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Sáfársági Szolgálatok Osztálya 
A Hetednapi Adventista Egyház Generál 

Konferenciája  

FIGYELEM! 
 

E dátummal ellátott forrásanyagot 2018 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 2019-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
http://adventista.hu/
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Penny Brink életrajzi adatai 
 

Penny Brink lelkészi szolgálatban állt, 
továbbá a média- és sáfársági 
szolgálatok területén dolgozott. Most 
azon dolgozik, hogy megszerezze 
teológiai mesterfokozatát, 
szakterülete a keresztény etika. 
Büszke arra, hogy Dél-Afrikából 
származik, de három kontinensen is 
szolgálta az Urat. Szenvedélye, hogy 
az evangéliumot az adott kultúrára 
alkalmazza, hogy azzal elérhetők 
legyenek az ott élő emberek.  
 
Penny hét éven át dolgozott a Generál Konferencia Sáfársági 
Osztályánál (2011-2017). Ez idő alatt nagyon sokat tanult a 
sáfárságról teológus munkatársaitól, többek között Dr. Erika 
Punitól, Dr. Larry Evanstól, Dr. Mario Ninótól, Marcos Bomfimtól 
és Hiskia Missahtól, továbbá a világszéles egyház különböző 
területein dolgozó sáfársági vezetőktől.) Ezen olvasmányok 
összeállításával arra tett kísérletet az író, hogy összegyűjtse 
azokat a fontosabb gondolatokat, amelyekre rátalált ezeken az 
inspiráló embereken keresztül, és összerendezze a sáfársági 
területen eltöltött idő alatt kapott életet megváltoztató elveket. 
Ide tartozik néhány gyöngyszem Ellen G. White Counsels on 
Stewardship [Sáfársági tanácsok] c. könyvéből. Úgy is 
tekinthetjük ezeket a kis olvasmányokat, mint „sáfársági 
hangfoszlányokat”, amelyek áldásul szolgálhatnak a sáfársági 
célok szempontjából az egyház bármely területén. Penny 
megragadja azt a lehetőséget, hogy néhány saját tapasztalatát 
is megossza ezekben a felolvasásokban. Tervezi, hogy kibővíti 
ezeket a felolvasásokat és áhítatos könyv formájában kiadja 
egyéb könyveivel együtt, amelyeken most dolgozik. 
Penny reménykedik abban, hogy ezek az olvasmányok további 
gondolatokra és elkötelezettségre inspirálnak, amelyek jó 
sáfársági gyakorlatokat eredményeznek Isten hűséges sáfárai 
részéről, akik betöltik küldetésüket ezekben a jelentőségteljes 
időkben.   
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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 39 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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7 
 

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2019  
Sáfársági Szolgálatok Osztálya 

A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája 

 

ADAKOZÁSI NAPTÁR 2019 
Január 
  5…………………..………….......          Misszió/Helyi gyülekezet 
12…………………........................ Adventista Teológiai Főiskola  
19…………………………………....................... Helyi gyülekezet 
26………………………………………................ Helyi gyülekezet 
 
Február 
  2…….................................…………………. Newboldi Főiskola 
  9…………………………................................. Helyi gyülekezet 
16……………………………..…….................... Helyi gyülekezet 
23………………………….…............... Misszió/Helyi gyülekezet 
 
Március 
  2………………….…………………..…………. Helyi gyülekezet 
  9*+ ……………………...……........ REK – Adventista Világrádió 
16………………………………..………............. Helyi gyülekezet 
23…………………........................ Egyházterületek beruházásai 
30…………………………................................. Helyi gyülekezet  
 
Április 
  6………………….………….... ...........Misszió/Helyi gyülekezet 
13 *+.…......................................…… Világmisszió költségvetése  
20…………………………..……….................... Helyi gyülekezet 
27………………………………………............... Helyi gyülekezet 
 
Május 
  4…………………..………………….... Misszió/Helyi gyülekezet 
11*+.......................... Divízió - Katasztrófaalap éhínség enyhítés 
18………………..………………….................... Helyi gyülekezet 
25 …………….………..………………............... Helyi gyülekezet 
 
Június 
  1…………………………………………. Magyar Unió – Misszió 
  8…………………………................................. Helyi gyülekezet 
15……………………………..…….................... Helyi gyülekezet 
22 .................................................................... Helyi gyülekezet 

29…………………………..................................Helyi gyülekezet 
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Július 
  6………………...……………….…... Misszió/Helyi gyülekezet 
13*+…………...…………………….. Világmisszió költségvetése 
20………………………………….................... Helyi gyülekezet 
27………………………….…………............... Helyi gyülekezet 
 
Augusztus 
  3………………………… Magyar Unió – Balatonlelle, Bózsva 
10…............................................................... Helyi gyülekezet 
17………………………………….................... Helyi gyülekezet 
24………………… ………….......................... Helyi gyülekezet 
31………………… ………….......................... Helyi gyülekezet 
 
Szeptember 
7…………………………….……….... Misszió/Helyi gyülekezet                                                           
14*+ …..…Világmisszió költségvetése (Szokatlan események) 
21………………………….…………............... Helyi gyülekezet 
28 .................................................................. Helyi gyülekezet 
 
Október 
  5 ……………...………………... Egyházterületek beruházásai 
12……………………….................................. Helyi gyülekezet 
19………………………………….................... Helyi gyülekezet 
26………………………….…………............... Helyi gyülekezet 
 
November 
2………………….………………….... Misszió/Helyi gyülekezet 
9*+………….. Évenkénti hálaadomány (Globálmissziós célra) 
16………………………………….................... Helyi gyülekezet 
23………………………………………............. Helyi gyülekezet 
30………………………………………............. Helyi gyülekezet 
 
December 
7………………..………………..……….... ..........Magyar ADRA  
14 ...................................................................Helyi gyülekezet 
21…………………………………….................Helyi gyülekezet 
28………………………………….................... 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). 

 
2019-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. A Divízió és az Unió egy kivételével 
a helyi gyülekezetek rendelkezésére bocsátották ezeket a 

szombatokat. 
 
Ezek a szombatok a következők: 
 

Január 12 
Február   9 
Június   8 

Augusztus     10 
Október     12 
December 14 

-  
 

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

 
Adventista Világrádió..........................................................március 9 
Világmisszió költségvetése...................................................április 13. 
Katasztrófaalap és az éhezők megsegítésére szánt alap….május 11. 
Világmisszió költségvetése....................................................július 13. 
Világmisszió költségvetés (Szokatlan események).....szeptember 14. 
Évenkénti hálaadomány (Globálmissziós célra)..............november 9. 

 



1
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Tizenharmadik szombati adományok 2019-ben 
  
 
Első negyedév: Dél-Afrika-Indiai-óceáni Divízió                                 
 
Második negyedév: Dél-Amerikai Divízió 
 
Harmadik negyedév: Dél-Csendes-óceáni Divízió 
 
Negyedik negyedév: Kelet-Közép-Afrikai Divízó 

 
 

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! 
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2019. január 5. 

Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 

 
EGY BIZONYSÁGTÉTEL 

  

„Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr; 
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé 
bocsátja gyökereit” (Jer 17:7-8).   

 

„Hogy van az, hogy mindent be tudsz szerezni, és az otthonodat 

is olyan szép dolgokkal rendezted be?”  
„Tizedet fizetek, Gladys, tizedet fizetek!” 

 

Ez a beszélgetés egész fiatal korom óta az emlékezetembe 

vésődött. Pearl a nagymamám volt, első generációs adventista. 
Hűséges tizedfizető és adakozó volt már a kezdet kezdetétől 
fogva. Sosem volt gazdag, de Istenre bízta élete minden 
területét, és Ő megadta neki, amire szüksége volt, még a szép 
dísztárgyakat is az otthonába. Az ő példája erősen hatott rám, 
megtanultam tőle, hogy bízzak Isten gondoskodásában, s azt is, 
hogy mennyire fontos jó sáfárnak lenni. Ez lelkesít engem azóta 
is, hogy Isten áldásainak hűséges sáfára legyek.  
 

A mi példánk kinek jelent bátorítást ma? Gyermekeinknek, 
unokáinknak, házastársunknak, barátainknak, ismerőseinknek? 
Sáfársági gyakorlatunk és Istenbe vetett hitünk sokkal 
nyilvánvalóbb a körülöttünk élőknek, mint azt gondolnánk.  
 

Felhívás: Keresztény bizonyságtevésünkben legyen nagyon 

fontos tényező az Isten iránti hűség!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük irántunk való 

hűségedet! Hűséges sáfáraidként neked szenteljük magunkat. 
Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2.  

Szombat 

 
 

 

2019. január 12. 

Adakozás célja: Adventista Teológiai Főiskola 
 
TANÍTSUK A SÁFÁRSÁGOT OTTHONUNKBAN 

  

„És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor 
házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor 
felkelsz” (5Móz 11:19).  

 

Kiskertet telepíteni, zöldségeket ültetni, figyelni, hogyan nőnek 

a palánták, ez mindig nagyszerű módja annak, hogy 
gyermekeinknek türelmet és kitartást tanítsunk, valamint 
elérjük, hogy értékeljék a természetet, és Isten csodálatos 
gondviselését. Arra is lehetőséget ad, hogy beszéljünk nekik a 
tizedről és az adományokról, amikor félretesszük a termények 
tizedrészét, és egy másik hányadát adomány céljából – vagy 
tesszük ugyanezt, amikor eladjuk a terményeket, és azok 
árából tesszük félre, ami az Úré. Így a gyermek lelkében 
természetes módon megterem a sáfárság érzete és tudata.  

 

Emlékszem, amikor édesanyám segített félretenni a kis 
zsebpénzünkből, és olyan izgalmas volt úgy menni a 
szombatiskolába, hogy a tized és a hálaadomány mindig a 
zsebünkben volt! Kis sáfárok lettünk, és kezdtük érteni, hogyan 
működik a hit.  

 

Milyen lehetőségeket látunk ma az otthonunkban arra, hogy 

tanítgassuk gyermekeinknek a hitet és a sáfárságot? 
  

Felhívás: Figyeljünk arra, hogy megtanítsuk gyermekeinknek 

az Isten dolgait, ahogy a lehetőségek adódnak mindennapi 
életünk során!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük neked a 

naponkénti, csodálatos gondoskodásodat! Ki szeretnénk fejezni 

hűségünkkel, mennyire értékeljük áldásaidat! Ámen 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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3. 

Szombat 

 
 

 

2019. január 19. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet  

 
A kereszt – a kozmikus „adakozási kosár”  
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16)  

Mi történt a kereszten azon a péntek délutánon? Egy sáfársági 
konferencián Dr. Angel Rodríguezt hallgattam, a Generál Konferencia 
Bibliakutató Intézetének nyugalmazott igazgatóját. Vannak bizonyos 
hangfoszlányok, amik megütik a fülünket, és nem hagynak nyugodni, miközben 

valakinek a beszédét hallgatjuk. Az ilyenek tartják fenn érdeklődésünket egy 
téma iránt. Érezted már valaha, hogy lelkesedsz a sáfárságért? Ha még nem, 
hallgasd csak a következő gondolatot!  

Arra a kérdésre, hogy mi történt a kereszten azon a péntek délutánon, 
attól függ, hogy kit kérdezel. A vallási vezetők valószínűleg azt mondták volna, 
hogy a lázadó megkapta, amit megérdemelt. A római vezetők azt mondták 
volna, soha nem feszítettek volna meg ilyen valakit, mint Jézus, hiszen 

néhányukat korábban meg is gyógyította. János, a tanítvány, azt válaszolta 
volna, hogy a legjobb barátját veszítette el.  

Dr. Angel Rodríguez egy sokatmondó képet festett elénk: azon a péntek 
délutánon. Isten lenyúlt egészen a szíve mélyéig, majd át a korszakokon, és 
egy kivételes áldozatot helyezett ajándékként a kozmikus „adománygyűjtő 

kosárba” neked és nekem: saját egyszülött Fiát!  

A kereszt, mint kozmikus adománygyűjtő kosár? És benne Jézus, a mi 
Megváltónk, a végső és legnagyobb áldozat? Ez komolyan elgondolkodtat, 
mennyire jelentéktelen az én kis adományom az én Megváltóm végtelen 

áldozatához képest, amit azon a péntek délutánon hozott értem! Valahogy 
azonban az adakozásunk kialakítja bennünk azt a gondolkodásmódot, ami 
Jézust jellemezte. Segít, hogy mi is adakozókká váljunk. Segít, hogy hasonlóvá 

legyünk Őhozzá!  
 
Felhívás:  Mit vagyunk hajlandók ma odaadni? Milyen áldozatra 

vagyunk készek érte?  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Istenünk, aki kegyelmedből örök 

ajándékokat adsz nekünk, köszönjük a te hatalmas áldozatodat. 
Bár mindig hálásak lennénk, és adakozásunk által ki is 
mutatnánk azt! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. január 26. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A forráshoz kapcsolódni 
„Maradjatok énbennem, és én is tibennetek. Ahogyan a szőlővessző 
nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy 
ti sem, ha nem maradtok bennem” (Jn 15:4).  
 
A szőlőtő és szőlővesszők képe Jézus példázatában nagyszerű 
metaforaként mutatja be a sáfárságot és annak valódi működését. 
Én a világnak egy olyan területén élek, ahol sok szőlőültetvény 
található. Ezért hát könnyen el tudom képzelni, ahogy Jézus ott 
sétált a szőlőtőkék között, néha megállt, megérintette a leveleket, 
majd továbblépett. Egy szőlővesszőt tartva a kezében 
elmagyarázhatta a tanítványoknak, hogy az igazi szőlőtő Ő maga. 
Mi pedig olyanok vagyunk, mint az ágai. Ha az ágak nem 
kapcsolódnak a tőhöz, akkor nem teremhetnek értékes gyümölcsöt.  
 
Gyakran úgy próbálunk jók lenni és jót tenni, hogy nem 
kapcsolódtunk a minden jó Forrásához. Ha Jézusra 
összpontosítanánk, az ő irántunk való, végtelen szeretetére és 
hatalmas áldozatára, akkor lelkünk túlcsordulna az örömtől és 
nagylelkűségtől. Ha ezt nem tesszük, akkor kiszáradunk, és 
elfelejtünk adni.  
 
Bárhol élünk is, a természetben mindenhol akad példa arra, hogy 
milyen az Isten fenntartó, éltető hatalma. Kapaszkodjunk ebbe a 
bátorító ténybe, maradjunk összeköttetésben az élet vizének 
Forrásával, hogy életünkből túlcsordulhassanak az áldások a 
körülöttünk élőkre!  
 
Felhívás: Kapcsolatban vagyunk az igazi Szőlőtővel?  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, kezedbe tesszük ma az 
életünket. Kérjük, add, hogy értékeljük a tőled kapott ajándékokat, 
és továbbadjuk azokat másoknak!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. február 2. 
Adakozás célja: Newboldi főiskola támogatása 
 
Jézus, a legfőbb sáfár 
Van egy történet, amit Jézus mondott el Mt 21:33-45 szakaszában egy 
földesúrról, aki szőlőjének gondozását bérlőkre (sáfárokra) bízta. 
Amikor eljött az aratás ideje, elküldte szolgáját (egy hírnököt), hogy 
gyűjtse be a termésből az ő részét. A béresek megverték a szolgát, és 
visszaküldték üres kézzel. Ez még kétszer megismétlődött. Végül a 
tulajdonos elküldte saját fiát, hogy találkozzon a béresekkel. „Őt már 
biztosan tisztelni fogják” – gondolta magában az úr. A béresek azonban 
megölték a fiút, és megtartották maguknak a gazda jövedelmét. A 41. 
versben ezt olvassuk: „Mivel gonoszok, gonoszul elveszti őket, a szőlőt 
pedig kiadja más munkásoknak, akik a termést a maga idejében 
megadják neki” (ÚRK).  

Ez a történet elsősorban Istenről szól, aki elküldte prófétáit a 
korszakokon át, de Isten népe folyton elutasította őket. Végül elküldte 
saját Fiát, Őt pedig megölték. Ez a történet azonban más elveket is 
szemléltet.  

A sáfárok szempontjából is szörnyű ez a történet. Ezek a béresek 
nagyon rosszul kezelték uruk tulajdonát, becstelenek voltak, kemény 
bűnözők. Az igazi sáfár inkább áldozatot hoz az uráért, nem pedig 
fordítva.   

Bármilyen kellemetlen is ez a történet, mégis van benne egy 
szép üzenet. Azt bizonyítja, hogy Isten szeretete mindig egy szinttel 
magasabbra emeli a dolgokat, mint ahogy mi el tudjuk képzelni. A 
gazda fiának halála nem csak Isten bőkezű szeretetét mutatja, amit 
Fiának elküldésével bizonyított, de arra is utal, hogy magának 
Jézusnak a személyében maga Isten, a Gazda adta készségesen 
életét a sáfáraiért!  
 
Felhívás: Vajon úgy látjuk magunkat, mint Isten vagyonának 
sáfárait? Hogyan bánunk a nap mint nap kapott ajándékok igazi 
tulajdonosával?  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, bocsáss meg nekünk, amiért 

megraboltunk téged azzal, ami jog szerint a tiéd! Bár készségesen 
neked adnánk életünket és lényünket azért, mert hálásak vagyunk 
hatalmas áldozatodért! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. február 9. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A sáfárság eredete  
Olyan ódivatú szó ez a sáfár! Manapság már nem nevezzük sáfárnak 
az embereket. Talán vagyonkezelőnek hívhatnánk őket. A sáfárok nem 
tulajdonosok, hanem a tulajdonos nevezi ki őket, és adja meg a 
munkaköri leírásukat.  

Honnan ered a sáfárság ezen értelmezése? A sáfárság 
tárgyköre, amit a Bibliában találunk, tulajdonképpen azt érteti meg 
velünk, hogy kik vagyunk mi, és kicsoda az Isten. S mint ilyen, a 
helyzetünket mutatja meg, Isten előtt.  

Menjünk vissza egészen az elejére! Isten mindenek Teremtője. 
Te, én, a környezetünk, az űrbeli galaxisok, mind azért léteznek, mert 
Ő teremtette őket. Minden általa és miatta létezik. Minden, és még 
annál is több! Azért van azonosságtudatunk és feladatunk, mert az Ő 
teremtményei és az ő sáfárai vagyunk. Ez már elhangzott az Édenben. 
Isten azt a feladatot adta az embernek, hogy viseljen gondot a többi 
teremtményre és a teremtett világra. 1Móz 1:27-28 ezt mondja: 
„Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga 
képére és hasonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá teremtette 
őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok és 
sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. 
Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állaton” (ÚRK).  

Egyesek úgy értelmezik ezt az igeverset, mint engedélyt, hogy 
Isten teremtett világával bármit megtegyenek, amit akarnak. Fontos 
azonban szem előtt tartanunk, hogy ami felett uralmat kaptunk, az még 
mindig Isten birtoka. Mi nem vagyunk tulajdonosok, csak a gazda 
vagyonkezelői.  
 
Felhívás: Gondozzuk szívvel-lélekkel azt, amit Isten ránk bízott!.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Istenünk, a te Földed nem olyan 
erőforrás, amit kedvünk szerint kizsákmányolhatunk. Ez a te 
teremtett világod, és szereteted tárgya. Segíts, hogy az általad 
teremtett világ jó sáfárai lehessünk, és tükrözhessük a te 
nagylelkűségedet!!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. február 16. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
Tőle származik az alkotóképesség is  
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő 
kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, 
ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. 
A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be” (Jn 

1:1-5, ÚRK).  

Sokan nagyvárosokban élünk, a technika által uralt 
társadalmakban, emiatt nehéznek tűnik életünket újra közel hozni a 
természethez. Ám minden, amink van, maga az élet is, abból ered és 
abból tartja fenn magát, amit Isten teremtett. Életünk, egészségünk, 
értelmünk, képességeink mind ebből a kreatív erőből táplálkozik. A 
Nevelés c. könyv 11-12. oldalán Ellen White ezt írja: „A világban sok 
nagy tanító élt; nagy tudású, széles látókörrel rendelkező emberek, 
akiknek kijelentései gondolkodásra serkentettek, és az ismeret addig 
elképzelhetetlen horizontját nyitották meg mások előtt. Ezeket a 
személyeket koruk szellemi vezetőiként és jótevőiként tisztelték az 
emberek, de van valaki, aki mégis felülmúlja mindnyájukat. A világ 
legnagyobb tanítóinak sorát visszavezethetjük egészen a legkorábbi 
írásos feljegyzésekig, de a Világosság már előttük járt. Miként a Hold 
és a csillagok naprendszerünkben a Nap fényét tükrözik vissza, úgy – 

amennyiben tanításuk igaz – a világ nagy gondolkodói is az Igazság 
Napjának fényét sugározzák. Minden gondolati szikra, az értelem 
minden csillanása a világ Világosságától származik.”  

Mindennek fényében tudnunk kell, hogy Jézus nem csak a 
Teremtőnk, de mindenek Ura is. A kérdés csak az: vajon az én életem 
Ura is? Milyen alkotó erőt fogok felfedezni, ha átadom neki életem 
minden területét, beleértve anyagi forrásaimat is? Mennyi jót tudok 
tenni a világban az ő segítségével?  

 
Felhívás: Adjuk át életünket az egész Föld Urának még ma, 
ébredjen hála a szívünkben, és ennek megfelelően árasszunk 
áldást magunk körül a világra!  

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Uram, segíts elismernem, hogy 

Te vagy az Úr, és engednem, hogy Te uralkodj életemben 
minden nap! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. február 23. 

Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 

 
Hűség a tizedben és a hálaadományokban  

„Vajon becsaphatja-e az ember Istent? Ti mégis meg akartok 

engem csalni. Azt kérditek: Mivel csalunk meg téged? A tizeddel 
és az áldoznivalóval” (Mal 3:8).  

 
Egy kereszténynek könnyű megértenie, hogy Isten a Teremtőnk, 
ennélfogva pedig mindenek tulajdonosa. A teremtésről szóló 
beszámoló mutatja, hogy Isten teremtő hatalma megnyilvánult abban, 
hogy megalkotta az életet és a természeti világot.  

Isten felállította a szentélyt és az ott végzendő szolgálatot is 
megtervezte: mindezt azért, hogy segítsen Izraelnek megérteni a 
megváltás tervét, és biztosítson nekik egy helyet, ahol imádhatják Őt. 
Megkérte őket, hogy juttassák vissza neki jövedelmük 10%-át, mint 
tizedet. Kijelentette, hogy a tized az övé. Azt is meghagyta nekik, hogy 
hozzanak különböző hálaadományokat.  

Mi a különbség tized és adományok között? A tized Istené, és mi 
csak visszaadjuk azt neki. Az az igazság tehát, hogy ha odaadtuk a 
tizedet, akkor valójában még nem adtunk semmit! Csak azt adtuk 
vissza, ami egyébként is az Istené.  

A hálaadományok viszont a mi ajándékaink Istennek. Mi ajánljuk 
fel neki, és mi döntjük el szívünk szándéka szerint, hogy ez hány 
százalék legyen. Mindazonáltal, a hálaadományok is ott szerepelnek 
az Isten megrablásáról szóló versben. „A tizeddel és az áldoznivalóval” 

lopjuk meg Őt. Ez alapján kimondhatjuk, mindkettő egyformán fontos 
Istennek, mint imádatunk kifejezése felé, a Teremtőnk felé.  
 
Felhívás: Legyünk hűségesek Istenünkhöz, aki ilyen sokat adott 

nekünk! Juttassuk vissza hűségesen a tizedet és adjunk neki 
tiszta szívvel hálaáldozatot is!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Istenünk, ma is tisztelünk téged az által, 

hogy visszaadjuk neked a tizedet és elhozzuk 
hálaadományainkat. Azért imádkozunk, hogy fogadd el 
hódolatunkat! Ámen.



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. március 2. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az 
én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek 
Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok 
reátok áldást bőségesen” (Mal 3:10).  
 
Első pillantásra ez az ige azt mondja, hogy ha adunk Istennek, akkor Ő 
cserébe majd gazdaggá tesz bennünket. Gondoltál már így erre az 
igeversre? Egyesek ezt jólét-teológiának nevezik. Ezt a fajta teológiát sok 
önjelölt evangélista alkalmazza a vallásos világban, és manipulálják az 
embereket, hogy erejükön felül is adakozzanak, aztán pedig olyan 
elvárásaik legyenek, amik persze nem teljesülnek. Ez hitromboló 
tapasztalat lehet.  

Hogyan nyerhetünk világosabb látást ezzel kapcsolatban? Isten 
Igéjéből tudjuk, hogy a tized a bevétel egytized része. Szabad akaratunkból 
felajánlott adományunk mennyiségét pedig önként döntjük el. Mit jelent az, 
ha a tizedet és az adományokat százalékos alapon számoljuk? Azt jelenti, 
hogy jövedelmünk bizonyos százalékát vagy hányadát tervezetten szánjuk 
oda Istennek. Mennyi a 0 tíz százaléka? (Nulla!) Tehát, mi következik 
ebből? Az, hogy a százalék alapú adakozási rendszer azt jelenti: Isten 
áldása jön először, s mi abból tudunk adni! Nem pedig fordítva. Nem azért 
adunk, hogy aztán áldást kapjunk. Mindig Isten ad először. Már akkor 
szeretett, mielőtt mi szerettük volna, és előbb megáldott bennünket, mint 
ahogy mi tudtunk volna bármit is adni. Ő folytatja a teljes kört, és azt 
mondja, hogy ha hűségesek vagyunk Ő megjutalmazza a hűségünket. 
Vajon az áldást egyenlővé kell tennünk az anyagi javakkal? Semmiképpen! 
Isten sokféleképpen megáldott bennünket. Készséges és képes is arra, 
hogy megtartsa és gondviselésével megáldja azokat, akik hűséges 
sáfárságuk által elismerik áldásait, ahogy Mal 3:9-10 verseiben meg is 
ígérte.  
 
Felhívás: Igényeljük ezt az ígéretet a magunk számára ma is, 
miközben összegyűjtjük hálaadományainkat!.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük neked mindazt, 

amivel megáldottál minket! Fogadd el sáfárságunkat, amint 

igényeljük ma is a te ígéretedet! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. március 9. 
Adakozás célja: REK – Adventista Világrádió 
 
Az Adventista Világrádió különleges szerepet tölt be az egyház 
missziójának frontvonalában. A rádióhullámok segítségével olyan 
helyekre is eljuthat az üzenet, ahová az egyház munkásai 
egyébként nehezen jutnának be – és az emberek hallgatják ezeket 
az adásokat!   

Észak-Afrikától Szudánig, Bangladesig és Kínáig az emberek 
az AWR (Adventista Világrádió) programjaiban hallanak először 
Isten szeretetéről, és átalakult életük bizonyságtételével 
válaszolnak rá. Etiópiából írta egy új hívő:  

„Véletlenül találtam rá erre a rádióállomásra. Miután két éven 
keresztül hallgattam az adásokat, elkezdtem járni a gyülekezetbe. 
Az életem lépésről lépésre változik. Szeretném elmondani nektek, 
hogy nagyon sokan hallgatják az adásaitokat! Isten áldjon meg 
titeket!”  

Az Adventista Világrádió programjai több mint 100 nyelven 
hallhatók rövidhullámon, a helyi AM/FM rádiókban, internetes 
adásokban és a közösségi médiában. Ezek az adások a szigorú 
kormányokat és a kereszténység iránt ellenséges kultúrákat 
megkerülve is működnek, egyenesen az emberek otthonába és 
szívébe viszik az üzenetet. Ám még mindig vannak embermilliók, 
akik egyelőre nem hallhatják az üdvösség üzenetét olyan nyelven, 
ami számukra érthető  
Felhívás: A ti segítségetekkel az Adventista Világrádió adásai még 
több új nyelven szólalhatnak meg, és további, még el nem ért 
területeken hirdethetik az üzenetet. Arra kérünk, legyetek az 
Adventista Világrádió partnerei ebben a létfontosságú szolgálatban! 
A Generál Konferencia rendszeresen megkapja a divízióktól az 
adományok egy részét, és újra elosztja a missziós projektek és 
intézmények között. Az AWR is ott van ezen a listán. Az Adventista 
Világrádió részére azonban céladományként is eljuttathatsz 
bármikor, bármilyen összeget.  

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük neked a sokféle 

programot, amelyek által üzeneted eljuthat a világra! Áldd meg az 

Adventista Világrádió munkáját, adományaink által is! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. március 16. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
Lehet-e mindenki jó sáfár?  

 
„Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 6:21).  

  

Vajon egy munkanélküli is lehet jó sáfár? A sáfárság a szív dolga. Néha 
úgy gondoljuk, hogy az egész a pénzről szól, de a pénz egyszerűen 
csak a szív próbája. A Boldog otthon című könyvben Ellen White ezt 
mondja: „Szeretetünk állandó próbája a pénz” (315. o.).  

Az adventisták a módszeres adakozást gyakorolják. Ez azt 
jelenti, hogy bizonyos rendszert követve adakozunk: rendszer van 
abban, hogy milyen gyakran adunk, és abban is, hogy mekkora 
összeget adunk. Például, havonta adhatok, amikor megkapom a 
fizetésemet: tíz százalék tizedet, és bizonyos százalékot adományként. 
Mindezt még azelőtt megteszem, hogy bármi másra is költenék, mert 
szeretném bizonyítani, hogy Isten az első az életemben. Őt teszem az 
első helyre életem minden területén, beleértve a pénzkezelést is.  

Mi a helyzet azokkal, akik munkanélküliek, vagy túl fiatalok még 
ahhoz, hogy munkát vállaljanak? Nekik nincsenek anyagi javaik. 
Hogyan vehetnek részt mégis a pénzügyi sáfárságban? Részt 
vehetnek, mert a sáfárság a szív dolga! És a módszeres adakozás elve 
alapján van ennek is egy módja. Ha a keresztény sáfár átadta szívét az 

Úrnak, és ígéretet tett Istennek, hogy amikor majd valóban lesz 
jövedelme, anyagi áldása az Úrtól, akkor majd bevételének bizonyos 
százalékát az Úrnak adja, akkor Isten ezt az ígéretet komolyan veszi. 
Ily módon mindenki lehet jó sáfár, még a gyerekek is, akik jelen 
pillanatban nem birtokolnak ugyan anyagi javakat, de igaz rájuk, hogy 
ahol van a kincsük, ott van a szívük is.  
 
Felhívás: Tegyünk ígéretet még ma, hogy Isten hűséges sáfárai 

leszünk, amint lesz jövedelmünk!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, ma tettem egy ilyen 
ígéretet neked. Add, hogy hűséges legyek hozzád! Ámen.



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. március 23. 
Adakozás célja: Egyházterületek beruházásai 
 
A sáfárság és Isten képmása (1: a teremtett világ sáfárai) 

  
„… és uralkodjék…” (1Móz 1:26-28) 

Menjünk vissza a kezdetekhez! Amikor Isten azt mondja: 
„Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra” 
(1Móz 1:26), olyan mércéket állapított meg, amelyek által az 
újonnan teremtett emberben valóban felismerhető lesz „az ő 
képmása”, és segít abban is, hogy az meg is maradjon.  

Először is, engedte, hogy „uralkodjék a tenger halain, az 
ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön 
csúszó-mászó mindenféle állatokon” (Uo.). Más szóval az első 
dolog, ami felismerhetővé teszi bennünk Isten képmását, az, ha 
a teremtett világ jó sáfárai vagyunk.  

Jegyezzük meg, hogy bár a Teremtő uralmat ad nekünk, a 
terület, amiről gondoskodnunk kell, továbbra is az ő tulajdona. 
Van egy olyan utalás is ebben, hogy Isten kezdetben azért adta 
teremtményeinek a növényi alapú táplálkozást, hogy segítsen a 
föld jobb sáfáraivá válnunk.  

Mi köze mindennek a mostani felhíváshoz? 
Elcsendesedhetünk, és magunkba nézhetünk, mennyire felelünk 
meg feladatunknak az áldásokhoz képest, amelyeket Teremtőnk 
azért áraszt ránk, mert kiváltságunk szerint őrizzük 
környezetünket, anyagi javainkat és egészségünket. Hogyan 
teljesítünk közösségként, miközben a környezetünkben élők 
javára használjuk forrásainkat, amelyekkel Istenünk megáldott 
minket?  

 
Felhívás: Ha Isten sáfáraként komolyan veszem elhívásomat, hogyan 

fogja ez befolyásolni napi döntéseimet; hogyan leszek nagylelkű és 
gondoskodó mások iránt? Gondoljunk minden nap erre!  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, szeretnénk odaszánni 
mindent, amit adtál, a te szándékod szerinti célra! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. március 30. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A sáfárság és Isten képmása (2: egymás sáfárai)  
„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; 
és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész 
földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten 
az embert az õ képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté 
őket. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és 
uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatokon.” (1Móz 1:26-28) 

Múlt héten hallottunk arról, hogy Isten sáfárokká tett bennünket, hogy 
így is kiábrázolódjon bennünk az ő képmása. Ez abban is segít, hogy az ő 
képmása meg is maradjon bennünk. Világossá vált előttünk, hogy Isten arra 
teremtett bennünket, hogy másokra összpontosítsunk, ne önmagunkra, ezért 
bízta ránk a teremtett világ feletti gondoskodást. A jelenések könyvében 
találunk egy olyan figyelmeztetést, hogy akik a földet pusztítják, azok maguk is 
el fognak pusztulni. Úgy tűnik, nagyon fontos Istennek, hogy bennünk 
megmaradjon az Ő képe, és gondot viseljünk az ő birodalmáról.  

Az, hogy Isten párban teremtette meg az embert, szintén elmond nekünk 
valamit arról, hogy Isten képmása vagyunk és ez segít megőrizni az ő 
képmását. Az első házaspár képes volt a szaporodásra, és arra, hogy igazi 
családot hozzon létre. Más szóval, Isten teremtő képességekkel is felruházott. 
Isten életadó hatalma által a földi szülők is képesek a gyermekek világra 
hozatalára, és arra, hogy megtanulják, hogyan szeressék utódaikat úgy, ahogy 
Isten szeret bennünket. Amint a házasságban, a családban, a gyülekezeti 
közösségben tanuljuk a mások iránti szeretetet, ez megőriz bennünket az 
önzéstől, és segít hasonlóvá válni Jézushoz, és megőrizni magunkban az ő 
képmását.  

Hogyan hat ez a sáfárságunkra? Nos, ha szeretünk valakit, akkor 
áldozatkészek leszünk. Hitközösség tagjaként, ha szeretjük a nagyobb 
közösséget, önfeláldozók leszünk, adunk az időnkből és az anyagi javainkból, 
hogy mások áldására legyünk. Micsoda kiváltság, hogy egyre inkább 
hasonlíthatunk Istenre, mert adunk, ahogyan Ő ad!  
 
Felhívás: Adakozási szokásaim vajon azt mutatják-e, hogy Isten 
képmása él bennem? Fontosak-e mások nekem? 
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, kérünk, taníts arra, 
hogyan összpontosítsunk másokra, és legyünk sokkal 
önzetlenebbek és szeressünk úgy, ahogyan Te szeretsz! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. április 6. 
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
Tized és az adófizetés  
„Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, 
az Istennek.” (Mt 22:21) 
 
A farizeusok próbálták tőrbe csalni Jézust. Megkérdezték tőle, hogy kell-e adót 
fizetni a császárnak. Vajon Jézus együttműködőnek bizonyul a római vezetők 
felé, akiknek ők inkább nem akartak volna adót fizetni?  Jézus azt kérte tőlük, 
mutassak neki egy érmét, egy dénárt. Láthatták rajta a császár képét. Jézus 
azt tanácsolta nekik, hogy adják meg a kormányzatnak, amit kér, és Istennek 
is, ami az Istené. Ezzel nem tudtak vitatkozni.  
 
Vajon nem fordul elő néha, hogy a tizedet és a hálaadományokat abba a 
kategóriába soroljuk, amibe az adók tartoznak? Ha elég szerencsések vagyunk 
ahhoz, hogy munkabért, fizetést kapunk, tudjuk, hogy az adót levonják belőle. 
Máris megfosztottnak érezzük emiatt magunkat. Isten még ezen felül is 
„megadóztat” minket? És hogyan számoljuk ki a tizedet és az adományokat? A 
bruttó (adózás előtti), vagy a nettó (az adózás utáni) jövedelmünkből? Hol 
álljunk meg? Az adózás utáni összegből számoljunk, vagy miután levontuk a 
megélhetésünkhöz szükséges kiadásokat? Mi van akkor, ha semmi sem marad 
Istennek?  
 
A tized visszaadása és a hálaadományain felajánlása mind istentiszteletünk 
egy-egy formáját jelentik. Ez nem adónem. Sokkal inkább annak egy módja, 
hogy kimutassuk: Isten az első az életünkben, benne bízunk, nem pedig 
eszközeinkben és anyagi forrásainkban. Mal 3:10 megígéri, hogy Isten 
megtartó és gondoskodó kegyelme kíséri azokat, akik bíznak benne annyira, 
hogy felajánlják neki tizedüket és adományaikat. Amikor felmerül a kérdés, 
hogy a bruttó vagy a nettó jövedelemből adózzunk-e, fel lehetne tenni egy 
másik kérdést: „Melyik alapján szeretnénk kapni a megígért áldást? A bruttó 
vagy a nettó alapján?” A tény az, hogy Istennek sosem adhatunk „túl sok” 
adományt. Ő ugyanis már előre nekünk adott mindent.  

 
Felhívás: Imádjuk Istent az által, hogy Őt tesszük első helyre az 
életünkben, anyagi téren is.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, kérünk, segíts abban, hogy 
gyakoroljuk a keresztény lelki fegyelmezést abban is, hogy téged 
teszünk első helyre pénzügyeinkben, és életünk minden területén. 
Ámen 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2019. április 13. 
Adakozás célja: Világmissziós alap (Hope Channel) 

 
Isten a Hope Channel (Remény TV csatorna) világszéles 
médiaszolgálatát is felhasználja arra, hogy néző ezreinek 
segítsen az életet megváltoztató folyamatban, ami ott kezdődik, 
hogy valaki megnézi a televíziós adást, majd eljut a keresztségig. 
A Hope Channelnek több mint ötven állomása van szerte a 
világon, és több mint 60 nyelven sugározzák Jézus Krisztus 
evangéliumát, így teljesítve a Szentlélek hatalma által a missziót: 
„Az aratnivaló sok!” (Lk 10:2).  
 
Múlt év tavaszán Mark Finley lelkész és felesége, Teenie egy 
sorozatot tartottak a tanzániai Mwanzában, A Jelenések 
reménysége címmel. Az előadásokat a Hope Channel egyszerre 
adta 4500 helyen országszerte, és az eredmény lehengerlő volt: 
több mint 22 600 drága lélek keresztelkedett meg!  
 
Sok bizonyságtevést olvashatunk a 
www.hopetv.org/transformed címen azok életéből, akik 
megtették a nagy utat a tévéadástól a keresztségig. Hívjuk meg 
barátainkat is, hogy nézzék a Hope Channel adásait!  
 
Felhívás: A Hope Channel számára felajánlott adományok 
biztosítják a szükséges anyagi forrásokat a világszéles 
médiaszolgálat számára. A Generál Konferencia rendszeresen 
megkapja a divízióktól az adományok bizonyos hányadát, és újra 
szétosztja azt a missziós projektek és intézmények között. A 
Hope Channel is ott szerepel ezen a listán. További adományok 
bármikor adhatók jelzett borítékokban.  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük neked a 
meghívást, hogy csatlakozhatunk hozzád az aratás munkájában! 
Kérünk, áldd meg az adományainkat, és mindenkit, aki részt 
vesz az aratás munkájában. Jézus nevében, ámen.   

http://www.hopetv.org/transformed


Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. április 20. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 

Bizonyságtételünk szükségessége  

„Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? 
vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a 
pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy 
mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először 
Istennek országát, és az õ igazságát; és ezek mind megadatnak 
néktek.” (Mt 6:32-33) 

 

Egy kis tengerparti településen nőttem fel egyedülálló anyámmal 

és két fiútestvéremmel. Habár édesanyám bízott Istenben, mégis 
aggódott néha, különösen a fizetés előtti utolsó héten, hiszen 
nem tudta, honnan lesz pénz a napi betevőre.  

Egyik ilyen alkalommal mindnyájan elmentünk sétálni a 
partra. Szombat délután volt. Anya észrevett egy pénzérmét, 
amit félig betemetett a homok. Lehajolt, majd kikapart onnan még 
egyet, még egyet, majd még egyet. Mi is nekiálltunk ásni, és alig 
hittünk a szemünknek, mert az érméken kívül bankjegyek is 
előkerültek. Körülnéztünk, hogy látunk-e valakit, akié a pénz 
lehetett, és visszaadhatjuk neki, de egy árva lélek sem volt a 
környéken. Az összeg elegendő volt ahhoz, hogy egy heti 
élelmünket fedezze.  

Az ilyen és ehhez hasonló gyerekkori élményeim tanítottak 

meg arra, hogy ne aggódjak az anyagiak miatt, hanem keressem 
először Istennek országát. Ő sosem hagyott el engem.  

 
Felhívás: Milyen bizonyságtételed van Isten gondviselésével 

kapcsolatban? Kérd meg Istent, hogy a következő héten adjon 
lehetőséget megosztani másokkal a jóságáról szóló 
tapasztalatodat!   

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük neked irántunk 

való jóságodat! Add, hogy ne aggódjunk a holnap miatt, hanem 
keressük a te országodat ma is, és éljünk a te ígéreteid szerint! 
Jézus nevében, Ámen 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
 

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2019  
Sáfársági Szolgálatok Osztálya  

A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája 

17. 

Szombat 

 
 

 

2019. április 27. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
Isten áldásainak csatornái  

„Az ő ura azt mondta neki: Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a 

kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe!” 

(Mt 25:21, ÚRK).  

 

Milyen gyakran gondoljuk úgy, hogy anyagi javaink Isten jó ajándékai? 

Talán inkább érezzük úgy, hogy kemény munkánk jutalma, saját erőnk 

és találékonyságunk eredménye. A tény azonban az, hogy minden 

Istentől származik. Ő a Teremtőnk, ezért mindennek a tulajdonosa is. 

Az életünk maga is ajándék.  

A talentumok példázata bemutatja számunkra, hogy Isten 

elvárja, hogy használjuk és kamatoztassuk mindazt, amit Ő nekünk 

adott. Ő azt szeretné, ha segítenénk építeni az Ő országát. Amit Ő 

nekünk ad, azt ránk is bízza. Ajándékok ezek nekünk, és az Ő országa 

nagylelkűségünk alapján épül. Isten országában csak az által 

növekedhetünk, amit építünk és odaadunk. Ha eltékozoljuk a dolgokat, 

vagy elrejtjük, akkor nem lehetünk áldássá mások számára.  

Befogadó képességünket is csak úgy növelhetjük, ha 

folyamatosan adakozunk. 

Mit teszek mindazzal, amit Isten nekem adott? Arra használom 

Isten jó ajándékait, hogy építsem az ő országát? Arra használom 

talentumaimat, hogy mások áldására legyek? Vagy elrejtettem 

talentumaimat és oly mértékig halmoztam fel dolgokat, hogy már az a 

veszély fenyeget, hogy nem képviselem megfelelően Istent?  

 

Felhívás: Vállaljuk fel a kihívást, hogy Isten országát építjük 

forrásainkkal, anyagi és egyéb javainkkal; mindazzal, amit az Úr 

rendelkezésünkre bocsát!   

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk! Köszönünk neked 

mindent, amivel megáldottál bennünket! Tégy hálássá, és add, 

hogy áldás lehessünk országodban! Ámen. 
 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. május 4. 
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
A tized és az adományok közötti különbség  
„Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy 
kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9:7). 

 
Mi tehát a különbség a tized és a hálaadományok között? Nos, erre 
könnyű válaszolni – mondhatnánk. Hasonlítsuk össze a kettőt!  

1. A tized jövedelmünk tíz százaléka. Az adományok bármilyen 
százalékot kitehetnek, szívünk döntése, hogy mennyit, aszerint, 
amennyi áldást kaptunk.  

2. A tized százalékát Isten határozta meg. Az adományokat mi 
határozzuk meg.  

3. A tized az istentisztelet, az Isten imádatának egy formája. 
Ugyanúgy az adakozás is.  

4. A tized az Istené, mert Ő kijelenti, hogy az övé. Az 
adományokat abból vesszük, aminek kezelését Isten ránk bízta.  

5. A tizedet visszaadjuk, az adományokat adjuk.  
Várjunk csak egy percet: ismételjük ezt át újra! A tizedet visszaadjuk, 
az adományokat adjuk. Mit jelent ez? Nos, azt jelenti, hogy Isten kéri a 
tizedet, kijelenti róla, hogy az az övé. Tehát, azt visszaadjuk neki. Csak 
akkor kezdünk adni, amikor attól kezdünk megválni, amit ránk bízott, 
mint sajátunkat. Lehet, hogy azt érezzük, hogy amikor tizedet adtunk, 
akkor adakoztunk. De valójában ilyenkor csak visszaadtuk azt, amit az 
Istené. Akkor még a szó szoros értelmében nem adakoztunk 
semennyit!  
 
Felhívás: Vajon nem szeretnénk biztosak lenni abban, hogy adunk 
Istennek adományként valamit minden alkalommal, amikor csak 
megkeresünk vagy szerezünk valamit? Mi lenne, ha már ma 
eldöntenénk, hogy ilyenkor hány százalékot adunk Istennek? 
Köszönjük meg neki minden ajándékát, és tegyünk ígéretet, hogy 
mindig adunk valamennyit szívből azon kívül is, amit hűségesen 
visszaadunk tizedként!   

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönünk mindent, amit 
csak adtál nekünk! Ígérjük, hogy hűségesen visszaadunk neked 
tíz százalékot tizedként, szívünk szabad döntése alapján pedig 
rendszeresen bizonyos százalékot abból, amit keresünk. Ámen.. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. május 11. 
Adakozás célja: Katasztrófaalap, éhínség enyhítése (ADRA) 

 
„Mindenünket elvesztettük egy nap alatt. Szörnyű volt!” Eunice 
Ramos otthona néhány órán belül megsemmisült a Maria nevű 
hurrikán tombolása során. 

 

Eunicéhez hasonlóan a katasztrófák túlélői és az éhínség 
elszenvedői a legszörnyűbb körülmények közé kerülnek, sorsuk 
nehezebb, mint amit bármelyikünk el tudna képzelni. 
Hozzájárulásunk a katasztrófaalaphoz és az éhínség 
enyhítésére szánt adományokhoz megmenti és megváltoztatja 
ezeknek a férfiaknak, nőknek és gyermekeknek az életét, 
akiknek oly nagy szükségük van Isten cselekvő szeretetére.  

 

Segítségetekkel a Hetednapi Adventista Egyház humanitárius 
szolgálata, az ADRA több mint 140 országban tudja elérni az 
embereket.  

 
Felhívás: Ezzel a felhívással arra kérünk titeket, hogy mentsetek 
életeket. Az ADRA katasztrófaalapjába és az éhínség 
enyhítésére szánt forrásba szánt adományotok által segíteni 
tudunk az éhező gyermekeknek, a kétségbeesett anyáknak és a 
földönfutóvá lett családoknak. Létfontosságú az adakozásotok. 

A Generál Konferencia a divízióktól rendszeresen 
megkapja az adományok egy bizonyos részét, és szétosztja 
azokat a missziós projektek és intézmények között. Az ADRA és  
az Adventista Társadalmi Szolgálatok Osztálya is rajta van ezen 
a listán. Ezen szervezeteknek bármikor lehet plusz adományokat 
juttatni jelzett borítékokban.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Atyánk, csak Te tudod 

gondoskodásoddal lehetővé tenni, hogy élelemhez juttassuk az 
éhezőket és elérjük a szükségben levőket. Juttasd el adományainkat, 
hogy megmenthesd a családokat, újjáépíthesd a közösségeket, és 
megváltoztathasd a szíveket!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. május 18. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A nagylelkűség tényezője  
„Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő 
igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:33). 
 
Gyakran gondolunk a sáfárságra úgy, mint amit mi teszünk Istenért. 
Abból adunk, amink van, hogy szolgálhassuk az ő országát. Bizonyos 
értelemben ez igaz is. Az is igaz azonban, hogy a sáfárság 
olyasvalami, amit Isten tett értünk. Ha ő nem adott volna nekünk 
mindent, és nem tett volna a teremtett világ felvigyázóivá, akkor nem 
lennénk kiváltságos képviselői, vagyis sáfárai. Tehát, az egész 
Istennel kezdődött.  

Sáfárnak lenni azzal kezdődik, hogy elismerjük, kicsoda Isten, és 
kik vagyunk mi – a vele való kapcsolat viszonylatában. Ő a mi 
Teremtőnk és Fenntartónk; az Ő teremtményei vagyunk, az Ő jó 
ajándékainak sáfárai. Sáfárnak lenni azt is jelenti, hogy elismerjük 
Istent és imádjuk Őt. Bizonyos értelemben a sáfárság is imádat. Ha a 
sáfárság imádat, akkor sáfárságunkból adódó tetteink is 
istentiszteletünk részét képezik. Része a lelki életünknek, mert a 
sáfárság azt jelenti: bízunk Istenben. Amikor bízunk Istenben, akkor 
szabadabban adakozunk. Ennek alapján tehát mondhatjuk, hogy az 
adakozásunk mértéke (nem az abszolút összege, hanem bevételünk 
hányada) egy-egy közösség tagjainak a lelki fokmérője lehet. Mutatja, 
mennyire bíznak Istenben. A nagylelkűség tényezője bármely 
közösségben mérhető, ha összehasonlítjuk az adományok 
mennyiségét (a jövedelem százaléka szempontjából) a tizeddel. 
Tehát, összehasonlítjuk azt, amit Isten elvár, azzal, amit ráadásként 
szívből, szabad akaratból adunk. Tényként elmondjuk, hogy 
világszerte ez átlagban 4 százalék körül áll (2017).  
 
Felhívás: Gondoltam már úgy az adakozásra, mint lelkiségem 
fokmérőjére? A tizedfizetésben jók vagyunk, mert ezt a 
százalékot Isten állapította meg. Az adományaim mit árulnak el 
arról, hogy mennyire bízom Istenben?  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Uram, add, hogy bizalommal teljes, 
nagylelkű sáfárod legyek! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. május 25. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
Adakozás a szegények javára és a tárház magyarázata  

„Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, 
mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény 
atyádfiának a te földeden” (5Móz 15:11).  

 
Az Úr azt kérte népétől, hogy legyen nagylelkű a szegényekhez. Az 
utasítás mögötti indoklás az volt, hogy az Úr adta nekik a földet, 
ennélfogva tehát, meg kell osztaniuk másokkal azt, amijük van. Úgy 
tűnik ebből, hogy a föld birtoklása szorosan összefügg azzal, hogy az 
ember képes legyen megélhetést teremteni magának. Ez 
megfontolásra méltó gondolat. Mindazonáltal az is biztos, hogy a 
szegények mindig velünk lesznek, tehát a jótékonyságra is mindig 
szükség lesz. Jó sáfárság szükséges.  

Hogyan számoljuk ki az Úr tizedét és az adományainkat? 
Visszaadjuk a tíz százalékot, amit Isten a sajátjának tekint. Aztán 
félretesszük a további, rendszeres százalékot, és odaadjuk a tárházba, 
ahogy Mal 3:10 kéri. Ma a „tárház” gyakorlatilag a helyi egyházterület, 
amely fogadja a helyi gyülekezetekből érkező tizedet és 
hálaadományokat. Miután beadtuk a tárházba adományainkat, hogy 
támogassuk Isten misszióját, kiszámolhatunk bizonyos százalékot 
adományként bármely különleges projektre, vagy a szegények 
számára. Képzeljük el, milyen áldást nyernénk, ha követnénk ezt a 
gyakorlatot minden alkalommal, amikor megkapjuk a fizetést, vagy 
megállapítjuk az üzletből származó hasznot. Van, aki egy bizonyos 
összeget rendszeresen elhelyez egy szabad felhasználású alapba, 
hogy amikor igény támad, azonnal segíthessen a szükségben 
lévőknek.  

Miért fontos, hogy a szegényekről gondoskodjunk? Tudjuk, 
milyen mértékben vonhatja el a figyelmünket a pénz. Talán a kevés 
pénz éppen olyan veszélyes csapda, mint a sok. Ha kiemelünk valakit 
a mélyszegénységből, lehetőséget kap arra, hogy megérezze Isten 
kegyelmét, és bízni tudjon benne.  

 
Felhívás: Hogyan segíthetjük a szegényeket lakókörnyezetünkben?  

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Uram, mutasd meg nekem, 

hogyan lehetek áldásaid csatornája mások számára! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. június 1. 
Adakozás célja: Magyar unió – Misszió  
 
Önzés még az adakozásban is  

„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba” (Mal 3:10).  

Sokféle gondolatot áttekintettünk már az adakozással és a tizeddel 
kapcsolatosan. De mennyire ismerjük annak gyakorlati oldalát, hogy mi történik 
adományinkkal a későbbiek során? Hová jut a pénz, miután betettük a 
kosárba? 

A világszéles Adventista Egyház különböző régióiban hasonló, de 
bizonyos részleteiben eltérő adakozási tervet követnek a hívők. Sokféle 
információ elérhető, amit lehet tanulmányozni, de van egy magyarázat, ami 
átfogja az egész rendszer működését. Ez pedig „a tárház elve”. Az Ószövetség 
idején a tizedet és az adományokat a templomba vitték az emberek. Ma a 
gyülekezetbe visszük. Mindkettő „a tárházat” jelképezi, amiből Isten műve az 
anyagi értelemben vett ajándékokat kapja a működéséhez.  

Képzeljük el, ha adományainkat mindig azokra a projektekre ajánlanánk 
fel, amelyek felkeltik a figyelmünket. Mi lenne ennek az eredménye? Két dolog: 
az a fajta koordináció, amit missziónk és szolgálatunk ma élvez, nem lenne 
tovább lehetséges. A mindentől távol eső missziók, amelyek nem kapnak 
médianyilvánosságot, sosem kapnának támogatást. Van azonban egy másik 
gond is. Ellen White figyelmeztet arra, hogy adakozni is lehet önző módon, 
mégpedig akkor, ha mi vagyunk azok, akik eldöntjük, hová menjen az 
adományunk (Counsels on Stewardship [Tanácsok a sáfársághoz], 205-206. 
o.). Képzeljük el, hogy önző módon adakozunk! Ez önellentmondásnak tűnik, 
de lehetséges; éppen ezért irányítja Isten az Ő bölcsessége folytán „a tárházba” 
tizedünket és hálaadományainkat. Ma a „tárház” gyakorlati értelemben a helyi 
egyházterület, amely a helyi gyülekezeteken keresztül kapja meg igazságos 
elosztás céljára a tizedet és a hálaadományokat.  

Ez azt jelenti, hogy nem adhatunk saját döntésünk alapján másoknak, 
vagy egyéb projektek számára? Nem, egyáltalán nem ezt jelenti. Miután 
hűségesen támogattuk a tárházat tizedünkkel és hálaadományainkkal, 
szabadon adhatunk bármire és bárkinek, amire vagy akinek szeretnénk. Az 
adakozásnak nincs határa!  

 
Felhívás: Gyakoroljuk az önzetlenséget az adakozásban is azáltal, hogy 
először Isten szervezett egyházának munkáját támogatjuk, és csak utána 
adakozunk egyéb célokra!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, ma elkötelezem magam 
világszéles műved támogatására azzal, hogy behozom a tizedet 
és az adományaimat a tárházba. Ámen.



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. június 8. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
Először magunkat adjuk oda Istennek! 

Pál apostol próbálta bátorítani a korinthusiakat arra, hogy adakozzanak 
a jeruzsálemi keresztények javára. A macedóniai hívőkről volt egy 
lenyűgöző története, amit megoszthatott az ottani hívőkkel. 
Bizonyságtételük különleges volt! 2Kor 8:1-5 szakaszában Pál ezt 
mondja:   
 
„Tudtul adjuk nektek, testvéreim, az Isten kegyelmét, amelyet 
Macedónia gyülekezeteivel közölt, hogy a nyomorúság sok próbatétele 
között is bőséges az örömük, és igen nagy szegénységük jószívűségük 
gazdagságává növekedett. Mert tanúsíthatom, hogy képességük 
szerint, sőt erejük felett is önként adakoztak, és esedezve kérték tőlünk 
azt a kiváltságot, hogy részt vehessenek a szenteket megsegítő 
szolgálatban. És nem [csak] úgy, amint reméltük, hanem önmagukat 
adták először az Úrnak és [aztán] nekünk is az Isten akaratából.” (A 
kiemelés tőlünk származik – a ford.)  

Néhány fontos szempont kitűnik ebből a bizonyságtételből. 
Először, a macedón hívők hihetetlen nagylelkűsége, szegénységük 
ellenére is – erejük felett adakoztak! Másodszor, Pál elárulja a titkukat: 
először önmagukat adták az Úrnak! Azután pedig anyagi forrásaikból 
az Úr ügyére.  

Mint bűnös emberi lények, természetünktől fogva önzők 
vagyunk. Annak érdekben, hogy önzetlenek legyünk és nagylelkűen 
adakozzunk Istennek és másoknak, először Jézusnak kell átadnunk 
magunkat. Amikor ezt tesszük, egyre hasonlóbbá válunk hozzá, és az 
ő jó ajándékainak hűségesebb sáfáraivá válunk. A macedón hívők 
rájöttek erre, és mi is rájöhetünk.  
 
Felhívás: Szánjunk időt minden nap arra, hogy először Istennek adjuk 

át magunkat, és kérjük meg arra, hogy tegyen hasonlóvá bennünket 

önmagához!   

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, tégy minket hasonlóvá 

magadhoz! Segíts, hogy mindenkivel megosszuk a te jó 

ajándékaidat, akivel csak találkozunk! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. június 15. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
Bőven vetni a Lélek által   

 

„Azt [mondom] pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, 
bőven is arat” (2Kor 9:6). 

 

Íme két történet az adásról és az elfogadásról:  

 

Az első kis példa arról szól, hogy van két pohár, amiket feltöltöttek 
vízzel egy nagy tartályból. Az egyik poharat arra használják, hogy 
igyanak belőle, megöntözzék a virágokat, feltöltsék az akváriumot, stb. 
Ezt a poharat rendszeresen kiürítik, a benne lévő víz életet ad. Aztán 
újra meg újra feltöltik, hogy adhasson. A másik pohárban lévő vizet 
viszont nem használják semmire. Gyűlik benne a por, a rovarok, állott 
és poshadt lesz, egy idő után használhatatlan. Sosem kap friss vizet, 
mert nem is adott. A történet tanulsága az, hogy minél többet adunk, 
annál inkább fejlődik a képességünk, hogy kapjunk, és hasznosak 
legyünk.  

 

A másik történet az agyagkorsókról szól. Az egyik új és fényes, a másik 
már régi és repedt. A vízhordó naponta a vállára akasztja mindkettőt, 
egy rúd két végére. Elmegy a forráshoz, majd visszasétál az ösvényen 
a házáig. Amikor hazaérkezik, az új korsó tele van vízzel, amit főzésre 
és takarításra lehet használni. A másik majdnem üres. Viszont, az 
útnak azon a szélén, ahol az öreg korsó himbálódzik, miközben a 
vízhordó a vállán viszi, gyönyörű virágok nyílnak, mert minden nap vizet 
kapnak a repedt korsóból. Ez a történet arról szól, hogy milyen szépség 
fakad annak nyomán, ha adunk, és milyen különleges módon áld meg 
Isten bennünket, ha áldásait megosztjuk másokkal.  
 
Felhívás: Bár mindig emlékeznénk arra, hogy az adakozás 
nyomán egyre inkább képesek leszünk a befogadásra, és arra, 
hogy még több jót tegyünk!    

 

Ima: Drága Urunk, kérünk, tégy bennünket örömteli adakozókká! 

Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. június 22. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A sáfárság gyökere a szeretet   

 
A sáfársági szolgálatok szimbóluma vagy logója, amit gyakran 
használunk, Krisztus két koronáját ábrázolja, mintegy összecsúsztatva. 
A korona egyik fele a töviskorona, a másik fele pedig a királyi fejdísz.  
 

A töviskorona Jézusnak, mint a legnagyobb Sáfárnak a jelképe, aki – 
bár Isten volt –, nem tartott meg magának semmit, hanem mindent 
odaadott a mi üdvösségünkért. Ez az irányunkban tanúsított 
szolidaritásának az emblémája: részesült a szenvedésben, amit mi 
megtapasztalunk ebben a bűnös világban. Hálásak vagyunk azért, amit 
Ő tett értünk. Adunk, mert Ő is adott. Adunk, hogy hasonlókká legyünk 
hozzá, és megoszthassuk az ő szeretetét másokkal.  
 

A királyi korona azt jelképezi, hogy Jézus az életünk Ura. Jézus a 
világegyetem királya, de az egyetlen hely, amit igazán el szeretne 
foglalni, az a mi szívünk. Amikor odaadom Jézusnak ezt a legfontosabb 
helyet, akkor minden, amit teszek, már az Ő uralma alatt történik, 
akaratának figyelembe vételével. Engedem, hogy Jézus törvénye 
betörjön az életembe, és valóban Ő lesz az én életem Ura, a Királyom.  
 

E két szimbólum azt jelképezi, hogy alázattal meghajlunk Jézus, a mi 
Megváltónk és Urunk előtt. Megköszönjük neki mindazt, amit tett 
értünk, amit adott nekünk, és alázattal elfogadjuk azt az előjogot, hogy 
a sáfárai lehetünk. Szeretjük Őt mindazzal, amink csak van.  
 
Felhívás: Gondoljunk Jézusra, mint Megváltónkra és Urunkra 
életünk minden napján, hogy mindent, amit csak teszünk, az Ő 
uralmának fényében tegyünk!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Jézus, Megváltónk és Urunk, 
tégy bennünket hálás, alázatos sáfáraiddá ma és mindig! Ámen.



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. június 29. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
„Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el 

vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz a 

mennyben; és jer és kövess engem” (Mt 19:21).  

 

Egy gazdag ifjú jött egyszer Jézushoz, és azt kérdezte tőle, mit 

kellene tennie azért, hogy az örök életet elnyerje. Jézus a fiú 

addigi tudásának alapján válaszolt. Tudta, hogy a fiatalember 

úgy gondolta, hogy az üdvösség a törvény megtartásáról szól. 

Ezért tanácsolta neki Jézus azt, amit a fenti igeversben olvasunk. 

Amikor a fiú közönyös maradt, mert hát egész életében 

megtartotta a törvényt, Jézus bemutatta neki a törvény teljes 

betöltését, ami nem más, mint a szeretet! Utasította, hogy adja 

el minden vagyonát, és adakozzon a szegényeknek. Ezáltal 

szíve „mennyei befektetés” lesz.   

„Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 

6:21). Az igazság az, hogy Jézusnak nincs szüksége a 

pénzünkre. Ő a világegyetem Teremtője. Minden az ő tulajdona. 

Azért szeretné, hogy adjunk, mert szeretné, ha a szívünket is 

adnák, és ahol van a kincsünk, ott van a szívünk is! 

Eljövünk a gyülekezetbe minden szombaton, és 

adakozunk, gondolván, hogy ezzel valami jót tettünk Istennek. 

És persze, Isten felhasználja adományainkat arra, hogy 

előmozdítsa az egyház misszióját. De vajon gondolunk ilyenkor 

arra, hogy Jézus igazán a szívünket akarja?  

 

Felhívás: Fogadjuk el ma a kihívást, hogy minden alkalommal, 

amikor adományt teszünk a kosárba, felajánljuk a szívünket is 

Istennek!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, mindenek Ura és 

tulajdonosa, fogadd el, kérünk ezeket az ajándékokat, amelyeket 

szívből adunk, és ráadásként a szívünket is! Ámen.



Ima: 

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

 

2019. július 6. 
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet  

 
A Hetednapi Adventista Egyház előfutárának, a korai 
adventmozgalomnak az úttörői nagyon buzgó sáfárok voltak. 
Túlélték a nagy csalódást, amikor várták Jézus visszatérését 
1844-ben, majd arra az izgalmas felfedezésre jutottak, hogy jól 
számolták ki ugyan a dátumot, csak éppen az esemény 
mibenlétét illetőleg tévedtek. Az Úr kinyilatkoztatta számukra, 
hogy 1844 a vizsgálati ítélet kezdete, ami az utolsó profetikus 
időszak Jézus második eljövetele előtt. Nagyon izgatottak és 
lelkesek voltak az üzenet iránt, valamint A jelenések 14 hármas 
angyali üzenete és egyéb, a tanulmányaik során felfedezett 
igazságok iránt.  

 
A probléma viszont az volt, hogy akkoriban még nem létezett 
világszéles egyház, valamint a tizedet és adományokat adó 
sáfárok hálózata sem. A csoport nagyon kicsi volt, és a missziós 
törekvések megvalósulása az egyéni adakozókedvtől függött. Ők 
olyan komolyan vették a felelősségüket, hogy időnként napi egy 
étkezést is kihagytak, s az így megtakarított összeget a misszióra 
fordították!  
Azon gondolkodom, hogy ránk számíthat-e ma az Úr, hogy ilyen 
szinten hozunk áldozatokat az ő művéért? Természetesen nincs 
olyan parancs, hogy hagyjunk ki étkezéseket, a lényeg arról szól, 
hogy úttörőink 100 %-ig odaszánták magukat az evangélium 
hirdetésére, és a jelenvaló igazság hirdetésére a világ számára.  
 
Felhívás: Vizsgáljuk meg szívünket, és elemezzük ki, vajon 
milyen szinten van a lelkesedésünk, az odaszánásunk és a 
bőkezűségünk, ha a Jézusról szóló örömhír terjesztéséről van 
szó, az egész világ felé!  
 

(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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Szombat 

 
 

 

 

2019. július 13. 
Adakozás célja: Világmisszió költségvetése 
 
Az egyház világszéles munkájának támogatásához a tizeden kívül az 
egyház tagjainak szabad akaratból, szívből adott adományaira is 
szükség van. A meg nem határozott célokra adott adományaink úgy 
érkeznek az egyház központjába, hogy a világszéles célokra ott fogják 
szétosztani azokat. Ha a rendszeres kosárpénzt hűségesen adjuk, az 
az egyház világszéles munkája iránti felelősségérzetünket növeli; 
lehetőséget ad Istennek arra, hogy ránk árassza rendszeres és 
tervezett adakozásunk folytán az áldásokat, és biztosítja a folyamatos 
anyagi forrást a kiegyensúlyozott misszióprogram minden ágazatának.  
 
A Generál Konferencia rendszeresen megkapja adományaink egy 
részét a divíziókon keresztül, és újra szétosztja azt a missziós ágak 
között. A Világmissziós Alap is ezen a listán van. Ez segít biztosítani a 
misszionáriusok létfenntartását, a kórházak, klinikák, iskolák és 
gyülekezetek működését. Ebből nyomtatnak könyveket, folyóiratokat, 
és készítik a különböző rádió- és tévéműsorokat, hogy az emberek, 
akik egyébként nem hallanának Jézusról, hallhassanak vagy 
olvashassanak róla a saját nyelvükön. 
 
Ellen G. White ezt írja: „Gondviselése folytán az Úr úgy rendelte, hogy 
a szőlőskertjében végzendő munkát a sáfárok kezére bízott 
eszközökkel valósítsák meg.” (Testimonies for the Church 
[Bizonyságtételek a gyülekezetek számára], 3. kötet, 117. oldal)  
 

Felhívás: Legyünk hűséges sáfárok, és tegyünk ígéretet, hogy 

támogatjuk a rendszeresen adott kosárpénzzel is az Úr világszéles 

művét! A Generál Konferencia rendszeresen megkapja adományaink 

egy részét a divíziókon keresztül, és újra elosztja azokat a misszió 

ágazatai között. A Világmissziós Alap is ezen a listán van. Erre a célra 

konkrét megjelöléssel bármikor küldhető adomány. 

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, szeretnénk jó sáfárok 

lenni. Segíts bennünket, hogy hűségesek lehessünk, és 

rendszeresen adakozzunk! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

 

2019. július 20. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
Egyetemi éveim alatt abban a kiváltságban volt részem, hogy sok 
német iskolatársam volt és a mai napig is sok német barátom van. Sok 
mindent szeretek bennük, többek között azt is, ahogyan angolul 
beszélnek. Van néhány sajátosság a beszédükben, ami bizonyára 
abból adódik, hogy tükörfordítást alkalmaznak. Például, amikor én azt 
mondom: „van egy tapasztalatom”, ők azt mondják: „tapasztalatot 
szerzek”. Ebben van egy halvány utalás arra, hogy a hite annak 
eredménye, hogy „tapasztalatot szerez Istennel”.  

Nekem nagyon tetszik ez a kifejezés: „tapasztalatot szerez”. 
Mély jelentősége van, mert sugall egy kis szándékosságot. Azt hiszem, 
a sáfárság az a terület, ahol „tapasztalatokat szerezhetünk” Istennel, és 
hitünk növekedhet. Hallottam sok embert, aki azt mondta, nehezen 
tudnának tizedet fizetni és adományokat adni, hiszen családjuknak 
kevés a jövedelme. Habár a szegénység nagyon nehéz helyzet, az én 
tapasztalatom az, hogy ha Istent „próbára tesszük”, ennek 
eredményeképpen a hitünk növekszik. Hátrányos helyzetünkben mégis 
hittel lépni, és odaadni a tizedet és az adományokat, igényelve Isten 
ígéreteit arra vonatkozóan, hogy Ő megtart és megáld bennünket, ez 
olyasmi, amire elhívást kapunk a hívő közösségben. Ebben a 
közösségben ugyanis gondoskodunk egymás szükségleteiről is. Egy 
ilyen ígéretet Mal 3:10-ben találunk: „Hozzátok be a tizedet mind az én 
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel 
próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom 
meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást 
bőségesen.” „Gyermek voltam, és már megvénültem, de nem láttam, 
hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem azt, hogy magzata kenyeret 
kéregetett volna” (Zsolt 37:25, ÚRK). A tény az, hogy a jó sáfárság a hit 
megtapasztalásának egyik legkézzelfoghatóbb módja.  

 

Felhívás: Szerezzünk tapasztalatokat Istennel azáltal, hogy 

gyakoroljuk a jó sáfárságot, és igényeljük Isten ígéreteit!  

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük az ígéreteidet! 

Tégy bennünket hűségessé! Segíts, hogy mi is vigyázzunk egymásra! 

Ámen.



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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Szombat 

 
 

 

 

2019. július 27. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
„Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, és nem tartottátok 
meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek! – ezt mondja a 
Seregek URa. De ti azt kérditek: Miből térjünk meg? Vajon becsaphatja-e 

az ember Istent? Ti mégis meg akartok engem csalni. Azt kérditek: Mivel 
csalunk meg téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Átokkal vagytok 
elátkozva, mert megcsaltok engem: az egész nép! Hozzátok be a 
raktáramba a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló a házamban! Ezzel 
tegyetek próbára engem – ezt mondja a Seregek URa –, hogy megnyitom-
e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok” (Mal 3:7-10, 

ÚRK).  

 

Gyakran csak azért olvassuk Mal 3:9-10 verseit, mert azt az ígéretet 
tartalmazza, ami a hűséges sáfárokat illeti. Ha azonban rászánjuk az időt, 

hogy elolvassuk a szakasz előtti és utáni szövegrészletet, akkor jobban 
megértjük a kérdéses igeverseket. Például, ha visszamegyünk Mal 3:7-
hez, és innen kezdjük az olvasást, akkor látjuk, hogy Isten kegyelme 
megakadályozta Izrael megsemmisülését. Az Úr azonban szólt nekik 
bűneikről, és kérlelte őket, hogy térjenek vissza hozzá. Ők pedig tudni 
akarták, hogyan tegyék ezt.  

 

Isten rámutatott, hogy megrabolták Őt a tizeddel és az adományokkal. Itt 
kezdte őket nyomatékosan kérlelni (9. vers), hogy juttassák vissza a tizedet 
mind a tárházba, és elmondja, milyen áldás fogja ezt követni. Röviden 

tehát, a hűséges sáfárság Izrael számára és a mi számunkra is az Istenhez 
való visszatérés útja. A sáfárság: Isten imádata. Ezáltal is elismerjük, hogy 
Isten a mi Teremtőnk, Gondviselőnk és mindenek Fenntartója, s ezért első 
helyre tesszük Őt életünk minden területén, beleértve az anyagi részt is. 
Azt is bizonyítjuk ezzel, hogy a szívünk az övé.  

 

Felhívás: Térjünk vissza még ma Istenhez, hűséges sáfárságunk által!  

 

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

hűséges és kegyelmes Istenünk vagy! Segíts, hogy mi pedig hűséges 

sáfáraid legyünk, most és mindig! Ámen.



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2019. augusztus 3. 

Adakozás célja: Magyar Unió – Balatonlelle, Bózsva 

 
Ha környezetünknek is jó sáfárai vagyunk, akkor Isten 
szövetségesei közé tartozunk  

„A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait 
helyezhesse, - [még] a te oltáraidnál [is], oh Seregeknek Ura, én 
Királyom és én Istenem!” (Zsolt 84:4).  

Isten szereti az általa teremtett világot, a maga egészében, a pici 
verébtől kezdve a legnagyobb állatig: a fákat, a hegyeket, az 
óceánokat, a drágaköveket és persze bennünket, embereket. Igazán 
szeret, mert dicsőséget adunk az ő nevének. Nekünk adta azt a 
megtisztelő feladatot, hogy gondot viseljünk a teremtett világról, és 
őrizzük egymást is. A természet védelme nem csak munka, hanem 
annak elismerése is, hogy Isten a mi Teremtőnk, mi pedig az Ő 
teremtményei, gyermekei vagyunk. Ha jól végezzük feladatunkat, azzal 
az iránta való hűségünket bizonyítjuk. Isten az élet szerzője. Mi 
mindnyájan örök életet szeretnénk, és ennek Ő az egyetlen Forrása. A 
hűség az élet-halál kérdése számunkra – és Isten szemében.  

Jel 11:18 ezt mondja: „És megharagudtak a pogányok, és eljött 
a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj 
a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet 

félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet 

pusztítják.” Ha a természetet nézzük, ahogyan jelenlegi állapotában 

van, világos, hogy önző érdekekből kizsákmányoltuk, s már majdnem 
teljesen tönkretettük. Egyesek úgy érezhetik, hogy ez nem igazán 
számít, hiszen a földünk úgyis elpusztul, s majd Isten újjáteremti. Ez 
azonban messze nem így van! Igenis számít, mert Isten szereti az 
általa teremtett világot, a teremtményeit is, és ha mi védjük a 
környezetünket, a teremtett világ kicsiny részletét, azzal azt mutatjuk, 
hogy Isten oldalán állunk. 

 
Felhívás: Mit tehetünk mi mindnyájan azért, hogy hatáskörünkben, 

szomszédságunkban bizonyítsuk is, hogy törődünk a természettel és 
egymással?    

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Istenünk, köszönjük neked a 

természet szépségét, és azt, hogy nagyon szeretsz bennünket! Kérünk, 

segíts, hogy környezetünknek is jó sáfárai lehessünk!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2019. augusztus 10. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
„Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és 
ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:33).  

 

A mai világ olyan értékrendszer és sikerelmélet alapján működik, ami 
némileg azért eltér a mennyországétól. Jézus azzal töltötte legtöbb 
idejét a földön, hogy próbálta megtanítani és bemutatni nekünk, milyen 

is az ő országa. Abban a tanításában, amit ma Hegyi beszédként 
ismerünk (Mt 5:1-12), Jézus azt mondja nekünk, hogy örüljünk a 
kellemetlen körülmények között is, és hogy az alázatosok jutalmat 
nyernek. Ez úgy tűnik, mintha egy fejjel lefelé fordított országot 
ábrázolna. Vajon miért?  

Nekem inkább az a véleményem, hogy ez a világ az, ami a feje 
tetejére állt. A kezdet kezdetén még rendben voltak a dolgok, de jött a 
bűn, és felfordította Isten tökéletes világát. A fókusz megváltozott: már 
nem másokon, és Istenen van a hangsúly, hanem az énünkön: lásd, 
önfelmagasztalás, túlzott önérzet, önhittség. Ezért érezzük úgy, hogy 
Jézus önfeláldozó természete és országának tanításai fejjel lefelé 
vannak. Jézusnak csak annyi a célja, hogy újra a helyes pozícióba 
fordítsa azokat! Amikor újra az örökkévalóság összefüggésében látjuk 
a dolgokat, könnyebben megértjük Isten országának mibenlétét, és azt, 

hogy mennyire távol vagyunk attól, ha a világi értékek szerint élünk.  

Mt 25:32-46 szakaszában a juhok és kecskék példázata 
összegzi a másik fókuszt, amit Jézus elvár azoktól, akik be fognak lépni 
az Ő országába. Hogyan teljesítjük mi ezt a mindennapi életünkben? 
Vajon arra összpontosítunk, hogy minél nagyobb gazdagságot 
harácsoljunk össze magunknak, és földi sikereket érjünk el vagy Isten 
országának radikális, önfeláldozó elveit követjük?  

 

Felhívás: Tegyük fontossági sorrendünk első helyére Jézust, az Isten 

országát és az ő igazságát, és élvezzük az áldásokat, amelyek Isten 
szeretete által áradnak ránk egy örökkévalóságon keresztül!.  

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Urunk, 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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2019. augusztus 17. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A sáfárok fenntartás nélkül bíznak Istenben  
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a 
világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak 
árnyéka” (Jak 1:17). 

 
Ebben a materialista korban hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 
azért éljük túl a napokat, mert keményen dolgozunk, ezért tudtunk 
felhalmozni dolgokat és rendszereket magunk köré, hogy rendes, 
boldog életet élhessünk. Próbálunk jó állampolgárként élni, segíteni 
másoknak, fő felelősségünk mégis az, hogy saját túlélésünket 
biztosítsuk. Ez pedig mind jó dolog, nem igaz? Ha önellátóak vagyunk, 
akkor nem leszünk teher mások számára, így van? A valóság azonban 
az, hogy mindezek a dolgok, amikkel körülvettük magunkat – a dolgok 
éppen úgy, mint az emberek –, egy pillanat alatt semmivé lehetnek. Az 
egyetlen tény, amire támaszkodhatunk, hogy Isten teremtett 
bennünket, szeretetével körülvesz, és megígéri, hogy megtart minket.  

Nem is olyan régen, hatalmas szárazság volt Dél-Afrika déli 
részén, és Fokváros lakói számára csökkentették a vízellátást. A 
médiában a „zéró napról” beszéltek. Ez lett volna az a nap, amikor a 
víztározóból teljesen kiürül a víz, és a lakossági vízellátás megszűnik. 
Mindenki próbált felkészülni. A lakók felállították a víztartályokat, 
ásványvízkészleteket halmoztak fel. De tudták, hogy ha a víz elfogyott, 
mindenki egyformán súlyos helyzetbe kerül: gazdagok és szegények 
egyaránt. A krízishelyzetnek megvan az a képessége, hogy kiegyenlíti 
a mezőnyt. Nem számít, ki vagy, mennyit érsz, mivel foglalkozol, 
mindenki egy szempillantás alatt egyenlő lesz. Hirtelen mindenki csak 
Isten teremtménye lesz, aki teljesen tőle függ. Istennek legyen hála, 
Fokvárosban a negyedik téli évszakban esni kezdett az eső – és esett, 
és esett, és esett. Isten elküldte éltető áldását.  

 
Felhívás: Erősítsük meg mi is Istenbe vetett bizalmunkat a hűséges 
sáfárság gyakorlása által!  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, add, hogy megtanuljunk 
teljes szívvel bízni benned!  Ámen. 

 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. augusztus 24. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A sáfárság rendbe teszi a fontossági sorrendemet  
„Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR, aki a 
föld határait teremtette? Nem fárad el és nem lankad meg, 
kikutathatatlan a bölcsessége! Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen 
erejét megsokasítja” (Ézs 40:28-29). 

Fedezzük csak fel, életünk milyen sok területére hat a sáfárság! 
Isten minden jó ajándékának bölcs sáfára kell, hogy legyek. Ide tartozik: 
az egészségem, a családom, az istentiszteletem, a bizonyságtevésem, 
különleges üzenetünk és missziónk, a talentumaim, az időm, a 
környezetem, a pénzem! De miért van az, hogy ha a sáfárságra 
gondolunk, akkor gyakran csak a pénz jut eszünkbe?  

Ellen White azt mondja, hogy a pénz a szív legnagyobb próbája 
(Counsels on Stewardship, 372. o.). Mire alapozza ezt? A Biblia 
világosan kijelenti ezt Mt 6:21-ben, ahol Jézus arról beszél: ahol van a 
mi kincsünk, ott van a szívünk is.  

Milyen egyéb következtetések adódnak abból, hogy Isten 
mindennek a Teremtője és Tulajdonosa? Az, hogy bármely pillanatban 
elveszíthetek mindent, és rádöbbenhetek, hogy teljesen és végleg Isten 
kegyelmétől függ az életem? Miben fog változni az életem, ha rájöttem 
erre? Mi mindenen változtat az, ha az örök valóságok alapján élek, nem 
pedig a földi realitások szerint? Az örök valóság az, ami lehetővé teszi 
a jelenlegi, földi életünket. Amikor arra gondolok, hogy az örökkévaló 
Isten sáfára vagyok, akkor hirtelen a helyére kerül minden a fontossági 
sorrendemben. Képzeljük el, milyen lenne, ha első és legfontosabb 
mindig az Istennel való kapcsolatunk lenne, s az, hogy hogyan állunk 
előtte? Képzeljük el, hogy legfontosabb számunkra, hogy vigyázunk a 
dolgokra, amiknek az őrzésével megbízott? Hogyan alakulnának akkor 
naponkénti döntéseink és szokásaink?  
 
Felhívás: Milyen kiváltság, hogy a jó sáfársággal felkészülhetünk az 
örökkévalóságra, és másokat is felkészíthetünk rá!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, mindenek Teremtője és 

Megváltója, segíts ma meglátnunk életünket az örökkévalóság 

szemszögéből! Tégy bennünket országod hatékony sáfáraivá! Ámen.
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2019. augusztus 31. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
„Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 
tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:16, ÚRK). 

 

Ha Isten mindenek Teremtője és Fenntartója, elismerjük, hogy az Ő megtartó 
hatalmától függünk. Egy pillanat alatt elveszíthetünk mindent, és akkor csak az 
marad, hogy teljesen rá hagyatkozunk. Ez a gondolat segít helyes szemszögből 
látni a dolgokat, és rendben tartani a fontossági sorrendünket. Azért vagyunk 

itt, hogy Isten jó ajándékainak sáfárai legyünk, így építsük az Ő országát. Az Ő 
jó ajándékainak csatornái vagyunk. Mint jó sáfárok készülünk az 
örökkévalóságra, és erre készítünk másokat is. Hogyan változik a fontossági 

sorrendem, ha jó sáfár vagyok? Először is, ez segít abban, hogy Istent soroljam 
az első helyre minden területen. Íme néhány ötlet, hogyan tehetem ezt 
keresztényi életem különböző területein: (lásd az Ígéret kártyát a Bevezetés 

részben): 

1. Elkülönítem minden napom legelső perceit arra, hogy közösséget 
teremtsek az Úrral IMA, a BIBLIA és a Prófétaság Lelke, a szombatiskolai 
tanulmány olvasása által; tartok CSALÁDI ÁHÍTATOT is.  

2. ÉPÍTEM a KAPCSOLATAIMAT: törekszem arra, hogy növekedjek a 
hűségben, a megbocsátásban és a tudatos szeretetben.  

3. KIALAKÍTOK egy új EGÉSZSÉGES SZOKÁST, hogy jobban 
szolgálhassam az Urat lelkemmel, elmémmel, testemmel egyaránt.  

4. FELAJÁNLOK egy napot (vagy estét) minden héten arra, hogy 
Istenért dolgozzak, terjesszem az evangéliumot másoknak bibliaórákon, 
kiscsoportokban, stb., és így vegyek részt a Teljes tagbevonásban.  

5. MEGTARTOM A SZOMBATOT, megfelelően felkészülök rá 
pénteken, gondolataimat és tetteimet helyes mederben tartom.  

6. HŰSÉGESEN VISSZAADOM az Úr tizedét (jövedelmem tíz 
százalékát).  

7. Jövedelmem bizonyos százalékát rendszeresen felajánlom önkéntes 
ADOMÁNYKÉNT az Úrnak.  

 
Felhívás: Ha szeretnél ígéretet tenni te is az Úrnak, mondd el velem 

együtt ezt az imát:  

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Uram, ma felajánlom magam neked. 

Megígérem, hogy téged teszlek első helyre az életemben. Segíts, hogy 

hűséges legyek! Ámen. 

 
 
 
 

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. szeptember 7. 
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
A következetes adakozás rendszere 
„… adjatok, és nektek is adnak, jó mértéket, megnyomottat és 
megrázottat, színig teltet adnak öletekbe. Mert azzal a mértékkel 
mérnek nektek, amellyel ti mértek” (Lk 6:38, ÚRK).  

A Hetednapi Adventista Egyház sáfársági gyakorlata 
egyedülálló. Azt a mintát követjük, amit Isten adott Izraelnek a 
templomi szolgálat támogatására; ám ezzel ma az egyház 
munkáját és az evangélium terjedését támogatjuk. A tizeddel a 
lelkészeket támogatjuk, adományainkkal pedig a misszót és a 
helyi gyülekezet kiadásait.  

A tized egy részét minden adminisztrációs szint továbbítja 
a következőnek (az egyházterületek az unióknak, az uniók a 
divízióknak), míg el nem jut a Generál Konferenciáig, amelynek 
vezetői adminisztrációs célokra, valamint a misszióterületek 
támogatására használják fel.  

A tizedrendszer előnyei közé tartozik az igazságosabb 
elosztás is: a lelkészek területükön belül egyforma összeget 
kapnak. A missziók, amelyek esetleg nem kapnak ugyanolyan 
összegű támogatást, mint mások, további juttatásokat 
kaphatnak. Az önkéntes adományok a helyi gyülekezetek 
kiadásait, az építkezéseket, és a különböző projektek 
támogatását fedezik.  

A kör így teljes lesz, és hatékonyan szolgálja Isten 
művének támogatását. A hűséges tizedfizetés és adakozás az 
egyház minden tagjának örömteli felelőssége. Egyéb projektekre 
és a közösség igényeire is szabadon adakozhatunk, ha már a 
gyülekezetet támogattuk ilyen módon.  
 
Felhívás: Milyen kiváltság a világszéles szervezet tagjának 
lenni, amelynek az a célja, hogy hirdesse az evangéliumot, és 
felkészítsen egy népet az örökkévalóság számára!  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Uram, köszönöm neked azt a 

kiváltságot, hogy támogathatom egyházad munkáját! Ámen



Válaszom mindenre, amit Isten értem 
tett! 

! 
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2019. szeptember 14. 
Adakozás célja: Világmissziós alap 
 
 

Időről időre felmerülhetnek olyan élethelyzetek, amelyek hirtelen 
lehetőséget teremtenek a misszióra. Ezeket a helyzeteket 
gyorsan ki tudjuk használni, ha az anyagi források rendelkezésre 
állnak. Viszont ugyanolyan hirtelen be is zárulhatnak az ajtók, ha 
az anyagiak összegyűjtése miatt hónapokat vagy éveket kell 
várni.  
 
A szokatlan lehetőségek pénzalapját tehát olyankor használják, 
amikor ilyen helyzetek adódnak.  
 
A Generál Konferencia rendszeresen megkapja adományaink 
egy bizonyos részét a divíziókon keresztül, és szétosztja azt a 
missziós projektek és egységek között. A szokatlan lehetőségek 
pénzalapja is ezen a listán van. Az adományozásra bármikor 
lehetőség van, e céllal megjelölt borítékban.  
 
Az elmúlt években ez az adomány átlagban mintegy 700 000 
USA dollárt tett ki, amelynek egy részét televízióállomások 
létesítésére használták fel Norvégiában, valamint az Ebolával 
kapcsolatos ismeretterjesztésre Nyugat-Afrikában.  
 

Felhívás: Nekünk is részünk lehet abban, hogy válaszolunk 
ezekre a sürgős helyzetekre, amennyiben rendszeresen 
felajánljuk önkéntes adományainkat!  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük neked a 

kiváltságot, hogy segíthetünk a rászorulóknak, és így ők is hallhatnak 
majd rólad. Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem 
tett! 

! 
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2019  

Sáfársági Szolgálatok Osztálya  
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája 

38. 

Szombat 

 
 

 

2019. szeptember 21. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A rendszeres adakozás és az arányosság  

„Majd leült Jézus a templomi persellyel szemben, és figyelte, hogy a sokaság 
miként tesz pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott abba. Egy szegény 
özvegyasszony is odajött, és két fillért, azaz egy negyed pénzt dobott bele. 
Akkor előszólította tanítványait, és azt mondta nekik: Bizony mondom nektek, 
hogy ez a szegény özvegyasszony többet adott mindenki másnál. Mert azok 
mindnyájan a fölöslegükből adtak, ez pedig az ő szegénységéből beledobta 
mindazt, amije csak volt, az egész vagyonát” (Mk 12:41-44, ÚRK).  

 

Néhányan közülünk talán gondolkodtak azon, hogy a sáfárság vajon 
mindenkinek való? Mit osszon be vagy kezeljen az, akinek szinte semmije 
sincs? Szabad-e a szegényeket kérnünk arra, hogy adakozzanak az egyház 
számára? Ezek őszinte és fontos kérdések.  

 

Tény, hogy a rendszeres adakozás gyakorlata a Hetednapi Adventista 
Egyházban az arányosság elvén alapul, és segít megvalósítani azt. Biztosítja, 
hogy mindenki sáfára legyen anyagi javainak, annak mértéke szerint, 
amennyivel megáldotta az Úr, így a számára megfelelő/megengedhető 
arányban viselje a terheket, senkit se érjen hátrány.  

 

Az adakozás a Szentírás szerint jövedelemarányosan történik. A tizedet az Úr 
határozta meg, egy tized százalékban. Az adakozások is rendszeresen 
történnek, de a százalék már az egyén szabad akaratú döntésén alapul 
aszerint, hogy mennyire áldotta meg az Úr, anyagi értelemben. Az adományok 
tehát szintén százalék-alapúak. A lényeg az egyén döntése, hogy amikor 
bármiféle jövedelmet kap, hány százalékot szán oda szívből az Úrnak. 
Valójában egy szegény pontosan annyi százalékot ígérhet, mint a gazdag, vagy 
nagyobbat is, mint a bibliai példában szereplő özvegyasszony. Az adakozás 
elsősorban a szív döntése, nem pedig anyagi kérdés. Még a nincstelen is tehet 
ígéretet az Úrnak, hogy amikor majd bevétele lesz, akkor annak arányában fog 
adakozni. Isten nem vár ennél sem többet, sem kevesebbet. Megígérte, hogy 
megáldja a hűségeseket.  

 
Felhívás: Értsük meg, hogy Isten az ő bölcsességében igazságos rendszert 
alakított ki a jövedelemarányos adakozás elvével, amit szívünk örömével 
követhetünk.  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük neked, hogy 
lehetővé tetted mindnyájunk számára, hogy hűséges sáfáraid 
lehessünk a rendszeres adakozás terve alapján! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. szeptember 28. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
Tervezett adakozás és a hagyatéki szolgáltatások  
„Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki 
igazgyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talált, 
elment, mindenét eladta, és megvásárolta azt” (Mt 13:45-46, 
ÚRK).  
 
A hetednapi adventisták arra kapnak bátorítást, hogy 
végrendeleteikben is tartsák szem előtt az Úr művét. Vannak, 
akiknek a végrendelet készítésének már a gondolata sem tetszik, 
mert úgy érzik, ezzel kihívják maguk ellen a sorsot. Mások 
egyszerűen hanyagok. Ám ha valakinek nincs végrendelete, az 
sok kellemetlenséget okozhat a hátramaradt családtagoknak, 
hiszen nekik kell kibogozniuk az illető ügyeit. A végrendelet tehát 
ebből a szempontból megnyugtató megoldás.  

Ezen kívül megérhetjük a Tanácsok a sáfárságról című 
könyvből azt, hogy valójában két bankszámla van csak a 
világegyetemben: az Istené és a sátáné. Az ember halála után 
hátrahagyott anyagi javai egyikbe biztosan bekerülnek. 
Végrendeletével meghatározhatja már előre, melyik 
bankszámlára kerüljenek a földi javai. Nem lenne jobb, ha már 
most eldöntenénk, hogy azok Isten művét szolgálják még akkor 
is, ha mi már nem élünk? Mindez arra is bátoríthat bennünket, 
hogy jobban kihasználjuk a lehetőségeinket olyan alapok 
megteremtésére, amelyeket Isten művére ajánlhatunk fel, addig, 
amíg ezt megtehetjük.  
 
Felhívás: Miért ne határoznánk már el előre, hogy biztosítjuk anyagi 

ügyeink rendezését Isten dicsőségére?  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, köszönjük neked földi 

áldásaidat, amelyekkel elhalmozol bennünket! Bár a te művedet 
tartanánk szem előtt életünk mindegyik szakaszában! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. október 5. 

Adakozás célja: Egyházterületek beruházásai 

 
Mindenre kiterjedő sáfárság:  

„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a 
mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a 
törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot 
és a hűséget! Pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni” 

(Mt 23:23, ÚRK). 

 

Ha a sáfárságra gondolunk, hajlamosak vagyunk azt egyenlővé tenni a 
tizeddel és az adakozással. A sáfárság azonban ennél sokkal több. 
Isten előtti önazonosságunkat jelenti. Mi az ő sáfárai vagyunk, és ez 
keresztényi életünk minden területét érinti:  

* Azt, hogy hogyan használjuk az Istentől kapott ajándékokat 
egyénileg és közösségileg, mások áldására.  

* Hogyan törődünk a körülöttünk élőkkel és a tágabb 
lakókörnyezetünkkel. 

* Felelősen vigyázunk egészségünkre és kapcsolatainkra. 

* Fontossági sorrendünket összhangba hozzuk Isten országának 
elveivel. 

A Szentírásban halljuk Jézus feddő szavait, amelyeket az 
írástudókhoz és farizeusokhoz intézett arról, hogy mennyire kínosan 
pontosak a tizedfizetésben, ugyanakkor elhanyagolják ennél tágabb 
elhívatásukat, hogy gyakorolják az igazságosságot, az irgalmat és a 
hűséget.  

Életem mely területe nincs összhangban Isten törvényével? 
Milyen területen mutatjuk be Őt teljesen rossz színben? Nem lehetünk 
Jézus jó tanítványai, ha nem vagyunk hűséges sáfárok is életünk 
minden területén (holisztikus értelemben).  
 
Felhívás: Szánjunk némi időt arra, hogy úgy gondoljunk a 

sáfárságra, mint olyanra, ami az egész életünkre és minden 
tettünkre kihat!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Uram, segíts, hogy jól szolgáljalak 

téged mindenben, amit csak teszek! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. október 12. 
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A legjobbat adjuk Istennek  
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 
3:16). 

Jézus személyében Isten a legjobb, a tökéletes ajándékot adta 
nekünk! Ebből a tettéből megtanuljuk azt, hogy az ajándékozás Isten 
természetének lényegi része. Először Isten adott nekünk, mindent. A 
legjobbat, legtöbbet adta nekünk Jézus Krisztusban. Ez az ajándék 
pedig megment bennünket az örök haláltól. Amikor adunk, Isten tőlünk 
is a legjobbat várja el, akár nagy, akár kicsi az adományunk, 
pénzérmék, állat, vagy termény formájában tudjuk-e adni. 3Móz 22:18-
20 verseiben Isten így utasítja népét: „Mondd meg Áronnak és fiainak 
és Izráel minden fiának: ha valaki Izráel házából és az Izráelben levő 
jövevények közül fölviszi az áldozatát akár fogadalomból, akár szabad 
akaratból: amit fölvisznek az ÚRnak egészen elégő áldozatul, hogy 
kedvesen fogadtassék: ép és hím legyen, akár marha, akár bárány, 
akár kecske az. Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se 
áldozzatok, mert az nem lesz kedves neki tőletek.” (ÚRK) Isten mércéje 
az adományainkat illetően az, hogy a legkülönbet vigyük neki abból, 
amink van.  

Ellen White ezt írja: „Az Úrnak nincs szüksége áldozatainkra. 
Nem gazdagíthatjuk Őt ajándékainkkal. … Mégis megengedi nekünk, 
hogy kegyelme iránti hálánkat kimutassuk és önfeláldozó tettekkel mi 
is ugyanazt közvetítsük mások felé. Ez az egyetlen módja annak, hogy 
hálánkat és szeretetünket bizonyítsuk iránta. Nem adott nekünk más 
módszert” (Review&Herald, 1887. dec. 6.). A Tanácsok a sáfárságról 
című könyvben pedig így ír: „A legcsekélyebb talentumot és 
legalázatosabb szolgálatot is felajánlhatjuk Jézusnak neki szentelt 
ajándékként, amit saját érdemeinek jó illatával együtt fog az Atya elé 
vinni. Ha őszinte szívvel adtuk neki a tőlünk telhető legjobbat, Isten 
iránti szeretettől vezérelve, és azzal az égő vággyal, hogy Jézust 
szolgáljuk, akkor Ő teljes mértékig elfogadja ajándékunkat.”  
 
Felhívás: Felajánlom-e a tőlem telhető legjobbat Istennek?  

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, Te a legjobbat, legtöbbet 
adtad nekünk Jézusban. Bár tisztelnénk téged azzal, hogy irántad való 
hálánk jeléül a legjobbat adjuk neked! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. október 19. 

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
Segítség! Áldást kaptam! 

„Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a 

gazdagnak az Isten országába bejutni” (Lk 18:25).  
 

Egy ausztrál adventista írt egy könyvet ezzel a címmel: Segítség! 
Áldást kaptam! – Hogyan kerüljük el, hogy Isten áldásai átokká 
váljanak számunkra? Ez elég érdekes cím. Miért lenne az 
Istentől származó áldás olyan probléma, aminek a 
megoldásához még segítség is kell?  

 

A szerző bizonyságtétele szerint eljutott egy pontra, amikor már 
úgy tűnt számára, az anyagi áldások elfordítják őt Istentől és a 
keresztényi élet prioritásaitól, nem pedig vonzzák az Úrhoz; 
bármilyen jó szándék vezérelte is.  

 

Annak érdekében, hogy ez ne így legyen, átszervezte üzletét és 
életét oly módon, hogy közelebb élhessen Istenhez, és 
összpontosíthasson arra, hogy bizonyságot tegyen szeretetéről.  
A mai igeversünk utal arra, hogy az anyagi gazdagság valóban 

csapdát jelenthet azok számára, akiknek ez lesz a legfontosabb, 
nem pedig Isten lénye. A nagy vagyon azonban jó dolog is lehet, 
ha úgy tekintjük magunkat, mint Isten áldásának csatornáit Isten 
műve és mások számára.  

 
Felhívás: Előfordulhat-e, hogy az anyagi javaim kérdése (akár 

túl kevés, akár túl sok legyen belőle) csapdát jelentsen az 
Istennel való közösségemben?   

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Uram, leteszem lábadhoz az 

életemet, és mindenemet, amim csak van! Mutasd meg, hogyan 

használhatom azt a te dicsőségedre és tiszteletedre! Ámen 
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2019. október 26.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A kiváltságos helyzetből adódó felelősség  

„Jerikóba érkezett, és végigment a városon. És volt ott egy Zákeus 
nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézust látni, hogy 
ki ő, de a sokaságtól nem láthatta, mivelhogy alacsony termetű volt. 
Ezért előrefutott, és felmászott egy eperfügefára, hogy onnan lássa, 
mert arra vitt az útja. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, 
észrevette, és azt mondta neki: Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem 
a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt, és örömmel 
fogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és azt mondták, hogy 
bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta 
az Úrnak: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha 
valakit valamivel megcsaltam, annak négyszer annyit adok helyette. 
Erre Jézus azt mondta neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, 
mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az Emberfia, hogy 
megkeresse és megtartsa, ami elveszett” (Lk 19:1-10, ÚRK).  

 
Sok tanulságot levonhatunk Zákeus történetéből. Átgondoltuk már 
valaha, hogy miért úgy reagált, ahogyan? Miért döntött úgy, hogy 
vagyona felét odaadja a szegényeknek, és négyszeresen visszaadja a 
pénzt azoknak, akiket megkárosított? Az adóstól bizonyára csak azt 
várják, hogy pontosan annyit adjon vissza, amennyivel tartozik. Úgy 
tűnik, Zákeus ennél többet tesz. Jóvátételt fizet. Felismerte azt, hogy 
csalásaival megkárosította az embereket, és jóvá akarta ezt tenni. 
Vannak példák a mi közösségünkben is arra, hogy valakit 
megkárosítottak? Vannak köztünk olyan kiváltságosak, akik Zákeushoz 
hasonlóan megoldást tudnak a helyzetre? 

 

Felhívás: Mit tehetnék azért, hogy segítsek helyreállítani a 
kapcsolatokat, amiket az előjogok gyakorlása vagy a hátrányos 
megkülönböztetés tönkretett?  
 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Uram, segíts nekem a tőled 
kapott áldásokat arra használni, hogy segíthessek a körülöttem 
élőknek! Ámen. 

 
 
 

 

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. november 2.  
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet 
 
Az adakozás öröme  
„Mert tudjuk, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven 
is arat. Mindenki úgy, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy 
kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Mert Istennek van 
hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy 
mindenben mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven 
teljék minden jótéteményre” (2Kor 9:6-8, ÚRK).  
 
Találkoztam néhány emberrel, akik nagyszerű példát mutattak nekem arra, 
hogyan tervezik meg az adakozásukat. Ők jó sáfárok, akik hűségesen 
visszaadják az Úr tizedét, jövedelmükből rendszeresen meghatározott 
százalékot adnak adományként a helyi gyülekezetnek, és további 
összegeket különleges projektekre, vagy közösségi szükségletekre, de ez 
nem minden. Van köztük, aki külön bankszámlát nyitott, vagy alapot hozott 
létre, ahová rendszeresen átutalja a jövedelme egy százalékát, amihez 
hozzáférhet, ha különleges szükséglet vagy lehetőség adódik, és 
adakozhat, ha a Szentlélek vagy saját szíve úgy indítja.  

Az egyik nagyszerű dolog abban, ha így tesszük félre a pénzt, az, 
hogy érzelmileg eltávolodunk tőle, mert arra már nem úgy gondolunk, mint 
ami a miénk. Istennek szenteltük, az ő késztetései alapján használjuk majd 
fel. Amikor lehetőségek adódnak, nincs kérdés, hogy mit teszünk. Ott van, 
fel lehet használni a jó ügy érdekében. Ez nagyon megkönnyíti az 
adakozást!  

Gondoltam, hogy kipróbálom magam is. Néhány hónapon keresztül 
félretettem egy bizonyos összeget. Aztán hallottam valakiről, akinek sürgős 
orvosi beavatkozásra volt szüksége, de nem volt pénze a költségekre. 
Azonnal eszembe jutott: „Várj csak! De, hát én tudok adni!” Még ha csekély 
része volt is a szükséges összegnek, mégis segített, hogy a felajánlások 
összegyűljenek. Nagyon ajánlom mindenkinek ezt a tapasztalatot! Isten jó! 
Nem csak megáld minket, de engedi, hogy hasonlóvá váljunk hozzá, és 
megtapasztaljuk, milyen öröm másoknak adni. Azt is megígéri, hogy 
megáld bennünket továbbra is, hogy folytatódhasson az adakozás köre!  
 

Felhívás: Tervezzünk előrelátóan, hogy segíthessünk azoknak, 
akiknek súlyos problémáik adódnak!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Köszönöm, Uram, az adakozás örömét! 

Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2019. november 9.  
Adakozás célja: Évenkénti 
hálaadomány (Globálmissziós célra) 
 
Ma az évenkénti hálaadomány napja van. Ha az áldozatos 

adakozásról hallunk, az áldozat szóról az állatok jutnak 

eszünkbe, az égőáldozatok. Az évenkénti hálaáldozat azonban 

nem erről szól. Az áldozat lehet adomány, de jelentheti azt is, 

hogy feladunk valamit. Innen kapta ez az adomány a nevét.  

 

Ennek az évenkénti egyszeri céladománynak akkor született az 

ötlete, amikor az Adventista Egyház tengerentúli missziós 

programját csaknem fel kellett függeszteni, mert nem volt elég 

pénz a munkához. Az adventista tagok hatalmas áldozatok árán 

gyűjtötték össze a szükséges összeget.  

 

Habár ma nem az a helyzet, hogy a missziós programok 

leállnának, azért hatalmas kihívások várnak ránk. A világ 

népességének csak egyharmada keresztény. Ez azt jelenti, hogy 

a föld népességének kétharmada még nem ismeri Jézust.  

 

Jézus életét adta azért, hogy megváltsa a világot. Mi készek 

vagyunk csak egy ebédet vagy rágcsálnivalót vagy üdítőt 

kihagyni azokért a milliókért, akik még mindig nem ismerik 

Jézust?  

 

Felhívás: Adjunk olyan bőkezűen, amennyire csak tudunk az 

éves hálaadományok gyűjtésének keretében, és segítsünk a 

globálmissziós úttörőknek, hogy elvihessék a Jézusban való 

reménységet a még el nem ért embereknek!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, segíts nekünk feladni a földi 

dolgokat, hogy másoknak örök élete lehessen! Ámen.



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. november 16.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
„Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó 
Szentlélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a 
magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért 
Istent a ti testetekben.” (1Kor 6:19-20) 
 
„Tehát akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent 
Isten dicsőségére tegyetek.” (1Kor 10:31) 
 

Az egyik legnagyobb kincsünk az egészségünk. Ezt csak akkor 
mérjük fel, amikor elveszítjük. Mindnyájan más-más egészségi 
állapotban vagyunk, ám mindnyájunknak van miért hálát adnunk 
az Istennek – helyzetünktől függetlenül. Mindazonáltal, vannak, 
akik nem fogják fel, mennyire fontos a körülményekhez mérten 
leginkább vigyázni az egészségükre, és dicsőséget adni 
Istennek ezáltal is. Melyek a jó egészség elemei? Nézzük csak! 
Az angol CELEBRATIONS (ünnepségek) szó kezdőbetűivel 
állítottak össze testvéreink egy listát:  

1) jó döntések; 2) testmozgás; 3) tiszta víz (fogyasztásra 
és tisztálkodásra); 4) környezetünk (védelme, otthonunk, 
kapcsolatain tisztasága); 5) hit és bizalom Istenben; 6) pihenés; 
7) friss levegő; 8) mértékletesség; 9) becsületesség, integritás; 
10) optimizmus; 11) egészséges táplálkozás; 12) szociális 
támogatás és segítségnyújtás, ha szükséges.  
 
Felhívás: Egészségem mely területeire tudnék nagyobb 
figyelmet fordítani, Isten dicsőségére?    

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Uram, köszönöm az életet és az 

egészséget! Kérlek, gyógyítsd meg azokat, akik szenvednek, és adj 
nekünk készséget arra, hogy mindent megtegyünk egészségünk 
javítása érdekében! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. november 23.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
Az Isten jellemével kapcsolatos sáfárság  
„Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, 
hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne 
nézze kiki a maga [hasznát,] hanem mindenki a másokét is. 
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus 
Jézusban is, Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette 
zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő, Hanem önmagát 
megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És 
mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, 
engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig” (Fil 2:3-
8).  
 

Mint Isten sáfárai, nem csak Isten misszióját képviseljük a földön, 
hanem Isten jellemét is. Milyen ez az Isten? Filippi 2 elmondja nekünk, 
hogy Jézus mindig mások érdekeit nézi. Megalázta magát, és vállalta 
a halált értünk.  

Isten azért teremtette kapcsolatokra az embert, hogy ezeken 
belül tanuljunk meg hozzá hasonlóvá válni. Hogy néznek ki a 
kapcsolataink? Gyakoroljuk-e az alárendelődés művészetét, vagy 
szeretünk a saját fejünk után menni? Ha összehasonlítjuk magunkat 
Jézus jellemének leírásával (Filippi 2), vajon mennyire haladtunk? 
Amikor mások ránk néznek, látják-e bennünk Jézust?  

Ellen White írja: „… az angyali seregeket a béke és az öröm, a 
menny akaratának való teljes alárendelődés jellemezte. Az Isten iránti 
szeretet volt a legfontosabb számukra, egymás iránti szeretetük nem 
volt részrehajló. A bűn megjelenése előtt ilyen állapotok uralkodtak” 
(The Spirit of Prophecy, 4. köt., 316-317. o.). Úgy tűnik, az Isten 
akaratának való teljes alárendeltség tartotta bűntelenül az egész 
univerzumot. Ugyanezekre a jellemzőkre lesz szükség az 
örökkévalóság eljövendő korszakaiban is.  
 
Felhívás: Gyakoroljuk az Isten akaratának való alárendelődést azáltal, 
hogy alázatosak vagyunk és megengedők egymással szemben már itt 
és most!   

 

(Ajánlott segítség az imához)  Ima: Drága Istenünk, hadd legyünk jellemed 
jó sáfárai! Ámen 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. november 30.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
Az átalakulást szolgáló sáfárság 
 
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem 
él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten 
Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta 
érettem.” (Gal 2:20) 

 

A sáfárságot gyakran mérik szemmel látható viselkedési formákkal, 
amilyen a tizedfizetés és az adakozás. Fontos felismernünk, hogy 
mindez szívbéli hiten kell, hogy alapuljon. Íme néhány példa:  

 
A felszínen azt látjuk, hogy valaki tizedet fizet, adományokat ad, de 
mélyebb szinten Krisztus uralmát látjuk, amint megnyilvánul az illető 
pénzkezelésében. A felszínen azt látjuk, hogy valaki kiveszi a pénzt a 
tárcájából, de mélyebb szinten azt, hogy átadta szívét Istennek. A 
felszínen egy sáfársági programot látunk a gyülekezetben, de mélyebb 
szinten tudjuk, hogy őszinte keresztények életmódja támogatja azt. Ha 
Krisztussal együtt megfeszíttettünk, és Ő él helyettünk, akkor az önző 
természetünk másokat szolgálóvá válik, kapzsi életünk egyszerűvé; 
önfelmagasztalásunk átadássá; és ahol addig csakis az én állt a 
középpontban, ott az Istennek és másoknak való szolgálat fog 
uralkodni.  
 
Világi értékrendszerünk lelkivé alakul. Eddig a mulandókat szerettük, 
de most a végtelent; többé nem énünk van a középpontban, hanem 
Krisztus, a rövidtávú dolgok helyett a hosszútávon kezdünk 
gondolkodni, önfejűségünket felváltja a Szentlélek irányítása. Mindezek 
közepében pedig ott van Jézus. A helyes magatartás és a helyes 
hitelvek csak akkor találkoznak, ha helyes kapcsolatunk van Jézussal.  

 
Felhívás: Összpontosítsunk Jézussal való kapcsolatunkra, hogy hitünk 
mély és gyümölcsöző legyen!  

 
Ima: Drága Urunk, alakíts át bennünket, mint jó sáfáraidat, 
gondolatainkat és tetteinket egyaránt! 

 
 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2019. december 7.  
Adakozás célja: Magyar ADRA 
 
Az adakozás elvei  

Ellen White beszél olyan emberekről, akik adakoznak; vagyis 
pontosabban, akiket dicsérnek az adakozásukért, de akik mégis 
veszélyben vannak, mert úgy érzik, amikor adakoznak, hogy ők milyen 
bőkezűek, de csak hirtelen indíttatásból adnak. Akkor, amikor 
belelkesednek, mondjuk egy felhívás hatására. Azért adnak, mert az 
megelégedést nyújt nekik pillanatnyilag. A lelkész talán meg is dicséri 
őket, de nem tudja, hogy ezek az emberek valójában fösvények, és 
csak önös érdekeiket szolgálják. (Counsels on Stewardship, 205-206. 
o.).  

Hogyan kerülhetjük el, hogy saját adakozásunk csapdájába 
essünk?  

Úgy, hogy rendszeresen adunk, amikor csak bevételünk van, 
fizetésünk vagy hasznunk. A tizedet az Úr által meghatározott módon 
számoljuk ki. Az önkéntes adományokat szintén az egyénileg 
elhatározott arányban adjuk, a bevételünknek megfelelően. Ha így 
adakozunk, az megvéd attól, hogy adakozásunkban is önzőek legyünk 
ahelyett, hogy sáfárok lennénk. Ezek az adakozási elvek biztosítják, 
hogy Istent imádjuk inkább, mint önmagunkat. Más projektekre és 
szükséghelyzetekre is adakozhatunk egyénileg, ahogyan a felhívások 
nyomán a Szentlélek indít.  

A bőkezűséget a Szentírásban lefektetett isteni alapelvek szerint 
kell gyakorolnunk, valamint az ő vezetése alapján, hogy sáfárságunk 
igazán szent gyakorlat legyen.  

 

Felhívás: Az Úr segítségével legyünk engedelmesek és rendszeresek 
adakozásunkban, és ajánljunk fel kedves áldozatokat neki! 

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Uram, add, hogy alárendeljem 

akaratodnak az adakozási gyakorlatomat is, hogy önző indítékok 

nélkül adhassak! Ámen



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
! 
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2019. december 14.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
Gyakorlati sáfárság gyermekek számára  
„Tanítsd a gyermeket, mely úton járjon: még ha megöregszik, akkor 
sem távolodik el attól.” (Péld 22:6) 

 
A mai világban gyakran felmerül a probléma, hogy a szülők úgy érzik, meg 
kell adniuk gyermekeiknek a legjobb lehetőségeket a sikerhez, és a 
legújabb tárgyakat, úgymint játékok, elektronikai eszközök, vagy utazási 
lehetőségek. Nem feltétlenül gond, ha ez így van. A gyerekeknek azonban 
nagyobb szükségük van arra, hogy megtanulják, hogy hogyan adjanak, 
mint hogy hogyan fogadják el, amit kapnak. Azt is meg kell érteniük, hogy 
Isten mindenek Teremtője és Tulajdonosa, és minden jó ajándék Forrása. 
Nekik is meg kell tanulniuk, hogy Isten jó ajándékainak és tulajdonának 
önzetlen csatornái legyenek mások számára. Meg kell tanulniuk 
gazdagságukat jótékonysággá alakítani, és jó sáfársági gyakorlat által 
Isten országa számára fejleszteni jellemüket.  

Gyakorlati tanács, hogy a gyerekeknek legyen otthon egy 
pénztárcájuk, vagy kis zsákjuk, amibe a pénzt gyűjthetik. Mondjuk négy 
zseb van rajta, és fel lehet akasztani a hálószoba ajtajára. A felső zsebet 
így jelöljük meg: „Magamat adom Istennek”, és ragasszuk rá a gyerek 
fényképét. A gyerek írjon egy kis listát saját képességeiről, amit fejleszteni 
szeretne és az Úr munkájában kamatoztatni, és tegye bele a kis zsebbe. A 
következő zseb a tized zsebe. A kicsi tegye bele zsebpénzének vagy 
ajándékba kapott pénzének tíz százalékát. A harmadik zsebre írjuk rá: 
Adományok: ----%, a vonalra pedig írjuk be, hogy hány százalék legyen. 
Ezt a gyerek döntse el. Ebbe a zsebbe is bele kell tenni a megfelelő 
összeget, amint pénzt kap valahonnan. Az utolsó zseben pedig a 
„különleges projekt”, és egy másik százalék felirata legyen. Mindegyikben 
lehet egy bátorító igevers is. Szombat reggelenként tegyük a zsebekben 
összegyűjtött pénzt borítékba feliratokkal együtt, és a kosárba a gyerek 
tegye majd bele a szombatiskolán, illetve az istentiszteleten.  
 

Felhívás: Segítsünk a gyerekeknek, hogy megtanulják a rendszeres 
adakozást, és ne csak alkalomszerűen dobjanak egy-egy pénzdarabot 
a kosárba!   

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, segíts, hogy megtanítsuk a 
gyerekeinknek a jó sáfársági szokásokat, s ehhez kreatív módszereket 
és saját példánkat is felhasználjuk! 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. december 21.  
Adakozás célja: Helyi gyülekezet 
 
A napkeleti bölcsek ajándékai  
„Elborít a tevék sokasága, Midján és Éfa tevéi; mind Sebából jönnek, 
aranyat és tömjént hoznak, és az ÚR dicséretét hirdetik” (Ézs 60:6, 
ÚRK).  
 

Az évnek ebben a szakaszában Jézus születésének történetéről beszél 
a keresztény világ. A gyerekek betlehemes játékot adnak elő, a 
felnőttek pedig elmélyülve hallgatják és nézik őket. Magával ragadó 
történet ez! Az Isten Fia emberi formában született meg a földre. A 
Jézus körül ekkor megjelenő fontos szereplők között ott vannak a 
napkeleti bölcsek. Bár a Biblia nem árulja el, hogy ők maguk hányan 
voltak, de három ajándékról tudunk: az aranyról, a tömjénről és a 
mirháról.  

Az archeológusok felfedezése szerint ezek egy királynak, sőt, 
egy istennek szánt ajándékok voltak. A feltárások bizonyították, hogy II. 
Szeleukosz uralkodó e három ajándékot ajánlotta fel Apolló istennek a 
milétuszi templomban, Kr. e. 243-ban. A mai alapigénkben Ézsaiás 
próféta azt írta, idegen királyok hozzák ezeket az ajándékokat, hogy az 
Úr dicséretét hirdessék. 

Érdekes megjegyezni, hogy ezek az idegenek tudták, hogy 
Jézus Király volt. Talán azt is tudták, hogy majd meg fog halni a világ 
bűneiért, hiszen a mirhát a holttestek balzsamozásához használták. 
Bárhogy állt is a helyzet, ma számunkra az a legfontosabb kérdés, hogy 
elfogadjuk-e Jézust királyunknak, vagy sem. Nem csak „bármilyen 
királynak”, hanem az Egyetlennek, aki Isten, és olyan sokat adott 
értünk. Róm 8:32 mondja: „Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele 
együtt?” (ÚRK)  

 

Felhívás: Szívünk hálájával mindazért, amit Jézus értünk tett, 
mit adhatunk ma neki? Bármit is hozunk neki ajándékba, 
emlékezzünk arra, hogy számára a szívünk a legértékesebb 
ajándék.    

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Istenünk, fogadd el ma a 
szívünket, és ajándékainkat, amiket eléd hozunk! Köszönjük 
hatalmas ajándékodat, Jézust! Ámen. 



Válaszom mindenre, amit Isten értem tett! 
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2019. december 28.  

Adakozás célja: Helyi gyülekezet 

 
A tizedfizetés segít a gyülekezeti tagok megtartásában  

„Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat 
és birtokaikat eladogatták, és szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek 

szüksége volt. Mindennap kitartóan, egy szívvel-lélekkel összegyűltek a 
templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel 
részesedve az eledelben, Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet 

találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel” 

(ApCsel 2:44-47, ÚRK).  

 

Gyakran előfordul, hogy nem túl szívesen beszélünk a sáfárságról, sem a régi 
gyülekezeti tagoknak, sem azoknak, akik újonnan csatlakoztak a 

gyülekezethez. Kényelmetlennek érezzük, hogy arról beszéljünk velük, adjanak 
pénzt a gyülekezet számára. A sáfárság azonban a korai keresztény 
egyházban természetes gyakorlat volt.  

 

Azt tudtátok, hogy az adventisták tizedfizetési szokásait elemző tanulmányok 
szerint azok, akik hűséges tizedfizetők, többnyire az egyházban maradnak? 
Vajon miért?  

 

Lehetséges, hogy amikor az ember pénzt fektet valamibe, akkor ott marad, 
nagy a valószínűsége, hogy ott marad, hogy lássa, hogyan térül meg vagy 
kamatozik a befektetése. Vagy pedig, ha az embereknek dolguk van a helyi 

gyülekezetben, akkor növekednek lelkileg, és valószínűbb, hogy adakoznak is. 
Bárhogy is van ez, a sáfárság olyan terület, ami hatással van arra, hogy a tagok 
benn maradjanak a közösségben. A sáfárságról szóló tanítás is nagyon fontos. 

Az egyik lelkész elmondta nekem, hogy ő meglátogatta azokat, akiknél 
észrevette, hogy lankadtak a tizedfizetésben, és felajánlotta nekik, hogy segít 
rendbe tenni a dolgokat az Úrral, és újra hűséges sáfárokká válni. A tagok 

pedig, ahelyett, hogy zokon vették volna, inkább megkönnyebbültek, és 
felbátorodtak, hogy újra tizedfizetők legyenek. Nem csak az Úrral való 
kapcsolatuk fejődött, de a lelkész azt is észrevette, hogy lelkesebben részt 

vettek a gyülekezeti tevékenységekben. Ezek a beszámolók mutatják, hogy a 
sáfárság fontos része lesz az életünknek, ha azt Krisztusnak átadjuk. 

 
Felhívás: Ne szégyelljünk beszélni a sáfárságról és az adakozásról!  

 

(Ajánlott segítség az imához) Ima: Drága Urunk, segíts, hogy hűségesek 

legyünk hozzád, és ne szégyenüljünk meg, mint sáfárok! 


