S
T
E

•

Vasárnapi iskola (10:00-10:45)
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Ének-tanulás (EHH_2)
A Bárány vére megtisztít
Köszöntések, hirdetések
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•
•
•
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Adjunk hálát hitelõdeink
életéért, és imádkozzunk,
hogy mi is hûségesnek bizonyuljunk
Krisztus-követésünkben!
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Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_409)
Ó, mily kedves, ó, mily szép
Imaközösség

Gyülekezeti ének (EHH_3)
Abbá, Atyánk
Szavalat - Héthalmi Terike
Kórus: Szent Istenünk, légy áldott
Igeolvasás - Jakab 1,1-4
Kórus: Énekszóval áldom Jézust
Igehirdetés
AZ ÁLLHATATOSSÁG
ÖRÖME
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Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_408)
Nagy hálát mondunk
Áldás
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Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)
Reformáció napi ökumenikus
istentisztelet (Hollywood - 15:00)

Következõ alkalmaink...
szerdán

- Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
szombaton - Youth Meeting (19:00)
vasárnap (nov. 4)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretet-vendégség
- Énekóra (13:00)
- Elõljárósági megbeszélés

Ma délután (3 órakor) Reformáció napi istentiszteletet
tartunk a református testvéregyházakkal Hollywoodban,
melyen gyüleketünk énekkara is szolgál. Igyekezzünk
minél többen ott lenni!
A Varga házaspár (Colorado) hazaérkezett
Magyarországról, és szeretettel köszönti a testvériséget.
Hasonlóképpen a születésnapját ünneplõ Dr. Oláh Sándor
és Ilonka testvérek is (Texasból), akik jól vannak; készülnek egy novemberi vasárnapot velünk tölteni.
A múlt héten közel egymillióan kényszerültek a közelben pusztító tûz elõl elmenekülni. A hírek szerint 30-35
San Diego környékén élõ magyar családot is kilakoltattak.
A tûzvész nyomán kialakult állapot és a nagy kár komoly
teher az érintetteken; viszont elismerést érdemel a hivatalos szervek jó munkája, ahogyan a károsultak szolgálatára
siettek. Akik szeretnének anyagi segítséget küldeni a károsultak megsegítésére, megtehetik ezt gyülekezetünkön
keresztül (mi az ABC/USA-nak továbbítjuk), vagy a helyi
Vöröskereszt programjait igénybe véve (pénz, élelmiszer,
ruhaadományok, véradás, stb.).
Jövõ vasárnap, az énekóra után elõljárósági megbeszélés
lesz az irodában.

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)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra
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A Krisztuskövetés nem
elvi kérdés.
Életünk
egészérõl szól;
arról, amit
hiszünk, akik vagyunk, ahogyan
élünk, és akiknek a
környezetünk ismer minket.
A Krisztust követõk hatása a
környezetükre nem lehet más,
csak krisztusi. A Reformáció
Vasárnapján gondoljunk hát
hitelõdeinkre, akik szószerint,
”vértanú-halállal” léptek azon
bizonyságtevõk közé, akiknek a
példája állhatosságra buzdít
minket is. Az Újszövetség
ugyanis a mártíromság szóval
(Zsid 12,1)
utal a hitvalló tanúságtétel
lényegére.
Ma, amikor a ”másféle” gondolkozást, és az abból
következõ életmódot törvény védi, nehéz még elképzelni
is azt az ellenállást, amibe a reformátorok, majd baptista
hitvallású elõdeink ütköztek. A hutteri anabaptisták
tisztességesen egyszerû mûvészete (a habán) a hitvalló
élet és hasznosságra törekvõ társadalmi jelenlét talaján
termett, mégis, még az új, protestáns felekezetek is
üldözték õket. Ellenséges körülmények között, jó esetben
a ”megtûrtek” státuszát vállalva, de a legtöbbször
menekülve vigyázták az ”udvart”, kisebb-nagyobb
házközösségeiket (elnevezésük a német Haushaben
szóból ered). Ilyen körülmények között éltek és dolgoztak. Gyermekeiket két éves kortól írni és olvasni tanították. A közülük származó orvosok az erdélyi fejedelmek
bizalmát élvezték. Szép festésû fazekasmunkáik máig is a
gyûjtõk legféltettebb kincsei - mert selejtes árú nem
kerülhetett ki a Krisztust-követõk keze alól,
Késõbb, a Hollandiában és majd Angliában létrejövõ
baptista gyülekezetek a lelkiségükkel gazdagították a
környezetüket a habánok fajansz edényeit messze meghaladó értékekkel. Folytonos zaklatásoknak kitett és az
üldöztetések tüzében megedzett hittel vágtak neki az
Újvilágnak, hogy a szabadabb élet gyümölcseit hagyhassák majd gyermekeikre. A politikusaink ajkán olcsón
csengõ hivatkozás a ”hegyen épült város”-ra (”city on the
hill”), nem a modern Amerikáról szólt eredetileg, hanem
hívõ elõdeink Bibliás álmát és már megérkezésük elõtt
megfogalmazott célját (Mayflower Declaration) jelzi egy
olyan országról, ami polgárai istenfélelmébõl adódóan
lesz a népek hasznára. Itt élve, hitelõdeink példáját
követve kell nekünk is megtalálni a mikéntjét az
övékéhez hasonlóan állhatatos, Krisztust követõ életnek.
Adjunk hálát hitelõdeink életéért, és imádkozzunk,
hogy mi is hûségesnek bizonyuljunk Krisztuskövetésünkben!

”Ezért tehát mi is,
akiket a
bizonyságtevõknek
akkora fellege vesz
körül, tegyünk le
minden ránk
nehezedõ terhet,
és a bennünket
megkörnyékezõ
bûnt, és
állhatatossággal
fussuk meg az
elõttünk levõ
pályát.”

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Deák Éva, Halász László, Halász Mihály,
Mátyás Lidia, a Túrmezei házaspár
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond, Lungui Sándor
•

