame never forgives, it rejects.
Blame never forgets, it remembers.
Blame never builds, it destroys.

Let’s admit it - not until we stop blaming will we
start enjoying health and happiness again! This
was underscored as I read the following words
recently:

‘...one of the most innovative psychologists in this
half of the twentieth century...said recently that he
considers only one kind of counselee relatively
hopeless: the person who blames other people for
his or her problems. If you can own the mess
you’re in, he says, there is hope for you and help
available. As long as you blame others, you will be
a victim for the rest of your life.”


