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III. negyedév

2014. július 5.
Ismét együtt vagyunk ezen a szombaton, mert Isten kegyelme
elvezetett bennünket az Ő szent orcája elé. Mindnyájan örülünk az
alkalomnak, hogy együtt lehetünk. Isten csodálatos szeretete ezen a
szombatnapon is szorosabbra kíván fűzni bennünket egymással, hogy
eljussunk a Jézus Krisztusban való egységre. Adja az Úr, hogy ez az
istentisztelet, amelyet egy bibliaverssel fogunk elkezdeni, szorosabban
egybefűzzön bennünket egymással az isteni szeretetben.
Olvasd fel: Ésaiás 26,4-et. („Bízzatok az Úrban örökké, mert az
Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.”)
A kőszál, vagy kőszikla mindig is biztonságos helyet jelentett,
menhelyet azok számára, akik oltalomra vágynak.
Ahogy az erős kőszikla a gyengék oltalma, úgy az isteni Kőszál is az
Isten népének segítsége és oltalma. Isten a mi üdvösségünk kősziklája,
oltalom a bűn és a sátán ellen. Isten megőrizheti mindazokat, akik
teljes szívvel bíznak Benne, ahogy az Írás is mondja. Hatékony támasz
azok számára, akik szeretik az Ő törvényét és igyekeznek megtartani.
Isten az őszinte szívű és alázatos lelkű emberek oltalmazó
Kősziklája, akik hallgatnak az Ő Szavára, és tiszteletben tartják azt,
amit Isten mondott. Isten a mi oltalmunk és üdvösségünk Kőszála
akar lenni ma, holnap és mindörökké, mert Ő nem változik.
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2014. július 12.
Ma reggel Pál apostol szavaival szeretnélek köszönteni benneteket:
„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr
Jézus Krisztustól.” (1Kor 1,3)
Még egy szombat, amely egy újabb lépés az Úr felé! Eljöttünk
ma az Isten házába, hogy jelenlétünkkel és lelki tevékenységeinkkel
gazdagítsuk ezt az istentiszteletet, és dicsőítsük mindenható
Istenünket. Bár is így kellene lennie!
Vagy csak eljöttünk meghallgatni a prédikációt meg az elhangzó
énekeket, talán még hogy elbeszélgessünk a testvéreinkkel, mert hét
közben nem volt rá időnk. Remélem, hogy mégsem emiatt jöttünk
csupán!
Hiszem, hogy azért jöttünk Isten házába, mert dicsőíteni akarjuk az
Urat és felkészülni az Istennel való, örömteljes találkozásra. Pál apostol
arra kér bennünket, hogy nagy komolysággal és istenfélelemmel, a szív
alázatosságában jöjjünk az Úr elé, megengedve Neki, hogy közöttünk
tartózkodjon. Magasztaljuk tehát Istent teljes szívvel, és igyekezzünk
erről a helyről minél több áldást magunkkal vinni. Ne engedjük meg,
hogy bármi elvonja a figyelmünket Krisztusról. Járjunk Istennel ma,
és életünk minden idejében.

2014. július 19.
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak
Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a
Krisztusban.” (Eféz 1,3)
Kegyelem és békesség a szentekkel és a hívőkkel, a Jézus
Krisztusban. Én is Pál apostol szavaival köszöntelek benneteket ma
reggel, kedves testvéreim. Teljes szívből kívánom, hogy e szavak által
Isten gazdagon töltse ki rátok az Ő különös, naponta felkínált áldásait.
Csak annyit kell tennünk, hogy hit által elfogadjuk őket.
Aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket: akiben
reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani.” (2Kor 1,10)
Ezek a szavak kísérjenek benneteket ma és minden nap, minden
tevékenységetekben.
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Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén,
hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak.” (2Kor
5,14)
E szavak lelkületében és biztonságában, amelyeknek köszönhetően
összegyűjtettünk egy egységes, mennyei családba, e család tagjaként,
az én vágyam is az, hogy munkálkodjunk együttesen Isten dicsőségére
ebben a rövid, földi és mulandó életünkben.

2014. július 27.
Kedves Testvérek! Szeretettel köszöntelek benneteket.
A bevezető szöveget megtaláljuk és elolvassuk az 1Kor 15,58ban: “Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul,
buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti
munkátok nem hiábavaló az Úrban.”
Ebben a bibliaversben felhívást találunk a keresztényi
állhatatosságra. Minden embernek elkerülhetetlenül szüksége van
az Istennel való közösségre. Csak Istennel együtt szerezheti meg az
ember az igazi, tartós lelki gazdagságot. Minden embernek szívvellélekkel kellene harcolnia érte. Hallgassuk meg ezzel kapcsolatban a
Prófétaság Lelkének üzenetét:
„Imával, a Szentírás tanulmányozásával és az Ő állandó jelenlétébe
vetett hittel a leggyengébb emberi lények is élő kapcsolatban élhetnek
Krisztussal. Ő soha nem fogja elengedni a kezüket. Isten inkább
elküldené a menny összes angyalát olyan emberekhez, akik érzik
hasztalanságukat, mintsem megengedné, hogy egyetlen lélek is
legyőzettessen.” (EGW)
Ezt a bátorító üzenetet intézi hozzánk Isten ma és minden nap.
Ezért el ne távozzon e törvénynek könyve a mi szánktól, hanem
gondolkodjunk arról éjjel és nappal, hogy vigyázzunk, és mindent
úgy cselekedjünk, amint írva van abban, mert akkor leszünk jó
szerencsések a mi útjainkon, és akkor boldogulunk. (Józsué 1,8
szerint)
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2014. augusztus 2.
E szombat reggelén is szeretettel köszöntelek benneteket. Isten
gazdag áldását kívánom részetekre. Hiszem, hogy ma reggel is azzal
a nagy vággyal érkeztetek az Isten házába, hogy felüdüljetek, új erőt
nyerjetek és megtapasztaljátok Isten igaz és mérhetetlen szeretetét.
„És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az
Isten is ő benne.” (1Ján 4,16)
Igen, „Isten a szeretet”, ami nem csak egy a többi jellemvonásai
között, hanem azt jelenti, hogy Ő maga a szeretet. Ebből az következik,
hogy a szeretet az Ő természetének a lényege.
A napi kötelezettségek, botlások és más jelenségek ellenére,
amelyek elválasztanak bennünket a kegyelem Forrásától, Ő a szeretet
marad, és nem vet el bennünket a gyengeségeink és hiányosságaink
miatt. Ezért szeretne ma reggel is beragyogni bennünket az Ő nagy
szeretetével. Kéri, hogy fogadjuk el – most.
Engedjük meg, hogy betöltsön bennünket az isteni kegyelem, hogy
az Isten tökéletes gyermekei lehessünk. Hagyjuk, hadd költözzön be a
szívünkbe, és zengjen ajkunk hálát a szent és hű Istennek.

2014. augusztus 9.
Szívből köszöntök mindenkit, aki Isten örököse és Krisztus
örököstársa. Gyakran kiemeljük, hogy mi Isten gyermekei vagyunk,
idézve hozzá az 1Ján 3,1-et. De ma még egy másik bibliaversre is
felhívom a figyelmeteket, amely arról szól, hogy Isten nem csak
gyermekeinek, hanem barátainak is tart bennünket. Nyissuk meg a
Szentírást és olvassuk el a Zakariás 13,6-ot: „És ha mondja néki valaki:
Micsoda ütések ezek a kezeiden? Azt mondja: A miket az én barátaim
házában ütöttek rajtam.”
Jézus Krisztus tehát, az egykor fellázadt bolygót baráti földnek
tartja, bennünket, lázadókat meg a barátainak. És a barátai házában
kapta az említett ütéseseket. Nem tudom, hogy közülünk bárki
barátjának nevezné-e azt a személyt, akitől sebhelyekkel tér haza…
Hallgassuk meg, mit mond erről a Prófétaság Lelke: „Amikor a
gyermekei közelednek Hozzá, hogy megoltalmazza őket a gonosztól,
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akkor Ő részvéttel és szeretettel emel zászlót az ellenség ellen. Ne
bántsátok őket, szól, ők az enyéim. A markaimba metszettem őket…”
„NE BÁNTSÁTOK ŐKET. ŐK A BARÁTAIM”
„Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem
tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak;
mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.”
(Ján 15,15)
Kérlek, gondolkodjatok el azon, mit jelent valakinek a barátja
lenni, aztán meg gondolkodjatok el az Istennel való kapcsolatotokon.
Vizsgáljátok meg még ma, hogy valóban Isten barátai vagytok-e?

2014. augusztus 16.
Köszöntelek benneteket ma reggel, akik eljöttetek az Isten házába,
hogy itt nyugalmat találjatok! A szombat éppen a nyugalom napja! De
mi is az a nyugalom? Hogyan tudjuk elérni? Amikor a fárasztó munka
után végre hazaérünk, egyedüli vágyunk, hogy végre pihenjünk. Ez
alatt leginkább az alvást vagy más tevékenységmentes elfoglaltságot
értjük. A szombat is ilyen, tevékenységmentes nap. Emellett azonban
azt is tudjuk, hogy minden szombat, nem szükségszerűen jelent
statikus nyugalmat. Miért?
A választ a Máté evangéliumában találjuk, a 11,28-ban: („Jöjjetek
én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és
én megnyugosztlak titeket.”)
Jézus szólít bennünket: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan”, s a jövés
az mozgás. A nyugalom nem a tevékenységektől való tartózkodást
jelenti, hanem a tevékenységek megváltoztatását. „Vegyétek föl
magatokra az én igámat”. A nyugalom nem passzív állapot, hanem
tevékenységváltoztatás. Nem jelenti az összes igától való felmentést,
hanem a saját igánk letételét és Isten igájának felvételét. „És nyugalmat
találtok a ti lelkeiteknek”. Maga a találás szó az azt megelőző kutatásra
utal, az akcióra.
A sok fáradozás testileg, lelkileg szellemileg kimeríti az embert.
Hogy lehet akkor, hogy a szövegben említett tevékenység nyugalmat
hoz? „És én megnyugosztlak titeket”, mondja Jézus. Ezért ma reggel
nem mindennapos dologra szólítalak benneteket, hanem szombati
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akcióra! Hagyjátok el a saját útjaitokat, és jöjjetek Krisztushoz;
hagyjátok a saját igátokat, és húzzátok Jézussal az Övét: a lelki halál
szélén álló emberek megmentésének igáját.
Valóban, csak ez az egyetlen út vezet a testi, lelki és szellemi
megnyugváshoz. A szombat pedig éppen ilyen nyugalom napja – a
tevékeny nyugalomé.

2014. augusztus 23.
Íme, még egy áldott szombatnap!
Ma is alkalmunk lesz hittel kérni és válaszra várni!
Jézus, a főpapi imájában az Atyával való egységért imádkozott,
abban a közös elszántságban, hogy megmentsék az emberiséget.
Ezt követően Jézus a tanítványok és a hívők egységéért imádkozott.
Miután Isten új eget és új földet teremt, Isten és az Ő megváltott népe
együtt fog rajta lakozni.
Ebből a jelentésből kitűnik, mennyire szeretné látni Jézus a szoros
egységet a teremtményei között és Ő vele. Hogyan alkalmazhatjuk ezt
magunkra és a gyülekezetünkre. Összefogásban az erő. Hallgassátok
meg, mit mond erről az Úr szolgálólánya: „A keresztények, ha egyesült
erővel cselekednének, ha egyetlen emberként törnének előre, egyetlen
cél érdekében, megmozdíthatnák a világot.” (9T, 221)
Segítsen nekünk az Úr, hogy a szeretet szent közösségében élve,
minden értelmet felülmúló békesség lakozzon közöttünk, és hogy
ebbe a testvéri közösségbe, amely isteni intézmény, befogadhassuk
magunk körül mindazokat, akik csatlakozni szeretnének hozzánk.

2014. augusztus 30.
Bevezető szöveg: Jelenések 14,7. („Ezt mondván nagy szóval:
Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének
órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a
tengert és a vizek forrásait.”)
Ezen a szombat reggelen is örömteljesen köszöntelek benneteket.
Legyetek üdvözölve Isten házában, ahol Isten mindnyájunk számára
gazdag áldásokat készített elő!
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Ma reggel furcsa gondolatom támadt: Hogyan viselkednék, ha
tudnám, hogy ez az utolsó szombatom az imaházban? Hogyan
énekelnék? Hogyan beszélnék? Kivel szeretnék leginkább beszélgetni
e helyen – a hittestvéreimmel, vagy az Úrral? Vajon a kellemes
együttlétért jöttünk csupán e helyre, vagy hogy dicsőséget adjunk
Istennek? Ne értsetek félre, én csak azt akarom, hogy ma reggel helyes
sorrendbe állítsuk az Isten házán belüli ügyeket.
Talán nem lesz majd mindig alkalmunk arra, hogy összejöjjünk
az Isten házában egy közös istentiszteletre. Használjuk ki tehát e
drága alkalmakat, hogy olyan tartalommal gazdagodjunk, amely
a jövőbeli előmenetelünket szolgálja. Nekünk elsősorban Isten
Szavának ismeretére van szükségünk, és bölcsességre meg a Szentlélek
eligazítására. Imádkozzunk ezekért, mert ezekre most és a jövőben is
szükségünk lesz. Isten megígérte:
Olvasd fel: János 14,14-et. („Ha valamit kértek az én nevemben, én
megcselekszem azt.”)

2014. szeptember 6.
Kedves Testvérek, kedves Barátaink! Ma reggel Ésaiás próféta
szavaival köszöntelek benneteket. (Ésa 60,1-3). „Kelj fel, világosodjál,
mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé,
sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr,
és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és
királyok a néked feltámadt fényességhez.”
„Ma olyan üzenetet kell hirdetnünk, amely fénye megvilágosít, és
ereje megment. Isten jellemét be kell mutatnunk. A világ sötétségében
Isten dicsőségének fényét, jóságának, irgalmának és igazságának
világosságát kell sugároznunk.” (KP, 285)
„Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet
hirdető utolsó üzenet Isten jellemének – a szeretetnek – megláttatása.”
(KP, 285)
Kedves testvérek! Hiszem, hogy mindnyájan vágyakozunk arra,
hogy ez az ígéret beteljesedjen az életünkben. Áldjon meg az Úr
bennünket ma reggel, hogy látva a jelen eseményeket „felserkenjünk;
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mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké
lettünk” (Róm 13,11).

2014. szeptember 13.
Zsolt 8,9: „Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész
földön!”
Kedves testvérek, vendégek és igeszerető barátok, ma azért jöttünk
Isten házába, hogy dicsőítsük és magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust.
A szombat az a nap, amikor hála- és dicsőítő imákat mondunk.
Egyesüljünk ma az Úrban megtalált örömben. Isten előkészítette
számunkra az áldásokat, amelyeket ma ki fog tölteni ránk. Sok okunk
van arra, hogy ma elfeledjük gondjainkat, dolgainkat, bajainkat.
Lazítsunk és töltsön be bennünket a Szentléleknek ereje, hogy ez egy
különös nap legyen, áldásokkal teli nap, mely örömet és lelki békét
hoz a számunkra. Énekeljünk, imádkozzunk, tanulmányozzuk együtt
Isten Igéjét, mondjuk el egymásnak tapasztalatainkat, s mindez új
ihletet és új erőt fog önteni belénk.

2014. szeptember 20.
1János 3,1-2: „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az
Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket,
mert nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk,
és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha
nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt
látni, amint van.”
Ez egy örömüzenet, amely ma reggel megörvendeztetett bennünket.
1. Isten szeretetet adott.
2. Isten gyermekei vagyunk.
3. Meglátjuk Őt, amint van.
Nincs jobb érzés annál, mint amikor tudjátok, hogy Isten szeret
benneteket, hogy az Övéi vagytok, és hogy meglátjátok Őt. Tapasztaljuk
meg ma reggel mindnyájan ennek az Úrtól kapott ígéretnek az örömét.
Éppen emiatt dicsőítjük Istent, adunk hálát Neki és tanulmányozzuk
az Ő Szavát.
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2014. szeptember 27.
Ma talán fáradtan és megterhelten jöttük ide, talán egy kicsit
szégyenlősen is, de most ideje, hogy ezt elfelejtsük. Olvassuk el együtt
az 1Pét 1,18-19-et: „Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön
vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló
életetekből; hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén,
a Krisztusén.”
„Krisztus kihallgatása és keresztre feszítése után az emberek azt
gondolták, hogy tanítványai lehangoltak és megszégyenültek lesznek.
Azt remélték, hogy arcukon majd meglátják szomorúságuk és
vereségük kifejeződését. Ehelyett csak boldogság és diadal sugárzott
lényükből. Arcuk valami nem e földön született boldogságtól
tündöklött. Nem fátyolozta be többé arcukat megcsalt reménység,
hanem tele volt Isten iránti dicsérettel és hálaadással. Ujjongva
mondták el Krisztus feltámadásának és mennybemenetelének
történetét. Bizonyságtevésüket pedig sokan el is fogadták.” (JÉ, 738)
Az Úr feltámadásának örömüzenete legyen ma is olyan motiváció a
számunkra, amely egymáshoz és Jézus Krisztushoz fordít bennünket.
Terjedjen körülöttünk az üzenet, hogy minden hívő ember számára
van reménység.
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Belgrád, Radoslav Grujić u. 4.
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