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FIGYELEM! 
 

E dátummal ellátott forrásanyagot 2016 decembere 
előtt adaptálni kell, majd lefordítani, és eljuttatni a 
hetednapi adventista gyülekezetekhez 2017-es 
használatra!  
 
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: 
 
Jelen anyagot a Hetednapi Adventista Egyház Generál 
Konferenciájának Sáfársági Szolgálatok Osztálya (12501 
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, USA) 
készítette a 2017-es 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


 

KEFA NTENGA NYARENCHI MATWETWE 
életrajzi adatai 

 

Kefa Ntenga Nyarenchi 

Matwetwe a kenyai Kissiiben 

született és ott is nőtt fel. Itt 

fejezte be az általános és a 

középiskolát. Aztán elköltözött 

Tanzániába, majd Dél-

Afrikába, ahol egyetemi 

tanulmányokat folytatott.  

 

Habár nagyon szegény 

családban nőtt fel, és rengeteg 

nehézséggel kellett 

szembenéznie, az élete Isten 

jóságáról és kegyelméről 

tanúskodik. 

 
Matwetwe rendszeres 
teológiából és etikából 
doktorált. Főiskolai és 
egyetemi tanulmányait is a teológia területen végezte. Ezen kívül 
tanulmányokat folytatott a következő területeken: sáfárság, teológia, 
emberi szexualitás, gazdasági vállalkozások, fejlesztés stb. és jelenleg 
könyveket ír ezekben a témákban.   
 
Matwetwe lelkész a Dél-Botswanai Egyházterület Sáfársági Osztályának, 
valamint az Imaszolgálatok Osztályának vezetője. Gyülekezeti lelkészként 
is dolgozik a botswanai Phakalane gyülekezetben. Felszentelt lelkész. 20 
éve szolgál az egyházterületen, mint a terület titkára, osztályvezető, 
osztály koordinátor, tanácsos és körzeti lelkész.  
 
Házas, felesége Martha regisztrált szociális munkás, tanácsos, tanár és 
ügyes háziasszony. Három gyermekük van: Naomi 17 éves, Deborah 9 
éves és Enoch 5 éves. 
 
A Generál Konferencia Sáfársági Osztálya hálás a lelkesítő, de 
ugyanakkor oktató megközelítésnek is, amelyet Dr. Matwetwe alkalmaz 
ezekben a felolvasásokban, és várja Isten hűséges sáfárainak pozitív 
válaszát a világ minden részéről. 

 



 

SZOMBATOK, AMELYEKRE NEM JELÖLTÜNK KI 
KONKRÉT ADAKOZÁSI CÉLT (DIVÍZIÓ). 

 
2017-ben 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. 

 
Ezek a szombatok a következők: 

 
Január          14 
Február   4 
Június     3 
Augusztus   5 
Október          7 
December    9 

 
 

Tizenharmadik szombati adományok 2017-ben 
 
 
 

 
Transz-Európai Divízió .….......………..……..Március 25 

 
Nyugat-közép-afrikai Divízió .............…… …..Június 24 

 
Dél-ázsiai Divízió …................................Szeptember 30 

 
Euro-ázsiai Divízió......................................December 30



 

 

 

Január 
ADAKOZÁSI NAPTÁR

7.…………….…………...Adventista Teológiai Főiskola 
 14…………………...........……….......... Helyi gyülekezet 
21…………………………......................Helyi gyülekezet 
28……………….……..…....….............. Helyi gyülekezet 

 

Február 
4………….   ....................…Divízió - Newboldi főiskola 

11…………………………........ Misszió/Helyi gyülekezet 
18…………………...…..…….................Helyi gyülekezet 
25………………….......….....……......... Helyi gyülekezet 

 

Március 
4………...…..….………. Egyházterületek beruházásai 

11………...…...…..................……….... Helyi gyülekezet 
18*+................................... REK + Adventista Világrádió 
25…………...……....………....…......... Helyi gyülekezet 

 

Április 
1………...................….......... Misszió/Helyi gyülekezet 

  8
*+

.................. Generál Konferencia missziós program 
15……...………….…………................. Helyi gyülekezet 
22………...………...…….......…........... Helyi gyülekezet 
29……………………………………….. Helyi gyülekezet 

 

Május 
6........................................... Misszió/Helyi gyülekezet 

 13
*+

……...….........…(TED) Katasztrófa, éhínség enyhítése 
 20…..................................................... Helyi gyülekezet 
27…………………………......................Helyi gyülekezet 

 
Június 
3………........…….... Magyar Unió - Teljes tagbevonás 

10………….......................................... Helyi gyülekezet 
17…………..………………....................Helyi gyülekezet 
24……………..…....……..................... Helyi gyülekezet 



 

Július 
1………………………....…....Misszió/Helyi gyülekezet 

  8
*+

……..…………Generál Konferencia -  Világmisszió 
15………………….………....................Helyi gyülekezet 
22………………...…........................... Helyi gyülekezet 
29……………….............……..………. Helyi gyülekezet 

 

Augusztus 
5…..…...……….....Magyar Unió - Balatonlelle, Bózsva 

  12……………………........................... Helyi gyülekezet 
19…………………….……....................Helyi gyülekezet 
26…………………….........……........... Helyi gyülekezet 

 

Szeptember 
2…………….………...……....Misszió/Helyi gyülekezet 

  9
*+

….….…...GK Világmisszió (Szokatlan események) 

16………….….….……….....................Helyi gyülekezet 
23………….…………....…….............. Helyi gyülekezet 
30…………………….........……........... Helyi gyülekezet 

 

Október 
7 ………………………... Egyházterületek beruházásai 

14..…...........................................….....Helyi gyülekezet 
21…………………...………..................Helyi gyülekezet 
28………………….…...........................Helyi gyülekezet 

 

November 
4……..…............................... Misszió/Helyi gyülekezet 

  11
*+

……........…… Őszi hálaadomány (Globál Misszió) 
  18……….……………… …...................Helyi gyülekezet 
25………..………................................ Helyi gyülekezet 

 

December 
2…………....………………....Misszió/Helyi gyülekezet 

  9……………..................... Magyar ADRA támogatása 
16………….……..……….....................Helyi gyülekezet 
23………..………….....…................... Helyi gyülekezet 
30…………….………………………… Helyi gyülekezet 
*
A programot a Generál Konferencia biztosítja 

+
Szerte a világon adakoznak erre a célra 



 

  Adományok összesítése 
Generál Konferencia 5 

Divízió     2 
Egyházterület/Unió    6 

Helyi gyülekezet       40 

Összesen: 53 

 

KÜLÖNLEGES ADAKOZÁSOK 
 

Március 18……….........…............Adventista Világrádió  
 

Április 8..…………………....Világmisszió költségvetése  
 

Május 13 ….......…….. Katasztrófa, éhínség enyhítése  
 

Július 8……….............…... Világmisszió költségvetése 
 

Szeptember 9.…...……......Világmisszió költségvetése 
(Szokatlan események) 

November 11.....Őszi hálaadomány (Globál Misszió) 
 
A felolvasások célja: 
Ezen felolvasásoknak az a célja, hogy lelki hátteret 
biztosítson, és istentiszteleti atmoszférát teremtsen az 
adományok összegyűjtéséhez a szombat délelőtti 
istentiszteletekre. A felsorolt adakozások az Éves 
adakozási naptárt követik, maguk a felolvasások 
általános jellegűek, ezért bármely adakozáshoz 
illenek, bármilyen adakozási tervet kövessen az adott 
divízió. A különleges adakozások megjelölése oktatási 
és információs célokat szolgál, így segítve a sáfárokat 
és adakozókat abban, hogy tudják, adományaikkal 
miként támogatják az Adventista missziót globálisan a 
Generál Konferencián és a helyi gyülekezeti 
szolgálatokon keresztül (helyi gyülekezet, 
egyházterület, unió, divízió) 

 
 
 

A BEVEZETŐ LAPOK INFORMÁCIÓI MEGTALÁLHATÓK A KÖNYV VÉGÉN IS ARRA AZ 
ESETRE, HA EZEK A LAPOK ELVESZNÉNEK AMIATT, HOGY A HETI FELOLVASÁSKOR 
KISZAKÍTJÁK AZOKAT. 



   1. 

Szombat 

 
 

 

2017. január 7. 
Adakozás célja: Adventista Teológiai Főiskola 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
1Móz 39:2: „De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és 

egyiptomi urának a házában élt.” 

 

   Józsefnek a legcsüggesztőbb tapasztalatokban volt része. Gyűlölték, 

megvetették, elárulták, saját testvérei majdnem megölték, rabszolgának 

eladták, egy asszony meggyanúsította és ezért börtönre ítélték. József 

ellen tudott állni egy szép nő kísértésének, még akkor is, ha ezért börtönbe 

kellett mennie.  

 

   Hűségéért Isten kihozta őt a börtönből és miniszterelnöki székbe emelte. 

 

   József hűsége követendő példaként áll Krisztus minden követője előtt. 

 

  Jézus kegyelme által mi is dönthetünk úgy, hogy hűségesek leszünk, még 

akkor is, ha emiatt egy idei szenvednünk kell. Az Úr maga áll ki mellettünk 

és erősít meg bennünket. 

 

   Ha az adakozás gondolata a szenvedés gondolatát idézi elő valakinek az 

elméjében, az ilyen érzés érzés leellenőrzésének legjobb módja az, hogy 

ha mégiscsak ad! Sokan tesznek bizonyságot arról, hogy az adakozás 

valóban nagy áldás.  

 
Felhívás: Ebben az évben döntsünk szabadon, igyekezzünk ellenállni 

minden kísértésnek; és maradjunk hűséges sáfárok! Az Úr meg fog 
jutalmazni. 

 

Ima: Köszönjük Atyánk a hűség példaképeit a te szent Igédben! Kérünk, 
segíts, hogy hűségesek legyünk hozzád és embertársainkhoz! 



2.  
Szombat 

 
 

 

2017. január 14. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
1Pt 5:10: „A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére 

hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, 

ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká.” 

 

   Jób élettörténete megtapasztalt küzdelmét írja le. A Biblia úgy mutatja be 

őt, mint akinek igaz a jelleme, szereti Istent és nagyon gazdag. Isten 

azonban az Ő végtelen bölcsességében megengedte Sátánnak, hogy 

bántsa őt azzal, hogy tönkretette nyájait, anyagi javait, gyermekeit és saját 

egészségét is.  

 

   Ezek által a tapasztalatok által Sátán egy kerítést akart építeni Jób és 

Isten közé az által, hogy elhiteti Jóbbal azt, hogy Isten nem igaz és nem jó. 

Jób élete azonban nem az anyagi tulajdonra épült, hanem Istenre; ezért 

Jób elutasította azt, hogy elhagyja Istent, még akkor is, ha nem értette, 

hogy ezek a dolgok miért történtek vele. Feddhetetlenségéért Isten 

megáldotta életének későbbi részét sokkal jobban, mint a korábbit, azáltal, 

hogy kétszeresen adta vissza neki mindazt, amit elvesztett.  

 

   Nekünk is bíznunk kell Istenben, még akkor is, ha nem értjük a 

nehézségeket, amelyekkel találkozunk.  

  

 

Felhívás: Ne engedjük meg, hogy bármely tapasztalat, vagy bárki kerítést 
emeljen közénk és Isten közé! Maradjunk hűségesek Istenhez még akkor 
is, ha nem értjük a nehézségeket, amelyekkel találkozunk!  

 

Ima: Urunk, hálásak vagyunk mindenért és minden körülmények között. 
Segíts mindent elfogadni, amit megengedsz az életünkben! Add, hogy 
teljesen elkötelezettek és hűségesek maradjunk hozzád!  



3. 

Szombat 

 
 

 

2017. január 21. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
1Sám 1:10: „Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, 

és keservesen sírt.” 
 
   Sámuel első könyve első fejezetében olvassuk Anna történetét, annak az 
asszonynak történetét, aki nagyon szeretett volna egy saját gyermeket. 
Ahogy az évek teltek, a lehetőségek egyre halványabban lettek. Riválisa, 
Pennina folyamatosan bosszantotta meddősége miatt. Csüggesztő 
körülményei és lelki gyötrelmei közepette sem adta fel hitét, hanem imában 
Istenhez fordult.  
 
   „Seregek Ura! Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, 
gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem 
fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, 
és nem éri borotva a fejét" (1Sám 1:11). 
 
   Az Úr képes volt az eseményeket megfordítani azzal, hogy megadta neki 
mindazt, amit tőle kért. Anna viszont visszaadta a gyermeket az Úrnak, 
ahogy megfogadta. 
 
  Anna hűsége bizonyság számunkra – a kiválóság és a hűség nagyszerű 
öröksége.   
 
Felhívás: Amint visszaadjuk az Úr tizedét és szabad akaratból adakozunk, 

ne azt adjuk, ami számunkra értéktelen, úgymint egy kényelmes tized vagy 
ajándék, hanem adjuk az igazi áldozat ajándékait! Ne csak pénzérméket 
adjunk az Úrnak, hanem az egész életünket! 

 

Ima: Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy Te egy imameghallgató és 
imákra válaszoló Isten vagy! Segíts hűségesen visszaadni azt, amit kértél, 
és segíts jó szívvel adni abból, amit nekünk adtál! Ámen.   



4. 

Szombat 

 
 

 

2017. január 28. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Divízió -  Newboldi főiskola 
 
Lk 16:10-11: „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, 

a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki 
bízza rátok az igazit?!” 

 
   Manapság a pénzügyi oktatás arra összpontosít, hogy trükkökkel és 
ötletekkel lássa el az embereket, hogy hogyan legyenek sikeresek és 
hogyan szerezzenek elegendő pénzt. A „siker evangéliumának” 
prédikátorai arra bátorítják híveiket, hogy sokat adakozzanak és követeljék, 
hogy Isten többszörösen adja vissza azt, amit adakoztak. A témának ilyen 
szegényes kezelése hozzájárult a „kaszinó” mentalitáshoz sok keresztény 
esetében, akik úgy viselkednek, mintha Isten egy szerencsejáték céget 
működtetne. Nem kell tenned semmi mást, csak azt, hogy sokat adj, és 
várd az azonnali csodát. 
 

   A sáfárságban „az engedelmesség jobb, mint az áldozat". Ellen White azt 

mondja, hogy a „keresztények csak akkor vannak biztonságban, ha Isten 

vezetése alatt keresik a pénzt és olyan módon használják fel, amit Isten 
megáldhat."1  
 
Felhívás: Isten azt akarja, hogy népe engedelmeskedjen neki, teljes 
szívvel szolgálja és kövesse Őt, ne pedig felületes elkötelezettséggel, 
amely a hagyományokon és ceremoniális rendszereken alapul.  

 

Ima: Szent Atyánk, a te parancsolataid és tanításaid szentek. Taníts 
bennünket az engedelmességre, és arra, hogy először a szívünket 
szenteljük oda, mielőtt visszaadnánk a tizedet, és adományokat juttatnánk 
neked! Ámen.   

                                                           
1
 Counsels on Stewardship, 141. oldal 



5. 

Szombat 

 
 

 

2017. február 4. 
Adakozás célja: Divízió -  Newboldi főiskola 
Következő szombaton: Misszió -  Helyi gyülekezet 
 
 
Jn 12:8: „mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek 

mindig veletek!.” 

 

   Ellen White a Boldog otthon című könyv 313. oldalán ezt mondja: „Ha 

eredményesek vagyunk világi munkánkban, azt az Úr áldásának kell 

tulajdonítanunk. A jövedelem egy részét a szegényeknek kell áldoznunk, és 

nagy részét Isten ügyére kell fordítanunk."  

 

   Az odaszentelt keresztények tanuljanak meg adakozni Istennek az Ő 

egyházán keresztül, és adni a szegényeknek. 

 

Ef 5:25 azt tanítja, hogy „Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta 

érte.” Jézus minden követője gyakorolja az egyház iránti szeretetet azáltal, 

hogy adakozik Istennek és a szegényeknek az egyházon keresztül. 

 

Felhívás: Amint visszaadjuk a tizedet és adományokat adunk a misszióra 

és az adventista oktatásra, emlékezzünk, hogy ahová a pénzünk megy, 
oda megy életünknek egy bizonyos része is. Ezért adakozásunk egyre 
értelmesebb lesz. Valósággal odaadjuk életünk egy részét Istennek az 
egyházon keresztül. 

 

Ima: Szerető Atyánk, taníts minket Megváltónk példáját követni! Ahogy ma 
visszaadjuk a tizedet és önkéntes adományokat adunk, segíts 
emlékeznünk arra, hogy életünk egy részét szánjuk oda, mert ahol van a mi 
kincsünk, ott lesz a mi szívünk is. Ámen. 
  

 

 
 

 



6. 

Szombat 

 
 

 

2017. február 11. 
Adakozás célja: Misszió -  Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Jak 1:17: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan 
felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem 
fénynek és árnyéknak váltakozása.” 
 
   Életünk ajándék, amelyet szeretettel és szisztematikusan 
visszaadunk annak, aki az Élet Forrása.  
Lukács 6:38 azt mondja, hogy „adjatok, és adatik nektek: jó, 
megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert 
amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul 
nektek." 
 
   Ellen White a Bizonyságtételek 6. kötet 448. oldalán ezt mondja: 
„Isten országában szüntelen csere történik - beveszünk és kiadunk; 
kapunk és visszaadjuk az Úrnak, ami az övé.” Továbbá a Sáfársági 
tanácsok című művében az 50. oldalon ezt mondja: „amint 
együttműködünk Krisztussal, a kezeink megnyílnak, hogy még többet 
adhassunk. Isten újratölti a kezeinket... Ad neked, hogy te is adj 
másoknak." 
 
Felhívás: Folyamatosan kapjuk Isten áldásait, ezért folyamatosan 
adjuk tovább, hogy helyet készítsünk annak, amit Isten adni akar! 
 

Ima: Mennyei Atyánk, köszönjük minden jó adományodat, amelyet 
tőled kapunk. Segíts abban, hogy szeretettel és rendszeresen 
visszaadjuk azokat neked! Ámen. 



7. 

Szombat 

 
 

 

2017. február 18.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Fil 4:12: „Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be 
vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a 
bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.” 
 
   Pál az egyik olyan bibliai szereplő, aki bemutatja nekünk azt, 
hogy a megelégedettség bibliai elv, és ezért része kell, hogy 
legyen keresztényi életünknek. 
 
   A római katonákhoz intézett szavaiban, Lukács 3:14-ben Jézus 
ezt mondta: „senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és 
elégedjetek meg a zsoldotokkal." 
 
   Az ilyen tanács különösen fontos számunkra a mai világban, 
amikor sok száz üzenetet kapunk naponta, amelyekben arról 
próbálnak meggyőzni, hogy vásároljunk meg olyan dolgokat, 
amelyekre nincs szükségünk, olyan pénzen, amivel nem 
rendelkezünk. 
 
   Ellen White ezt tanácsolja: „Fizetésként munkátokért egy 
bizonyos összeget kaptok; éljetek ezen összegen belül.”2 
 
Felhívás: Gyakoroljuk azt az elvet, hogy költsünk kevesebbet, 
mint amennyit keresünk, hogy adakozók lehessünk, és ne 
függjünk senkitől és semmitől! 
 
Ima: Urunk, taníts minket elégedettnek lenni és arra, hogy azon 
belül éljünk, amit Te nekünk adsz! Ámen. 
              

                                                           
2
 Selected Messages,  2. kötet,  200. oldal 



8. 

Szombat 

 
 

 

 

2017. február 25. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Egyházterületek beruházásai 
 
Péld 22:7: „A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája 
a kölcsönadónak.” 
 
   A bibliai időkben a pénzügyi eladósodás fizikai megkötözöttséggel 
járt együtt, de ezt a mai világunkban felváltotta a lelki természetű 
aggodalom, stressz és depresszió. 
 
   Sok embert rabságban tart a túlzott eladósodás. Ennek az 
eredménye az, hogy családok mennek tönkre az anyagiak miatti 
félelem és a békesség elvesztése miatt. Az emberek félnek és 
rettegnek otthonukban és otthonukon kívül. Eltűnik belőlük a fizikai 
erő és a lelkesedés.  
 
   Lelki életük romokban hever és a fizikai élet elvesztése sem ritka 
eset. Alacsony önértékelés alakul ki, és az emberek ezt táplálják 
magukban. Ennek következménye a félénkség, ami alkalmatlanná 
teszi az embert a másoknak való szolgálatra, amit Isten elvárna 
tőlünk. A Boldog otthon című könyv azt mondja, hogy „Ha valaki 
adósságba keveredik, akkor Sátán egyik hálójába esett, amit a 
lelkekre vet ki... Tagadj meg magadtól inkább ezer dolgot, minthogy 
adósságba kerülj!" 
 
Felhívás: Szabadulj meg az adósságtól, és maradj adósságmentes, 
mert amikor tartozunk, elveszítjük annak a szabadságnak egy részét, 
amit Isten adott nekünk! 
 
Ima: Mindenható Istenünk, segíts nekünk, gyermekeidnek, hogy 
adósságmentesen éjünk, és téged az első helyre helyezzünk 
életünkben akkor is, amikor visszaadjuk neked a tizedet, és önkéntes 
adományokat adunk! Ámen. 



9. 

Szombat 

 
 

 

2017. március 4. 
Adakozás célja: Egyházterületek beruházásai 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
2Kor 13:5: „Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! 
Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, 
hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még 
kipróbálatlanok vagytok.” 
 
   A pénzhez és vagyonhoz való hozzáállásunk és szokásaink 
bizonyítják Isten számára való hasznosságunkat, és azt, hogy örök 
értékek bízhatók ránk. Ezek sokat megmutatnak mindannyiunkról 
Istennek.  
 
   Máté 19:16-22-ben a gazdag ifjú Krisztus tanítványa akart lenni. 
Úgy tűnt, hogy miden parancsolatot megtartott, de a gazdagsághoz 
való hozzáállása nem volt helyes. 
 
   A keresztény ember pénzhez és vagyonhoz való viszonyát ez a 
három fontos alapelv kell, hogy jellemezze: 1) Isten a tulajdonos és 
Ő az, aki gondoskodik, ezért neki kell az elsőnek lenni mindenben. 2) 
A tény, hogy Isten gondoskodik rólam, családom is áldását szolgálja. 
3) Isten áldásait másokkal is meg kell osztanom.  
 
Felhívás: Ellen White ezt tanácsolja: „Nyisd ki a könyvelésedet és 
ellenőrizd le, hogy áll a könyvelési mérleged Istennel, háztartásoddal 
és a világgal”!3  
 
Ima: Urunk, minden a tied, mennyen és földön. Köszönjük, hogy 
gondoskodsz rólunk. Segíts, hogy mindenben téged helyezzünk az 
első helyre, és mások áldására éljünk! Ámen. 

                                                           
3
 Our High Calling, 192. oldal 



10. 

Szombat 

 
 

 

2017. március 11. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Reménység Evangélizációs Központ és 
Adventista Világrádió 
 
ApCsel 20:35: „Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen 

kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr 

Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” 
 

 John Wesley egy nagy gyülekezetnek prédikált. Az első sorban egy 

farmer ült. Wesley ezt mondta: „Tegyél meg mindent, amit tudsz!" A farmer 

mosolygott, mert egyetértett ezzel. A következő pont így hangzott: „Spórolj 

meg mindent, amit tudsz!" A farmer beleegyezően bólintott. A harmadik 

pont ez volt: „Adj oda mindent, ami csak tudsz!” A farmer erre már 

összeráncolta a homlokát. A prédikátor túl messzire ment.4 

 

   A legtöbb ember áldásként értékeli, ha kap, de a Biblia azt tanítja, hogy 

akkor vagyunk áldottak, amikor adunk. Miért? 

   1. Az adás Isten jellemét tükrözi, mert Isten egy adakozó Isten, aki úgy 

szerette a világot, hogy adott (Jn 3:16) 

   2. Az adás az adakozó áldását eredményezi: „A jóságos tekintetű ember 

áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek" (Péld 22:9).  

   3. Az adakozó áldást hoz másokra. „Nem fog szűkölködni az, aki ad a 
szegénynek..." (Péld 28:27) 

 

Felhívás: 

Kétféle ember létezik a világban: adakozók és segítettek. Te melyik vagy? 
Légy adakozó, és áldott leszel! 

 

Ima: Drága Istenünk, köszönjük a Te nagyszerű példádat a 
nagylelkűségre! Segíts követnünk ezt a példát! Ámen.  

                                                           
4
 The Homiletic Review, vol. XLIII, Jan–Jún, 1902.  449. oldal 



11. 

Szombat 

 
 

 

2017. március 18. 
Adakozás célja: Reménység Evangélizációs Központ és 
Adventista Világrádió 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Róm 10:14: „De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? 

Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg 

igehirdető nélkül?” 

 

   Az Adventista Világrádió egyedi szerepet tölt be az egyház missziójának 

frontvonalában. A rádióhullámok elviszik az evangélium üzenetét oda, 

ahova munkások nehezen jutnának be... és az emberek meghallgatják. 

 

   Észak-Afrikától és Szudántól Bangladesig és Kínáig, az emberek először 

az Adventista Világrádió műsorain keresztül hallanak Isten szeretetéről és 

válaszolnak megváltozott életükkel. Egy új hívő Etiópiából ezt írta:   

 

   „Véletlenül találtam rá a rádióállomásra. Miután két éven át hallgattam 

műsoraikat, elmentem a gyülekezetbe. Az életem folyamatosan változik. 

Szeretném elmondani, hogy sok ember hallgatja műsoraikat. Isten áldja 

meg önöket!" 

 

Felhívás: Az Adventista Világrádió adásai több mint 100 nyelven 
hallhatóak rövidhullámon, FM-en, és internetes rádión. Ezek az adások 
túljutnak szigorú kormányokon és ellenséges kultúrákon, reményt hozva az 
emberek szívébe és otthonába. Azonban milliók vannak még, akik nem 
hallhatják az evengéliumot olyan nyelven, amelyet megértenek. 
Segítségetekkel az Adventista Világrádió újabb nyelveket adhat a 
meglévőkhöz és távolabbi, még el nem ért területekre hatolhat be. Arra 
hívunk ma, hogy társulj az Adventista Világrádióhoz fontos küldetésében! 

 

Ima: Urunk, kérünk gyarapítsd a mai adományokat erre a szolgálatra! 
Ámen.  



12. 

Szombat 

 
 

 

2017. március 25. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet  
Következő szombaton: Misszió - Helyi gyülekezet 
 
2Kor 9:7: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, 
ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót 
szereti az Isten«.” 
 
   Az adakozás Isten jellemét tükrözi, mert Isten egy adakozó Isten. 
János 3:16 azt mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy adott. 
Szeretetét az adással bizonyította. Ő folyamatosan ad; nincs vége 
azon javak listájának, amiket Isten ad nekünk. Isten nem azért ad, 
mert van neki miből, hanem azért, mert ez az Ő természete. A mi 
emberi természetünk ennek az ellenkezője. Mi kapni akarunk. Néha 
adunk azért, hogy jó benyomást keltsünk az emberekben, de az az 
adás, amely Isten jellemét tükrözi, a megajándékozott ember iránti 
szeretet cselekedete. Ez nem olyan valami, amit mi produkálhatunk 
magunknak, vagy rákényszeríthetjük magunkat, hogy megtegyük; ez 
Isten különleges munkájának megnyilvánulása szívünkben. Minél 
közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban tükrözzük jellemét. John 
Maxwell azt tanítja, hogy az adás az élet legmagasabb szintje, mert 
Istenhez hasonlítunk, amikor adunk.5    
 

Felhívás: Dönts el ma, hogy társulsz Istenhez, és adakozó leszel! Az 
adakozók boldog emberek. Másokért élnek, ezért értékelik és 
szeretik őket. 

 

Ima: Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te adsz, és ezután is adni 
fogsz. Segíts, hogy mi is adakozók legyünk! Ámen. 

 

 
 
 

                                                           
5
 The 21 Indispensable Qualities of a Leader 



13. 

Szombat 

 
 

 

2017. április 1. 
Adakozás célja: Misszió - Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Generál Konferencia - Világmisszió 
 
Zsolt 50:12: „Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ 
és ami betölti.” 
 

   Mivel minden Isten tulajdona, neki nincs szüksége a mi pénzünkre, 
inkább nekünk van szükségünk az adásra. Mi nem azért adunk, mert 
Ő szegény, hanem azért, mert engedelmesek vagyunk neki. 

 

   Ha Istennek adunk, ez segít nekünk abban, hogy összpontosítani 
tudjunk, és emlékezzünk arra, hogy kicsoda Ő, és kik vagyunk mi. 
Példabeszédek 3:9-10-ben így tanácsol bennünket: „Tiszteld az Urat 

vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen 

megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. ” 

 

   Az adás kulcs Isten áldásainak megnyitására életünkben. Annak 
ellenére, hogy Istennek nincs szüksége a pénzünkre, a pénz 
hasznos eszköz országának építésére itt a földön. Amikor adunk, 
segítünk kiterjeszteni országát az ő egyháza által.  

 
Felhívás: Amint ma visszaadjuk Isten tizedét és önkéntes 
adományokat adunk, ne kelletlenül tegyük, hanem jó szívvel, tudva 
azt, hogy amikor befektetünk Isten művébe, kincseket gyűjtünk a 
Mennyben! 
 
Ima: Mennyei Atyánk, kérünk, fogadd el a tizedet és a 
hálaadományokat! Használd azokat a te dicsőségedre és műved 
előmozdítására! Ámen. 



14. 

Szombat 

 
 

 

2017. április 8. 
Adakozás célja: Generál Konferencia - Világmisszió 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Mt 28:19-20: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, 
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” 
 
   Tudtátok, hogy a 7,4 milliárd lakost számláló világunkban 16 500 
népcsoport létezik? És tudtátok azt, hogy a 6 700 embercsoportban 
élő 3,1 milliárd ember között (vagyis a világ lakosságának 42%-ában) 
szinte egyáltalán nincs keresztény jelenlét? 
 
   Évente kétszer gyűjtünk adományt a szombati istentiszteleten, 
hogy támogassuk a missziómunkát szerte a világon, és ma van az 
egyik ilyen nap. 
 
   Ezzel segítjük a misszionáriusokat, kórházakat, klinikákat, iskolákat 
és gyülekezeteket, valamint könyvek nyomtatását és rádióműsorok 
készítését is, hogy azok az emberek, akik egyébként nem hallottak 
volna Jézusról, saját nyelvükön olvashassanak és hallhassanak róla. 

 
Felhívás: Ma különleges lehetőségünk van támogatni Isten reményt 
és szeretetet adó üzenetének terjesztését. Támogatásotok sokat 
jelnet. Köszönjük, hogy támogatjátok a Világmissziós adományokat, 
hogy elérjük a szükségben levő világot.  
 
Ima: Drága Urunk, köszönjük az előjogot, hogy ismerhetünk Téged! 
Fogadd el hálaadományainkat és adjad, hogy ennek hatása 
növekedjen a misszióterületeken! Ámen. 
 



15. 

Szombat 

 
 

 

2017. április 15. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Mal 3:8-10: „Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok 
csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? - A tizeddel és 
a felajánlásokkal! Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be 
akartok csapni engem! Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd 
legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a 
Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és 
bőséges áldást árasztok rátok.” 

 
   Ezekben a versekben fontos tanulságok rejlenek: 
   1. Isten megparancsolja, hogy adjuk vissza a tizedet, és adjunk 
adományokat. Ez a parancs egyetemes és időtlen. Nem változik a 
körülményekkel, gazdasági helyzettel, keresetünk nagyságával, 
azzal, hogy hol élünk, stb. 
   2. Teljes tizedet kell adnunk. Ezek a versek arra utasítanak, hogy 
az egész tizedet hozzuk el. Nem hozhatjuk csak egy részét, és nem 
hozhatjuk alkalomszerűen, hanem az egészet kell elhoznunk 
hűségesen. 
   
Felhívás: Gondoljuk át vétkünk komolyságát, amikor elmulasztjuk 
visszahozni Isten tizedét és adományokat adni az Úr tárházába! 
Malakiás azt mondja, hogy ez rablás és engedetlenség az Úr 
házában.  
 
Ima: Urunk, segíts hűséges tizedet és adományt hoznunk, úgy, 
ahogy azt megparancsoltad! Ámen. 
  



16. 

Szombat 

 
 

 

2017. április 22. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 

 
Zsolt 24:1-2: „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta 
lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a 
folyókon.” 
 
   A tálentumokról szóló példázatban Jézus azt tanította, hogy 
mindenünk Isten tulajdona. Javait egy időre ránk bízta, hogy 
gyarapítsuk azokat. Lukács 12:42-48 azt is tanítja, hogy a mi 
szerepünk a sáfár vagy a menedzser feladata, aki gondot visel a 
tulajdonos javaira a tulajdonos javára. A sáfárnak mindig úgy kell 
kezelnie a tulajdonos javait, hogy az megfeleljen a tulajdonos 
akaratának és elvárásának. Meg kell kérdeznie önmagától: „Mit 
akar a tulajdonos?” „Hogyan használná ő a tulajdonát?” 
 
   Amikor úgy kezdjük el látni a dolgokat, mint Isten tulajdonát, 
amelyet egy időre ránk bízott, az életet egy teljesen más 
perspektívából fogjuk látni.  

 
Felhívás: Annak felfedezése, hogy Isten javainak a sáfárai 
vagyunk, egy hatalmas lépés a hűség felé. El fogja mozdítani 
célunkat attól, hogy meggazdagodjunk, abba az irányba, hogy most 
már arra fogunk vágyni, hogy megdicsőítsük Istent mindazzal, 
amink van.  

 
Ima: Mennyei Atyánk, kérünk, segíts, hogy sokkal hűségesebb 
sáfáraid legyünk mindabban, amit ránk bíztál! Taníts minket 
értékelni mindazt, amit te is értékelsz! Ámen.  



17. 

Szombat 

 
 

 

2017. április 29. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Misszió - Helyi gyülekezet 
 
Mt 6:24: „nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” 
 

   Bizodalmunkat nem Istenbe, hanem a vagyonba helyezni nagyon 
veszélyes. A pénz nagyon hamar életünk biztonságává válhat, és ily 
módon istenünkké is. Nem csoda, hogy Jézus arra figyelmeztetett, 
hogy vagy az egyiknek, vagy a másiknak leszünk a szolgái. 

 

   Vagy Isten, vagy a pénz fog életünkben a legfőbb helyre kerülni. 
Isten arra vágyik, hogy bizodalmunkat egyedül belé vessük. Emberi 
természetünk azonban abba az irányba húz, hogy akkor érezzük 
biztonságban magunkat, ha elegendő pénzünk vagy anyagi javaink 
vannak. 

 

   Amikor anyagi dolgokban próbáljuk megtalálni életünk biztonságát, 
mindig csalódni fogunk. A történelem folyamán számtalan ember 
kipróbálta ezt, és a végén rájött, hogy a pénz nem elégíti ki szívük 
legmélyebb szükségleteit. Ezért mondhatta Salamon Prédikátor 
könyve 5:10-ben, hogy „Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a 

pénzzel; sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont.” Továbbá 
Példabeszédek 11:28-ban azt is megfogalmazta: „Elbukik, aki 

gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb."   

 

Felhívás: Ne vessük bizalmunkat a vagyonba, hanem csak egyedül 
Istenbe. „nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak” (Mt 6:24). 
Isten vagy a pénz fogja elfoglalni a legfontosabb helyet életünkben. 
 
Ima: Urunk, segíts benned bízni a sokon és a kevesen is! Ámen 



18. 

Szombat 

 
 

 

2017. május 6. 
Adakozás célja: Misszió - Helyi gyülekezet 
 Következő szombaton: Katasztrófa, éhínség enyhítése 
 
Mal 3:8: „Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni 

engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? - A tizeddel és a 

felajánlásokkal.” 

 

Malakiás próféta által küldött üzenetében Isten kettős rablással vádolja 

népét. A vád az, hogy megrabolták Istent a tízeddel és az adományokkal. 

Van egy ellentmondás az egyházban az adományokkal összefüggésben. A 

tized a bevétel 10%-át jelenti. Az adományokra vonatkozóan a Biblia nem 

határoz meg százalékot. Kevesebb gyülekezeti tag ad önkéntes adományt, 

mint akik visszaadják a tizedet, és az adományok összege kisebb, mint a 

teljes tized. Talán azt érezzük, hogy betöltöttünk minden igazságot, miután 

visszaadtuk Istennek a tizedet. Azonban megfeledkezünk arról, hogy Isten 

rendszerében még semmit sem adakoztunk, amikor visszaadtuk a tizedet. 

Csak akkor kezdünk el adakozni, amikor a tized mellett önkéntes 

adományokat is adunk. 

 

   Az önkéntes adományok ugyanolyan fontosak, mint a tized. 

Tulajdonképpen a nagylelkű adományok mutatják meg azt a mély 

szeretetet, amellyel Istent szeretjük. Az adományokkal a hálánkat fejezzük 

ki abban a mértékben, ahogyan Isten megáldott bennünket. Mi határozzuk 

meg az adomány mértékét. Adományunk bevételünkhöz mért aránya a 

nagylelkűségünk mértékegysége. 2014-ben ez 4.14% volt. Milyen lesz 

ebben az évben? 

 

Felhívás: Amint ma odaadjuk tizedünket és adományainkat, emlékezzünk 
arra, hogy a tized az Isten iránti hűség próbája, az adományok pedig 
hálánk mélységét jelzik! 
Ima: Atyánk, segíts hűségesen visszaadni a tizedet, és segíts nagylelkű 
adományokat adni! Ámen. 



19. 

Szombat 

 
 

 

2017. május 13. 
Adakozás célja: Katasztrófa, éhínség enyhítése 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 

Lk 21:11: „Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek 
lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az 

égen.” 
 
   Tudjuk, hogy a nehézségek, amelyekkel manapság szembesülünk, 
Jézus közeli eljövetelének a jelei. Adományainkkal embertársainkat 
szolgálhatjuk szerte a világon, akik katasztrófákat éltek át, akik 
válságokat tapasztaltak meg, és akiknek az életét éhínség fenyegeti.  
 
   Sokan addig várakozunk a szükségállapotra felajánlott 
adományainkkal, amíg egy katasztrófa lesújt, vagy életek vesznek el. 
A tény azonban az, hogy ha időben készülünk, több életet tudunk 
megmenteni, és ha előre dakozunk, akkor segítjük a megfelelő 
előkészületeket. Minden dollár, amit a felkészülésre adunk, 7 dollárt 
jelent a szükséghelyzetre adott válaszban.  
 
   Ma a katasztrófahelyzetre adott adományok segítik az ADRA-t és 
az Adventista Társadalmi Szolgálatokat, amelyek az egyház 
humanitárius segítőkezei szerte a világon.   
 
Felhívás: A mai hozzájárulásod a legrosszabb helyzetben levő 
emberek életét változtatja meg. Támogatásunk az ADRA-nak és az 
Adventista Társadalmi Szolgálatoknak többet jelent, mint maga a 
pénz. Menedék, tiszta víz, élelmiszersegély, védelem, élet. 
Támogatásunk Isten cselekvő szeretete. 
 
Ima: Drága Urunk, köszönjük azt az előjogot, hogy támogathatjuk a 
segélyezési munkát az egész világon. Áldd meg azokat, akik a 
segélyeket rendeltetési helyükre eljuttatják! Ámen. 



20. 

Szombat 

 
 

 

2017. május 20. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 

1Kor 16:1-2: „Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy 

cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első 

napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, 

nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek!” 

 

   Az előre eltervezett adakozás vagy a rendszeres jótékonykodás Isten 

terve. Pál ezt sugallja a korintusi levelében. 

   Ellen White megjegyzi: „Maga Jézus Krisztus rendelte el a rendszeres 

adakozást, Ő, aki életét adta a világért."6 Továbbá ezt mondja: 

„Megmutatták nekem, hogy az apostolok idejében Isten fektette le a 

rendszeres jótékonykodás tervét a Szentlélek alászállásával és a prófétálás 

ajándékának tanácsai által."7 Aztán ezt mondja: „Isten tervet készített, 

amelyben mindenki adakozhat az ő indítására, és amelyben az adakozás 

szokássá lesz, anélkül, hogy az adakozásra való különleges felszólításra 

várnánk."8 

 

Felhívás: Gondoljuk át ezt ma, miközben visszaadjuk a tizedet, és 
adományokat adunk: „Amikor Isten népe a történelem bármely 
szakaszában jó kedvvel és szabad akaratból betöltötte Isten rendszeres 
adakozással valamint az adományokkal és áldozatokkal kapcsolatos tervét, 
megismerték a működő ígéretet, hogy a siker olyan mértékben követi 
munkájukat, amilyen mértékben engedelmeskedtek Isten kívánalmainak."9 
 
Ima: Köszönjük Urunk tervedet az előre tervezett, illetve rendszeres 
jótékonykodással kapcsolatosan, amely egyesíti az adventistákat a föld 
kerekségén! 

                                                           
6
 Counsels on Stewardship, 66. oldal 

7
 Testimonies 1. kötet, 190. oldal 

8
 Testimonies 3. kötet, 411. oldal 

9
 Testimonies 3. kötet, 395. oldal 



21. 

Szombat 

 
 

 

2017. május 27. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Magyar Unió - Teljes tagbevonás 
 
1Sám 16:7: „Nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, 
ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” 
 
  Ha a gazdagságot többre értékelem a jellememnél, az a lehető 
legrosszabb választás. A világ általában az alapján ítéli meg az 
embereket, hogy mennyi vagyonnal rendelkeznek és a gazdag 
emberek jellemhibáit könnyen elnézik. Isten azonban nem a 
gazdagságunk alapján ítél meg bennünket, hanem a jellemünk 
alapján.  
 
   Mi alapján ítéljük meg önmagunkat? Mi alapján ítélünk meg 
másokat? Mit kérünk, amikor önmagunkért imádkozunk: anyagi 
dolgokat, vagy jellemfejlődést?  
 
   Amikor egy ember többet gondolkodik azon, amije van, mint azon, 
hogy kicsoda, akkor a gazdagságot többre értékeli, mint a jellemet. 
Példabeszédek 3:13-16 ezt mondja: „Boldog az az ember, aki 
megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert 
több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, 
mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem 
fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, 
baljában pedig gazdagság és dicsőség." 
 

 

Felhívás: A bölcsesség jobb a gazdagságnál! Gondoljuk meg ezt, 
amikor az Urat imádjuk tizedünkkel és adományainkkal! 
 
Ima: Urunk, kérünk, adj nekünk igazi bölcsességet! Ámen 
 



22. 

Szombat 

 
 

 

2017. június 3. 
Adakozás célja: Magyar Unió - Teljes tagbevonás 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Józs 7:11-12: „Vétkezett Izráel, áthágták szövetségemet, amelyre 
köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és 
titokban a holmijuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izráel fiai 
ellenségeikkel szemben és azért hátráltak meg ellenségeik előtt.”  

 
   Isten nagyon egyértelmű a sáfársággal kapcsolatos tetteinket 

illetően. Teljesen világosan fogalmaz azzal kapcsolatosan is, hogy 
mit parancsol, és mit áld meg. A sáfár feladata, hogy betű szerint 
megvalósítsa azt, amit Isten megparancsolt. 

 

   Példákat találunk a Bibliában, amelyek ezt a sarkalatos tényt 
igazolják: 1) Isten megfosztotta Mózest legdédelgetettebb álmától, 
hogy bemenjen az Ígéret földjére, mivel nem csak szólt a 
kősziklához, hanem haragjában megsújtotta azt. 2) Áron fiai Nádáb 
és Abíhú meghaltak Isten jelenlétében, mert idegen tüzet gyújtottak 
az oltáron. 3) Az a személy, aki meg akarta tartani a frigyládát, 
amikor az ökrök megbotlottak, meghalt. Nemes dolgot próbált tenni 
és dicséretre méltót, de olyan valamit, amit az Úr megtiltott.   

 
Felhívás: Hogyan viszonyulunk azokhoz a dolgokhoz, amelyeket 
Isten szentnek nyilvánított? Gondoljuk át figyelmesen, hogy jó 
sáfárok vagyunk-e a tized, az adományok, testünk, a szombat és a 
házasság területén! 
 
Ima: Atyánk, kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy 
megszentségtelenítettük azt, ami szent, és szabadíts meg bennünket 
az önzéstől! Ámen. 



23. 

Szombat 

 
 

 

2017. június 10. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
1Kir 17:15-16: „Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. 
És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A 
lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr 
ígérete szerint, amit megmondott Illés által.” 
 
   A sareptai özvegyasszony története sok tanulságot rejteget a 
hűséges sáfárság áldásairól. A Mester erőteljes prédikációjában 
idézte példaadó hűségét, amely méltó a követésre. „Igazán mondom 
néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izráelben Illés napjaiban, amikor 
bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy 
éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett 
Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz" 
(Lk 4:25-26). 
 
   Az a tény, hogy ez a bizonyos asszony még csak zsidó sem volt, 
és így nem tudhatott Isten parancsairól, még jobban kiemeli hűségét. 
Ezért emelte ki őt Jézus és állította a hűség követendő példájává. 
Megjegyezhetjük, hogy Isten nem a gazdagokhoz küldte Illést, 
hanem egy szegény özvegyhez. Ez egy dorgálás lehet számunkra, 
akik mentségeket keresünk azért, hogy ne adakozzunk Isten művére, 
azon az alapon, hogy szűkösek az anyagi kereteink. 
 
Felhívás: A sareptai özvegyhez hasonlóan, Isten bennünket is 
megáld oly mértékben, ami meghaladja minden elképzelésünket, ha 
Őt első helyre és minden javunk Urává tesszük életünkben! 
 
Ima: Drága Urunk, kérünk, segíts hűségesnek lenni anyagi 
helyzetünktől függetlenül! Ámen.  



24. 

Szombat 

 
 

 

2017. június 17. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Mt 6:19: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a 
moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és 
ellopják.” 
 
   Útban New York felé, hogy szerencsét próbáljon, William Colgate 
találkozott egy istenfélő hajóskapitánnyal, aki a sikert a következő 
módon fogalmazta meg: „Legyél jó ember, add szívedet Jézusnak, 
és add meg Istennek, mindazt, ami az övé!" Amikor vállalkozást 
alapított, Colgate visszaemlékezett a tanácsra. Az első megkeresett 
dollárjából tizedet adott az Úrnak, és ettől kezdve minden dollárból 
tíz centet úgy tekintett, mint ami szent az Úrnak. Ahogy a Colgate 
vállalkozás növekedett, úgy növekedett nagylelkűsége is. 
Rendszeresen bevételének több mint felét Isten művére 
adományozta. Ő nagylelkű volt mindenben. Először Isten művébe 
fektetett, mielőtt anyagiakba fektetett volna. 
 
  William Colgate komolyan vette Malakiás 3:10 parancsát, és 
megtapasztalta, hogy a mennyország csatornái megnyílnak. Rájött 
arra, hogy a tizedfizetés egy életre szóló befektetés.10 

 
Felhívás: Válaszoljunk hűségesen Isten útmutatására, amelyet 
Malakiás 3:10-ben találunk! 
 
Ima: Köszönjük Atyánk bőséges adományaidat. Segíts, hogy 
részünk legyen a nagylelkűség örömeiben, és hűséges sáfáraid 
legyünk! Ámen. 

                                                           
10

 http://www.nairaland.com/1456683/success-stories-tithers-add-yours 



25. 

Szombat 

 
 

 

2017. június 24. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Misszió - Helyi gyülekezet 
 
1Kor 6:19-20: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől 
kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a 
magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát 
Istent testetekben!” 

 
   Sokan azt gondolják, joguk van azt tenni saját testükkel, amit 

akarnak. Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust Megváltónknak és 
Urunknak, a Szentlélek betölt bennünket és bennünk lakik. Ettől 
kezdve testünket nem tartjuk saját tulajdonunknak, mert nagy áron 
vétettettünk meg. Nem csoda, hogy Ellen White a Krisztus 
példázatai című könyvben ezt mondja: „Rossz szokásokkal - 

éjszakázással, egészségtelen táplálkozással - aláássuk a 
betegségekkel szembeni ellenálló képességünket. A mozgás 
elhanyagolásával, túlfeszített szellemi és fizikai munkával zavart 
okozunk idegrendszerünkben. Akik a természet törvényeinek 
áthágásával megrövidítik életüket, és alkalmatlanná teszik 

magukat a szolgálatra, vétkeznek, mert megrabolják Istent és 
embertársaikat is." 
 
Felhívás: Ne bénítsuk meg szándékosan testünket a rossz 
szokásokkal, amelyek rossz egészségi állapotot eredményeznek, 
és megakadályozzák azt, hogy tökéletes szolgálatot tegyünk 
Istennek! 

 
Ima: Köszönjük Istenünk a Szentlélek ajándékát, Aki bennünk 
lakik. Segíts, hogy jó sáfárok legyünk minden tekintetben, és 
megfelelő módon gondoskodjunk testünkről is! Ámen. 



26. 

Szombat 

 
 

 

2017. július 1. 
Adakozás célja: Misszió - Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Generál Konferencia - Világmisszió 
 
5Móz 23:22-24: „Ha fogadalmat teszel Istenednek, az Úrnak, ne 
halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened, 

az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem 
vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz, ha önkéntes 

áldozatot fogadsz Istenednek, az Úrnak, ahogyan azt megígéred.” 

 

   Az izraeli kultúrában a fogadalomtétel komoly dolog volt. A 
fogadalmak önkéntesek, de miután kimondták, megtörhetetlenek. 
Ostobaságnak tartották, és ma is annak tartják, ha valaki olyan 
fogadalmat tett, amit nem tudott betartani, vagy csak részben tudta 
teljesíteni. Jobb nem tenni fogadalmat, mint fogadalmat tenni 
Istennek, és aztán megtörni. Ennél csak az jobb, ha fogadalmat 
teszünk, és teljesítjük is. 

 

   Adventistaként emlékezhetünk a következő keresztségi 
fogadalomra: „Hiszed-e azt, hogy szükség van a megszervezett 
egyházra, és szándékodban áll-e Istent imádni és az egyházat 

támogatni tizededdel és adományaiddal, személyes 
erőfeszítéseiddel és befolyásoddal?” Mindazok, akik ezt 

megfogadtuk Istennek az egyházán keresztül, felelősséggel 
tartozunk teljesítéséért.  
 

Felhívás: Teljesítsük fogadalmainkat Istennek és embertársainknak, 
és hagyjuk abba azt, hogy játsszunk Istennel! 
 

Ima: Urunk, segíts teljesíteni fogadalmainkat! Segíts támogatni az 
egyházat tizedünkkel és adományainkkal, valamint személyes 
erőfeszítéseinkkel és befolyásunkkal is! Ámen. 



27. 

Szombat 

 
 

 

2017. július 8. 
Adakozás célja: Generál Konferencia - Világmisszió 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
  A tizeden kívül az önkéntes adományok is fontosak annak 
érdekében, hogy megfelelő támogatást biztosítsunk az egyház 
világban végzett munkájához. Az adományok, amelyeket a 
nagylelkűség jegyében adnak, a felelősség lelkületét táplálják a 
gyülekezeti tagokban az egyház munkája iránt; és ez lehetővé teszi 
azt, hogy a gyülekezeti tagok megkapják azt az áldást, amit a 
tervezett adakozás nyújt az adakozónak; és biztosítja a pénzalapok 
állandó folyamát a kiegyensúlyozott programok számára. 
 
   Évente kétszer gyűjtünk adományt a szombati istentiszteleten, 
hogy támogassuk a missziómunkát szerte a világon, és ma van az 
egyik ilyen nap. Ezzel segítjük a misszionáriusokat, kórházakat, 
klinikákat, iskolákat és gyülekezeteket, valamint könyvek 
nyomtatását és rádióműsorok készítését is, hogy azok az emberek, 
akik egyébként nem hallottak volna Jézusról saját nyelvükön, 
olvashassanak és hallhassanak Róla. 
 
   Ellen White azt mondja, hogy „Az Úr az ő gondviselésében 
elrendelte azt, hogy a szőlőskertjében végzett munkát a sáfáraira 
bízott eszközök segítségével kell végezni.”11  

 
Felhívás: Legyünk hűséges sáfárok ma, és fogadjuk meg, hogy a 
jókedvű adakozás lelkületével támogatjuk az Úr művét!  
 
Ima: Drága Urunk, mi jó sáfárok szeretnénk lenni. Segíts, hogy 
rendszeres és hűséges adakozók legyünk! Ámen. 

                                                           
11

 Testimonies, 3. kötet, 117. oldal 



28. 

Szombat 

 
 

 

2017. július 15. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 

Mt 24:14: „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd 
az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a 
vég.” 
 
   Amikor hűségesen visszaadjuk a tizedet, nagylelkű adományokat 
és áldozatokat hozunk az Úrnak és a szegények megsegítésére, ezt 
annak elismeréseként tesszük, hogy minden Istené.  
 
   Ezzel az evangélium terjesztését is támogatjuk, mielőtt a válság 
beköszönne, és hűséges szolgálatot teszünk embertársainknak is.  
 
   Ahogy ma visszaadjuk a tizedet Istennek, és odaadjuk önkéntes 
adományainkat, emlékezzünk Ellen White szavaira: „Isten népe a 
nyomorúság idejében semmi hasznát sem veheti a házaknak és 
földbirtokoknak... abban az időben vagyonukat nem használhatják a 
jelenvaló igazság terjesztésére.”12 
 

Felhívás: Az utolsó napokban, Jézus eljövetele előtt ne találtassunk 
ebben az állapotban! 
 
Ima: Köszönjük Urunk, hogy ránk bíztad javaidat. Segíts hűségesen 
használnunk azokat a te dicsőségedre és országod építésére! Ámen. 

                                                           
12

 Early Writings, 56. oldal 



29. 

Szombat 

 
 

 

2017. július 22. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 

5Móz 10:14: „Íme, az Úré, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld 
és minden rajta levő.” Zsoltárok 24:1 hasonlóan mondja: „Az Úré a 

föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók." 
 
   A Biblia felsorol néhány dolgot, ami Isten tulajdona. 3Móz 25:23 
úgy mutatja be Őt, mint akié az egész föld. Aggeus 2:8 azt mondja, 
hogy az övé minden értékes fém: „Enyém az ezüst, enyém az arany 

- így szól a Seregek Ura.” És Zsoltárok 50:10-12 ezt mondja: „Hiszen 
enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. 
Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha 
éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti.” 
 

   Az Úré minden és a teremtett világ feletti tulajdonjogot soha nem 
ruházta át senkire. Amellett, hogy tulajdonos, Isten ellenőrzése alatt 
tart minden eseményt, amely a földön történik. Semmi sem éri Őt 
meglepetésként. Ő mindent helyrehoz. Milyen csodálatos a mi 
Istenünk, akik imádunk! 
 

Felhívás: Ahogy ma visszaadjuk a tizedet Istennek és önkéntes 
adományokat adunk, elismerjük Isten tulajdonjogát az egész 
teremtett világ felett, és az ő uralmát az életünk felett.  
 
Ima: Mennyei Atyánk, dicsőítünk téged, és hálát adunk azért, hogy 
Te vagy a Teremtője és fenntartója mindennek mennyen és földön! 
Ámen. 



30. 

Szombat 

 
 

 

2017. július 29. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Magyar Unió - Balatonlelle, Bózsva 
 
1Kor 4:2: „Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy 
mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.” 
 
   Így foglalja össze Pál apostol a sáfár felelősségét. A Biblia az 
ember szerepét a sáfáréval azonosítja. A sáfár egy másik ember 
vagyonának a menedzsere vagy gondnoka. Isten felhatalmazott 
bennünket, hogy teremtett világának a sáfárai legyünk. 
 
   Zsoltárok 8:6 találóan megjegyzi: „Kevéssel tetted őt kisebbé 
Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.”  
 
   Ellen White ezt mondja: „Abban a pillanatban, amikor az ember 
szem elől téveszti azt, hogy képességei és javai az Úréi, abban a 
pillanatban elherdálja az Úr javait. Úgy tesz, mint egy hűtlen sáfár.”13 
 
   Képességeink is Isten ajándékai. Azok az eszközök, amelyek 
segítségével karriert építünk, vállalkozást vezetünk, dolgokat 
készítünk, amelyeket eladunk vagy gabonát termesztünk, mind Isten 
ajándékai.  

 

Felhívás: Amint visszaadjuk tizedünket az Istennek és önkéntes 
adományokat adunk az Úrnak, emlékezzünk arra, hogy a Mester 
elvárja minden sáfárától, hogy adjon számot az Isten dolgai felett 
való sáfárságáról. 
 

Ima: Urunk, kérünk, segíts bennünket, hogy mindannyian jó és 
hűséges sáfáraid legyünk! Áldd meg az adományokat, amelyeket 
hálás szívvel hoztunk vissza neked! Ámen. 

                                                           
13

 In Heavenly Places, 302. oldal 



31. 

Szombat 

 
 

 

2017. augusztus 5. 
Adakozás célja: Magyar Unió - Balatonlelle, Bózsva 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Róm 13:8: „Senkinek se tartozzatok semmivel.” 

 
   Az Ótestamentumban az adósságmentesség az egyik megígért jutalom 
az engedelmességre. „Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a 
szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, 
amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel 
téged Istened, az Úr. Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát, az eget, és 
idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját. Te 
kölcsönadsz a többi népnek, de te nem szorulsz kölcsönre” (5Móz 28:1, 
12). 
 
   Másrészről viszont az eladósodás az engedetlenség egyik átka volt: „De 
ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és 
nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma 
megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni 
fognak téged... A köztetek élő jövevény mindinkább föléd kerül, te pedig 
egyre alább hanyatlasz. Az fog neked kölcsönadni, nem te kölcsönzöl neki” 
(5Móz 15:43-44). 
 
   Ellen White így tanácsol: „Tagadd meg az étvágyat, a falánkságot, 
takaríts meg filléreket, és fizesd vissza adósságodat! Szabadulj meg tőle, 
amilyen hamar csak lehet! Amikor újra szabad emberként állhatsz meg, 
mert nem tartozol senkinek, hatalmas győzedelmet arattál.”14 

 

Felhívás: Ne merüljünk adósságba, mert ez gyengíti hitünket, és 
lehetetlenné teszi azt, hogy másokon segítsünk!   

 

Ima: Mennyei Atyánk, kérünk, segíts elkerülnünk a szükségtelen 
kölcsönöket! Ámen. 

                                                           
14

 Counsels on Stewardship, 257. oldal 



32. 

Szombat 

 
 

 

2017. augusztus 12. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Jn 3:16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
 
   Mivel Isten szeretett, adott. Adását a szeretet motiválta, és ez kell, 
hogy legyen a mi hozzáállásunk is az adakozásban. A szeretetteljes 
hozzáállás végtelenül lényeges. „És ha szétosztom az egész 
vagyonomat... szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból” 
(1Kor 13:3). A szeretet nélküli adás értéktelen az adakozó 
szempontjából. 
 
   Amikor adunk, szerető szívvel tegyük, mert ezzel elismerjük, hogy 
bár emberek megsegítésére adtuk, de ténylegesen Istennek adtuk 
azt. Amikor szeretettől indíttatva visszaadjuk a tizedet, és önkéntes 
adományokat adunk, az adakozás istentiszteleti cselekménnyé válik. 
 
   Ellen White ezt mondja: „»Minden tőled van, és a tiedből adtunk 
Neked.« Isten azonban megengedi, hogy kegyelmének értékelését 
megmutassuk azáltal, hogy önfeláldozó igyekezetünket kiterjesztjük 
másokra is. Ez az egyetlen módja annak, hogy kifejezzük Isten iránti 
hálánkat és szeretetünket. Nincs más lehetőség erre.”  
 

 

Felhívás: Fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, és imádjuk Őt azzal, 
hogy elhozzuk ajándékainkat neki! 
 
Ima: Urunk, kérünk, segíts, hogy szeretetből adjunk! Ámen. 



33. 

Szombat 

 
 

 

2017. augusztus 19. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Lk 5:16: „Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.” 
 
   Ahhoz, hogy teljesítsük, amit Isten kér, Jézushoz hasonlóan 
nyitottaknak kell lennünk arra, amit a Szentlélek mond nekünk. 
Ahogy egy GPS segít megtalálni egy utcát vagy lakcímet egy 
nagyvárosban, úgy Isten Lelke is vezethet és irányíthat bennünket, 
mint egy természetfeletti GPS. A Szentlélek segíteni tud abban, hogy 
kövessük azt az útvonalat, amelyet Isten megtervezett számunkra. 
 
   Ezért meg kell tanulnunk azt, hogy sokkal nyitottabbak legyünk 
Isten Szentlelke előtt. És ez úgy lehetséges, ha időt töltünk azzal, 
hogy jobban megismerjük Mennyei Atyánkat az Ige és az imádság 
által. 
 
   Minél többet tanulmányozzuk Isten Igéjét, annál inkább megtudjuk, 
hogy milyen a mi Mennyei Atyánk és mi az ő akarata. És ha több időt 
töltünk Igéje fölötti elmélkedésben és imában – Istennel való 
társalgásban –, akkor alkalmasabbak leszünk arra, hogy hangját 
meghalljuk.  
 

 

Felhívás: Sáfárkodjunk jól Istentől kapott időnkkel! 
Elfoglaltságunkban nagy szükségünk van időt szakítani arra, hogy 
odafigyeljünk Isten Lelkére. Meg kell hallanunk az Ő hangját! 
 
Ima: Urunk, keresztelj meg bennünket a te Szentlelkeddel, és vonj 
közel magadhoz, hogy akaratodat teljesíteni tudjuk! Ámen. 



34. 

Szombat 

 
 

 

2017. augusztus 26. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Misszió - Helyi gyülekezet 
 
Dn 3:17: „Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket 
szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te 
kezedből is, ó, király.” 
 
   Ezt jelentette ki a három héber fiú Dániel 3 történetében, ahol arról 
olvashatunk, hogy Sikdrák, Misák és Abednegó hitpróbát szenvedtek 

és bedobták őket a tüzes kemencébe. 
 
   Beszédük az Istenben való hit beszéde volt. A 18. versben 
hozzátették: „De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te 
isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, 

amelyet felállíttattál.” 
 

   Amikor kemény próbákon megyünk át, nagyon fontos, hogy 
higgyünk Istenben; de emellett arra is szükségünk van, hogy 
elkötelezzük magunkat Isten mellett, úgy, ahogy a három héber fiatal 
is tette. Ugyanolyan elkötelezetteknek kell lennünk, mint amilyen Jób 
volt, amikor ezt mondta: „ha megölne engem, akkor is reménykednék 

benne” (Jób 13:15). 

 
Felhívás: Amint ma visszaadjuk tizedünket Istennek, és önkéntes 
adományokat adunk, emlékezzünk arra, hogy amikor nem vagyunk 
biztosak abban, hogy mit tegyünk, vessük bizodalmunkat Istenbe, és 
Ő megmutatja akaratát számunkra. 
 
Ima: Istenünk, kérünk, növeld hitünket, hogy bizodalmunkat beléd 
vethessük még akkor is, amikor nem látunk tisztán, és nem értjük a 
dolgokat! Ámen. 

 



35. 

Szombat 

 
 

 

2017. szeptember 2. 
Adakozás célja: Misszió - Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Generál Konferencia Világmisszió 
költségvetése (Szokatlan események) 
 
Jer 29:11: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr 
-: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok 

nektek.” 

 
   A legfontosabb dolog az életben az, hogy kövessük Isten tervét. 
Amikor Ábrahám 75 éves volt, Isten azt mondta neki, hogy hagyja el 
az országot – ősei földjét –, de nem mondta meg neki pontosan, 
hova kell mennie. Isten ezt mondta neki: „Menj el... arra a földre, 
amelyet mutatok neked” (1Móz 12:19). 

 
   Ábrahám nem tett fel kérdéseket Istennek. Összecsomagolta 
mindenét, fogta a családját és elindult, hogy kövesse Isten tervét.  
 
   Micsoda példa ez az emberi történelemben, hogy valaki annyira 
megbízott Istenben, hogy odaszentelte magát akaratának, még akkor 
is, ha fogalma sem volt arról, hogy ez hova vezet! 
 
1Kor 2:9 azt mondja: „»Amit szem nem látott, fül nem hallott, és 
ember szíve meg sem sejtett«, azt készítette el az Isten az őt 
szeretőknek.” 

 
Felhívás: Istennek sok csodálatos terve van életünkkel, mert szeret 
bennünket. Ezért bízzunk benne, és engedelmeskedjünk neki; az ő 
terve a legjobb! Ne add fel Isten életedre vonatkozó tervét! 

 
Ima: Atyánk, köszönjük minden velünk kapcsolatos tervedet. Segíts 
Rád bízni életünket, javainkat és körülményeinket! Ámen.  



36. 

Szombat 

 
 

 

2017. szeptember 9. 
Adakozás célja: Generál Konferencia Világmisszió 
költségvetése (Szokatlan események) 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
   Időről-időre adódnak olyan események, amelyek missziós 
lehetőségeket teremtenek, amelyekre gyorsan reagálhatunk, ha az 
anyagi eszközök rendelkezésünkre állnak. Ezekben az esetekben, 
ha hónapokat vagy éveket kell várnunk arra, hogy a pénzt 
összegyűjtsük, a lehetőségek tovatűnnek.  
 
   A „szokatlan eseményekre” szánt adományokat, amelyeket ma 
gyűjtünk, az ilyen helyzetekben használhatjuk majd fel.  
 
   Az elmúlt években ezek az adományok elérték a 700 000 dolláros 
átlagot, amelynek egy részét televíziós állomásokra költöttük 
Norvégiában és Ebola képzésekre Nyugat-Afrikában. 

 

Felhívás: Részünk lehet a sürgős esetekre adott válaszban azáltal, 
hogy ma kivesszük részünket az adakozásban. 
 

Ima: Drága Urunk, köszönjük a lehetőséget, hogy segíthetünk 
azoknak, akiknek szükségük van arra, hogy rólad halljanak. Ámen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. 

Szombat 

 
 

 

2017. szeptember 16. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 

 

Ézs 1:19: „Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország 
javaival.” 
 
   Ábrahám olyan döntést hozott, amilyet kevesünknek kell meghozni. 
2Móz 22 beszél erről, miután Isten megadta Ábrahámnak és 
Sárának az ígért fiút, Izsákot. Az Úr azt mondta Ábrahámnak, hogy 

vegye egyetlen fiát, Izsákot, és mutassa be áldozatul Istennek.  
   A Biblia világossá teszi azt, hogy Ábrahám még csak nem is 
tétovázott, halogatás nélkül engedelmeskedett Istennek. Vette a fiát, 
Izsákot, és elvitte a Mória hegyére, arra a helyre, amelyről Isten azt 
mondta, hogy ott áldozza meg őt. Bizonyára megszakadt Ábrahám 
szíve, amikor Izsák megkérdezte: „Atyám, hol van az áldozati 
bárány?” (7. vers). Ábrahám a hit szavaival élt, amikor azt mondta, 

hogy Isten gondoskodni fog a bárányról. Amikor kész volt az 
áldozatra, az Úr angyala hirtelen megszólította őt: „Ne nyújtsd ki 
kezedet a fiúra, és ne bántsd őt” (12. vers)! Ekkor Isten egy kosról 

gondoskodott, amit Ábrahám megáldozhatott. 
   Figyeljük meg, hogy amikor Ábrahám kész volt mindent odaadni 
Istennek, Isten nem igényelte. Isten csak egy döntést akart és 
készséget az engedelmességre.   
 
Felhívás: Elkötelezted magad az Isten iránti engedelmességre? 
Emlékezz arra, hogy ha bízunk benne és engedelmeskedünk neki, a 
jó föld javaval élhetünk. 
 
Ima: Atyánk, kérünk, segíts bíznunk benned és engedelmeskednünk 
neked! Bárcsak készek lennénk arra, hogy mindent odaáldozzunk 
neked! Ámen. 



38. 

Szombat 

 
 

 

2017. szeptember 23. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Mal 3:10: „Hozzátok be a tárházba az egész tizedet, hadd legyen 
eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem – mondja a 
Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és 
bőséges áldást árasztok rátok.”  
 
   Isten arra bátorítja hűséges követőit, hogy hozzák vissza a teljes 
és becsületes tizedet az ő tárházába (helyi gyülekezet), és ne 
máshova adják, hogy meg tudja áldani őket. A gyülekezeten kívüli 
szolgálatokra adott támogatások ne kerüljenek sorrendben tizedünk 
elé.  
   A tized nem valamilyen kenőpénz, hogy dolgokat megkapjunk 
Istentől; és Istennek sincs szüksége a mi adományainkra ahhoz, 
hogy áldásának tárházai ki ne merüljenek.  
   Isten vágyik arra, hogy mindannyiunkat mindenben megáldjon, de 
az önzést nem áldhatja meg. Nem erősíthet meg fösvény 
szokásainkban. És mindenekfelett, Isten azt akarja, hogy 
megtapasztaljuk a jótékonyság örömét. A tizeddel és adományokkal 
azonban különleges terve van, éspedig az, hogy bekerüljenek az Ő 
tárházába. Azzal, hogy jövedelmünk tized részét elkülönítjük és 
nagylelkű adományokat adunk, elismerjük Isten uralmát a mi életünk 
fölött, és az Ő bölcsességét abban, ahogyan misszióját fenntartja az 
egyháza által.  
 
Felhívás: Amint visszaadjuk Istennek a tizedet, odaadjuk önkéntes 
adományainkat, s hűségesen feltöltjük az ő tárházát, halljuk meg az 
ő szavát Mal 3:10-ben!  
 
Ima: Urunk, köszönjük, hogy eszközökkel láttál el földi missziód 
teljesítéséhez. Segíts, gondoskodni tárházadról! Ámen. 



39. 

Szombat 

 
 

 

2017. szeptember 30. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Egyházterületek beruházásai 
 
Jn 3:16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
 
   Isten szeret bennünket, ezért azt akarja, hogy ismerjük Őt, és 
értelmes életet éljünk. Saját képére teremtett bennünket, és 
bensőséges kapcsolatra vágyik mindannyiunkkal. 
 
   Mennyei Atyánk szerető szemekkel és ragaszkodással tekint ránk. 
Sokkal jobban szeretett annál, hogy ott maradjon a Mennyben, és 
nézze azt, ahogyan elveszünk. Inkább lejött a mennyből a bűnös 
világba az Ő drága Fia, Jézus Krisztus személyében, hogy nekünk 
bővelkedő életünk legyen (Jn 10:10). 
 
   Ellen White arra emlékeztet bennünket, hogy „Istenhez tartozunk; 
az ő fiai és leányai vagyunk – a teremtés jogán és egyszülött Fiának 
áldozata árán, aki megváltott bennünket... Az elménk, a szívünk, az 
akaratunk és az érzelmeink Istenéi; a pénz is, amelyet kezelünk, az 
Úré.”15       

 
Felhívás: Emlékezzünk arra, hogy az övéi vagyunk, hogy szeret 
bennünket, és hogy eszközöket bízott ránk annak érdekében, hogy 
szeretetét megmutassa a világnak!  

 
Ima: Atyánk, köszönjük irántunk való szeretetedet! Segíts abban, 
hogy bemutassuk ezt a szeretetet másoknak is! Ámen. 

                                                           
15

 Counsels on Stewardship, 72. oldal 



40. 

Szombat 

 
 

 

2017. október 7. 
Adakozás célja: Egyházterületek beruházásai 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 

Fil 2:15: „… hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten 

hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között 
ragyogtok, mint csillagok a világban.” 
 
   A becsületes életmód a hit kérdése. Minden becsületes döntés, 
amelyet meghozunk, erősíti az élő Istenbe vetett hitünket; és abban 
is segít, hogy egyre szorosabb kapcsolatba kerüljünk Jézussal, és 
hitelességünket megőrizzük a misszióra. 
   Robert Adams használt felszerelések eladásával foglalkozott. 
Egyszer megpróbált eladni egy drága és különleges berendezést. A 
készpénz bevételei elég szűkösek voltak. Végül egy érdeklődő 
eldöntötte, hogy megveszi, de utolsó pillanatban ezt mondta: „Egy 
feltétellel megveszem - hogy nem jelented a teljes vételárat, hogy ne 
kelljen utána annyi adót fizetni." 
   Noha Adamsnek kísértést jelentett a felajánlás, így válaszolt: 
„Sajnálom, nem tehetem, mivel Jézus Krisztus az én Uram.” Robert 
Adams becsületesen járt el még akkor is, ha ez neki sok pénzbe 
került. 
   Ellen White ezt mondja: „A vezetők által bemutatott lelkület nagy 
mértékben meg fog mutatkozni azokban, akiket vezetnek.”16 

 
Felhívás: Legyünk becsületesek mindenben, és hűségesek 
sáfárságunkban, hogy példaképek lehessünk másoknak!  

 
Ima: Urunk, segíts, hogy becsületesen és hűségesen visszaadjuk a 
tizededet, és önkéntes adományokat adjunk! Ámen. 
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 Christian Service, 177. oldal 



41. 

Szombat 

 
 

 

2017. október 14. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
2Móz 20:15: „Ne lopj!” 

 

   Amikor nem vagyunk becsületesek, úgy teszünk, mintha Isten nem 
is létezne. Úgy gondoljuk, hogy Isten nem képes gondoskodni 
szükségleteinkről, még akkor sem, ha ezt megígérte, ezért saját 
kezünkbe vesszük az ügyet, és saját becstelen eljárásunk szerint 
kezeljük azt. Úgy viselkedünk, mintha Isten nem lenne képes 
felderíteni tisztességtelenségünket és erőtelen lenne ahhoz, hogy 
megbüntessen. Ha valóban hiszünk abban, hogy Isten 
megfegyelmez, eszünkbe sem jut becstelenül cselekedni.  
 
   Ellen White ezt mondja: „Ha nem akarsz becsületesen viselkedni 
Isten előtt, kérlek, gondolkozz el hiányosságodon, és ha lehetséges 
térítsd meg a kárt! Ha ez lehetetlen, alázatos bűnbánattal imádkozz 
Istenhez, hogy Krisztus érdemeiért bocsásson meg neked! Kezdj el 
keresztényként viselkedni. Ne keress mentséget arra, hogy nem 
adtad meg Istennek, ami az övé! Most, amíg nem túl késő 
helyrehozni tévedésedet, amíg tart a ma, ha hallod az ő hangját, ne 
keményítsd meg a szívedet.”17  

 

Felhívás: A tisztességtelen eljárás sérti a második parancsolatot. 
Márk 12:31 tartalmazza ezt a kibővített parancsban, hogy szeresd 
felebarátodat. Amikor tisztességtelenül járunk el, meglopunk valakit. 
A tisztességtelen eljárás bántja Istent és embertársainkat is! 
 
Ima: Atyánk, segíts becsületesek lennünk minden helyzetben, 
elsőként veled, aztán minden emberrel! Ámen. 
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 Counsels on Stewardship, 100. oldal 



42. 

Szombat 

 
 

 

2017. október 21. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
Péld 11:24-25: „Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más 
meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó 
bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” 
 
   Egyesek azt tanítják, hogy a tized visszaadása és az önkéntes 
adományok adása csak lelki áldásokat eredményez. Mások azt 
hiszik és tanítják, hogy „adj, hogy kapj!” 
 
   Amikor adunk, azzal a tudattal tesszük, hogy Isten gondoskodik az 
anyagi fennmaradásunkról és a gyarapodásról. Azt viszont nem 
tudjuk előre, hogy mikor és hogyan fog gondoskodni erről.  
 
   Ellen White ezt mondja: „Amikor a keresztényeket mennyi elvek 
vezérlik, egyik kezükkel szórnak, míg a másikkal gyűjtenek. Ez az 
egyetlen értelmes és egészséges hozzáállás egy keresztény 
részéről, amikor van pénze és még keres.”18 
 

 
Felhívás: Jó szívvel és örömmel hozzuk vissza Isten tizedét, és 
adjunk önkéntes adományokat neki azzal a bizonyossággal, hogy Ő 
gondoskodik a lelki és az anyagi szükségleteinkről. 
Összpontosítsunk az adakozásra, és bízzunk Istenre, hogy mit 
kapunk!  
 
Ima: Urunk, fogadd el tizedünket és adományainkat, amelyeket ma 
örömteli szívvel hozunk neked! Ámen. 
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 Testimonies, 2. kötet,  240. oldal 



43. 

Szombat 

 
 

 

2017. október 28. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Misszió - Helyi gyülekezet 
 
   Az Apostolok Cselekedetei 5:1-11 elmondja nekünk azt, hogy 
Ananiás és Safira a Szentlélek indítására eldöntötték, hogy eladják 
tulajdonukat, és az árát a tanítványoknak adják, hogy ezzel 
előmozdítsák Isten művét. Később meggondolták magukat, és egy 
részt visszatartottak maguknak, arra gondolva, hogy senki sem tudja 
meg. 

 

   Ennek az lett a következménye, hogy Ananiás és Safira 
elvesztették jelen és jövendő életüket.19 

 
   Ellen White ezt mondja: „Noha nem kíséri látható jel Isten 
nemtetszését Ananiás és Safira bűnének ismétlésekor, a bűn meg 
fogja kapni jutalmát az ítéletkor, de sokan fogják Isten átkát érezni 

már ebben az életben is.”  

 
Felhívás: Soha ne feledjük el, hogy a pénzünk nincs rejtve Isten 
előtt. Tudja, hogy mennyire áldott meg bennünket, és mennyit 
kellene elhelyeznünk a kincstárába! A Szentlélek becsapásának 
megkísérlése megmutatja azt, hogy mennyire vagyunk tudatában 
Isten mindenütt jelenvalóságának.  
 
Ima: Drága Urunk, tudjuk, hogy semmi sem rejtett előtted velünk 
kapcsolatban. Segíts tudatában lennünk annak, hogy Te mindenütt 
jelen vagy! Ámen. 
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 Az apostolok története, 50. oldal 



44. 

Szombat 

 
 

 

2017. november 4. 
Adakozás célja: Misszió - Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Őszi hálaadomány (Globálmissziós 
célra) 
 

3Móz 10:1-2: „Nádáb és Abíhú, Áron fiai, fogták a maguk 
szenesserpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen 

tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet Ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz 
csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket; meghaltak az Úr 

színe előtt.” 
 

   Amikor nem teszünk különbséget a szent és a közönséges között, 
vagy amikor nem követjük az Úr követelményeit, ahogyan Ő 
megparancsolta, ítéletet hozunk önmagunkra. 
   Nádáb és Abíhú úgy gondolkoztak, hogy minden rendben van 
azzal, hogy kicserélik a szentet a közönségessel, mivel mind a kettő 
tűz. Isten követelményeinek a kimagyarázása, még olyan esetekben 
is, mint Isten tizedének visszaadása és az önkéntes adományok 
adása, saját romlásunkat eredményezi.  
   Ellen White ezt mondja: „Sokan megismétlik Nádáb és Abíhú 
bűnét. Isten szolgálatában a közönséges tüzet használják a szent 

helyett. Az Úr nem fogad el ilyen adományokat.”20 
   Tartsuk tiszteletben a Szentírás útmutatását azzal kapcsolatosan, 
ahogy az Úr műve támogatását eltervezte. Tanulmányozzuk addig, 
míg meg nem értjük, és készek nem vagyunk elfogadni azt az 
előjogot, hogy társai lehetünk Istennek szent munkájában, javainkkal 
és erőfeszítéseinkkel.  

 

Felhívás: Ne magyarázzuk félre Isten kívánalmait a tized és az 
adományok területén sem! 

 

Ima: Drága Istenünk, segíts különbséget tenni a szent és a 
közönséges között, és tisztelettudóan követni útmutatásaidat! Ámen.  
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 Counsels on Stewardship, 205. oldal 



45. 

Szombat 

 
 

 

2017. november 11. 
Adakozás célja: Őszi hálaadomány (Globálmissziós célra) 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
2Kor 9:2: „Hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem 
veletek a macedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy 
a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget.” 
 
   1990 óta az évenkénti hálaadományok lehetővé tették a 
globálmissziós úttörőknek, hogy 13 000 új gyülekezetet alapítsanak a 
világ korábban el nem ért területein. 
 
   A globálmisszió az egyház úttörő missziós karja, amely holisztikus 
megközelítést alkalmaz az emberek eléréséért. Az úttörők saját 
kultúrájukban dolgoznak, ahol megértik az embereket és a helyi 
nyelvet beszélik. Segítenek az emberek alapvető szükségleteinek 
kielégítésében, mint az élelem, víz és otthon, vagy egészség és 
oktatás. Megosztják a Biblia tanításait, amikor csak tudják. 
 
   Az anyagi támogatásod lehetővé teszi az úttörő munkásoknak, 
hogy reményt és bizonyosságot adjanak azoknak, akik félelem és 
csüggedés között élnek.  Minden forint jelent valamit valakinek, aki 
még mindig arra vár, hogy hallhasson Jézusról. 
 
Felhívás: Adakozz nagylelkűen, amennyire teheted az évenkénti 
hálaadomány céljára, és társ leszel az Isten egyházának úttörő 
missziós munkájában. 
 
Ima: Drága Urunk, segíts követni a korai egyház példáját és 
áldozatkészen adakozni az evangéliumi misszió támogatására! 
Ámen. 



46. 

Szombat 

 
 

 

2017. november 18. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
2Kor 8:2-5: „Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő 

örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. 
Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként 
adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti 
szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, 
amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán 

nekünk, az Isten akaratából.” 

 
   A Biblia elmondja nekünk azt, hogy a macedónok nehéz 
helyzetben, nagy szegénységben voltak, és újak voltak a hitben is a 
jeruzsálemi hívőkkel összehasonlítva, ahol elsőként hirdették az 
evangéliumot. Amikor Jeruzsálemben szükség támadt, és az ottani 
hívőknek segítségre volt szükségük, a macedónok saját 
kezdeményezésre - anélkül, hogy erre kérték volna őket - 
összefogtak és segítséget küldtek. Még akkor is, amikor Pál kérte 
őket, hogy hagyják abba a gyűjtést, könyörögtek, hogy hadd 
vegyenek részt a segítségnyújtásban. Figyeljük meg, hogy Jézus 
iránti szeretetük arra indította őket, hogy erejük felett adakozzanak. 
Először önmagukat adták az Úrnak, az Úr padig megtöltötte szívüket 
szeretettel és örömmel; aztán jó szívvel adakoztak, nem nyomás 
vagy kényszer alatt. 
 
Felhívás: Amikor visszaadjuk a tizedet, és adományokat adunk, 
először a szívünket adjuk oda szeretettel és örömmel, aztán adjunk 
javainkból jókedvvel! 
 
Ima: Urunk, először önmagunkat adjuk Neked maradéktalanul, aztán 
visszaadjuk a tizededet és önkéntes adományokat adunk! Ámen. 
 



47. 

Szombat 

 
 

 

 
2017. november 25. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Misszió - Helyi gyülekezet 
 
Mk 12:41-43: „Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, 
nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag 
sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve 
beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, 

és ezt mondta nekik:  Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény 
özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe«.” 
 
   Figyeljük meg, hogy a szegény özvegy mindenét odaadta, ami a 
megélhetését szolgálta. Annyira szerette Istent, hogy emberi 
szükségleteinek kielégítése helyett az Úr művének előrehaladását 
szerette volna látni. Jézus nem akarta megakadályozni őt az 
adásban csak azért, mert szegény volt. Tudta, hogy az adás 
megtermi a maga áldását az adakozó számára. 
 
   Annak ellenére, hogy a pénzösszeg nagyon csekély volt, az 
asszony jobbat tett, mint a színészkedő gazdag adakozók, akik 
zsákszámra öntötték a pénzt a perselybe, hogy mindenki lássa őket.  

 
Felhívás: Amint ma visszaadjuk Isten tizedét és önkéntes 
adományokat adunk, emlékezzünk arra, hogy Isten szemében nem 
igazán az adomány nagysága számít, hanem az indíték, ami 
mögötte van. Istent csak a szeretet és az odaszentelődés mértéke 
érdekli, amit az adomány kifejez, nem pedig a monetáris értéke! 
 
Ima: Mennyei Atyánk, segíts visszaadni tizededet, és önkéntes 
adományokat adni, amire a te szereteted indít bennünket! Ámen.  



48. 

Szombat 

 
 

 

2017. december 2.  
Adakozás célja: Misszió - Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Magyar ADRA támogatása 
 
   Az adományokkal kapcsolatosan az Úr pontos útmutatásokat ad. 
Az Ótestamentum elvekkel szolgál, amelyekre adakozásunkat 
építhetjük: 
1. 5Móz 16:16-17: „Senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe 
előtt. Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott 
Istenedtől, az Úrtól, aki adja azt neked.” 
2. 3Móz 22:20: „Ne mutassatok be olyat, amiben fogyatkozás van, 
mert akkor nem fogadja kedvesen tőletek.” 
   Az első elv arról szól, hogy Isten azt várja el, hogy olyan mértékben 
adjunk, amilyen mértékben megáldott bennünket. Ez, a rendszeres 
adakozás elvével együtt arra utal, hogy bevételünk egy bizonyos 
százalékát tegyük félre adományok céljára. A második elv azt 
mondja, hogy amit adományként hozunk, az a legjobb legyen. 
   Az adományokért járó jutalom örök. Ellen White ezt írja: 
„megmutattatott nekem, hogy a feljegyzést készítő angyal pontos 
feljegyzést rögzít minden Istennek szentelt adományról, amely a 
kincstárba kerül, és a végső eredményről is azok kapcsán. Isten 
szeme észrevesz minden centet, amelyet művére szántak, és 
minden szándékot vagy vonakodást az adakozástól. Az indítékokat 
szintén feljegyzik. Az önzetlen áldozatok, önfeláldozó tettek, azok, 
akik visszaadták azt, ami az Istené, ahogy Ő elrendelte, jutalomban 
részesülnek cselekedeteikért.”21    
 
Felhívás: Amint ma adakozunk, legyünk tudatában annak, hogy 
Istent jobban érdeklik az indítékaink. Adjunk aszerint, ahogy az Úr 
megáldott bennünket! 

Ima: Atyánk, köszönjük ajándékodat, amit Fiadban adtál! Segíts, 
hogy ma is és mindig, tökéletes áldozatot adjunk neked! Ámen. 

                                                           
21

 Counsels on Stewardship, 196. oldal 



49. 

Szombat 

 
 

 

2017. december 9. 
Adakozás célja: Magyar ADRA támogatása 
Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 
1Tim 6:17-18: „A király elrendelte, hogy adjanak nekik mindennap a 
király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket 
nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. 
Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király 
ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a 
főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie.” 
 

   Noha Dániel egy idegen kultúrában élt, amely nem tisztelte Istent, 
mégis engedelmes volt Isten törvényének. Dániel elhatározta, hogy 
elkötelezi magát a helyes elvek mellett, és tetteit ehhez igazítja. 

   Dániel eldöntötte, hogy nem szennyezi be magát, hűséges maradt 
egy egész életre szóló elkötelezettsége mellett, hogy azt teszi, ami 
jó, és nem enged a körülötte lévő nyomásnak. 

   Ellen White azt mondja: „Gabonából, gyümölcsből, dió- és 
zöldségféléből áll az az étrend, amelyet a Teremtő számunkra 
választott. Ezek az ételek a lehető legegyszerűbb és 
legtermészetesebb módon elkészítve a legegészségesebbek és 
legtáplálóbbak, olyan erőt és szívósságot, szellemi frissességet 
biztosítanak, ami a bonyolultabb táplálékokból nem meríthető.”22   
 
 

Felhívás: Ne adjuk fel elveinket, hogy úgy éljünk, mint a körülöttünk 
élő világ! Dánielhez hasonlóan határozzuk el mi is, inkább Istennek 
engedelmeskedünk, mint embereknek! Legyünk egészségünk jó 
sáfárai!  
Ima: Atyánk, hozzuk adományunkat hálaként azért az ajándékért, 
amit Te adtál. Köszönjük az egészségügyi reform üzenetét, és 
köszönjük azt az étrendet, amelyet Te választottál nekünk! Ámen.  
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 Counsels on Diet and Foods,  81. oldal 



50. 

Szombat 

 
 

 

2017. december 16. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 

Lk 19:8: „Ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza 
neki.” 
 
   A tízed bármilyen okból való visszatartása súlyos dolog. Ellen White így 
beszél erről: „Isten megcsalása a legsúlyosabb bűn, amit az ember 
elkövethet; mégis ez a bűn mélyen meggyökerezett, és széles körben 
elterjedt.”23. 
 
   „Minden, amit visszatartanak abból, amit Isten magáénak vall, azaz 
jövedelmünk tizedéből, a mennyei könyvekben rablásként van feljegyezve 
az ellen, aki így tesz.”24  
 
  A Biblia nem hallgat arról, hogy mit kell tenni az ellopott dolgokkal és a 
visszatartott tizeddel. Ezékiel 33:15-15 lefekteti a kártalanítás elvét: „Ha a 
bűnös visszaadja a zálogot, a rablott holmiért kártérítést ad, az életre vivő 
rendelkezéseket követi, nem követ el gonoszságot, akkor élni fog, nem hal 
meg. Elkövetett vétkei nem kerülnek említésre. Követte a törvényt és az 
igazságot, tehát élni fog." 

 

Felhívás: Zákeushoz hasonlóan, vizsgáljuk meg mi is a múltunkat, és 
rendezzük azt, mert az Úr nem nézi el, ha visszatartjuk a tizedet, valamint a 
másokkal szembeni tisztességtelen eljárást sem. Találkozunk majd a 
feljegyzésekkel az ítéletben. Köszönjük meg Istennek a felajánlott 
megbocsátást arra az esetre, ha megvalljuk bűneinket! 

 

Ima: Urunk, segíts rendeznünk adóságainkat veled és embertársainkkal, 
mielőtt a kegyelem ajtaja bezárulna, hogy hitelesen tudjunk képviselni 
téged! Ámen. 
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 Counsels on Stewardship, 86. oldal 
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 Testimony Treasures, 1. kötet,. 373. oldal 



51. 

Szombat 

 
 

 

2017. december 23. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

Következő szombaton: Helyi gyülekezet 
 

   Azt mondják, hogy amikor Henry Crowell fiatal fiú volt, tuberkulózissal 

megfertőződött, ami miatt nem tudott iskolába járni; ezért hét évig a 

szabadban dolgozott, hogy visszanyerje egészségét. Aztán vásárolt egy kis 

vállalkozást, amelyet Kvéker malomnak (Quaker Mill) neveztek. 

 

   Mielőtt a vállalkozást megvásárolta, hallott egy prédikációt Dwight 

Moodytól, amely mélyen érintette őt. Krisztusnak szentelte életét és így 

imádkozott: „Nem lehetek prédikátor, de lehetek egy jó üzletember. 

Istenem, ha segítesz pénzt keresni, a Te szolgálatodban fogom 

felhasználni azt.” 

 

   Így tehát, kezdettől fogva bevételéből 10 százalékot Isten művére 

szentelt. Az Úr megáldotta ennek az embernek a vállalkozását, így az ő 

adakozása is növekedett. 40 éven keresztül a Kvéker malom alapítója 

bevételének 60-70 százalékát Krisztus ügyére adományozta.25   

 

   Malakiás 3:10 ígéretére utalva Ellen White ezt mondja: „Az Úr különleges 

szövetséget kötött az emberrel, hogyha rendszeresen elkülönítik a Krisztus 

országának előmozdítására tervezett részt, az Úr gazdagon megáldja őket, 

annyira, hogy hely sem lesz a kapott ajándékok elraktározására."26 

 

Felhívás: Tartsuk tiszteletben Isten velünk kötött szövetségét azáltal, hogy 
becsületes tizedet adunk vissza és a legjobb adományainkat ajánljuk fel 
neki! 

 

Ima: Urunk, köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket, hogy az igazi siker a 
veled való szövetségi kapcsolattól függ! Ámen. 

                                                           
25

 http://www.nairaland.com/1456683/success-stories-tithers-add-yours 
26

 Counsels on Stewardship, 77. oldal 
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Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
Következő szombaton: Misszió - Helyi gyülekezet 
 
Zsolt 8:6: „Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és 
méltósággal koronáztad meg.” 
 
   Mivel sáfárok vagyunk, felelősségünk magába foglalja egész 
életünk és az Isten által teremtett föld feletti gondoskodást és 
felügyeletet. Helyesen kell gondoznunk és használnunk testünk 
templomát, időnket, képességeinket és javainkat Isten dicsőségére 
és az Úr művének előmenetelére. 
 
   Ellen White mélyreható kijelentést tesz: „Amikor elindulnak [az Úr 
munkájában], és elhelyezik imáikat, vagyonukat, erejüket és 
eszközeiket Jézus lábához, az igazság ügye győzedelmeskedni fog.” 
 
   Az Úr biztonságosan átvezetett bennünket egy újabb éven. 
Hálásak vagyunk kegyelméért. Tudatában vagyunk annak, hogy egy 
évvel közelebb kerültünk Jézus visszajöveteléhez, és hisszük azt, 
hogy hamar jön. Azt is tudjuk, hogy csak akkor jön el, amikor az 
evangélium eljutott a föld minden tájára. Tegyük azt, amire a 
Prófétaság Lelke bátorít, és helyezzük el imáinkat, vagyonunkat, 
erőnket és eszközeinket Jézus lábához, hogy a munka befejeződjön, 
és Jézus visszajöhessen! 
 
Felhívás: Ahogy elkezdjük az 2018-as évet, határozzuk el, hogy 
Jézus jó sáfárai leszünk mindenben, ahogy vágyakozva várjuk Urunk 
és Megváltónk eljövetelét! 
 
Ima: Mennyei Atyánk, segíts, hogy hű sáfáraid legyünk, és kérünk, 
jöjj el hamar, és vigyél haza minket! Ámen.  
 


