I. negyedév

1. szombat, 2018. január 6.
„Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem,
amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.”
(Ján 9,4)
Jézus, harminc éves koráig szorgalmasan és odaadással dolgozott
a műhelyben. Az imént olvasott szövegben azonban arról a művéről
beszél, amelyért eljött a Földre. Az Ő élete és munkája révén milliók
nyernek üdvösséget. E Földről való távozása alkalmával megbízott
néhány hírnököt, akik által tovább munkálkodott, egészen napjainkig. Ha te is boldog vagy, mert megismerted Jézust, és értékeled
az Ő munkáját, mit fogsz tenni? Valaki szorgalmas munkás volt, és
elvezetett téged Krisztushoz. És te üres kézzel akarsz Jézus elé állni?
Jön az éjszaka. Eljön az idő, amikor már semmit nem tehetünk majd
embertársaink megmentése érdekében. Igyekezz hát te is boldoggá
tenni valakit azzal, hogy közelebb viszed őt az üdvösség ajándékához.
2. szombat, 2018. január 13.
„Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát,
amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt.”
(Ján 17,4)
Milyen jó érzés tudni, hogy elvégeztük a munkát! Ez az érzés új
erővel és az Atya iránti új bizalommal töltötte el a világ Megváltóját,
amely segítségével később a világ megváltásának utolsó poharát is ki
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tudja majd inni. És így is történt. Elviselte a legszörnyűbb halált, ahogy
a megváltási tervben volt, majd a feltámadása és a mennybemenetele
után folytatta az érettünk való közbenjárást. Ennél többet nem kellett
és nem is tudott tenni értünk. Az embertársaink megmentésének
munkájában való részvételünk össze sem hasonlítható az Ő részével. A
feladatunk abból áll, hogy osztozzunk vele az őt megillető jutalomban.
Ha az embertársainkért minden tőlünk telhetőt megteszünk, nagy
örömben és megelégedésben lesz részünk. Akkor a munka közben
megjelenő nehézségekre nem is fogunk gondolni. Sok lélek vár rád.
Csak Isten eszközévé kell válnod és megtalálnod őket, hogy aztán
osztozhass az örömükben. Íme, ez a feladatod. Elmondhatod-e majd
hamarosan, hogy elvégezted, vagy megengeded, hogy csak úgy elrepüljön az életed anélkül, hogy részt vettél volna valamely embertársad
megtérésében?

3. szombat, 2018. január 20.
„Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, akik hivalkodva
állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át,
hivalkodván? Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket.
Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe,
és ami igazságos, megkapjátok.”
(Mát 20,6-7)
Mi a Maradék vagyunk, ez azt jelenti, hogy már „11 óra” van. Te
is munkás vagy. Ehhez semmi kétség nem fér. A kérdés csak az, hogy
a piacon bámészkodsz-e tétlenül, vagy már a szőlőskertben dolgozol?
A Szőlősgazda mindnyájunkat meghívott dolgozni – nem azért,
mert Ő nem boldogul nélkülünk, hanem azért, mert tudja, hogy
nekünk szükségünk van rá. Meghív minket, hogy dolgozzunk az
embertársainkért, a fizetés helyett pedig az örök élet ajándékát kapjuk. Ám azok számára, akik továbbra is a piacon tétlenkednek és
bámészkodnak, nem törődve az elveszett lelkekkel, nincs jutalom.
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4. szombat, 2018. január 27.
„Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a
rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem
ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek,
ott van a ti szívetek is.”
(Mát 6,20-21)
Mindenki örül, amikor látja, hogy az üzleti élete felvirágzott, és
nyereséges. Annak is örülünk, amikor mások jól haladnak a munkájukkal. Ezzel azonban senki nem elégszik meg. Miért? Mert az
embertársa vagyona nem az ő vagyona. Így világos tehát, hogy miért a
személyes nyereség a legnagyobb öröm.
A Földön minden csak ideiglenes. Halálunkkor az anyagiak értéküket vesztik. A megváltottak sem viszik a mennybe az anyagi javaikat, ahogy Illés is, az elragadtatáskor, csak egy szál ruhában ment el.
Van egy kincs, ami viszont örök értékű. Ez a buzgó munkások koronájának ékkövei – az üdvözültek. És ahogy nem hoz megelégedést a
barátod vagy a bankod nyereséges ügyvitele, amely nem a tied, habár
te is szeretnéd, nem lehetsz nyugodt vagy elégedett, látva, hogy mások
üdvözülnek és csillagot is kapnak a koronájukra, hanem te is igyekszel
elnyerni az üdvösséget és megmenteni másokat, akik a te koronád
ékkövei lesznek.

5. szombat, 2018. február 3.
„És az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy néki
szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái
legyenek; mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne
fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat: Szent hegyemre
viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában…”
(Ésa 56,6-7)
Nemrég még mi is idegenek voltunk Isten és az Ő népe számára,
mostanra azonban már otthonra leltünk és most Isten gyermekei
vagyunk. Sokak számára még mindig ismeretlen és idegen a Krisztus
evangéliumának igazsága, akik azt gondolják, hogy a hitünk nem
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nekik való. Nemde ti is hasonlóan gondolkodtatok, amíg meg nem
ismertétek az igazságot és nem csatlakoztatok Isten népéhez? Ám
Isten, az Ő bizonyságtevői révén, meghívott minket, és megváltoztatta
a gondolkodásunkat. A te embertársaid is idegenek a reménység és
az igazság ismerete nélkül. Imádkozol-e értük Istenhez és segítesz-e
nekik abban, hogy elfogadják Isten Szavát?

6. szombat, 2018. február 10.
„Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan
egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek,
és leányaid ölben hozatnak el.”
(Ésa 60,4)
Ez az Isten földi műve befejezéséről szóló, nagyszerű látomás. A
Maradék 1844 óta e próféciának a beteljesedése. Mert attól kezdve sok
ember jött közénk minden nemzetből, fajból és rangból, megtérve és
átadva szívét Istennek. Istennek ma már több milliós népe van, amely
világszerte hirdeti Krisztus Evangéliumának üzenetét. Ha mindenki
részt vállalna az Evangélium hirdetésének munkájában, rövid időn
belül a Földön mindenki értesülne és megismerné Isten akaratát, Isten
tervét. A megváltás ellensége azt akarja, hogy te ne vegyél részt az Isten
maradék gyermekeinek a világból való begyűjtésében. Arról igyekszik
meggyőzni téged, hogy ezt a munkát valaki másnak kell elvégeznie,
nem neked. Így próbál minden hívőt becsapni az egyházban. Isten fiait
és leányait a világból „ölben” kell behozni, mert egyedül gyengék, és
nem tudnak eljönni. Ki lesz az, aki a Szentlélek ihletésére ezt megteszi?

7. szombat, 2018. február 17.
„Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket
ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.”
(Jak 5,20)
Mindenkire, aki megismerte Isten jóságát és kegyelmét, Isten azt a
szent és nemes feladatot bízta, hogy elvezesse Hozzá a bűn terhe alatt
roskadozó lelkeket. A bűnösök az Isten szeretetének és figyelmének
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a központjában állnak. Szereti őket és kész nekik minden bűnüket
megbocsátani és kész új teremtményekké formálni őket. Mily csodálatos az Isten kegyelme és szeretete, amely a bűnösök számára a
legfontosabb jellemvonása! Egyszülött Fiának áldozata révén a bűnös
minden bűnét el tudja fedezni. Övé minden dicsőség a kegyelemért
és az üdvösségért, amit azonban veled is meg akar osztani, te veled,
aki visszavezeted a tévelygőt a helyes útra és bemutatod neki Őt. Nagy
volt Isten irántad való türelme és erőfeszítése, hát nem kellene neked
is türelmesen és odaadóan dolgoznod azért, hogy megmutasd valakinek a helyes utat és visszavezesd? Dolgozz kitartóan és sok szeretettel,
akkor majd meglátod munkád gyümölcsét az embertársaid életében.

8. szombat, 2018. február 24.
„E négy apró állata van a földnek, amelyek bölcsek, elmések: A
hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét…”
(Péld 30,24-25)
Biztosan mindnyájan szemléltétek már a kis, szorgos hangyákat.
Ilyenkor felmerül bennünk a kérdés: hogyan tudnak ezek a kis lények
olyan nagy bolyt készíteni, vagy annyi eledelt behordani? Egy hangyának egy gramm „épület-anyagért” vagy eledelért tízszer kell fordulnia.
Vannak olyan bolyok, amelyek húsz kilót nyomnak. Ennek elkészítésére, egyetlen, vagy csak néhány hangya sohase lenne képes. De mivel
mindnyájan dolgoznak, sokra képesek!
Kedves testvérek, a mű nagyságához képest, amelyet még a
Megváltó eljövetele előtt el kell végeznünk, akkorák vagyunk, mint
egy hangya. Közülünk egy, vagy csak néhány hívő nem sokat tehet. A
megváltás művének előrelendítéséért, kivétel nélkül, mindnyájunknak
dolgoznunk kell, felvéve a teher - Istentől ránk bízott - részét. Eredj a
hangyához és nézd, hogyan dolgozik és legyél szorgalmas!
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9. szombat, 2018. március 3.
„És amit könyörgéstekben kértek,
mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.”
(Mát 21,22)
Biztosan sokszor megtapasztaltátok már mennyire igaz ez az isteni ígéret. Sokan elbeszélhetnék, hogyan hallgatta meg őket Isten és
adta meg nekik, amiért könyörögtek. Sokan sohasem fogják elfeledni
az imaválaszként érkező, isteni segédkezet, akár az anyagiakat, az
egészséget vagy az oltalmat illetőleg. Amikor megtapasztaltuk, hogy a
mindenható Isten meghallgat bennünket, akkor ismételten eléje tárjuk
gondjainkat, és egyre erősebben hisszük, hogy meghallgat minket.
Oly nagyok a földi szükségleteink, hogy szinte szakadatlanul azokért
imádkozhatnánk. Hogy ez ne történjen meg, Jézus azt mondta, hogy
először az Isten országát keressük és az Ő igazságát, a többi szükséges
dolgot pedig majd megkapjuk.
Igazi keresztényként nem fogok csak a magam üdvösségéért imádkozni, hanem könyörögni fogok az Atyánál embertársaim üdvösségéért is, amíg csak meg nem hallgat. Aki naponta imádkozik
embertársai üdvösségéért, újabbnál újabb tapasztalatokat szerez. És ha
más képességünk és lehetőségünk nincs, az imádság a lélekmentés állandóan aktuális - eszköze.

10. szombat, 2018. március 10.
„Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az ígét;
aki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit,
némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit.
(Mát13,23)
A búzánál és más, hasonló növényeknél Isten úgy rendelte el, hogy
elvetve, egyetlen mag a sokszorosát teremje meg. Így minden élőlény
eledelhez jut. Milyen csodálatos az, hogy egyetlen mag, amelyet jó
földbe vetnek el, harminc annyit, hatvan annyit vagy száz annyit
terem! A világ Megváltója ezt lelki értelemben is igyekszik megvalósítani, hogy egyetlen megmentett ember még sokakat elvezessen az
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üdvösséghez. Ebből világossá válik, hogy mindazokkal megtörténhet,
aki „jó földet” képviselnek. Olvassuk, hogy vannak olyanok, akik
néhány száz lelket hoztak Krisztushoz, és örömmel hallgatjuk ezeket a
csodálatos tapasztalatokat. Vajon csak mindig mások sikereiről és boldogságáról kell tapasztalatot hallgatnunk? Isten legyen a segítségünkre, hogy az a mag, amely a szívünkben jó földet talált, mások szívében
is ugyanolyan áldásos legyen.

11. szombat, 2018. március 17.
„És mondának a férfiak Lótnak: Ki van még itt hozzád tartozó?
Vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, ami a tied a városban,
vidd ki e helyből. Mert mi elvesztjük e helyet…”
(1Móz 19,12-13)
Állandó erkölcsi hanyatlás idejében élünk. Amit tegnap még nem
hallhattunk, nem láthattunk, nem érzékelhettünk, az ma átlagos
esemény. A világ tele van sodomai bűnökkel, amelyek arról tesznek
bizonyságot, hogy az isteni ítélet ideje elérkezett. „...és jutalmat adj a
te szolgáidnak, …és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják”. Mivel
napjaink Lót idejéhez hasonlíthatók, indítson hát bennünket ez a tény
arra, hogy megtegyünk mindent a rokonainkért és az embertársainkért.
A rokonaid közé tett és hívott el téged az Úr, nem csak a saját, hanem az
ő üdvösségük végett is. Nem alhatsz nyugodtan, amíg a rokonok és az
embertársaid e veszendő világban vannak. Isten hangja téged kér most,
mint valaha Lótot, hogy hívd ki őket a veszendő világból.

12. szombat, 2018. március 24.
„Úgy mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván, és
szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván,
az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon.”
(Márk 13,34)
Isten minden új hívőre, aki csatlakozik az egyházhoz, munkát
bízott. Aki tehetséget adott az embernek, az szolgálatot is adott hozzá.
A gyülekezetben valakinek talán úgy tűnhet, hogy nincs tehetségéhez
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mért szolgálata. Emiatt azonban senki ne csüggedjen, mert azért a
szolgálatért, amelyet nem kapott, nem lesz felelősségre vonva. Létezik
azonban egy olyan szolgálat, amellyel Isten mindenkit megbízott
minden időben. E kötelesség alól már senki sem menthet fel minket
– az gyülekezetben és a gyülekezeten kívül is ez a legmagasztosabb
szolgálat. Ez az emberek Krisztushoz vezetésének a csodálatos szolgálata. Mialatt te azon szolgálatok miatt keseregsz, amelyeket nem
kaptál meg, a legnagyobb szolgálat, amellyel közvetlen Isten bízott
meg téged: elvégzetlen marad. De ha ezt kitartóan és hűséggel végzed,
boldog leszel.

13. szombat, 2018. március 31.
„Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek:
Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét,
nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.”
(Ján 6,53-54)
Az Úrvacsora nekünk, adventista hívőknek, különös öröm. Akik
részt vesznek e szertartásban és méltányolják a kenyeret és a bort,
adjanak hálát érte Istennek. E szimbólumok elfogadása az első látható
jele és bizonyítéka annak, hogy örök életet kapunk, amikor Jézus újból
eljön. Ezért már ma boldogok lehetünk.
De vajon boldogok lehetünk-e, ha tudjuk, hogy csak mi vagyunk
megmentve, hogy csak mi készülünk Jézus eljövetelére? Nem fogunk-e
ma, sokkal inkább, mint máskor, gondolni azokra, akik nem vesznek
részt az Úrvacsorában, mivel talán nem is tudnak róla? Mikor fog
veled úrvacsorázni valaki, aki ma nem vesz részt, és akit te fogsz
Krisztushoz vezetni? Gondolkodj el rajta és tegyél is valamit azért,
hogy a Szentlélek segítségével ez már a következő alkalommal megtörténjen.
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