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Sáfársági Szolgálatok Osztálya 
A Hetednapi Adventista Egyház Generál 

Konferenciája  

FIGYELEM! 
 

E dátummal ellátott forrásanyagot 2017 decembere előtt adaptálni 
kell, majd lefordítani, és eljuttatni a hetednapi adventista 
gyülekezetekhez!  
 
A felolvasásokat azzal a céllal készítettük, hogy a szolgálattevők a tized 
és hálaadományok összegyűjtése előtt felolvassák. Ragasztott 
kötéssel javasoljuk kiadni, hogy a megfelelő lapokat ki lehessen tépni, 
és a megbízott szolgálattevő felvihesse magával a szószékre. 
Internetről is letölthető angolul a www.adventiststewardship.com linkről. 
A felolvasások minden héten csütörtökig felkerülnek a 

www.facebook.com/Dynamicstewards oldalra a helyi gyülekezetek 

presbiterei, az istentisztelet szervezői és a gyülekezeti tagok számára. 
Magyarul itt található: http://adventista.hu/ Sáfársági Szolgálatok 
Osztálya lapon. 
 
Jelen anyagot a Hetednapi Adventista Egyház Generál 
Konferenciájának Sáfársági Szolgálatok Osztálya (12501 Old Columbia 
Pike, Silver Spring, MD 20904, USA) készítette a 2018-as esztendőre. 
 
A felolvasások szövegét a Hetednapi Adventista Egyház szervezeti 
egységei további engedély kérése nélkül szabadon fordíthatják, 
nyomtathatják, illetve fénymásolhatják. Csak azt kérjük, hogy az így 
megjelentetett anyagok kolofonjába foglalják bele a következő sort: 
„Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának Sáfársági 
Szolgálatok Osztálya”.  
 
Örömmel fogadjuk észrevételeiteket és javaslataitokat arra 
vonatkozóan, kik legyenek az elkövetkező években e sáfársági 
felolvasások szerzői, és mik legyenek a gondolatébresztő témák. 
Köszönjük! 

 

 

http://www.facebook.com/Dynamicstewards
http://adventista.hu/
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Charlotte Ishkanian életrajzi adatai 
 

Charlotte Ishkanian szereti a missziót és a 
missziótörténetet! Húsz éven át dolgozott 
az Adventist Mission szolgálatnak, ő 
szerkesztette a negyedéves missziós 
beszámolókat a felnőttek, a tizenévesek 
és a gyermekek számára, valamint a 
szombatiskolában negyedévről 
negyedévre megjelenő 
missziótörténeteket, amelyeket számos 
nyelvre lefordítottak. 

 

45 évig szolgált a Generál Konferenciánál, 
dolgozott a Liberty magazin 
szerkesztőségében, és több osztály 
különféle kiadványainak szerkesztői munkálataiban is részt vett.  
Jelenleg nyugdíjasként él a gyönyörű Shenandoah völgyben, 
Virginiában, szeret időt tölteni a két unokájával, akik a közelben élnek, 
és segít a szomszédságban néhány menekült családnak.  
 
Amikor kértük, hogy meséljen még utazásairól, így beszélt:  
„Amíg a Generál Konferenciánál dolgoztam, több millió kilométert 
utaztam repülőn, számtalan kilométert szárazföldön és vízen, 
nagyjából négyezer felnőttel, kamasszal és gyermekkel készítettem 
interjút. Sokukat nagyon megszerettem, és a mai napig a szívemben 
hordom őket. Ritkán beszéljük ugyanazt a nyelvet, de a szív szavát 
megértjük, és ez csodálatos dolog. A lentebb látható képen 
Mukandimau szerepel, egy Himba nagymama Namíbiából, aki 
vendégül látott a vályogból készült, fűvel fedett kunyhójában, és 
megmutatta, hogyan él ma a népe. Egy tanártól sem kaphattam volna 
ilyen értékes tanítást ilyen rövid idő alatt, mint amit ez a csodálatos 
asszony adott!  
 
Voltak érdekes kalandjaim az évek során, mint például az, amikor egy 
mozgó evezős csónakba próbáltunk beszállni egy nagyobb hajóról a 
Fülöp-szigeteken, és én a sárban kötöttem ki a hajó aljában a szép 
szombati ruhámban. Vagy emlékszem arra is, amikor Brazíliában 
voltam, és egy missziótörténeten dolgoztam, miután egész nap 
interjúkat készítettem. Egy sofőr vitt hazafelé. Egyszer csak kb. 80 km/h 
sebességgel áthajtott egy fekvőrendőrön. A laptopom kirepült a 
kezemből, de még sikerült elkapnom, mielőtt bárkit vagy bármit 
megsebesített, illetve megrongált volna.   
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Aztán voltak esetek, amikor csakis az ima szárnyán közlekedtünk, 
például akkor, amikor a GK központjából érkezett egy utasítás, hogy ne 
utazzunk a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti területeinek 
légterében. A hír akkor jött, amikor épp felszálltam egy oda tartó 
repülőre. A gépünk teherszállító is volt egyben, a csomagjaink az 
ülések között, illetve egy halom egyéb áru között lapultak, az utastér 
hátuljában. Mivel az utastérben nem volt beállítva a megfelelő 
légnyomás, sokkal alacsonyabban kellett repülnünk, mint általában az 
utasszállítók szoktak, és a légi útvonal épp azon terület fölött vezetett, 
ahol a fegyveres gerillaharcok folytak. Milyen hálás voltam, amikor 
épségben földet értünk! Dél-Szudánban a mocsaras területek miatt 
állandóan megállásra kényszerül az ember a burkolat nélküli 
földutakon. A nyomvonalakat teherautók és négy kerék 
összmeghajtású járművek alakítják ki, amik itt-ott csaknem 2,5-3 méter 
mélyek. Amint nyugatra tartottunk, az egyetlen adventista iskolánk felé, 
egy bizonyos útszakaszon egész sor teherautó torlódott fel előttünk. A 
sofőrünk, egy misszionárius, kipattant az kocsiból, hogy megnézze, mi 
a helyzet. Tudtuk, hogy ha nem érünk oda az iskolába naplementére, 
sötétedés után már nagyon veszélyes lesz az úton maradni. Amikor 
visszajött, közölte velünk, hogy egy teherautó olyan nagy sebességgel 
közelítette meg a rönkökből álló hidat, hogy amikor a fékre lépett, a 
rönkök egy része elgurult, és lezuhant a mély szurdokba. A teherautó 
gyakorlatilag az alvázánál fogva lógott lefelé. A misszionárius 
visszasietett a helyszínre a két fekete fiúval, akik velünk utaztak, és 
más sofőröket is toboroztak, hogy segítsenek újjáépíteni a hidat. Két 
órával később ismét úton voltunk. (Általában ez úgy szokott működni, 
hogy egyes-egyedül a kárt okozó sofőrnek kell helyrehozni a kárt, és a 
teherautók napokig, vagy akár hetekig is ott vesztegelnek a sorban.)  
„Isten minden kalandos utunkon ott volt velünk, és csodálatos, hűséges 
emberekkel találkoztunk, akik semmi másra nem vágytak jobban ebben 
az életben, mint arra, hogy tiszteljék Istent, és bemutassák másoknak 

Jézust.”. 
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ADAKOZÁSI TERVEK 
 
A világszéles Hetednapi Adventista Egyházban háromféle adakozási 
tervet használunk.  
 
A Kombinált Adakozási Tervet egy lehetőségként szavazták meg a 
2002-es Éves Ülésszak küldöttei, miután megkapták az ajánlást a 
2001-ben tartott, Világszéles Sáfársági Találkozó résztvevőitől. Ez az 
egyház minden szervezeti szintjét támogatja az által, hogy az 
összegyűjtött összegeket egy forrásba helyezi, majd az kerül 
elosztásra. A divíziók maguk határozzák meg az arányokat, de azoknak 
a következő százalékokon belül kell lenniük: 50-60% marad a helyi 
gyülekezeteknél; 20-25% kerül a Generál Konferenciához missziós 
célokra, és 20-25% fordítható a helyi missziómunkára. A következő 
divíziók használják ezt a tervet: ECD, ESD, IAD, NSD, SAD, SID, SPD 
(szigetek területe), SSD, SUD, WAD.  
 
Az adakozási naptár az az opció, amit eredetileg használtunk. Minden 
évben feltüntetjük a naptárban, hogy melyik hét adománya hová fog 
kerülni. Körülbelül 26 adomány összege marad a helyi 
gyülekezeteknél, a többi felosztásra kerül az egyházszervezet 
különböző szintjei között, vagy átirányításra a helyi területen. Hat 
különleges adakozás van, konkrétan meghatározott szolgálatok 
számára. A következő divíziók köteleződtek el emellett a terv mellett: 
EUD, Izraeli Misszóterület, MENA, SPD, TED.  
 
Az Egyéni Adakozási Terv azzal a javaslattal él, hogy a gyülekezeti 
tag minden személyes bevételének bizonyos százalékát három fő 
forrás számára különíti el: 3-5%-ot a helyi gyülekezeti pénztárnak, 1-
2%-ot az Egyházterület fejlesztési alapjának (oktatás, evangelizálás, 
szünidei bibliatáborok, nyári táborok, az uniók által kiadott magazinok), 
1-3%-át pedig a világszéles egyház pénzügyi alapjának a 
globálmissziós szükségletekre és egyéb projektekre. A NAD jelenleg 
ezt a tervet alkalmazza.  
 

Azon divíziók számára, amelyek az Adakozási naptárat használják, a 
következő oldalakon tesszük közzé a naptárat. A különleges 

adományokkal és a tizenharmadik szombati adományokkal 
kapcsolatos információkat is itt adjuk közre, mindenki számára. 
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ADAKOZÁSI NAPTÁR 2018 
Január 
  6…………………..…………....... Adventista Teológiai Főiskola 
13…………………............................... Misszió/Helyi gyülekezet  
20…………………………………....................... Helyi gyülekezet 
27………………………………………................ Helyi gyülekezet 
 
Február 
  3…….................................…………………. Newboldi Főiskola 
10…………………………................................. Helyi gyülekezet 
17……………………………..…….................... Helyi gyülekezet 
24………………………….…............... Misszió/Helyi gyülekezet 
 
Március 
  3………………….………………. Egyházterületek beruházásai 
10 ……………………………………...……........ Helyi gyülekezet 
17*+ ………………..………............. REK – Adventista Világrádió 
24…………………............................................ Helyi gyülekezet 
31…………………………................................. Helyi gyülekezet  
 
Április 
  7………………….………….... ...........Misszió/Helyi gyülekezet 
14 *+.…......................................…… Világmisszió költségvetése  
21…………………………..……….................... Helyi gyülekezet 
28………………………………………............... Helyi gyülekezet 
 
Május 
  5…………………..………………….... Misszió/Helyi gyülekezet 
12*+.......................... Divízió - Katasztrófaalap éhínség enyhítés 
19………………..………………….................... Helyi gyülekezet 
26 …………….………..………………............... Helyi gyülekezet 
 
Június 
  2……………………………. Magyar Unió – Teljes Tagbevonás 
  9…………………………................................. Helyi gyülekezet 
16……………………………..…….................... Helyi gyülekezet 
23 .................................................................... Helyi gyülekezet 

30…………………………..................................Helyi gyülekezet 
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Július 
  7………………...……………….…... Misszió/Helyi gyülekezet 
14*+…………...…………………….. Világmisszió költségvetése 
21………………………………….................... Helyi gyülekezet 
28………………………….…………............... Helyi gyülekezet 
 
Augusztus 
  4………………………… Magyar Unió – Balatonlelle, Bózsva 
11…............................................................... Helyi gyülekezet 
18………………………………….................... Helyi gyülekezet 
25………………… ………….......................... Helyi gyülekezet 
 
Szeptember 
1…………………………….……….... Misszió/Helyi gyülekezet                                                           
8*+ ………Világmisszió költségvetése (Szokatlan események) 
15………………….………………................... Helyi gyülekezet 
22……………………….…………............... Egyházterület/Unió 
29 .................................................................. Helyi gyülekezet 
 
Október 
  6 ……………...………………... Egyházterületek beruházásai 
13……………………….................................. Helyi gyülekezet 
20………………………………….................... Helyi gyülekezet 
27………………………….…………............... Helyi gyülekezet 
 
November 
3………………….………………….... Misszió/Helyi gyülekezet 
10*+………….. Évenkénti hálaadomány (Globálmissziós célra) 
17………………………………….................... Helyi gyülekezet 
24………………………………………............. Helyi gyülekezet 
 
December 
1………………..…………….... ..........Misszió/Helyi gyülekezet  
8……………….................................................. Magyar ADRA 
15 ...................................................................Helyi gyülekezet 
22………………………………….................Egyházterület/Unió 
29………………………………….................... Helyi gyülekezet 
* A programot a Generál Konferencia biztosítja 

+ Szerte a világon adakoznak erre a célra 
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SZOMBATOK, AMELYEKRE NEM JELÖLTÜNK KI 
KONKRÉT ADAKOZÁSI CÉLT (DIVÍZIÓ). 

 
2018-ban hat olyan szombat van, amelyekre nem jelöltünk 
ki konkrét adakozási célt. Ezekre a szombatokra a 
divíziók bizottságai határoznak meg adakozási célokat. 
Szabadon dönthetnek, hogyan osztják fel a lehetőségeket 
a divízió, az unió vagy az egyházterületek céljait illetően. 
Ezért nevezik ezeket „Divíziós” adakozásoknak az 
adakozási naptárban. A Divízió és az Unió egy kivételével 
a helyi gyülekezetek rendelkezésére bocsátották ezeket a 

szombatokat. 
 
Ezek a szombatok a következők: 
 

Január 13 
Február 10 
Június   9 

Augusztus     11 
Október     13 
December   8 

-  
 

  
Adományok összesítése 
Generál Konferencia  5 
Divízió       2 
Egyházterület/Unió    6 
Helyi gyülekezet    39  
Összesen     52 
 
A PROGRAMBA BEILLESZTETT KÜLÖNLEGES ADAKOZÁSOK 

 
Adventista Világrádió........................................................március 17 
Világmisszió költségvetése.................................................április 14. 
Katasztrófaalap és az éhezők megsegítésére szánt alap...május 12. 
Világmisszió költségvetése.................................................július 14. 
Világmisszió költségvetés (Szokatlan események).....szeptember 8. 
Évenkénti hálaadomány (Globálmissziós célra)...........november 10. 

 



1
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Tizenharmadik szombati adományok 2018-ban 
  
 
Közép-Amerikai Divízió                                     Március 31 
Észak-Amerikai Divízió                                        Június 30 
 
Észak-Ázsiai Csendes-óceáni Divízió        Szeptember 29 
 
Dél-Ázsiai Csendes-óceáni Divízió               December 29 

 
 

Ezeknek az olvasmányoknak a célja az, hogy lelki keretet 
adjanak, és tiszteletteljes légkört teremtsenek az 
adakozáshoz a szombat délelőttökre, segítsék a sáfárokat 
és adakozókat abban, hogy információik legyenek arról, 
miként támogatják adományaikkal a helyi 
misszióterületeket és az adventista missziómunkát 
globálisan a Generál Konferencián és az egyházi 
szolgálatokon keresztül (a helyi gyülekezetek, az 
egyházterületek, az uniók, a divíziók régióiban). 
 
 

A leírt imák ötleteket tartalmaznak, ameyeket be tudunk 
iktatni imáinkba.  Kérjük a lelkészeket, presbitereket, 
diakónusokat, hogy képezzék ki az olvasókat az ima 
megfelelő alkalmazására, hogy odaillő és ünnepélyes 
legyen. 



   1. 

Szombat 

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
 

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2015  
Sáfársági Szolgálatok Osztálya 

A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája 

 
 

 

 

2018. január 6. 

Adakozás célja: Adventista Teológiai Főiskola 

 
AZERBAJDZSÁN: A 9 éves Ibrahim édesanyjával együtt egy 

olyan országban hirdeti Isten szeretetének üzenetét, ahol Jézust 
az emberek nem imádják Istenként. Egyik napon a buszon 
utaztak, és Ibrahim feltette a kérdést a sofőrnek: „Hány nap alatt 
teremtette Isten a földet?” A sofőr nem tudta. „Hat nap alatt” - 
válaszolta meg saját kérdését a fiú. „Ha szeretne többet tudni 
arról, hogy mit tesz Isten, akkor vehet az édesanyámtól egy 
könyvet, aminek az a címe: Isten békességet ad nekünk.”  

 

A busz utasai közül néhányan hallották Ibrahim megjegyzését, 

és kértek a könyvből. Az édesanyja általában pénzért árulja a 
könyveket, de ezúttal megengedte Ibrahimnak, hogy ajándékba 
adjon nekik egy-egy példányt. Egyikük megkérdezte a fiútól, 
honnan tud ilyen sok mindent Istenről. Ibrahim pedig elmondta 
neki, hogy édesanyjával együtt olvassa a Szentírást.  

 

Felhívás: Azokon a területeken, ahol nagyon nehéz a 

missziómunka, az egyház kiadóhivatalai és könyvevangélistái 
segítségével terjesztjük az evangéliumot. Adományaiddal 
hozzájárulhatsz ahhoz, hogy milliók tudjanak meg többet a 
Megváltóról, akit szeretünk. A mai adományok az Adventista 
Teológiai Főiskola munkáját segítik, a következő szombaton a 
helyi gyülekezet missziós céljaira adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, mi olyan kiváltságosak 

vagyunk, hogy sokat tudhatunk rólad! Köszönjük, hogy 
tizedünkkel és adományainkkal segíthetünk abban, hogy mások 
is meghallják szereteted üzenetét! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
 

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2015  
Sáfársági Szolgálatok Osztálya 
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2.  

Szombat 

 
 

 

2018. január 13. 

Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
MADAGASZKÁR: Martial egy karizmatikus egyház 

szemináriumában folytatta teológiai tanulmányait. Amikor már 
végzett a tanulmányaival, észrevette, hogy nála maradt egy 
könyvtári könyv, mert elfelejtette visszavinni. Elkezdte 
lelkipásztori szolgálatát a gyülekezetben, amit rábíztak. Egy 
napon olvasni kezdte a könyvtári könyvet, aminek a következő 
volt a címe: A hetednapi adventisták hitelvei (ebben található a 
28 hitelvünk magyarázata). Martial kezdte kétségbe vonni, amit 
a szemináriumon tanítottak neki, ezzel együtt persze saját 
egyházának hitelveit is.  

Elmondta a gyülekezeti tagoknak is mindazt, amit tanult a 

Bibliából, és azt is közölte, hogy nem lehet tovább lelkész egy 
vasárnapünneplő gyülekezetben. Hívta a tagokat, hogy 
ünnepeljenek vele együtt szombatot. Azt viszont nem tudta, 
hogy hol talál szombattartó közösséget.  
Egy adventista hírét vette, hogy Martial elfogadta a szombatot. 

Meglátogatta őt és családját. Elmondta nekik, hogy nem 
messze tőlük van egy adventista gyülekezet. A család elkezdett 
járni, és idővel meg is keresztelkedtek.  

Martial továbbadta a könyvtári könyvet egy szemináriumi 
diáktársának. „Remélem, ez a könyv megteszi érte is azt, amit 
értem megtett” - vallja Martial.  
Felhívás: Szívünket melegséggel tölti el az a tudat, milyen 

sokféle módon tudja Isten megismertetni az emberekkel Jézust. 
Azzal, hogy visszaadjuk Istennek a tizedet, és rendszeresen 
adakozunk, lehetővé tesszük az ilyen beszélgetéseket. A mai 
adományok a helyi gyülekezet missziós tevékenységét 
támogatják, a következő szombaton a helyi gyülekezetnek 
adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima:  Atyánk, köszönjük a kiváltságot, hogy 

részt vehetünk a misszióban, hogy elérjük a világot Jézus 
számára! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
 

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2015  
Sáfársági Szolgálatok Osztálya 

A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája 

3. 

Szombat 

 
 

 

2018. január 20. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet  

 
AUSZTRÁLIA: Fay a nagyszüleivel és 9 unokatestvérével lakott 

együtt Ausztrália egyik gyéren lakott vidékén. Nehéz volt az 
életük, de bíztak Istenben, hogy megadja szükségleteiket. A 
nagypapa munkát vállalt egy gazdánál, néhány óra járásra az 
otthonától. Mielőtt távozott volna, minden pénzét nekik adta, 
amije csak volt, de az nem fedezte a tíz éhes gyerek 
étkeztetését.  

 

A nagyi maga köré gyűjtötte a gyerekeket, csodáért imádkoztak, 
majd begyalogoltak a városba. Az úton az egyik kislány 
belerúgott egy borítékba, ami a porban hevert. Egy tízdolláros 
bankjegy volt benne, mindenféle név vagy cím nélkül. „Nézzétek, 
gyerekek!” - kiáltott fel a nagymama. „Isten pénzt küldött, hogy 
ennivalót vehessünk!” Megköszönték Istennek az ajándékot, és 
beszaladtak a kis közértbe. A nagyi tejport, lisztet, gyümölcsöt 
vásárolt.  

 

Amikor hazaértek, újra hálát adtak Istennek a hűségéért és a a 
bizalom leckéjéért, amit most megtanultak.  

 
Felhívás:  Bízhatunk abban, hogy Isten biztosítja 

szükségleteinket, ha mi is hűségesen visszaadjuk neki az ő 
részét. A mai adományok a helyi gyülekezet alapjába kerülnek, 
a következő szombaton szintén a helyi gyülekezet céljaira 
adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Urunk, a te hűséged végtelen. Segíts, 

hogy mi is hűségesek legyünk hozzád, és visszaadjuk neked a 
tizedet, és elhozzuk adományainkat munkád előbbrevitele 
érdekében! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
 

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2015  
Sáfársági Szolgálatok Osztálya 

A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája 
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Szombat 

 
 

 

 

2018. január 27. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
BHUTÁN: Bhután a világ egyik legelzártabb országa. Csupán 
néhány keresztény él ott, de Isten munkálkodik.  
 
Tepa egy adventista házaspártól hallott Jézusról, és ő lett a világ 
egyik első bhutáni adventista hívője. Kényszerítették, hogy hagyja 
el országát, de az ott lakók iránti szeretete nem halványult el. 
Praveen, a fia is osztozik lelkesedésében. Praveen egy bhutáni 
iskolában tanít az indiai határ közelében. Titokban beszél a 
diákjainak Jézusról. Néhányan már elfogadták Jézust 
Megváltójuknak, és családjukban is beszélnek Isten szeretetéről. 
Praveen nyomtattatott A nagy küzdelem című könyvből sok-sok 
példányt, és osztogatja a bhutáni embereknek. Egy férfi elolvasta A 
nagy küzdelmet, és elmondta szomszédainak az abban felfedezett 
dolgokat. Néhányan közülük már keresztségre készülnek.  
 
Egyes bhutáni keresztényeket be is börtönöztek hitükért, ezért a 
laikus tagok Indiában gyűlnek össze, hogy tanulják az evangélium 
hirdetésének módozatait. Mára már csaknem 700 bhutáni személy 
csatlakozott az Adventista Egyházhoz. A legtöbb bhutáni azonban 
még mindig úgy él és hal meg, hogy nem hallott Isten szeretetéről, 
valamint Jézus értük hozott áldozatáról.  
 
Felhívás: Adományainkkal a Bhutánban, és egyéb országokban 
végzendő missziót támogatjuk. Az így összegyűjtött alapból 
képzőközpontokat hozunk létre, és a könyvmissziót tartjuk fenn. 
Adakozzunk nagylelkűen, hogy ezek az emberek meghallhassák 

Isten szeretetének jó hírét! A mai adományok a helyi gyülekezet 
alapjába kerülnek, a követkető szombaton a Newboldi főiskolát 
támogatjuk adományainkkal.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, sokasítsd meg a forrásokat, és 
lágyítsd meg szívünket, hogy mindazok szükségleteit be tudjuk 
tölteni, akik téged keresnek széles e világon!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
 

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2015  
Sáfársági Szolgálatok Osztálya 

A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája 

5. 

Szombat 

 
 

 

 

2018. február 3. 
Adakozás célja: Newboldi főiskola támogatása 
 
JAPÁN: Isten egy házi feladat segítségével vezetett el engem 
Jézushoz. Mint Japánban a legtöbben, én sem voltam 
keresztény. A gyorsíró tanárom azonban arra bátorított 
bennünket, hogy menjünk el különböző előadásokra, és 
gyakorlásképpen gyorsírással készítsünk jegyzeteket. A 
városomban megláttam egy plakátot, ami valamiféle 
szemináriumra invitált, s eldöntöttem, hogy járni fogok az 
előadásokra. Akkor még nem tudtam, hogy ez nem más, mint 
egy evangelizációs sorozat.  
 
Minden előadáson ott voltam, hiszen házi feladat volt! Amikor 
egy lány megkérdezte tőlem, akarom-e tanulmányozni a Bibliát, 
igent mondtam. Meggyőződtem arról, hogy Isten létezik, szeret 
engem, és kapcsolatot akar velem építeni. A bibliaórák már az 
adventista gyülekezetbe vezettek.  
 
Egy fiatal munkatársam eljött hozzánk, és meglátta a Bibliát a 
könyvespolcon. Megkérdezte, ő is tanulmányozhatná-e. 
Lelkesen beleegyeztem, és felajánlottam neki, hogy őt is 
elviszem az evangelizációra. Elmentünk együtt, és Isten 
mindkettőnket bevonzott a családjába. Hálás vagyok Istennek, 
hogy egy házi feladat segítségével elért engem!  
 
Felhívás: Istennek valóban ezerféle módszere van arra, hogy 
Jézushoz vonzza az embereket. Az által, hogy hűségesen 
visszaadjuk neki a tizedet, és rendszeresen adakozunk, Isten 
misszióját segítjük, és az egyház munkáját szerte a világon. A 
mai adományunk összege a Newboldi főiskolát támogatja, a 
következő szombaton a helyi gyülekezet céljaira adakozunk.   
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, érj el sokakat a tizeddel és az 
adományokkal, amelyeket az oltárodra helyezünk! 

 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
 

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2015  
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Szombat 

 
 

 

 
2018. február 10. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
NÉMETORSZÁG: Ute mindig is úgy gondolta, a keresztények 
különc, gyenge emberek. Aztán Frank, a szomszédja meghívta 
Ute lányát egy cserkésztáborba. A kislány el is ment, és nagyon 
tetszett neki.  
 
Aztán Frank meghívta Utét a cserkészek programjára a 
gyülekezetbe. Tétovázott ugyan, de aztán a lánya kedvéért csak 
elment. Azt várta, hogy ott furcsa emberekkel fog találkozni, de 
nagyon kedvesek, barátságosak voltak, sőt, teljesen normálisak. 
Ute elkezdett járni a gyülekezetbe, és próbálta otthon, egyedül is 
olvasni a Bibliát. Ám amikor nem értette, az interneten keresett 
segítséget, hogy megértse, amit olvasott.  Megtalálta a Biblia 
Levelező Iskola hirdetését. Jelentkezett, és egyre növekvő 
lelkesedéssel végezte a kurzust. Nagyon örült annak, hogy valaki 
személyesen válaszolt sok-sok kérdésére.  

„Olyan sokat tanultam Istenről!” - mondja Ute. „Felfedeztem, 
hogy van egy szerető mennyei Atyám, aki átsegít az élet 
buktatóin. A dolgok nem tökéletesek, de Jézus velem jön a 
csatába, és megígéri, hogy soha nem hagy el engem.” 
 
Felhívás: Soha nem tudhatjuk, kivel találkozunk a közeljövőben, 
akinek szüksége van Jézusra. Adományaink segítenek abban, 
hogy felkészülhessünk az ilyen alkalmakra megfelelő 
irodalommal és bibliai leckékkel, amelyek valódi változást tudnak 
előidézni az emberek életében. A mai adományunk a helyi 
gyülekezetet szolgálja, a következő szombaton szintén a helyi 
gyülekezet szükségleteire adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, vezess bennünket olyan 
emberekhez, akiknek szükségük van arra, hogy megismerjenek 
téged, és irányítsd oda az adományainkat, ahol segítségükkel 
valóban változás következik be valakinek az életében! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
 

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2015  
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Szombat 

 
 

 

2018. február 17. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
NIGÉRIA: Moussah kormánytisztviselőként dolgozott, felesége 
pedig tanárként, de már hetek óta nem kaptak fizetést. Született 
egy kisfiuk, és Moussah hálaadományt akart vinni Istennek 
szombaton. De nem volt egyebe, mint néhány aprója. Odaadta a 
gyerekeinek, hogy tegyék be a kosárba, de mély bánatot érzett 
amiatt, hogy ő maga már semmit sem tudott felajánlani Istennek.  
 
Ekkor odalépett hozzá egy diakónus, és megkocogtatta a vállát. 
„Egy férfi vár rád az ajtóban. Találkozni akar veled” - súgta a 
fülébe. Moussah kiment a teremből, és felismerte a férfit, aki ott 
várakozott. De miért jött a gyülekezethez? Nem is volt adventista. 
Moussah köszönt neki, és egy kicsit odébb léptek. Akkor a férfi 
kihúzott a zsebéből egy bankjegyköteget, és odanyújtotta a 
megdöbbent Moussahnak. „Nem felejtettem el, hogy ezzel 
tartozom neked” - mondta kicsit szégyenlősen. Moussah viszont 
már nem emlékezett a tartozásra. Köszönetet mondott a férfinak, 
és visszaszaladt az imaházba.  
 
Gyorsan kiszámolta a kapott összegből a tizedet, ráadásként 
pedig még néhány bankjegyet felajánlott hálaadománynak is.  
 
A dolgok később jobbra fordultak, de Moussah soha nem 
felejtette el, hogyan gondoskodott Isten az adományról éppen 
idejében.  
 
Felhívás: Adakozni mindig áldást jelent. A mai adományunk a 
helyi gyülekezetet szolgálja, a következő szombaton a helyi 
gyülekezet missziós céljaira adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, Te mindig lenyűgözöl 
bennünket! Áldd meg, kérünk, a tizedet, az adományokat és 
mindent célt, amit szolgálni fognak!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

2018. február 24. 
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
HÚSVÉT-SZIGETEK: A Húsvét-szigeteken sok éven keresztül 
Maria volt az egyetlen adventista. Azért imádkozott, hogy 
megtalálja az útját-módját, miként tudná megismertetni hitét az 
ott élő, 3000 emberrel. Egy barátja azt tanácsolta neki, hogy adja 
kölcsön a Reménység Hangja rádióadásokról készült 
felvételeket a helyi rádióállomásnak, hadd sugározzák. Ha a 
hallgatók jelezték, hogy többet akarnak tudni a Bibliáról, Maria 
felajánlotta nekik a Reménység Hangja chilei állomásától kapott 
Bibliai Levelező Iskola anyagait.  

 

Aztán Maria azért kezdett imádkozni, hogy legyen egy 
gyülekezet is a szigeten. A lelkész meglátogatta, és Maria 
könyörgött neki, hogy küldjön valakit, aki tanítaná az 
érdeklődőket Isten ismeretére. A lelkész elküldte a feleségét, és 
egy hónapon belül már harmincan csatlakoztak Maria 
bibliatanulmányozó csoportjához.  

Jelenleg már van egy adventista gyülekezet a Húsvét-
szigeteken. Maria fia is teológiát tanul, és vissza akar térni a 
szigetre, hogy ott vezesse az édesanyja által alapított 
gyülekezetet.  

 
Felhívás: Mariának nagy álmai voltak kicsiny szigetével 
kapcsolatosan, és Isten valóra váltotta ezeket az álmokat. 
Amikor rendszeresen és hűségesen visszaadjuk Istennek a 
tizedet és adományainkat is, hozzájárulunk ahhoz, hogy Isten 
álmai valósággá váljanak. A mai adományainkkal a missziót és 
a helyi gyülekezetet segítjük, a következő szombaton az 
egyázterület beruházásait támogatjuk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük neked, hogy 
eszközeidként segíthetünk valóra váltani az evangelizálás nagy 
terveit szerte a világon! Áldásoddal kísérj minket, és mindazokat, 
akik az adományaink által ismerik majd meg a te szeretetedet! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

2018. március 3. 

Adakozás célja: Egyházterület beruházásai 

 
AZERBAJDZSÁN: Ana csöndesen sírdogált a városi temetőbe 

tartó buszon. Egy asszony leült mellé, és vigasztaló szavakat 
suttogott neki. „Van remény, még a halálban is. Jézus újra 
visszajön!” Az asszony adott Anának egy kis névjegykártyát, és 
beszélt neki egy gyülekezetről, ahol még többet tanulhat.  
 

Ana még soha életében nem járt keresztény templomban, de 
ezúttal lányával, Gunellel együtt elmentek. Az ajtó előtt kicsit 
tétováztak, de a diakónus barátságosan köszöntötte őket.  
Az istentisztelet után Ana személyleírást adott nekik az 

asszonyról, akivel a buszon találkozott, de senki nem ismert rá 
az elmondása alapján. „Talán egy angyallal találkoztál” - mondta 
neki a lelkész.    

 

Ana és Gunel tanulmányozni kezdték a Bibliát a lelkésszel, és 

idővel megkeresztelkedtek az Adventista Egyházba. Jelenleg 
kiscsoportot vezetnek az otthonukban. Életüket megváltoztatta 
egy asszony, aki vigasztaló szavakat és egy meghívást suttogott 
Anának a buszon.  

 
Felhívás: Istennek számtalan módszere van arra, hogy 

magához vonzzon embereket, ezek közé tartoznak az elsuttogott 
szavak is. Ha hűségesek vagyunk a tizedfizetésben és az 
adakozásban, Isten sokféle módszerét támogatjuk. A mai 
adományainkkal az egyházterület beruházásait segítjük, a 
következő szombaton helyi gyülekezet szükségleteire 
adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, legyen velünk az áldásod, 

miközben ajándékaid és szereteted csatornájaként használsz 
bennünket. Bárcsak elérnénk az embereket, hiszen mindenkinek 
szüksége van rád!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. március 10. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
KUBA: Hector nem tudott elég közel tolatni a betonszállítóval ahhoz 
az építkezési területhez, ahol bele kellett volna öntenie a betont a 
kiásott alapba. Egyszer csak észrevette, hogy férfiak, nők és 
gyerekek közelednek a teherautó felé, különböző edényekkel, 
fazekakkal és vödrökkel a kezükben. Hirtelen ráeszmélt, hogy ezek 
az emberek kézzel akarják elhordani a több tonnányi betont az 
építkezés helyére!  
„Milyen épület lesz ez?” - kérdezte döbbenten. Amikor megtudta, 
hogy egy adventista imaház, Hector még többet akart tudni. Egy 
gyülekezeti tagtól kapott egy Bibliát, és hamarosan már minden 
szabadidejét azzal töltötte, hogy olvasta a Szentírást. Elmondta a 
családjának is, amit Istenről tanult, és hamarosan az egész család 
elkezdett járni az adventista gyülekezetbe. Végül 
megkeresztelkedtek.  
Amikor Hector elvesztette a munkáját a szombat miatt, meghívták, 
hogy egy másik városban beszéljen a hitéről. Egy éven belül húsz 
személy járt a házi gyülekezetébe, és számuk egyre csak nőtt.  
Hector egy másik városba költözött gyülekezetet alapítani. „Minden 
tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy segítsünk az 
embereknek felkészülni Jézus eljövetelére” - vallja Hector. A hozzá 
hasonló, odaszánt életű embereknek hála, Isten műve gyorsan 
halad előre Kubában.  
Felhívás: Tizedünkkel és hálaadományainkkal több mint 200 
országban támogatjuk Isten művét. A tized hűséges visszaadása és 
az adakozás segítségére van az egyháznak abban, hogy itt és 
szerte a világon elérje az embereket. A mai adomány a helyi 
gyülekezet pénztárába kerül, a következő szombaton a Reménység 
Evangélizációs Központnak és az Adventista Világrádiónak 
adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük neked, hogy annyi 

ajándékkal halmozol el, hogy másokkal is meg tudjuk osztani, amit 

kapunk! Áldásod kísérje az adományokat, hogy sokakat Jézushoz 

vezethessen! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. március 17. 
Adakozás célja: REK – Adventista Világrádió 
 
MEG NEM NEVEZETT TERÜLET: Sok területre sajnos 

életveszélyes misszionáriust küldeni, de még az is, ha valaki 

keresztény lesz. Az ilyen helyeken szinte a média az egyetlen 

eszköz, ami által eljuttathatjuk az evangéliumot az emberekhez, 

legyen az akár rádió, vagy az internet.  

Az Adventista Világrádió kapott egy e-mailt Amintól, egy 19 éves 

fiataltól, aki egy ilyen elzárt területen él. Amin szeretett volna egy 

Bibliát kapni, hogy többet megtudjon Jézusról. Az Adventista 

Világrádió (AWR) stúdiójából küldtek neki egy linket, ahol 

anyanyelvén olvashatta a Bibliát. Néhány héttel később újabb levél 

érkezett Amintól. „Minden nap olvasom a Bibliát. Elfogadtam Jézust 

Megváltómnak.” Két hónappal később Amin újra küldött egy e-mailt, 

amiben beszámolt arról, hogy családja tudomást szerzett új hitéről. 

„Apám elvette a számítógépemet, és megfenyegetett, hogy ne 

merjem követni Jézust. A rendőrök is fenyegettek, és terroristának 

neveztek azért, mert Jézust követem. Lehet, hogy hamarosan 

börtönbe kerülök. Imádkozzanak értem! Szeretem Jézust, és kész 

vagyok meghalni érte.”  

Ez volt az utolsó üzenet, amit Amin küldött. Csak Isten a tudója, 

hogy mi történhetett vele.  

Felhívás: Az Adventista Világrádió egy az egyház sokféle 

médiaszolgálata közül, és folyamatosan sugározza a fényt a világ 

legsötétebb tájain. A hűséges sáfárok adományaiból ezek a 

szolgálatok is részesülnek. A mai adományainkkal a Reménység 

Evangélizációs Központot és az Adventista Világrádiót támogatjuk, 

a következő szombaton a helyi gyülekezetnek adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, nem mindig jut tudomásunkra, 
hogy milyen áldozatot hoznak gyermekeid a hitükért. Kérünk, áldd 
meg őket, miközben megosztják hitüket másokkal, és minket is 
kísérjen az áldás, akik támogatjuk művedet szerte a világon!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. március 24. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
ECUADOR: Jordy családja sokat szenvedett már, de a 12 éves 

fiú mégis áldottnak érzi magát. Édesanyja fájdalmas betegséggel 
küzd, nem tud járni, édesapja pedig elvesztette a munkáját, mert 
feleségének a gondozásával tölti ideje nagy részét. „Amikor már 
nem látjuk, hogyan oldhatnánk meg a dolgokat, átadjuk 
aggodalmainkat Istennek, és engedjük, hogy Ő hozzon 
megoldást. Tudom, hogy nem feledkezik meg rólunk” – vallja 
Jordy.   
 

A fiú nem szívesen időzik a családi problémáknál, inkább arról 
akar beszélni, hogyan áldotta meg őket Isten. Amikor egy lelkész 
arra kérte, hogy prédikáljon a gyülekezetben, nem volt biztos 
abban, hogy képes rá. Mindenesetre imádkozott, és Isten 
megáldotta őt. „Ez megváltoztatta az életemet!” – meséli 
lelkesen. Jordy szeret másoknak is beszélni arról, mit tehet az Úr 
az életükben. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy Isten 
mennyire szereti, és terve van az életével. Elmondom az 
embereknek, hogy ők Isten gyermekei, csak még nem tudják. 
Jordy Istennek adta az életét, és másokat is arra kér, hogy 
tegyék meg ugyanezt.  
 

Felhívás: Amikor engedjük, hogy Isten teljesen uralja az 

életünket, akkor örömmel adakozunk az ő ügyére. A mai 
adomány a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő 

szombaton szintén a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, add nekünk azt a bizalommal 

és örömmel teljes lelkületet, ami Jordyt jellemzi, hogy mi is érted 
élhessünk! Áldd meg azokat, akikre áldás származik a mai 
adományaink által!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2018. március 31. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
INDIA: Mary egy gazdag asszonynak dolgozott. Amikor 
megtudta, hogy a lelkész, aki megkeresztelte őt, a városban fog 
előadásokat tartani, meghívta munkaadóját is az alkalmakra. Az 
asszony el is ment, és amikor az evangelizátor döntésre hívta a 
hallgatókat, a gazdag asszony is elfogadta Jézust 
Megváltójának.  

 
A lelkésznek a következőket mondta: Ma este nem az ön ékes 
szavai miatt fogadtam el Jézus Krisztust Megváltómnak, hanem 
az én becsületes munkásomnak, Marynek a hatására. Az ő életét 
a kedves cselekedetek, az önzetlenség és a mások iránti 
szeretet ékesíti. Amikor a lányom meghalt, Mary vigasztalt 
engem, és a Bibliából olvasott olyan ígéreteket, amik reményt 
mutattak a síron túl is. Mary kedves, keresztényi élete az, ami 
Krisztus keresztjének lábához vezetett engem. Mary igazi 
evangélista, mert az evangélium szerint él.  
 
Hány ember találná meg Krisztust a kereszt lábánál, ha Isten 
alázatos szolgájához, Maryhez hasonlóan élnénk?  

 
Felhívás: Isten iránti szeretetünket tetteink és magatartásunk 
bizonyítja, beleértve azt is, mennyire készségesen viszonyulunk 
azokhoz, akiknek szükségük van arra, hogy megismerjék Jézust. 
A mai adomány a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő 

szombaton a helyi gyülekezet missziós céljaira adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, szeretünk téged, és minden 
lehetséges módon szolgálni szeretnénk neked. Kísérj 
áldásoddal, amint bőkezű adományaink is áldásul szolgálnak 
majd mások számára! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. április 7. 
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
KÍNA: Pan a hegyek között lakik, Kína délnyugati részén. Szeret 
énekelni. Egyik nap éneket hallott egy épületből, és kíváncsian 
megállt, hogy hallgassa. Behívták, és rájött, hogy ez egy 
adventista gyülekezet. A hívők adtak neki egy énekeskönyvet és 
néhány kisebb könyvet.  
 
Egyszer az történt, hogy Pan annyira belefeledkezett az egyik kis 
füzet olvasásába, hogy nem figyelt a nyájra. Amikor felnézett, a 
juhokat nem látta sehol! Pan rémülten a juhok keresésére indult, 
közben viharfelhők gyülekeztek. Aztán eszébe jutott, hogy Isten 
mindent tud, még azt is, hová lett a nyáj. Letérdelt és imádkozott. 
Amikor kinyitotta a szemét, a bárányok ott voltak körülötte. Pan 
visszatért a faluba, és mindenkinek beszélt Isten csodájáról.  
 
Pan hite növekedett, és végül megkeresztelkedett. Faluról falura 
járt, és házi gyülekezeteket alapított. Százak keresztelkedtek 
meg Pan bizonyságtételére.  

 
Istennek ezernyi módja van arra, hogy elérje az emberek szívét. 
Pan esetében ez a zene szeretete volt.  
 
Felhívás: Isten a földön élő valamennyi embert el tudná érni, de 
Ő be akar vonni bennünket a missziójába, például a Teljes 
tagbevonás folyamatába. Amikor hűségesen visszaadjuk 
Istennek a tizedet, és nagylelkűen, szabad akaratunkból 
adakozunk, ezzel segítjük azt, hogy az Isten üzenete a föld 
minden lakójához eljusson. A mai adományunk a missziót és a 
helyi gyülekezetet támogatja, a következő szombaton a Generál 
Konferencia Világmissziós alapjába kerül. 
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Istenünk, köszönjük, hogy helyet adsz 
nekünk a misszióterületen! Bár műved előrehaladását 
szolgálnák ezek az adományok is! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. április 14. 
Adakozás célja: Világmissziós alap 
 
BULGÁRIA: Antonia és testvére, Silvia Bulgária fővárosában, 
Szófiában élnek. Régóta álmodtak arról, hogy egy olyan kellemes 
és biztonságos helyet teremtsenek meg, ahol elérhetik az 
embereket, és Jézus barátaivá tehetik őket. Jézus parancsából 
kiindulva, hogy legyünk a föld sója, megnyitották a Sós Kávézót a 
szülővárosukban. Az egységben található egy kávézó, egy 
gyümölcslé-bár és egy pékség, valamint keresztény könyvtár, 
könyvesbolt, és plusz helység kulturális események számára. A 
falakon ízléses képek láthatók bibliaszövegekkel, ezek vigasztalják 
és bátorítják a látogatókat. Lelkészek és lelkigondozók bibliai 
témákról tartanak előadásokat, valamint főzőiskolát, és az emberi 
kapcsolatokkal foglalkozó szemináriumokat.  
 
 „Jézus példáját akarjuk követni azzal, hogy az emberek közé 
vegyülünk, kielégítjük szükségleteiket és utána hívjuk őket arra, 
hogy kövessék Istent” - mondja Silvia.  
 
A nyitott, barátságos, keresztény légkörben működő kávézó ott 
szerepel a turistáknak készült, főbb weboldalakon, amelyek 
vegetáriánus és vegán ételeket is ajánlanak. Ez is egy lehetőség az 
odalátogatóknak, hogy megízleljék az evangéliumot, és 
szomjazzanak utána.  
 
Felhívás: A nagyvárosi befolyásközpontok, mint ez a kávézó is, 
nagyszerű lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyakorlatban 
kivitelezzük Krisztus szolgálati módszerét. Hűséges 
adakozásunkkal, amely a Világmissziós alapba kerül, mi is 
segíthetünk abban, hogy a világon egyre több és több ember 
találkozzon Jézussal a nagyvárosi befolyásközpontokban. A 
következő szombaton a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Jézusunk, tudjuk, hogy az egész menny 
mosolyog akkor, amikor a te munkamódszereddel dolgozunk. 
Kérünk, késztess arra, hogy nagylelkűen adakozzunk, így segítve a 
befolyásközpontok működését szerte a világon! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2018. április 21. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
FÜLÖP-SZIGETEK: Roberto pékként dolgozott, és valósággal 
éhezte az Istennel való szoros kapcsolatot. Amikor két 
keresztény hívő felkereste Robertót az otthonában, ő felajánlott 
nekik egy szobát, hogy tartsanak bibliaórákat. Aztán hívogatta a 
vásárlókat és a barátait, hogy vegyenek részt ezeken a 
bibliaórákon.  
 
Roberto békességet érzett, amikor ezekkel az emberekkel 
tanulmányozta a Bibliát. Amikor megtudta, hogy nem a vasárnap 
a nyugalomnap, elhatározta, hogy megünnepli a bibliai 
szombatot. A felesége azonban tiltakozott. „Szombaton van a 
legnagyobb forgalmunk!” - érvelt. „Hogy fogod fizetni a 
törlesztőrészleteket, ha bezárod a pékséget szombatonként?” 
Roberto azonban határozottan eldöntötte, hogy 
engedelmeskedik Istennek. Bezárta a pékséget szombatonként, 
és a felesége legnagyobb meglepetésére, a heti hat nap alatt 
több lett a bevétel, mint korábban a hét nap alatt.  
 
Roberto imádkozott Isten vezetéséért, és megkeresztelkedett. 
Idővel a felesége is átadta életét Krisztusnak. „Isten megáldott 
bennünket, mióta követjük őt” - vallja Roberto.  
 
Felhívás: Isten arra kér, hogy adjuk át neki az életünket, és 
bevételünk egy részét. Tudván azt, hogy mi mindent tett már 
értünk, vajon tehetünk-e annál kevesebbet, hogy 
engedelmeskedünk neki? A mai adományunk a helyi gyülekezet 
alapjába kerül, a következő szombaton szintén a helyi 
gyülekezet szükségleteire adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük neked, hogy 
megígéred: áldásoddal kísérsz, ha engedelmeskedünk neked. 
Áldd meg a tizedet és az adományokat, s add, hogy műved 
előmenetelét szolgálják szerte a világon! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2018. április 28. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 

ÚJ-KALEDÓNIA: Ez a kis, dél-csendes-óceáni szigetcsoport 

mintegy 1600 kilométerre fekszik Ausztráliától keletre. A 
legkeletibb szigete Mare, ahol 6000 ember él.  

 

Egy lelkész meglátogatta a szigetet, és evangelizációs sorozatot 
tartott, amit részben a világszéles egyház misszióalapja 
támogatott. A sziget 200 lakója vett részt az előadásokon. A 
programot követően szombatonként a hívők egy új csoportja jött 
össze, hogy készüljön a keresztségre.  

 

A szigeten folyó misszió vezetői most arra készülnek, hogy egy 
gyülekezetet építsenek, hiszen az új hívőknek arra van 
szüksége, hogy megerősödjenek és mélyen meggyökerezzenek 
a hitben a világnak ezen a távoli szegletén. Jézus új követői az 
új-kaledóniai Mare szigetén hálásak a segítségért, ami által 
felfedezhették Isten életükre vonatkozó tervét.  

 
Felhívás: Adományaink egy része, amit egész évben 

adakozunk, olyan helyeken segít építeni Isten művét, mint 
például Új-Kaledónia. Továbbra is adjunk rendszeres, 
százalékos számításon alapuló adományokat jövedelmünkből, 
hogy a világon egyre többen hallhassák meg az Isten 
szeretetéről szóló üzenetet! A mai adományunk a helyi 
gyülekezet alapjába kerül, a következő szombaton a helyi 
gyülekezet missziós céljaira adakozunk.   
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük, hogy egy olyan 

egyháznak lehetünk a tagjai, amely szőlőskerted minden 
négyzetméterével törődik. Adj nekünk is adakozó szívet, hogy 
elérjük azokat az embertársainkat, akik még nem tudják, hogy 
Jézus hamar eljön! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. május 5. 
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
FIJI: Mere gyerekeknek szóló bibliai klubot indított egy olyan 

faluban, ahol nem éltek adventisták. A klub létszáma olyan 

erőteljesen növekedett, hogy egy másik, nagyobb épületbe 

kellett költözniük. Susi addig járhatott a klubba, amíg a 

nagymamája meg nem tiltotta neki. A kislány azonban gyakran 

elszökött, és az ablakon keresztül hallgatta, ami benn történt.  

Aztán történt valami, ami miatt Mere nem tudott tovább járni a 

faluba, hogy megtartsa a bibliai foglalkozásokat. Sokat aggódott 

amiatt, hogy vajon mi történt a gyerekekkel, akiket tanított. 

Évekkel később alkalma adódott, hogy ellátogasson a faluba, 

ahol már működik egy adventista gyülekezet. Egy fiatal lány a 

következőket mondta el neki: „Amikor kicsi voltam, egy hölgy 

bibliaklubot tartott a gyerekeknek. A nagymamám egy idő után 

nem engedett oda, ezért csak kívül álltam meg, és hallgatóztam. 

Emlékszem, mire tanított ez a fiatal nő, ezért amikor adventisták 

érkeztek a faluba, én is csatlakoztam az egyházhoz. Ma már a 

férjem és a gyerekeim is adventisták.” 

Az istentisztelet után Susi azt is elmondta Mere-nek, hogy a 

gyerekek közül, akik egykor a bibliaklubba jártak, a legtöbben 

adventisták lettek. Mere szíve megtelt örömmel arra a hírre, hogy 

az általa alapított bibliaklub sokak szívébe magot ültetett, ami 

immár csodálatos termést hozott Isten számára.  

 

Felhívás: Sosem tudhatjuk, hogy hogyan változik meg egy 

ember élete annak hatására, amit mondunk vagy teszünk. 

Adományaink beszélnek helyettünk szerte a világon. A mai 

adományunk a missziót és a helyi gyülekezet pénztárát segíti, a 

következő szombaton a Divízió katasztrófa alapjába adakozunk.   

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, juttasd el tizedünket és 

hálaadományainkat azokhoz, akiknek hallaniuk kell 

szeretetedről! 
 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. május 12. 
Adakozás célja: Divízió - Katasztrófaalap  
éhínség enyhítése 
 
KENYA: Cheporainak és férjének három kislánya és egy kisfia 
van, aki még csecsemő. Mint minden szülő, ők is a legjobbat 
szeretnék adni a gyermekeiknek. De sajnos az ő legnagyobb 
gondjuk az, hogy minden reggel bizonytalanok abban, hogy 
aznap lesz-e mit adniuk enni a gyerekeknek. A hosszú ideig tartó 
szárazság miatt kipusztult minden a kertjükben, ami táplálékul 
szolgálhatott volna, valamint állataik is elhulltak, amik 
jövedelmüket biztosították.  
Cheporai minden anya rémálmát fogalmazza meg: „Iszonyúan 
fáj hallani, hogy a gyerekeim ételért sírnak. Tehetetlen vagyok. 
Nincs ennél szörnyűbb, hogy nem tudsz enni adni a 
gyerekeidnek.”  
Az ADRA tudott segíteni Cheporainak és a gyermekeinek egy 
családnak elgendő élelmiszerkészlettel, de Kelet-Afrikában 
emberek milliói éheznek, és most van szükségük segítségre. A 
természeti katasztrófákhoz hasonlóan, amikre az ADRA gyorsan 
reagál, az éhség is rövid időn belül tönkretehet családokat, 
azokon belül is a legsebezhetőbbeket, a gyerekeket, mint 
Cheporai drága kincsei.  
 
Felhívás: Ma abban az áldásban van részünk, hogy 
adományainkat az ADRA katasztrófaalapba, az éhínség 
enyhítésére ajánlhatjuk fel. Sokan addig várnak, amíg valóban 
beüt a katasztrófa, vagy már életeket követel az éhínség, de ma 
alkalmunk van arra, hogy a tragédia súlyosbodása előtt 
segítsünk. A következő szombaton a helyi gyülekezet 
szükségleteire adakozunk.   
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Atyánk, most rád emeljük a 
tekintetünket. Te vagy a reményünk a szomorúság idején, és 
erőnk olyankor, amikor úgy érezzük, hogy egyedül nem vagyunk 
képesek a küzdelemre. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

2018. május 19. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
PÁPUA-ÚJ GUINEA: Rao lelkész minden héten maga vitte el a 
tizedet és az adományokat a gyülekezetből a misszióirodába. 
Egyik nap, amikor éppen odafelé tartott a keskeny úton, négy 
férfi ugrott elé szúrófegyverekkel. „Ide a pénzt!” - kiáltották.  

„Ez Isten pénze!” - figyelmeztette őket a lelkész.  

„Ide vele!” - ordították a rablók.  
 

A következő pillanatban megragadták a pénzeszsákot, és 
elfutottak. Rao lelkész jelentette a rablást, és kérte az irodája 
személyzetét, hogy imádkozzanak a rablók megtéréséért.  

A következő héten Rao lelkész ugyanazon az úton ment, amikor 
megjelentek a rablók, kezükben a zsákkal. Az egyikük 
odahajította elé a zsákot, és ezt kiabálta: „Nesze, vidd a pénzt! 
Amikor egy sört akartunk venni, úgy remegett a kezünk, hogy 
nem tudtuk kinyitni a zsákot!” 

 

„Isten szeret titeket!” - mondta nekik Rao lelkész. „Ennél jobb 
életet tervez nektek!” 

 

A férfiak végül átadták életüket Istennek, és megkeresztelkedtek. 
Ma már az Isten jobb tervét követik életükben, amiről Rao lelkész 
beszélt nekik.  

 
Felhívás: Ha visszatartjuk Istentől a tizedet, ugyanolyan 
vétkesek vagyunk, mint ezek a tolvajok. Adjuk vissza mindig 
Istennek azt, ami az övé, és pluszban önkéntes adományainkat 
is. A mai adományaink a helyi gyülekezet pénztárába kerülnek, 
a következő szombaton szintén a helyi gyülekezet 
szükségleteire adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, áldd meg azokat, akik a tőlük 
telhető legjobbat adják neked, és azokat is, akik hűséges 
adakozásunk folytán majd hallani fognak rólad!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

2018. május 26. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
HAITI: Roseline gazdagnak tartotta magát. Volt három tehene, 
és az, amelyiket Istennek szentelt, éppen elleni készült. Aztán 
az Úrnak szánt állatot ellopták. 
 
Amikor a rendőrhöz tartott, hogy jelentse a lopást, Roseline 
találkozott a lelkésszel. „Isten tehenét ellopták!” - mondta. 
„Imádkozzunk, hogy hozza vissza a tolvaj, mert az az Úré!” A 
lelkész helyeselt.  
 
Másnap Roseline újra a lelkész házához sietett. „Isten tehene 
visszakerült!” - újságolta lelkesen. „A tolvaj visszahozta! Azt 
mondta, valami annyira idegesítette ebben a tehénben, hogy ki 
nem állhatta, ezért hozta vissza. Még bocsánatot is kért, hogy 
elvitte. Megmondtam neki, hogy az a tehén Istené, és maga az 
Úr okozta a kellemetlenséget neki.” Aztán Roseline elsietett a 
városba, hogy jelentse: a tehén visszatért.  
 
A tehén egészséges borjút ellett, és amikor elég idős lett, 
gazdasszonya eladta, a pénzt pedig Istennek adta 
adományként.  
 
Felhívás: Haiti földünk nyugati részének legszegényebb 
országa, de Isten gyermekei ott bőkezűen adakoznak. Mi se 
maradjunk le mögöttük! A mai adományaink a helyi gyülekezet 
pénztárába kerülnek, a következő szombaton a Magyar Unió 
Teljes tagbevonás szolgálatát támogatjuk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, visszaadjuk neked, ami a tiéd, 
és neked adjuk szívünket és szeretetből jövő ajándékainkat is. 
Használd fel azokat ezrek áldására itthon és szerte a világon! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. június 2. 
Adakozás célja: Magyar Unió –  

Teljes tagbevonás 
 
AUSZTRÁLIA: Ryan alig várta a hetedik szülinapját és az 
ünnepséget, de nem az ajándékok miatt, amiket majd kapni fog, 
hanem a pénz miatt, amit a barátai a családi misszióra ajánlanak 
fel.  

 

Ryan családja Vanuatura készült missziózni - ez egy gyönyörű 
sziget a dél-csendes-óceáni szigetvilágban. Azt tervezték, hogy 
ott beszélnek majd másoknak Jézusról, és szükségük volt 
könyvekre és osztogatható szórólapokra. Ryan a 
születésnapjára kapott pénzből akarta megvenni ezeket. A parti 
után Ryan az édesanyjával bevásárolt az adventista 
könyvesboltban. Egész kosárnyi könyvet, szórólapot és 
bibliatanulmányt vettek Vanuatu lakói számára.  

 

Ryan repesett a boldogságtól. „Tudom, hogy csak egy kisfiú 
vagyok, de azért még sokat tehetek Jézusért!”  

 
Felhívás: Adományainkkal támogatjuk a missziós 
erőfeszítéseket, beleértve a könyvmissziót is szerte a világon. A 
mai adományaink a Magyar Unió Teljes tagbevonás programját 
támogatják, a következő szombaton a helyi gyülekezet 
szükségleteire adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Minden élők Istene, adj nekünk 
késztetést, hogy részt vegyünk munkád befejezésében, és add, 
hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy 
támogassuk az evangélium eljutását minden nemzethez és 
néphez! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. június 9. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
BULGÁRIA: Tatjána fizikus és csillagászprofesszor. Sokáig meg 
volt győződve arról, hogy Isten nem létezik.  
 
Aztán a testvére keresztény lett, és meg akarta győzni arról, hogy 
adjon Istennek egy esélyt, de ő nem volt hajlandó hallgatni rá. 
Bibliatanulmányokat és könyveket küldött neki, de ő ki sem 
nyitotta a borítékokat.  
 
Egy napon végül úgy döntött, elolvassa a küldeményt, de csak 
azért, hogy rámutasson, hol téved a bátyja. Kinyitotta a 
borítékokat, és átolvasta a leckéket. Olyannyira felkeltették az 
érdeklődését, hogy kitöltötte a feladatlapokat. Majd azt vette 
észre magán, hogy alig várja a következő tanulmányt.  
 
Elkezdte olvasni a Bibliát, és el-eljárt a városban található kis 
adventista gyülekezetbe. Életében először tapasztalta meg Isten 
jelenlétét. Beszélt a bátyjával ezekről az élményekről, és együtt 
imádkoztak. Az önfejű Tatjána rádöbbent, hogy megszerette 
Jézust.  
 
Felhívás: Egy imádkozó testvér és a könyvek segítettek 
Tatjánának abban, hogy megtalálja Jézust. Képzeljük csak el, mi 
mindent tehet Isten az adományaink által! A mai adományunk a 
helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő szombaton 
szintén a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük, hogy szerény 
ajándékunk segítségével is csodákat teszel szerte a világon. 
Áldd meg az adományokat, és mindazokat, akik ezek által is 
hallhatnak rólad, mert olyan szívvel adtuk, ahogyan Te azt 
kérted.



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. június 16. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
KAMBODZSA: A Lélek-hegy körül lakók elvetették a rizst, 

ahogyan szokták. A rizs gyorsan nőtt a termékeny földben. Aztán 

hernyók lepték el a területet, megrágták a még gyönge 

gyökereket és elpusztították a palántákat. A szép, zöld rizsföldek 

most szárazak és barnák voltak, kivéve Mr. Ee területét, ahol a 

rizs üde zöld és egészséges maradt.  

 

„Hogy tartod távol a rizstől a hernyókat?” - kérdezték tőle az 

emberek. Ee beszélt nekik arról, hogy az élő Istennek van 

hatalma ahhoz, hogy távol tartsa a gonoszt.  

 

Amikor Ee learatta a termést, kétszer annyi rizst takarított be, 

mint az előző években. Tizedet vitt belőle a gyülekezetbe, és 

néhány családot is hívott magával, akik szerettek volna többet 

tudni Ee Istenéről.  

 

Az igazság magvai kikeltek más falvakban is, és két 

szombatiskolai osztály is alakult Ee rizsföldjének csodája 

hatására, amit Isten megőrzött. Ma egy adventista imaház is áll 

Ee falujának egyik hegyén, Isten hűségének bizonyságaként.  

 

Felhívás: Isten hűséges hozzánk. Mi hűek vagyunk hozzá? A 

mai adományunk a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a 

következő szombaton szintén a helyi gyülekezet szükségleteire 

adakozunk.   

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, dicsőítünk téged hűségedért, 

és kérjük, hogy kísérd áldásoddal a tizedet és a 

hálaadományokat, hogy segítsenek műved befejezésében! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. június 23. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
BENIN: Az egyik benini halászfaluban kis létszámú volt a hívők 
csoportja, egészen addig, amíg egy tolvaj nem csatlakozott a 
gyülekezethez. Francis bandavezér volt. Egyik szombaton 
találkozott pár adventistával, akik a gyülekezetbe tartottak. 
Beszéltek neki a hitükről, és felajánlották, hogy tanulmányozzák 
vele a Bibliát. Francis beleegyezett, és egy idő után elkezdett 
járni a gyülekezetbe.  

 

Amikor a falu néhány lakója meglátta Francis-t a gyülekezet 
kenujában, elkapták, bevitték a rendőrségre, és a férfi börtönbe 
került. A hívők azonban kijárták a hatóságoknál Francis 
szabadon bocsátását. A rendőrség elengedte őt, de 
figyelmeztették, ha újra törvényt szeg, akkor börtönbe juttatják.  

Francis bandája közben követelte, hogy térjen vissza hozzájuk, 
és azzal fenyegetőztek, hogy ellopják a gyülekezet kenuját, ha 
nem megy vissza a bandába. Francis azonban megparancsolta 
nekik, hogy hagyják békén a keresztényeket.  

Francis megkeresztelkedett, a gyülekezet vezetője lett, és 
megbízható munkás a falujában. A gyülekezet létszáma 
növekedett, miután Francis adventista lett.  

 
Felhívás: Ez a kis közösség a ti adományaitok segítségével 
épített egy egyszerű imaházat, ami fényforrásként ragyog a 
sötétben élők számára, hogy Francis-hoz hasonlóan még sokan 
megismerjék Isten szeretetét. Adományaitok napról napra 
megváltoztatják sok ember életét. A mai adományunk a helyi 
gyülekezet pénztárába kerül, a következő szombaton szintén a 
helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.    

 

Ima: Atyánk, köszönjük neked, hogy bemutatsz néhányat azok 
közül a módszerek közül, amelyek által elérhetünk másokat. 
Kísérje áldásod ezeket az adományokat is, hogy segítsenek 
műved befejezésében szerte a világon! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. június 30. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
INDIA:  A missziónak 50 laikus evangélistára volt szüksége, és 
Sang jelentkezett önkéntesnek.  

 
„Na, de Sang” - érvelt a lelkész -, „te nem tudsz írni és olvasni. 
Hogyan fogsz jegyzetelni a képzésen? Hogyan fogsz 
bibliaórákat adni?” 
 

„A lányom, Susi fog jegyzetelni nekem” - válaszolta Sang. „A 
bibliaórák anyagait pedig kívülről megtanulom.”  
 
A lelkész végül támogatta a férfi jelentkezését, Sang és Susi 
pedig elvégezte a képzést. Egy faluban kaptak munkát.  

 
Susi és édesapja minden otthont meglátogattak a faluban, 
imádkoztak az emberekkel, és beszéltek Isten szeretetéről. Egy 
hónappal később Sang megkérte a lelkészt, hogy tartson 
evangelizációs sorozatot a faluban. A lelkész ellátogatott a 
faluba, és meglepetésére rengeteg érdeklődőt talált. 
Megtervezték az előadásokat, és Sang elhozta az embereket, 
akikkel tanulmányozta a Bibliát. A sorozat végén száz új hívő 
keresztelkedett meg. Sang végtelenül boldog volt, hogy Isten 
felhasználta őt, az írástudatlan embert, országa építésére.  
 
Felhívás: Isten bárkit fel tud használni üzenetének hirdetésére. 
Az egyetlen feltétel a készséges szív. Az Úr a tizedet és az 
adományokat is felhasználja üzenetének terjesztésére. A mai 
adományunk a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő 
szombaton a helyi gyülekezet missziós céljait támogatjuk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük, hogy ránk bízod 
megváltó üzeneted hirdetését szerte a világon! Kísérd 
áldásoddal erőfeszítéseinket, és add, hogy adományaink is 
célba érjenek, és segítsenek befejezni művedet a földön!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. július 7. 
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
MADAGASZKÁR: „Isten jóval hatalmasabb, mint a szellem, akit 

szolgálsz” - jelentette ki a látogató. Ravel kételkedve méregette 

a nála fiatalabb férfit. Ravel már több mint 50 éve szolgált egy 

idegen szellemet. Jóra használta a kapott erőt, és azt hitte, hogy 

az Istentől származik.  

 

Ravel elment az evangelizációs sorozatra. Meg akarta tudni, 

honnan származik az erő, amit addigi életében használt. 

Hamarosan meggyőződött arról, hogy nem Istentől. A lelkész 

segítségével imádkozott azért, hogy Isten győzze le a démoni 

lelkeket, és küldje el azokat, majd hívta a Szentlelket, hogy 

töltsék be otthonát és áldják meg őt. 

 

Gyorsan terjedt a hír, hogy Ravel szakított a lelkekkel, és 

adventista lett. Attól a naptól kezdve Ravel kizárólag Istent 

szolgálta. Azért imádkozik, hogy Isten töltse be életének 

hátralévő napjait, hadd vezessen másokat is a sötétségből Isten 

világosságára.  

 

Felhívás: Isten tizede és az adományaink segítenek az Ő fényét 

elvinni a sötétségben élőkhöz szerte a világon. Te mennyi fényt 

vagy hajlandó elvinni azokhoz, akik még mindig a sötétségben 

vannak? Mai adományunkkal a missziót, s a helyi gyülekezetet 

támogatjuk, a következő szombaton a Generál Konferencia 

Világmissziós alapjába adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, neked áldozzuk az életünket 

és javainkat. Arra kérünk, használd ezeket az adományokat arra, 

hogy sokak életébe fényt vigyenek!



Ima: 

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. július 14. 
Adakozás célja: Világmisszió költségvetése 
 
KÍNA: Lai és Ping gyülekezetalapítók Kína vidéki területén, ahol 
a falvak lakói még követik a helyi hagyományokat. Egy napon 
találkoztak Meijel, egy helybeli asszonnyal, aki ezt kérdezte 
tőlük: „Ki az a Jézus, és mit jelent kereszténynek lenni?” Lai és 
Ping türelmesen tanítgatták Meit a Teremtő Istenről, aki szereti 
őt, és azért jött a földre, hogy megmentse bűneiből. Mei szíve 
repesett az örömtől, amikor Isten szeretetéről hallott. Férje 
azonban ellenezte a törekvését, hogy Istent imádja. Megütötte, 
sértegette, elcsente tőle a Bibliáját, és megtiltotta, hogy 
istentiszteletre menjen. Mei imádkozott, hogy Isten lágyítsa meg 
férje szívét. Éppen akkor érkezett egy férfi hozzájuk, hogy 
találkozzon a férjével, így Mei kiszökhetett az ajtón, hogy együtt 
imádja Istent a hívők kis csoportjával.  
 
Mei férje még mindig erősen hisz a helyi hagyományokban, de 
már engedi a feleségét istentiszteletre. Időközben más falubeliek 
is csatlakoztak Meihez, és elfogadták Jézust személyes 
Megváltójuknak.  
 
Felhívás: Az adventista úttörő misszionáriusok, mint Lai és Ping, 
gyakran nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Ha 
hűségesen visszaadjuk Istennek a tizedet, és rendszeresen, 
jövedelmünkből százalékos alapon kiszámolt adományokat 
adunk, ez segít eljuttatni Jézus szeretetének üzenetét a világ 
még el nem ért részeibe is. A mai adományunk a világmissziós 
alapot támogatja, a következő szombaton a helyi gyülekezet 
szükségleteire adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima:  Urunk, köszönjük neked az úttörő 
misszionáriusokat! Kísérd őket áldásoddal, miközben bemutatják 
másoknak Jézust, és ebben a mi adományaink is segítenek! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. július 21. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
BELGIUM: Paul szeret cserkészkedni, de mivel apja nem 

hajlandó belépni egyetlen templomba vagy imaházba sem, így 

hát a nagybátyja vitte mindig a foglalkozásokra. Paul édesanyja 

is besegített, hogy lássa, mit is tanítanak a fiával. Dicsérte a 

vezetőket azért, hogy milyen nemes értékeket tanítanak neki.  

 

Mivel az avatási ünnepségre nem tudott menni, megkérte a 

férjét, hogy ő vigye el a fiukat. Fogadalma ellenére, hogy soha 

nem lép be egy templomba sem, Paul apja ezúttal részt vett a 

programon. Jó benyomást tett rá mindaz, amit a gyerekek 

tanultak, így hát ő kezdte hordani Pault a foglalkozásokra. Sőt, 

amikor a felesége kérte, hogy vegyen ő is bibliaórákat, nem 

ellenkezett.  

 

Paul édesapja a következőket mondta a cserkészvezetőnek: 

„Még mindig nem hiszem el, hogy ide jutottam, de mindenesetre, 

amit ezeknek a gyerekeknek tanítanak, az nagyszerű!”  

 

Felhívás: Isten a gyerekek életén keresztül, valamint a 

cserkészprogramokon keresztül is munkálkodhat a szülők 

szívében. Adományaink ehhez is hozzájárulhatnak. A mai 

adományunk a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő 

szombaton szintén a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk. 

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük neked, hogy 

megmutattad, hogyan tudsz elérni embereket a gyerekeken 

keresztül is. Kísérd áldásoddal ezt az adományt, és mindazokat, 

akikre áldás származik belőle! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

 

2018. július 28. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
KAMERUN: Salomé hisz abban, hogy áldást jelent visszaadni a 

tizedet Istennek, ráadásul pedig adományt is felajánlani neki. Így 

hát 11 sor salátát ültetett, egyet tizedként, felet adományként, a 

többit pedig fogyasztásra illetve eladásra. Szorgalmasan 

öntözte, gyomlálta a veteményt, és imádkozott érte.  

 

Amikor eljött a betakarítás ideje, az Úrnak szánt saláták sokkal 

nagyobbak és egészségesebbek voltak a többinél. Azokat jóval 

drágábban tudta eladni, mint a sajátját. Salomé érezte, hogy a 

gonosz arra készteti, számolja újra a tizedet az összbevétele 

alapján, nem pedig az alapján, hogy melyik sort szánta eleve az 

Úrnak. Ő azonban elhatározta, hogy az Úrnak szentelt sorok 

bevételét mind neki adja.  

 

A következő szezonban pontosan ugyanúgy ültette be a földjét, 

ahogyan korábban. Ezúttal azonban az Úr salátái kisebbre 

nőttek, mint a sajátjai. Salomé rájött, hogy Isten megáldja az 

előző szezonban tanúsított hűségéért. Odaadta hát az Úrnak az 

ő részét, ráadásként pedig egy jókora összegű adományt a saját 

terményeiért kapott összegből is.  

 

Felhívás: Isten megáld bennünket, ha hűségesek vagyunk 

hozzá. Ne fosszuk meg tehát magunkat az áldásoktól azzal, 

hogy becsapjuk Istent! Mai adományaink a helyi gyülekezet 

pénztárába kerülnek, a következő szombaton a balatonlellei és 

bózsvai táborokat támogatjuk adományainkkal.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Istenünk, olyan sokféleképpen áldasz 

meg minket! Köszönjük, hogy mindig viszonozhatjuk áldásaidat 

azzal, hogy visszaadjuk neked a tizedet és az adományokat!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

 

2018. augusztus 4. 

Adakozás célja: Magyar Unió: Balatonlelle, Bózsva 

 
GAMBIA: Peter globálmissziós úttörőként alapított gyülekezetet 

egy világtól elzárt kis közösségben. Ő és a felesége az emberek 
között éltek, velük együtt ettek, segítettek a fiatal fiúknak a 
legeltetésben és a fejésben.  

 

Peter megtanította a falubelieket írni, olvasni, és az alapvető 

matematikai műveleteket elvégezni. Aztán Bibliákat vásárolt, 
hogy azokat használják tankönyvként és munkafüzetként. A falu 
lakói nagyon lelkesek voltak.  

 

Egyik nap a közösség vallási vezetője így szólt Peterhez: „Senki 

sem segített annyit a falunak, mint te. Nézd, nekem két fiam van. 
A jobb kezem felől álló lesz a következő vallási vezető. A másik 
fiam legyen a tiéd, neveld őt kereszténnyé.” 

 

Ma már a falu legtöbb lakója adventista keresztény, és a vezető 

egyik fia adventista lelkész lett. Peter Jézus módszerét 
használta: elvegyült az emberek között, szerette őket, segített 
nekik. Ahogy a baráti kapcsolatok fejlődtek, az emberek 
elfogadták a Biblia üzenetét. A Jézus által használt módszerek 
ma is működnek.  
 

Felhívás: Rendszeres adományaink erősítik az egyházat szerte 

a világon. A mai adományaink a balatonlellei és bózsvai táborok 
fenntartást segítik elő, a következő szombaton a helyi gyülekezet 
szükségleteire adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, tégy érzékennyé bennünket a 

körülöttünk élők szükségletei iránt, és késztess, hogy szívesen 
adjunk időnkből és anyagi javainkból, hogy mások is 
találkozhassanak veled!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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Szombat 

 
 

 

 

2018. augusztus 11. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
KÖZEL-KELET: A Hope Channel televíziós csatorna 

weboldalára írta ezt az üzenetet egy néző, aki egy nehezen 
elérhető területen lakik: „A Hope Channel nyújtott vigaszt nekem 
a gyászom idején. Különösen értékesnek tartom azt a programot, 
amelyik bemutatta nekem Jézust. Megismertem a Szentlélek 
személyét is. Korábban azt sem tudtam róla, hogy létezik. Most 
már viszont tudom, hogy Ő az, aki megvigasztal engem. Tudom, 
hogy velem van, bárhová megyek. Én olyan emberek között élek, 
akik nem hisznek Jézusban. Ha megtudják, hogy elfogadtam 
Jézust Megváltómnak, talán meg is ölnek. Ennek ellenére örömöt 
és békességet érzek. Olyan kincset találtam, amit sosem fogok 
feladni. Régen sok mindentől féltem, de már nem félek 
semmitől.” 
 

Felhívás: A Hetednapi Adventista Egyház sokféle missziós 

módszere jelent áldást a világnak: az oktatás, az önkéntes 
szolgálatok, a rádió, a televízió, stb. Sok bizonyságtevő szolgálat 
a mi adományunkból tartja fenn működését. A mai adományunk 
a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő szombaton 
szintén a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.    

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, valódi áldás, hogy ismerhetünk 

téged, és megtapasztalhatjuk a te szeretetedet! Köszönjük 
neked, hogy a mai adományaink által is sok kereső lélek 
találhatja meg Jézust!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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Szombat 

 
 

 

 

2018. augusztus 18. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
USA: Dina zsidó családban nőtt fel, és a saját gyermekeit is a 

zsidó hitben akarta felnevelni. Ám amikor egy szombaton elvitte 
gyermekeit a helyi zsinagógába, az egyik vezető megemlítette 
Dinának, hogy a gyerekek mocorgása zavarja az istentiszteletet. 
Az asszony nagyon elszomorodott, és eldöntötte, hogy ezentúl 
otthon fogják megünnepelni a szombatot.  
 

Aztán egy barátja beszélt neki az Adventista Messiási 
Központról, ami a városukban működik. Dina sosem hallott az 
adventistákról, és fogalma sem volt, mi az a Messiási Központ, 
de elhatározta, hogy ellátogat oda. Őt és a gyermekeit is meleg 
szívvel fogadták.  

 

Dinát megragadta az üzenet, amit Jeff rabbi prédikált. Dina 

szeretett volna többet tudni az írásokból, ezért csatlakozott az 
egyik bibliatanulmányozó csoporthoz. „Most már tudom, hogy 
Yeshua [Jézus] a Messiás” - vallja Dina. Megkeresztelkedett a 
Beth-El Shalom hetednapi adventista gyülekezetbe. „Köszönöm 
Istennek, hogy már ismerem Yeshuát, mint Megváltómat” - 
mondja Dina.  

 

Felhívás: Hűséges és nagylelkű adományaink segítségével 

Isten eléri a kereső szíveket, bárhol legyenek is. A mai 
adományunk a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő 
szombaton szintén a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Uram, használd fel adományainkat 
arra, hogy megnyerj valakit Jézus számára! Áldd meg azokat, 
akik neked adják a szívüket, és áldásod kísérje adományainkat 
is!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

 

2018. augusztus 25. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
MYANMAR: Thang egy olyan faluban tanít, ahol az embereknek 
órákat kell gyalogolniuk a legközelebbi országútig. A falu lakói 
animisták. Thang kereszténynek tartotta magát, de nem sokat 
tudott a Bibliáról.  
 
Thang egyetlen összeköttetése a külvilággal a rövidhullámú 
rádió. Egyik nap felfedezte az Adventista Világrádiót. Miközben 
hallgatta, Isten szeretete megérintette a szívét. Thang elkezdett 
beszélni tanítványainak mindarról, amit tanult. Énekeket tanított 
nekik, és Jézusról szóló történeteket mesélt nekik, amiket a 
rádióban hallott. A gyerekek elmondták szüleiknek, a szülők 
pedig érdeklődtek, mert többet akartak tudni Istenről. Thang 
egyre nagyobb lelkesedést érzett Isten iránt. Írt egy levelet a 
rádióállomásnak, és kérte, hogy valakit küldjenek, aki az 
embereknek Jézusról tudna beszélni. Miközben a falu lakói 
várakoznak, Thang rádiója és a Szentlélek tanítja őket tovább.  
 
Felhívás: Istennek ezernyi módja van arra, hogy elérje az éhező 
lelkeket Krisztus evangéliumával. Isten tizede és adományaink 
támogatják az evangelizáció minden formáját szerte a világon. A 
mai adományaink célállomása a helyi gyülekezet, a következő 
szombaton a helyi gyülekezet missziós céljaira adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük azt, hogy részt 
vehetünk a te nagy munkádban! Használd a mai adományainkat 
is arra, hogy a kereső lelkek megtalálják Jézust! 

 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

 

2018. szeptember 1. 
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
HONDURAS: Julia Rodrigues hálásan köszönte barátnőjének, 

Tinának az Idők jelei folyóiratot, amit kapott tőle. Julia nem tudott 

olvasni, de odaadta a férjének, hogy olvassa fel neki, és ő 

szívesen megtette. Tina meglátogatta a házaspárt, és felolvasott 

nekik a Bibliából. Végül a házaspár és a lányuk is 

megkeresztelkedett. Ők voltak az első adventisták a faluban.  

 

Julia kívülről megtanulta a bibliatanulmányokat, és házról házra 

járt, keresve az embereket, akiket érdekel a Biblia. Idővel 30 

személy keresztelkedett meg azok közül, akikkel tanulmányozta 

a Bibliát.  

 

Julia továbbra is rója a hegyi ösvényeket, és keresi azokat, akik 

válaszolnak Isten hívására. Még mindig nem tud olvasni, de kéri 

az embereket, hogy kövessék a Bibliájukban, amit ő fejből idéz, 

és így kalauzolja végig őket az általa oly nagyon szeretett 

igazságokon.  

 

Kitartó imáinak és kemény munkájának köszönhetően Julia 

gyülekezete a kis hondurasi faluban folyamatosan növekszik.  

 

Felhívás: Ajánljuk fel adományainkat Istennek azért, hogy a 

Juliához hasonló, kereső emberek megtalálják Jézust! A mai 

adományaink a missziót szolgálják, és a helyi gyülekezet 

pénztárába kerülnek, a következő szombaton a Generál 

Konferencia Világmissziós alapjára adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, adj a szívünkbe vágyat, hogy 

miképpen Julia, mi is megosszuk az üzenetedet másokkal! 

Segíts, hogy bőkezűen adjunk időnkből és az anyagiakból, hogy 

mások megismerhessék az igazságot, amit mi magunk is 

ismerünk és szeretünk!
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2018. szeptember 8. 

Adakozás célja: Világmissziós alap 

 
SZOKATLAN LEHETŐSÉGEK: Egy nagyszabású, az egész 

országra kiterjedő evangelizációs kampányt követően, 
Ruandában több mint 110 000 ember reagált Isten szeretetteljes 
üzenetére, és keresztelkedett meg. Ez a példa nélküli eredmény 
óriási kihívás elé állította az egyház vezetőit: nincs elég 
gyülekezet, ahol elférne a megkeresztelt hívők sokasága, és 
pénz sem, hogy biztosítsa a szükségleteket. Ha ezt a sürgető 
szükségletet nem sikerül kielégíteni, ez azzal fog járni, hogy sok 
új hívő vissza fog sodródni a régi életformájához. Amikor Isten 
váratlan missziós lehetőségeket biztosít, mint amilyen például 
Ruanda példátlan válasza az evangélium üzenetére, az 
egyháznak gyorsan kell lépnie, hogy teljesíthesse az igényeket. 
A Szokatlan lehetőségek pénzalapját azért hozták létre, hogy 
tétovázás nélkül reagálhassunk az ilyen egyedülálló 
lehetőségekre. Ruandában a sorozatok befejezése után alig egy 
hónappal már ezer új imaházat kezdtek el építeni, de sokkal 
többre van szükség!  
 

Felhívás: Megtesszük mi is a részünket abban, hogy hűséges 

sáfárságunk által felgyorsítsuk az evangélium művének 
előrehaladását? A mai adományunk a szokatlan lehetőségek 
pénzalapját gyarapítja, a Világmissziós alapon keresztül, a 
következő szombaton a helyi gyülekezet szükségleteire 
adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága mennyei Atyánk, tudjuk, hogy Te 

a jókedvű adakozót szereted. Azért könyörgünk, indíts arra, hogy 
gyorsan válaszoljunk a te hívásodra, és nagylelkűen adakozzunk 
műved építésére! 

 
 
 
 

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. szeptember 15. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
SZOMÁLIA: Awil elmenekült a háború sújtotta Szomáliából, és 
egy közeli országban telepedett le. Egyik nap a testvére jött 
hozzá látogatóba, és Awil megtudta, hogy bátyja keresztény lett. 
Mivel szinte semmit sem tudott a kereszténységről, 
érdeklődéssel hallgatta testvére bizonyságtételét. A fiatalember 
visszaindult Szomáliába a családhoz, de a határon megölték egy 
össztűzben. Awilt teljesen összetörte testvére halála. A holmija 
között talált egy Bibliát. Elkezdte olvasni, és meggyőződött arról, 
hogy a keresztények Istene az igazi Isten. Egyik nap pedig hallott 
a rádióban egy keresztény programot is, szomáli nyelven. 
Rendszeresen kezdte hallgatni ezeket a műsorokat, és kérte, 
hogy küldjék el neki a Biblia Levelező Iskola anyagait, amit az 
Adventista Világrádió adásában ajánlottak. Idővel 
megkeresztelkedett.  
 
Awil szövegkönyveket kezdett írni szomáli nyelven a 
rádióadások számára. Alig várja, hogy láthassa testvére arcán 
az örömet, amikor majd megtudja, hogy a Biblia, amit 
hátrahagyott azon a Szomália felé vezető, végzetes úton, Isten 
kezében hasznos eszközzé vált, hogy megérintse Awil életét.  
 
Felhívás: Isten bármit és bárkit fel tud használni arra, hogy 
Krisztushoz vezessen valakit. Ha hűségesen visszaadjuk 
Istennek a tizedet, ráadásként adományokkal is segítünk, ezzel 
missziós szolgálatok százait támogatjuk világszerte. A mai 
adományunk a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő 
szombaton szintén a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, segíts, kérünk, hogy olyan 
készségesen adakozzunk, ahogyan Jézus tette, amikor az életét 
adta értünk.



Válaszom mindenre, amit Isten értem 
tett! 

! 
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2018. szeptember 22. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
UKRAJNA: Egy adventista hölgy látogatta a szomszédságban 
élőket, és az egyik ház ajtaján csengetett. Egy dühös asszony 
nyitott ajtót, és rákiáltott: „Minek csöngetett az ajtómon?” 
 
„Elnézést!” - kért bocsánatot a hívő asszony. „Azért jöttem, hogy 
átadjam önnek ezt a könyvet, és bátorítást nyújtsak. Imádkozhatok 
önnel?”  
 
A dühös asszony lenyugodott kissé, és behívta a látogatót. A 
házban a vendég észrevett egy másik nőt, aki a padlón ült, körülötte 
nyitott gyógyszeres üvegek. Rádöbbent, hogy ez a két asszony épp 
most akart öngyilkosságot elkövetni! A vendég beszélt nekik 
Krisztusba vetett hitéről, és bátorította az asszonyokat, hogy adják 
át gondjaikat Istennek.  
A percekkel korábban még dühöngő asszony csöndesen 
megszólalt: „Isten küldte magát az ajtónkhoz. Imádkozzon értünk, 
kérem!”  
A vendég imádkozott velük, és biztosította őket arról, hogy egyetlen 
emberi probléma sem nagyobb az Istennél. A három nő barátként 
búcsúzott el egymástól, és boldogan dicsőítették Istent csodálatos 
időzítéséért.  
Hónapokkal később ez az adventista hölgy megtudta, hogy a két 
asszony átadta szívét Istennek, és most már ők maguk is 
megosztják hitüket másokkal.  
 
Felhívás: Isten arra hív bennünket, hogy adjunk az időnkből és a 

pénzünkből is arra, hogy megosszuk az ő szeretetét másokkal. A 
mai adományunk a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a 
következő szombaton szintén a helyi gyülekezet szükségleteire 
adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, ahogy megáldottál minket, úgy 
használj fel mások áldására, amint időnkből és anyagi javainkból 
áldozunk! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem 
tett! 
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2018. szeptember 29. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
BRAZÍLIA: Fernando egy gettóban él Brazíliában. Gyakran 
került bajba az iskolában és a szomszédságban is. Egyszer csak 
úgy dacból felkapaszkodott egy mozgó teherautó hátuljára, de 
leesett, és majdnem meghalt. Sokan úgy vélekedtek róla, hogy 
egy született vesztes.  
 
Aztán egyik szomszédja hívta, hogy vegyen részt a 
cserkészetben. Fernando el is ment, és tetszett neki! Édesanyja 
azt vette észre, hogy javul a magatartása. Egyre kevesebb hívást 
kapott az iskolából, hogy gond van a fiával. Az édesanya nagyon 
örült ennek, ám amikor Fernando az kezdte mondogatni, hogy 
meg akar keresztelkedni, mégis tétovázott. Azon az éjszakán az 
édesanyának volt egy álma, amiben azt látta, hogy Isten 
munkálkodik fia életében, és neki nem szabad megakadályoznia, 
hogy kövesse az Urat.  
 
Nem sokkal keresztsége után, a fiú, akit született vesztesnek 
tartottak, szüleit is az Úrhoz vezette. A cserkészetben való 
részvétel örökre megváltoztatta Fernandot és egész családját.  
 
Felhívás: A cserkészet, és az egyház egyéb, a fiatalokra 
összpontosító tevékenysége mind-mind eredményes lélekmentő 
módszernek bizonyul, és segít a fiataljainkat azon az úton tartani, 
amit Isten jelölt ki számukra. A mai adományunk a helyi 
gyülekezet pénztárába kerül, a következő szombaton az 
Egyházterület beruházásaira adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, kísérd áldásoddal a tizedet és 
adományainkat, valamint a célokat, amelyekre adjuk azokat. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. október 6. 
Adakozás célja: Egyházterület beruházása 
 
FIJI: Miközben Fiji szigetén evangelizációs összejöveteleket 
tartott, a lelkipásztor azt tapasztalta, hogy a látogatottság sokkal 
alacsonyabb, mint ahogy azt a szervezők csoportja várta volna. 
Aztán megtudta, hogy az előadások időpontja ütközik az egyik 
népszerű tévéadás időpontjával. A csoport imádkozott, hogy 
Isten érje el az embereket az ő üzenetével.  
 
Másnap este a lelkész megfigyelte, hogy az emberek ide-oda 
szaladgálnak a közeli házak között. Később megtudta, hogy a 
nyilvános hangosító-berendezés zavarta a helyi televízióadás 
sugárzását, és azok az emberek, akik a tévéadást akarták nézni, 
az evangelizációs előadást hallották helyette. Az emberek 
inkább zavartak lettek, mint dühösek. A lelkész ellenőrizte a 
hangosítást, és mindent rendben talált.  
Ugyanez történt következő este, és az egész sorozat ideje alatt. 
Mivel a tévénézésen kívül nem volt egyéb dolguk, elkezdtek járni 
az evangelizációra. Amikor a közeli falvakban is megtudták, hogy 
a tévékészülékek is az összejöveteleket sugározzák, ők is 
eljöttek.  
 
Isten zavaró tevékenységének köszönhetően csaknem százan 
keresztelkedtek meg abban a körzetben.  
 
Felhívás: Istennek sok-sok módszere van arra, hogy 
Krisztushoz vonzza az embereket. Adományaink segítségével 
lehetővé válik a misszió. A mai adományunk az Egyházterület 
beruházásait támogatja, a következő szombaton a helyi 
gyülekezet szükségleteire adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, lenyűgöz bennünket, milyen 
sokféleképpen vonzod Jézushoz az embereket. Kísérd 
áldásoddal a mai adományainkat, hogy a mi környékünkön és 
világszerte is sokan meghallják a hívásodat: „Kövess engem!” 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. október 13. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
KÍNA: Amikor Lin keresztény lett, embereket hívott otthonába 

bibliaórára és istentiszteletre. Csoportjának létszáma majdnem 
100-ra növekedett, és már a rendőrök is felfigyeltek rájuk. 
Börtönnel fenyegették meg Lint. A csoport tagjainak fele nem járt 
tovább, a másik fele viszont nem akart távozni.  

 

A rendőrök elzárták Lint, vádemelés nélkül. Nem engedték neki, 
hogy Bibliát vigyen magával, ezért a férje egy takaróra írt 
bibliaszövegeket, és azt küldte be neki. Lin megosztotta hitét a 
rabtársaival, és hamarosan annyian fogadták el Jézust 
Megváltójuknak, hogy a rendőrség inkább szabadon engedte 
Lint, mielőtt még mindenki megtért volna!  

 

Lin otthonában hamarosan újra összegyűlt a házi csoport. Habár 

a tisztviselők nem változtatták meg a házi gyülekezetekkel és 
kiscsoportokkal kapcsolatos álláspontjukat, azt viszont 
megtanulták, hogy a bebörtönzéssel nem fogják megállítani Lint, 
mert a börtönben is hirdetni fogja a hitét másoknak.  

 
Felhívás: Hitünket hirdethetjük úgy, hogy elmegyünk az 

emberekhez, imádkozunk velük és értük, és adakozunk. A mai 
adományunk a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő 
szombaton szintén a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima:  Atyánk, köszönjük neked, hogy 

bevonsz bennünket a nagy misszióparancs teljesítésébe! Segíts 
nekünk, hogy elmondjuk bizonyságtételünket másoknak, és 
anyagi forrásainkból is bőkezűen adakozzunk a te művedre! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. október 20. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
GHÁNA: Rafael friss hívő volt, amikor a munkatársai megkérték, 
hogy vigye el őket kocsival egy temetésre. Az út 360 kilométer 
volt. Rafael vállalta a vezetést. Mielőtt elindultak volna, a férfi 
imádkozott, hogy egész úton biztonságban legyenek. Társai 
kinevették. 
 
Gyakran következtek nagyon rossz, kátyús útszakaszok, és 
Rafael mindig imádkozott. A barátai gúnyolódtak rajta. Az autó 
hirtelen leperdült az útról. A jobb első kerék elgurult!  
Nem találták meg a kiesett alkatrészeket, úgyhogy felemelték az 
autót, és visszatették a helyére a kereket. Rafael egy műanyag 
huzallal erősítette meg a kereket. Ismét imádkozott a 
biztonságukért, és a férfiak ezúttal nem gúnyolódtak. Lassan 
továbbindultak.  
A temetés színhelyének környékén sem találtak szerelőt, aki 
meg tudta volna javítani az autót, úgyhogy hazafelé is így 
mentek: összesen 560 kilométert egy műanyag huzal, és sok-
sok ima segítségével.  
Rafaelt nem gúnyolták többé a munkatársai. Sőt, néhányan 
hitéről kezdték el kérdezgetni. Isten csodája megerősítette hitét, 
és másoknak is bizonyította Isten hatalmát és az ima erejét.  
 
Felhívás: Talán mosolygunk azon, hogy hogyan érint meg 
bizonyos embereket Isten, és vonja őket magához. Arra kér 
minket, hogy legyünk az ő társai az által, hogy visszaadjuk neki 
a tizedet, és nagylelkű adományainkkal is támogatjuk művét 
szerte a világon. A mai adományunk a helyi gyülekezet 
pénztárába kerül, a következő szombaton szintén a helyi 
gyülekezet szükségleteire adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Mennyei Atyánk, adj nekünk biztos hitet 
abban, hogy bízhatunk hűségedben, miközben 
engedelmeskedünk a te hangodnak! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. október 27. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
OROSZORSZÁG: Jodie és Greg angolt tanítottak Oroszország 
legészakibb részén. Alexander, az egyik diákjuk nyíltan érvelt 
amellett, hogy ő a logikában és a józan észben hisz, nem pedig 
Istenben. Egyik nap, miközben Jodie és ő egy, a közelben épülő 
adventista gyülekezet mellett mentek el, Jodie megjegyezte: „A 
hó késik az idén. A hívők azért imádkoznak, hogy Isten tartsa 
vissza a havazást addig, amíg a tető fel nem kerül az épületre.” 
Alexander rögtön vitába szállt vele, és állította, hogy a havazás 
elmaradása csakis puszta véletlen.  

 

Jodie kedvesen válaszolt: „Én azért imádkozom, hogy Isten 
tartsa vissza a havat továbbra is, konkrétan azért, hogy 
bizonyítsa neked a létezését, és azt, hogy gondja van ránk.” A 
havazás még további két hétig késett, míg a tetőt be nem 
fejezték. A következő napon 60 centiméter hó hullott.  

 

„Rendben, nyertél!” - adta meg magát Alexander. Jodie 

mosolyogva válaszolt: „Nem, dehogy! Isten nyert!”  
 

Hónapokkal később a fiú megkeresztelkedett, mégpedig abban 
a gyülekezetben, amit Isten megvédett a hótól.  

 
Felhívás: Isten mindig hűséges. De vajon mi is? Ha hűségesen 

visszaadjuk Isten tizedét és további rendszeres adományokat 
ajánlunk fel, ezzel támogatjuk Isten ügyét szerte a világon. A mai 
adományaink a helyi gyülekezet pénztárát gyarapítják, a 
következő szombaton a helyi gyülekezet missziójára adakozunk.   

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük neked, hogy 

meghívsz bennünket, és a tized és hálaadomány által is részesei 
lehetünk missziódnak a világ felé. Áldd meg azokat, akik ez által 
is megtudják, hogy mennyire szereted őket! 
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2018. november 3.  
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
KAMBODZSA: Sayorn egy ruhagyárban dolgozott, havi 15 
dollárt keresett. Amikor keresztény lett és megtudta, hogy Isten 
azt kéri követőitől, hogy adják vissza neki keresetük tíz 
százalékát, Istenhez imádkozott segítségért. „Uram, ha a 
kerestem tíz százalékát szeretnéd, akkor kérlek, adj nekem jobb 
munkát!” És Isten megtette! Jövedelme növekedett, miközben 
hűségesen visszaadta Istennek a tizedet.  
A munkakörében heti hét napot kellett dolgoznia. Amikor 
tudomást szerzett a szombatról, mint nyugalomnapról, pánikba 
esett. Darabra fizették a munkáját, és fogalma sem volt, hogy tud 
majd megélni, ha ennyi pénzt elveszít. Ezért úgy döntött, 
dolgozni fog szombaton, de a tű folyton eltört, és aznap semmit 
sem keresett. Kérte Istent, hogy bocsásson meg neki, és adjon 
neki olyan munkát, ahol szabad szombatot kaphat. Választ 
kapott az imájára, és most már hat nap alatt többet keres, mint 
amennyit korábban hét nap alatt.  
 
„Jó az Isten! - jelentette ki az asszony. Mindenkinek el kell 
mondanunk, hogyan gondoskodik rólunk!” 
 
Felhívás: Adományainkkal éppen ezt tesszük: elmondjuk 
mindenkinek, hogy Isten jó, és a lehető legjobbat akarja nekünk. 
A mai adományunk missziós célokat szolgál, és a helyi 
gyülekezet pénztárába kerül, a következő szombaton az öszi 
hálaadományainkat hozzuk el Istennek.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Mennyei Atyánk, köszönjük neked az 
olyan erőteljes bizonyságtételeket, mint amilyen a Sayroné; és 
azt is, hogy engedelmesség által segítesz győzni. Kísérd 
áldásoddal adományainkat és a tizedet, hogy műved 
előrehaladását szolgálják! 

 
 
 

 

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. november 10.  
Adakozás célja: Évenkénti hálaadomány  
(Globálmissziós célra) 
 
NIGÉRIA: Onifade és három barátja globálmissziós úttörőkként 
szolgálnak délnyugat-Nigériában. Minden nap a város más-más 
részében dolgoznak, ahol beszélgetnek az emberekkel, élelmet 
adnak nekik, ha szükséges, és elsősegélyben részesítik a 
betegeket, illetve sérülteket. Aztán elmondják az embereknek, 
hogy őket Jézus küldte azért, hogy az ő nevében szeressenek 
és szolgáljanak. Munkájuk során komoly nehézségekkel 
szembesülnek, és vágynak arra, hogy bár több Bibliájuk és 
könyvük lenne, valamint gyógyító és gazdálkodási tapasztalatuk, 
hogy segítsenek az embereknek.  
 
Isten megáldja erőfeszítéseiket, mert munkájuk nyomán többen 
lettek már Jézus barátai. Amikor a városba érkeztek, csak egy 
maroknyi hetednapi adventista alkotta a gyülekezetet, de miután 
a misszionáriusok Krisztus módszerét követve dolgoztak, egy 
erős közösséget hoztak létre.  
Ám nem mindenki örül annak, ha keresztényeket lát maga körül. 
Imádkozzunk ezekért az úttörőkért, kérjük Isten áldását életükre, 
hogy az emberek meglássák rajtuk keresztül Isten szeretetét!  
 
Felhívás: Áldozatos adományaitok segítik a globálmissziós 
úttörők munkáját, és biztosítják számukra az olyannyira 
szükséges eszközöket, hogy szolgálhassanak a körülöttük 
élőknek. Ma az évenkénti hálaadományokat gyűjtjük össze, a 
következő szombaton a helyi gyülekezetnek adakozunk.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, globálmissziós úttörőink nagy 
áldozatokat hoznak azért, hogy a te aratásodban dolgozzanak. 
A szükségletek óriásiak. Kérünk, kísérd áldásoddal 
adományainkat, hogy az úttörőknek meglegyenek a szükséges 
eszközeik arra, hogy még több embert érjenek el a te 
szereteteddel! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2018. november 17.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
INDIA: Ram szeretett olvasni. Egy napon aztán talált egy 

könyvet, ami megváltoztatta az életét. Érdekes történetek voltak 

benne a világ keletkezéséről, és úgy írt Istenről, ahogy még 

egyetlen más könyv sem, amit valaha olvasott. Ez volt a Biblia.  

 

Ram beszélt barátainak a Bibliáról, de szinte senki sem hallott 

még róla. Sőt, egyesek azt mondták neki, hogy ez olyan könyv, 

amivel az idegenek akarják rájuk kényszeríteni saját vallásukat. 

Ram azonban kíváncsi volt, és érdeklődni kezdett, de nem talált 

egyetlen misszionáriust sem a városban. Aztán egyszer csak 

megjelent egy idegen a boltjában. Ram megkérdezte, hogy 

misszionárius-e.  

„Igen” - válaszolta a férfi, és bemutatkozott: „Ravi a nevem.” Ram 

beszélt neki a felfedezéséről, és arról, hogy keresi Istent. Bár 

Ravi elég messze lakott, megígérte, hogy visszajön, 

meglátogatja Ramot és többet tanít neki Istenről. Idővel Ram 

elfogadta Jézust mint Megváltóját. Kész volt arra is, hogy bezárja 

a boltját, és másoknak beszéljen új barátjáról, Jézusról. Ma már 

globálmissziós úttörőként dolgozik, és egy kis csoportot 

pásztorol, nem messze egykori boltjától.  

 

Felhívás: Ha hűségesen visszaadjuk az Úr tizedét és bőkezűen 

adakozunk, azzal támogatjuk a lelkészeket és laikus 

munkásokat, akik a világ még el nem ért részein dolgoznak. A 

mai adományunk a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a 

következő szombaton szintén a helyi gyülekezet szükségleteire 

adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Szeretet Istene, hálásan köszönjük 

neked, hogy bevonsz bennünket missziódba, ami nem más, mint 

a világ megmentése. Kísérd áldásoddal adományainkat, hogy 

azok által is előrehaladhasson műved!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. november 24.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
PÁPUA-ÚJ GUINEA: Két falu harcosai heteken keresztül 
tartottak ostrom alatt egy hegyi területet. Felégették a házakat, 
megsemmisítették a gabonát, megölték az embereket.  

 
Az egymással szembenálló törzsek között lévő falu szenvedett a 
leginkább. Mivel féltették az életüket, a lakók elmenekültek. Ám 
volt egy hívő fiatalember, Alo, aki hátramaradt, hogy őrizze az oly 
nagyon szeretett adventista imaházat.  

 
Történt egy nap, hogy Alo hallotta a közeledő harcosok lépteit. 
Látta a fáklyákat, amint a gyülekezet felé közeledtek. Tudta, hogy 
a kegyetlen férfiak fel akarják égetni az imaházat. Alo térdre 
esett, és könyörgött Isten oltalmáért.  
 
Az ég hirtelen elsötétült, és egy hatalmas méhraj lepte be a 
harcosokat. Azok halálra váltan rohantak be a sűrűbe, vadul 
csapkodva a támadó méheket.  
 
A hír gyorsan elterjedt Pápua-Új Guinea hegyi vidékén, hogy egy 
méhekből álló hadsereg őrizte meg az adventista imaházat. A 
hívők visszatértek, és hálaadó istentiszteletet tartottak. „Isten 
méhek alakjában küldte el angyalát, hogy megóvja a 
gyülekezetünket!” - kiáltották.  
 
Felhívás: Isten harcolni fog értünk, ha megdicsőítjük Őt azzal is, 
hogy visszaadjuk neki a tizedet és az adományokat. A mai 
adományaink a helyi gyülekezet pénztárába kerülnek, a 
következő szombaton a helyi gyülekezet szükségleteire 
adakozunk.   

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Hálásan köszönjük, mennyei Atyánk, 
hogy harcolsz értünk! Segíts, hogy rád tudjuk bízni életünk 
minden területét! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. december 1.  
Adakozás célja: Misszió/helyi gyülekezet 
 
KAMERUN: Moïse egyedülálló volt még, és az édesanyjával 
lakott. Taxisofőrként kereste kenyerét Kamerunban. Egy 
adventista barátja gyakran beszélt neki Istenről. Amikor kezdte 
megérteni a szombat jelentőségét, elhatározta, hogy 
szombatonként nem fog taxizni. Járni kezdett a gyülekezetbe és 
az evangelizációs sorozatokra, ahol átadta az életét Krisztusnak.  
 
Moïse édesanyja tiltakozott, amikor fia bejelentette, hogy 
adventista akar lenni. Amikor azonban mégis 
megkeresztelkedett, megparancsolta neki, hogy hagyja el a 
házat. Moïse el is költözött, és felhagyott a taxizással is, hogy 
könyvevangélista lehessen. Az Isten üzenetének hirdetése iránti 
szenvedélye ragályos volt, és amikor anyja látta, hogy Isten 
miként változtatja meg a fia életét, ő is elkezdett járni az 
adventista gyülekezetbe.  
Isten elhívta Moïse-t hogy készüljön a szolgálatra. Jelenleg a 
Cosendai Adventista Egyetemen tanul Kamerunban, azon az új 
egyetemen, amit részben az egyház adományaiból 
működtetnek.  
 
Felhívás: Afrikában és szerte a világon újonnan alapított 
adventista egyetemek működnek, amelyeknek szüksége van a 
támogatásunkra ahhoz, hogy erősödjenek. Hűséges 
adományaink segítenek előre vinni Isten művét az oktatás és az 
evangelizálás által is. Mai adományaink a missziót segítik, és a 
helyi gyülekezetet támogatják, a következő szombaton az ADRA 
munkáját támogathatjuk adományainkkal.   
 

(Ajánlott segítség az imához)  Ima: Mennyei Atyánk, adj nekünk látást arra 
vonatkozóan, mit akarsz, hogy cselekedjünk, és hogyan 
támogathatjuk tizedünkkel és imáinkkal is munkád 
előrehaladását! 

 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2018. december 8.  
Adakozás célja: ADRA 
 
INDONÉZIA: „Soha nem engedem meg, hogy keresztény 

legyél!” - ordított Sofyan apja a fiára.  

Egy barátja hívta meg Sofyant, hogy járjon gyülekezetbe, és 

Sofyan beleegyezett. A lelkész Jn 3:16 versét olvasta, és Isten 

szeretetéről beszélt. Isten szeret engem! - gondolta a fiú. Többet 

akart tudni! Sofyan addig járt a gyülekezetbe, amíg apja rá nem 

jött, és el nem küldte a sziget túlsó szélére, távol a keresztény 

barátoktól.  

 

Sofyan vigasztalásként a család hagyományos szent könyvéből 

olvasott. Lenyűgözte a gondolat, hogy a hetedik nap Isten szent 

napja. Lelkesen kezdett keresni olyan keresztényeket, akik a 

hetedik napot tartották szentnek. Végül talált egy férfit, aki 

szombatot ünnepelt. Sofyan sok kérdést tett fel neki, míg végül 

meggyőződött arról, hogy talált olyan embereket, akik az Istent 

imádják, és megtartják a szombat napját. Sofyan tanulmányozta 

a Bibliát ezzel a férfival, majd kérte a keresztséget. Most 

lelkésznek készül, hogy taníthassa saját népét Istennek, és 

Fiának, Jézusnak az ismeretére.  

 

Felhívás: A Szentlélek szól az emberi szívekhez szerte a 

világon. Adományaink segítenek beszerezni azokat az 

eszközöket, amelyek által ezek az emberek is megismerhetik 

Isten igazságának és szeretetének az üzenetét. A mai 

adományaink az ADRA munkáját támogatják, a következő 

szombaton a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, vezess bennünket azokhoz az 

ismerőseinkhez, akiknek szükségük van szereteted üzenetére, 

adományainkat pedig irányítsd azokhoz, akiket talán itt, ezen a 

földön sosem láthatunk!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. december 15.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
CHILE: René és José Chile egyik, mindentől távol eső területe 
felé utaztak, hogy az ott élő embereknek is beszéljenek Isten 
szeretetéről. Azt remélték, tudnak ott egy gyülekezetet alapítani.  
Egyik nap félrehúztak az út szélére, hogy pihenőt tartsanak. 
René elővette a gitárját, és a két férfi énekelni kezdett.  
 
Egy asszony ment oda hozzájuk: „Maguk a válasz az imámra!" - 
mondta nekik könnyes szemmel. „Ma reggel azért imádkoztam, 
Isten küldjön nekem valakit, aki beszélne nekem Jézusról. 
Magukat küldte!” Pár perccel később egy másik asszony 
csatlakozott hozzájuk. „Imádkozzanak értem is!” - kérte.  
 
A férfiak sok barátot szereztek a területen. Egy gyümölcsösben 
gyűltek össze, hogy tanítsák az embereket és imádkozzanak 
velük. Olyan sokan jöttek, hogy még több padot kellett beállítani. 
Ezután még többen csatlakoztak hozzájuk istentiszteletre. A tél 
közeledtével egy asszony megnyitotta a házát előttük, hogy ott 
tartsák az összejöveteleket. Ma már 25 körül van azoknak a 
száma, akik összegyűlnek istentiszteletre abban a faluban. 
Közülük 12-en keresztelkedtek meg. Mindez pedig egy 
látomással és egy énekkel kezdődött.  
 
Felhívás: Istennek ezernyi módszere van arra, hogy elérje 
azokat, akik keresik Őt. Minket is arra kér, hogy legyünk az ő 
társai az ima, valamint tizedünk és adományaink által. A mai 
adományunk a helyi gyülekezet pénztárába kerül, a következő 
szombaton szintén a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk.   
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Mennyei Atyánk, adj nekünk 
bölcsességet ahhoz, hogy látásunk legyen arról, mit szeretnél 
tenni adományainkkal és a tizeddel! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. december 22.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
INDIA: Singh és a felesége napokig dolgoztak a kertben, mire 
elültettek 2500 káposztapalántát. A föld olyan száraz volt, hogy 
a palánták szinte azonnal fonnyadni kezdtek. Eső nélkül itt 
bizony nem lesz termés.  
 
A házaspár azon tűnődött, melyik isten válaszolna a kérésükre, 
ha imádkoznak esőért a káposztáik megmentése érdekében. 
Singh hallotta, hogy valaki arról beszélt, hogy a keresztények 
Istene mindenható. A házaspár tehát ehhez a láthatatlan 
Istenhez imádkozott esőért.  
 
Azon az éjszakán eleredt az eső. Másnap azonban felfedezték, 
hogy az eső csak az ő káposztaföldjükön esett, sehol máshol a 
faluban. Singh elhatározta, hogy követni fogja a keresztények 
Istenét, de nem tudta, hogyan kell Őt szolgálni. Amikor Singh 
találkozott egy adventista lelkésszel, megkérdezte tőle: „Mit kell 
tennem, hogy keresztény legyek?” A lelkész bemutatta a 
házaspárnak, mit jelent Krisztust követni, és mindketten 
megkeresztelkedtek.  
 
A falu többi lakója is megfigyelte a csodálatos esőt, és néhányan 
kérték, hadd tudjanak meg többet erről az Istenről, aki 
meghallgatja az imákat és válaszol azokra.  
 
Felhívás: Isten arra hív bennünket, hogy tegyük próbára 
hűségét, amikor visszaadjuk neki a tizedet és szeretetből fakadó 
adományainkat. A mai adományunk a helyi gyülekezet 
pénztárába kerül, a következő szombaton szintén a helyi 
gyülekezet szükségleteire adakozunk.    
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, tégy hűségesekké bennünket, 
hogy visszaadjuk neked, ami a tiéd, és kifejezzük feléd hálánkat 
adományainkkal! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2018. december 29.  

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
HOLLANDIA: Kingsley keresztény volt, de valami hiányzott az 

életéből. Kérte Istent, hogy mutassa meg neki igazságát. 
Kingsley-nek van egy adventista barátja, aki hívta őt a 
gyülekezetbe, de a szombat mindig nagyon zsúfolt munkanap 
volt számára. Egyszer, amikor látogatóban volt a barátjánál, 
Kingsley megpillantott egy piros Bibliát. Kinyitotta, és talált benne 
egy részt, ahol kérdések és válaszok voltak. Szeretett volna egy 
ilyen Bibliát, de a barátja azt mondta neki, hogy ezt ő egy 
evangelizációs összejövetelen kapta.  

 

Kingsley nem akart elmenni az ilyen alkalmakra. Amikor azonban 
a barátja néhány héttel később meghívta egy nyilvános 
sorozatra, Kingsley mégiscsak elment, de csak azért, hogy 
kapjon egy Bibliát. Nagyon sokat tanult az előadásokon, és rájött, 
mi hiányzott addig az életéből. Nem kapott olyan Bibliát, amilyet 
szeretett volna, de sokkal többet és jobbat kapott: megtalálta 
Isten igazságát. Amikor a lelkész megtudta, hogy a fiú szeretne 
egy magyarázatos Bibliát, adott neki egyet. „Nagy kincs nekem 
ez a Biblia” - mondta Kingsley -, „de az Úr Jézust sokkal többre 
értékelem.” 

 
Felhívás: Adományaink segítenek a misszió támogatásában 

szerte a világon, és saját lakóhelyünkön is. Valaki várja, hogy 
meghallja Isten hívását, és mi lehetővé tehetjük ezt. A mai 
adományaink a helyi gyülekezet pénztárába kerülnek.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Atyánk, köszönjük neked, hogy 

örömmel adakozhatunk, és boldogan oszthatjuk meg 
szeretetedet másokkal a saját környezetünkben! 


