
2212-18 S Fremont Ave., Alhambra, CA 91803 
Novák József, lelkipásztor 

Elöljárók: 
Balla Zsigmond, Bánk Nándor, Halász László, Novák István, 

Dr. Szenohradszki János, Szin Dávid 

☎ (626) 289-7746 iroda / fax (626) 484-3908 mobil 
email: lp@zsoltaros.org 

AMERICAN HUNGARIAN 
BAPTIST CHURCH 

 
Amerikai Magyar 

Baptista Gyülekezet

2021. szeptember 192021. szeptember 19

Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát,  
de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited:  

azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet! - Lk 22, 31-32 

„Ti vagytok azok, akik megmaradta-
tok velem kísértéseimben” – mondta 
nekik Jézus (Lk 22,28) ezen a külö-
nös éjszakán. Érzékelték vajon hely-
zetük komolyságát? Az evangéliumi 
beszámolókat követve feltételezhet-
jük, hogy kevés fogalmuk volt az ese-
mények jelentőségéről. Csak Jézusra 
figyelve láthattak át valamicskét a kö-
dön, ami rájuk telepedett a kísértés 
éjszakáján. 
 
Korábban, a vacsoránál? Tiltakozá-
sok, kétségeskedések és fogadkozá-
sok terítéke, amit ők kínáltak a Mes- 
ternek. Most? Éppen Péter jeleske-
dik megint ezekkel, olvassuk a má-
sik evangéliumokban, legkevésbé ő 
türtőzteti magát. Jézus érti őket.  
A próbában kísértett Rá szorulókat is 
szereti ő. Tanítványai a kísértett 
Krisztus védelmét élvezik most.  
 
Hogyan lenne rálátásunk Nélküle  
a szellemi világ történéseire?  
Viszont, mit segíthet rajtunk az is-
meret a jóbi próbákról (Jób 1-2), 
vagy a történelmi megrázatásokról 
(Ám 9.9)? Ha búza érték vagyunk is, 
mit tehetünk mi a rostáló nagy erők 
ellenében? 
 
Az önmaga feláldozására kész Úr 
Jézus, Örökkévaló Főpapunk imád-
kozott értük (Ján 17).  
“Mert nem olyan főpapunk van, aki 
ne tudna megindulni erőtlenségein-
ken, hanem olyan, aki hozzánk ha-
sonlóan kísértést szenvedett minden- 
ben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát 
bizalommal a kegyelem trónusához, 
hogy irgalmat nyerjünk, és kegyel-
met találjunk, amikor segítségre van 

szükségünk” (Zsid 4,15-16). Ő tudja, 
hogy veszélyben vagyunk. Jól ismer 
bennünket és könyörög értünk is.   
 
Magunkra hagyva csak sejtéseink le-
hetnek a szellemi világ történéseiről. 
Érzékeljük, személyesen „tudjuk és 
ismerjük” viszont a hitünket. Ha ke-
ressük, tudjuk, ha van, és azt is, ha 
nincs. Több vagy kevesebb, mint volt? 
Erősnek érezzük olykor, máskor meg 
gyengének. Rajtunk kívül csak Ő 
tudja ezeket, Krisztus, aki könyörög 
értünk. A kísértett ember Üdvözítője 
azon van, hogy el ne fogyatkozzék 
Péternek, Jánosnak és Andrásnak, ne-
künk, mai tanítványainak a hite! 
 
Péter, hamar, így is megtagadta.  
Kakasszóra ébredő bűnbánattal tért 
vissza Üdvözítőjéhez, majd lett test-
véreinek az erősítője. Mert így va-
gyunk mi Jézussal: kísértett, rostán 
rázott életünk, haladásaink és meg-
torpanásaink előtte történnek, aki 
könyörgött (!) értünk, meghalt he-
lyettünk, és üdvözít bennünket.  
Soha ne tagadjuk, meg se próbáljuk 
eltakarni az Ő érdemét és hívő Rá 
szorultságunkat! Legyünk „rostán 
rázott” testvéreink erősítői! A „kísér-
tésben győzedelmes Krisztus” által 
lehetséges ez. 
 
   Szenvedésben engedelmes, / kísértés-  
   ben győzedelmes / Jézus Krisztus, légy  
   kegyelmes. /  Rám a bűn mint tenger  
   árad, / kísértésnek tüze támad. / Nincs  
   segítség, csak Tenálad. 
 
  

KÖNYÖRÖGJÜNK,  
HOGY MEG NE FOGYATKOZZÉK A HITÜNK! 
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Köszöntés, hirdetések  
   Hálás szívvel áldunk  (BGyÉ_21) 
IMA    
   Jézusnak vére (BGyÉ_250)  

 

  
   Kedves Jézus, itt vagyunk (BGyÉ_438) 
 
IGEOLVASÁS - Zsid 10, 19-31 
IGEHIRDETÉS 
 
  A REMÉNYSÉG HITVALLÁSA   
 
ADAKOZÁS 
    Végig megálld a nagy tusát (BGyÉ_380)       
Áldás 
        
“Az ÚR közel! - Jövel, Uram Jézus!”

Szeptemberi ünnepeltek 
 

Bákai Attila (5), Bánk Rozália (5), Halász László & Jutka (5), 
Dr. Szin Johanna (7), Novák Barnabás (10), 

Szin Dávid & Johanna (19), Balla Magdolna (20),  
Bánk Nándor (22), Gapper Mária (22), Levi Adams (22),  

Dr. Szenohradszki János (23), Mary Olah (24),  
Szin György (25), Connor Paul McLean (28), 

Jánvári Gábor & Mercedes (29)

VEZÉRFONAL 
A BIBLIA OLVASÁSÁHOZ

HÍREK, ESEMÉNYEK

IMÁDKOZZUNK... 
- gyógyulásukért: Horváth Ferenc lp., Jánvári Gábor és Mercedes, 
  Kulcsár Annuska, Kulcsár Ferenc, Szin György 
- a gyászolókért: a Fanta, Gera és Halász család;  
  a Jámbor és Kövesdi család, a Cser család 
- szövetségünk gyülekezeteiért, a testvériségért 
- országunkért; a választott vezetőkért és a közjón fáradozókért 
- az utazókért: a Balla házaspár, Mike Ilona 
   

  ADJUNK HÁLÁT A GYÓGYULÁSOKÉRT,  
ISTENÜNK GONDVISELÉSÉÉRT!

IMAKÖZÖSSÉG - Lk 22, 31-32 
     Könyörögjünk,  
            hogy meg ne fogyatkozzék a hitünk!

ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL - (38. hét) 
 

20. hétfő / Friderika - Aki mindvégig kitart 
Zsid 10, 32-39 
 
21. kedd / Máté - Hittel látjuk Istent 
Zsid 11, 1-7 
 
22. szerda / Móric - Az ősatyák hite 
Zsid 11, 8-22 
 
23. csütörtök / Tekla - Mózes látta a láthatatlant 
Zsid 11, 23-31 
 
24. péntek / Mercédesz - Akik hittel várták a Messiást 
Zsid 11, 32-40 
 
25. szombat / Kende - A hithősök példája erőt ad 
Zsid 12, 1-3 
 
26. vasárnap / Jusztina - Akiket az Úr szeret 
Zsid 12, 4-11

Reggelente - “KOPOGTATÓ” - 10:00 

   kedd - Ökumenikus bibliakör - 18:30 

        szerda - Bibliaóra - 18:30 

              péntek - Imaközösség - 20:00 

         vasárnap - Istentisztelet - 11:00

           Mint úszók, kik mernek 
                arccal az égnek vízre feküdni, 
                s a víz hordozza őket, 
           mint sólymok fekszenek a levegőre, 
                s a levegő fenntartja őket, 
           úgy szeretném megtanulni én is 
                a szabadesést, és belebegni 

a Teremtő Lélek mély ölelésébe, 
tudva: kiérdemelhetetlen 

ez a mindent átfogó kegyelem. 

Denise Levertov: 
        BEISMERÉS 

Petres Erika Lúcia fordítása

A hawthorni Első Magyar Református Egyház “Hun-
garian Heritage Day“-t tart ma, aminek a délutáni 
eseményeire is szeretettel hívnak mindenkit. A meg-
hívó és a program a faliújságon olvasható. 
First Hungarian Reformed Church of Los Angeles 
12717 York Ave., Hawthorne, CA 90250 
 
Az irodalmi asztalon található angol és magyar 
nyelvű könyvek és CD-k ingyen elvihetők.

Jesus Wakes Lazarus from the Dead
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