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FIGYELEM!
E dátummal ellátott forrásanyagot 2015 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:
http://huc.adventista.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_vi
ew&gid=147&Itemid=111
Jelen anyagot a Hetednapi Adventista Egyház Generál
Konferenciájának Sáfársági Szolgálatok Osztálya (12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, USA) készítette a 2016-os
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!

3
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

Előszó

Írta: Penny Brink
a Generál Konferencia Sáfársági Szolgálatok
Osztályának alelnöke
Ebben az évben a felolvasásokat a tizedhez és
hálaadományokhoz Dr. Danijela Schubert írta. Témája: A
sáfárság fonala a Biblián keresztül. Danijela többek között
a Dél-Csendes-óceáni Divízió sáfársági kapcsolattartó
személye Sydneyben, Ausztráliában. Az ő felhívása arra,
hogy kövessük a sáfárság fonalát a Biblián keresztül, arra
emlékeztet minket, hogy Isten, az Ő bölcsességével,
előteremtett minden eszközt arra, hogy tanulmányozni tudjuk
az ő szavát, és hogy a sáfárság is az Ő bölcsességének a
része.
Isten szavában – az írott szóban, és abban a szóban, ahogy
testté lett, és köztünk lakozott -, megtaláljuk a tökéletes
példát a sáfárságra. Jézus eljött, hogy Atyja akaratát
teljesítse, és mint jó sáfároknak és Jézus tanítványainak,
nekünk is ezt kellene cselekednünk. Bár Jézus egy lépéssel
tovább vitte a dolgokat. Nem csupán a legjobb sáfár volt és
a példaképünk, hanem Ő a Mester, aki életét adta az Ő
sáfáraiért. Maradhatnak-e még fenntartásaink azok után,
hogy átgondoljuk, mekkora ajándékot adott számunkra?!
Az a megtiszteltetés ért, hogy 2015 áprilisában ausztráliai
utam során találkozhattam Danijelával és Lyndrea
Maywalddal – aki szintén sáfársági munkatársunk. Mindig
öröm olyan emberekkel megismerkedni a világban, akik
partnereink a sáfárság oktatásában.
Alig várjuk, hogy veletek
együtt kövessük a sáfárság
fonalát a Biblián keresztül az
idei felolvasásokban!
Balról jobbra: Danijela Schubert,
Lyndrea Maywald, Penny Brink
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Dr. Danijela Schubert életrajzi adatai
Danijela egy mediterrán városban, Pulában, Horvátországban
született, és ott is nőtt fel. Akkoriban az a terület
Jugoszláviához
tartozott.
Habár
nagyon
szegény családban
nőtt fel, és rengeteg
kihívással
kellett
szembenézniük,
ráadásul az ország
kommunista volt, az
élete
Isten
kegyelméről
tanúskodik.
Hetednapi
adventista lévén sok helyre eljutott az egyházon keresztül,
először is egy középiskolába, ahol megismerte jövendőbeli
férjét. Azóta együtt éltek, tanultak és dolgoztak sok
országban:
Franciaországban,
a
Fülöp-szigeteken,
Pakisztánban, Pápua Új-Guineában és Ausztráliában.
Danijela két mester diplomát szerzett és doktorált is, valamint
két könyvet publikált. Karrierje legnagyobb részében teológiai
tanárként dolgozott. Jelenleg a Hetednapi Adventista Egyház
Dél-Csendes-óceáni Divíziójának adminisztratív osztályán
dolgozik Sydneyben, Ausztráliában.
Danijela boldog házasságban él Branimirrel. Két felnőtt fiuk
van.
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SZOMBATOK, AMELYEKRE NEM JELÖLTÜNK KI
KONKRÉT ADAKOZÁSI CÉLT (DIVÍZIÓ).
2016-ban hat olyan szombat van, amelyekre nem
jelöltünk ki konkrét adakozási célt. Ezekre a
szombatokra a divíziók bizottságai határoznak meg
adakozási célokat. Szabadon dönthetnek, hogyan
osztják fel a lehetőségeket a divízió, az unió vagy az
egyházterületek céljait illetően. Ezért nevezik ezeket
„Divíziós” adakozásoknak az adakozási naptárban.
Ezek a szombatok a következők:
Január
Február
Június
Augusztus
Október
December

9
13
11
13
8
10

Tizenharmadik szombati adományok 2016-ban

Dél-amerikai Divízió .….......………..………..Március 26
Dél-Csendes-óceáni Divízió .........……………..Június 25
Közép-kelet-afrikai Divízió ….................Szeptember 24
Közép-európai Divízió................................December 31
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ADAKOZÁSI
NAPTÁR
Január
2…………….…………..….....Misszió/Helyi gyülekezet
9……………………………..........Magyarországi ADRA
16…………………………......................Helyi gyülekezet
23……………………..…....….............. Helyi gyülekezet
30…………………..…….…...................Helyi gyülekezet
Február
6…………. ....................…Divízió - Newboldi főiskola
13…………………………........ Misszió/Helyi gyülekezet
20…………………...…..…….................Helyi gyülekezet
27………………….......….....……......... Helyi gyülekezet
Március
5………...…..….………. Egyházterületek beruházásai
12*+………...……………....REK + Adventista Világrádió
19…………....…...................................Helyi gyülekezet
26…………...……....………....…......... Helyi gyülekezet
Április
2*+………….......... Generál Konferencia - Világmisszió
9……....……….......…........................ Helyi gyülekezet
16……...………….…………................. Helyi gyülekezet
23………...………...…….......…........... Helyi gyülekezet
30……………………………………….. Helyi gyülekezet
Május
7*+……...…......................……(TED) Katasztrófa, éhínség
14…..................................................... Helyi gyülekezet
21…………………………......................Helyi gyülekezet
28 ………………….............................. Helyi gyülekezet
Június
4………......…….... Magyar Unió - Nagyvárosi misszió
11………….......................................... Helyi gyülekezet
18…………..………………....................Helyi gyülekezet
25……………..…....……..................... Helyi gyülekezet
vi
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Július
2………………………....…....Misszió/Helyi gyülekezet
9*+……..…………Generál Konferencia - Világmisszió
16………………….………....................Helyi gyülekezet
23………………...…........................... Helyi gyülekezet
30……………….............……..………. Helyi gyülekezet
Augusztus
6…..…...……….....Magyar Unió - Balatonlelle, Bózsva
13……………………........................... Helyi gyülekezet
20…………………….……....................Helyi gyülekezet
27…………………….........……........... Helyi gyülekezet
Szeptember
3…………….………...……....Misszió/Helyi gyülekezet
10*+….……...GK Világmisszió (Szokatlan események)
17………….….….……….....................Helyi gyülekezet
24………….…………....…….............. Helyi gyülekezet
Október
1 …………………....………...Misszió/Helyi gyülekezet
8..……....Magyar Unió - Adventista Teológiai Főiskola
15…………………...………..................Helyi gyülekezet
22………………….….......................... Helyi gyülekezet
29……………….…..………..................Helyi gyülekezet
November
5*+……..…........... Őszi hálaadomány (Globál Misszió)
12……............................…… Misszió/Helyi gyülekezet
19……….……………… …...................Helyi gyülekezet
26………..………................................ Helyi gyülekezet
December
3…………....………………....Misszió/Helyi gyülekezet
10…………….................. Egyházterületek beruházásai
17………….……..……….....................Helyi gyülekezet
24………..………….....…................... Helyi gyülekezet
31…………….………………………… Helyi gyülekezet
*

A programot a Generál Konferencia biztosítja
Szerte a világon adakoznak erre a célra

+
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Adományok összesítése
Generál Konferencia 5
Divízió
2
Egyházterület/Unió 6
Helyi gyülekezet
40
Összesen:
53
A PROGRAMBA BEILLESZTETT
KÜLÖNLEGES ADAKOZÁSOK
Március 12……….........…............Adventista Világrádió
Április 2..…………………....Világmisszió költségvetése
Május 7 ….....…….. Katasztrófa, éhínség enyhítése
Július 9……….............…... Világmisszió költségvetése
Szeptember 10…..……......Világmisszió költségvetése
(Szokatlan események)
November 5..….............…..Őszi hálaadomány (Globál
Misszió)

A BEVEZETŐ LAPOK INFORMÁCIÓI MEGTALÁLHATÓK A KÖNYV VÉGÉN IS ARRA AZ
ESETRE, HA EZEK A LAPOK ELVESZNÉNEK AMIATT, HOGY A HETI FELOLVASÁSKOR
KISZAKÍTJÁK AZOKAT.
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2016. január 2.
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Magyarországi ADRA

1.
Szombat

1Móz 21:33: „Ábrahám pedig tamariszkuszfákat ültetett Beérsebában, és
segítségül hívta ott az Úrnak, az örökkévaló Istennek a nevét.”
Egy nap Abimélek és Pikhól (hadseregeinek parancsnoka) eljött
Ábrahámhoz. Elismerték, hogy Isten megáldotta Ábrahámot. Nem sokkal
azelőtt Ábrahám – 318 kiképzett emberével – legyőzött négy királyt, és
azok seregeit. Abimélek ekkor arra gondolt, hogy egy ilyen emberrel
érdemes barátságot kötni. Kötöttek egy megállapodást, miszerint nem
fognak hamisan cselekedni egymás ellen, gyermekeik ellen, vagy
leszármazottaik ellen. Abimélek kedvesnek tűnt Ábrahám szemében, és az
ország lakóinak szemében is, ahol idegenként élt. Ábrahám beleegyezett a
megállapodásba. Aznap még egyéb nézeteltéréseket is megoldottak,
miközben egy közeli forrás mellett álltak.
Mit tett ezután Ábrahám? Elültetett egy fát, és köszönetet mondott
Istennek!
Nekünk is kedvesnek kell lennünk szomszédainkkal és az országunkban
élő emberekkel. Képzeljük el, mi lenne, ha az Adventista Egyház minden
egyes tagja elültetne egy fát ebben az évben a teremtő Isten dicsőítésére
és elismerésére!
Felhívás: Ebben az évben mutassuk meg, hogy törődünk Isten teremtett
világával! Legyünk kedvesek egymással, vigyázzunk Földünkre! Ültessünk
egy fát, vagy találjunk ki egyéb kreatív ötleteket!
Ima: Köszönjük Istenünk, hogy megalkottad a világot! Segíts, hogy tudjunk
róla
megfelelően
gondoskodni,
és
másokról
úgyszintén!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
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2016. január 9.
Adakozás célja: Magyarországi ADRA
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

2.
Szombat

2Móz 15:20: „Akkor Miriám prófétaasszony, Áronnak nénje dobot vőn
kezébe, és kimenének utána mind az asszonyok dobokkal és táncolva.”
Nem volt könnyű elhagyni a helyet ahol éltek – még akkor sem, ha az
rabságuk helye volt. Az izraelitáknak meg kellett bízniuk Mózesben, az
elődeik történeteiben és az ígéretekben, amiket ezek a történetek
hordoztak.
Isten sok-sok csodán és csapáson keresztül mutatta meg nekik, hogy Ő
erősebb, mint az összes egyiptomi istenség együttvéve.
De még így is megrémültek, amikor a tengerparton kellett állniuk, hátuk
mögött az egyiptomi sereggel.
Milyen fantasztikus lehetett átkelni a száraz vízmederben, nézve a
hatalmas vízfalakat, és átélni egy csodát! Ám ez mégsem volt könnyű,
hiszen az egyiptomi sereg mögöttük volt, és üldözték őket.
Miután az utolsó izraelita is átért a tengeren, a vízfalak visszazúdultak a
mederbe, s az ellenség odaveszett. Egy ének csendült fel a tömeg
soraiban, amit Mózes és Miriam vezetett: a dicséret és öröm dala.
Felhívás: Miriamhoz hasonlóan, mi is kifejezhetjük örömünket Isten
megmentő hatalmáért. Mi is kövessük azokat, akik vezetnek minket az
örömteli dicséretben! A mai adományunk fakadjon egy örömteli, hálás
szívből!
Ima: Istenünk, hadd nyíljon meg a szemünk, hogy láthassuk csodáidat
életünkben!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
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2016. január 16.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

3.
Szombat

3Móz 27:30: „A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből
az Úré; szentség az az Úrnak.”
Miközben az izraeliták úton voltak Egyiptomból Palesztina felé, nagyon sok
útmutatást kaptak. Egy új nemzetet alapítottak az ígéret földjén, és egy jó
kormányzatott kellett kialakítaniuk. Tudták, hogy Egyiptomban hogyan
működött a társadalom, főleg azt, ahogyan a szolgákat kezelték, de ez nem
az a működési forma volt, amit Isten akart.
A 3Móz 27:30 nem az egyetlen hely, ahol megemlítik a tizedet; Ábrahám
már azelőtt is fizette a tizedet.
Az Istennek való felajánlás már akkor is egy régen meghonosodott szokás
volt.
A tized Istené. Amikor elhozzuk Neki tizedünket, olyankor egyszerűen csak
visszaadunk valamit, ami egyébként sem volt a miénk. Ha kapunk tíz almát,
egyet vissza kell adnunk Istennek, mert az az övé.
Felhívás: Gondoljunk mindarra, amit Istentől kaptunk. Visszaadtuk az
elvárt tizedet a tulajdonosának?
Ima: Köszönjük, Istenünk, az összes áldást, amit Tőled kaptunk. Segíts
nekünk, hogy vissza tudjuk adni azt a kis részt, amit elvársz tőlünk, és ami
igazából mind a Tiéd!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
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2016. január 23.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

4.
Szombat

4Móz 14:2: „És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel
fiai, és monda nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna
Egyiptom földén! vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk!”
Lehet, hogy ez egy furcsa szakasz ahhoz, hogy az adakozáshoz
felolvassuk. Nem ez az egyetlen igevers, ahol az izraelitákat zúgolódni,
morgolódni és panaszkodni látjuk. Arra gondolhatunk, hogy ha az ő
helyzetükben lennénk, biztosan másképp viselkednénk. Tényleg így lenne?
Mindannyian más kihívásokkal állhatunk szemben. Néhányan anyagi
gondokkal küzdenek, miközben mások jól élnek. Néhányan az üldöztetés
félelmével, betegséggel, halállal néznek szembe, miközben mások még
akár unatkoznak is a békés, könnyelmű életükben.
Hogyan állunk hozzá a különböző élethelyzetekhez? Panaszkodunk, mint
az izraeliták? Mi is azt gondoljuk, hogy valahol máshol jobb lenne?
Mi döntjük el, hogyan tekintünk a körülményeinkre.
Láthatjuk őket
pozitívan, de negatívan is. Ez a döntés megnyilatkozik majd abban, hogy
mit adunk Istennek.
Felhívás: Határozzuk el ma, hogy a zúgolódás helyett a hálás lelkületet
fogjuk gyakorolni!
Ima: Urunk, hisszük, hogy a te utaid a legjobbak számunkra. Vezess
minket a legjobb úton ebben az életben, és segíts, hogy ne zúgolódjunk!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
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2016. január 30.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Divízió - Newboldi főiskola

5.
Szombat

5Móz 15:11: „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.”
Ugyanez igaz ma is, mint néhány ezer évvel ezelőtt, mikor ez a vers
íródott – szegény emberek vannak ezen a földön.
Szegénynek lenni mást jelent különböző helyeken és különböző
társadalmakban. Szegénynek lenni egyik helyen jelentheti azt, hogy
nem telik televízióra, mobiltelefonra, vagy egy új autóra, de máshol
jelentheti azt is, hogy nem telik a következő étkezésre sem. Másfelől
vannak olyan emberek, akik szegények anyagi javakban, de
gazdagok lélekben. Hasonlóképpen vannak olyanok is, akik
bővölködnek anyagi javakban, de mégsem elégedettek.
Akármelyik kategóriában találjuk magunkat, Isten parancsa áll:
bőkezűnek kell lennünk testvéreinkkel – és ez nem csak a
rokonainkra vonatkozik, hanem mindenkire, aki szegény, vagy
szükséget szenved bármilyen szempontból. Mindig segíthetünk olyan
embereken, akik több mindenben szenvednek hiányt, mint mi.
Felhívás: Nézzünk szét ma magunk körül, és találjunk valakit, akin
segíteni tudunk!
Ima: Istenünk, köszönjük, hogy bőkezű vagy velünk. Segíts nekünk,
hogy mi is nagylelkűek, segítőkészek tudjunk lenni!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
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6.
Szombat
2016. február 6.
Adakozás célja: Divízió – Newboldi főiskola
Következő szombaton: Misszió/Helyi gyülekezet
Józs 14:10-11: „Most pedig, ímé megtartott engem az Úr életben,
amint szólott vala; most negyvenöt esztendeje, amióta szólott vala az
Úr e dologról Mózesnek, ami alatt Izráel a pusztában bolyongott vala;
és most ímé, nyolcvanöt esztendős vagyok! Még ma is olyan erős
vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem
Mózes; amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a
harcoláshoz és járásra-kelésre.”

Kíváncsi vagyok, mennyien tudunk, vagy fogunk tudni ilyen
kijelentést tenni – hogy ugyanolyan erősek vagyunk 85 évesen,
mint 45 évesen voltunk! Azon gondolkodom, hogy Józsué vajon
a pusztában való bolyongás, az egyszerű ételek és életmód
miatt volt ilyen erős?
A sáfárság sokkal több annál, minthogy visszaadjuk tizedünket
és hálaadományunkat. Sáfárnak lenni azt jelenti, hogy gondját
viseljük mindannak, amit Isten ránk bízott. Ránk lett bízva a
testünk, és vigyáznunk kell rá. Senki nem tud rá vigyázni, ha mi
nem tesszük. Egy pénztáros vigyázni tud a tizedünkre és a
hálaadományainkra, de az egészségünkre nem.
Felhívás: Tiszteljük Istent a testünkkel is, és azzal, ahogy
gondoskodunk róla!
Ima: Teremtőnk! Köszönjük a testet, amit adtál nekünk. Hadd
tükrözze hálánkat az adományunk! Viseljünk gondot róla a te
dicsőségedre, és példaként azok számára, akik körülöttünk élnek!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. február 13.
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

7.
Szombat

Bír 2:10: „És az az egész nemzetség gyűjteték az ő atyáihoz, és
támadott más nemzetség őutánuk, amely nem ismerte sem az
Urat, sem az ő cselekedeteit, melyeket cselekedett Izráellel.”
A Bírák könyve tartalmazza szinte a legbizarrabb és
leghátborzongatóbb történeteket a Bibliában. Többször is
elmondja, hogy „kiki azt cselekedte, amit jónak látott” (17:6,
21:25). Nem cselekedtek Isten törvénye szerint, ami azért adatott
nekik, hogy egy igazságos társadalmat alakítsanak ki, ehelyett
mindenki azt tette, amit jónak látott. Ez a könyv egy kihívást tár
azok elé, akik megtapasztalták Istent életük során. Ők, és
gyermekeik készek arra, hogy kövessék Istent, de a harmadik
generáció
elutasítja. Minden
embernek magának kell
megtapasztalnia Istent. Azok, akik régebb óta hisznek, meg kell
osztaniuk Istennel való tapasztalataikat a fiatalabbakkal
útmutatásként, imádkozniuk kell értük, de emellett engedniük is
kell nekik, hogy ők maguk találják meg Istent. Az egyik ilyen
módszer az útmutatásban az, ha megosztjuk a fiatalabb
generációval, hogy milyen sáfárkodni azzal az áldásos élettel, amit
Isten adott számunkra.
Felhívás: Ti, akik erősebbek vagytok a hitben, kérlek, osszátok
meg tapasztalataitokat a fiatalabbakkal!
Ima: Drága Istenünk, segíts nekünk, hogy ne ismételjük meg a
múlt hibáit, hanem dicsérjünk Téged nemzedékeken keresztül!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. február 20.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

8.
Szombat

1Sám 15:22-23: „Sámuel pedig monda: „Vajon kedvesebb-é az Úr
előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való
engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és
a szófogadás a kosok kövérénél! Mert, mint a varázslásnak bűne,
olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az
ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is
megvetett téged, hogy ne légy király.”
Nem tartott sokáig Saulnak, hogy valakiből, aki „Izráel legkisebb
törzséből való”, és akinek „nemzetsége legkisebb Benjámin
törzsének nemzetségei közül” (1Sám 9:21) olyanná váljon, aki
„emlékoszlopot állított magának” (15:12), és aki saját elképzelése
szerint értelmezte Isten tanácsait. Sámuel azt kérdezte tőle: „Miért
nem engedelmeskedtél az Úrnak?” és Saul így válaszolt: „De én
engedelmeskedtem az Úrnak!”
Ma azért gyűltünk össze, hogy különböző módon dicsőítsük Istent.
Ezek közé tartozik az adakozás is. Mielőtt odaadjuk adományainkat
Istennek, lehet, hogy meg kell állnunk egy pillanatra, hogy
megvizsgáljuk a hozzáállásunkat. Elég hangsúlyt fektetetünk-e arra,
hogy engedelmeskedjünk Isten szavának? A nagylelkű adományaink
kizárják azt, hogy kedvesek legyünk másokkal? Vajon nem olyan ez,
mint amikor ajándékokat veszünk gyermekeinknek ahelyett, hogy
minőségi időt töltenénk velük?
Felhívás: Vessük alá magunkat Isten akaratának – a sajátunk
helyett!
Ima: Legyen Rád fogékony a szívünk mindig, hogy figyelhessünk
hangodra, Istenünk; hogy először engedelmeskedjünk, és aztán
adakozzunk!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

9.
Szombat

2016. február 27.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Egyházterületek beruházásai

2Sám 6:5: „Dávid pedig és az egész Izráel népe örvendeznek vala
az Úr előtt, jegenyefából való minden szerszámokkal, hegedűkkel,
lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal.”
Milyen jó ünnepelni! Néha nagyon elfoglaltak vagyunk. Nap nap után,
és még akár szombaton is, a lelkünket nyomja a sok nehéz teher,
amit hordozunk. Az ünneplés a sáfárság része. Mennyivel
könnyebbek a terheink, miközben dalol a szívünk!
Ebben a történetben Dávidnak a frigyládát kellett Jeruzsálembe
vinnie, és amikor megérkezett, egy hatalmas ünnepséget tartottak.
Voltak hangszerek, énekek, finom ételek. Az emberek ünnepelve
„örvendeztek vala az Úr előtt”. Úgy tűnik, hogy az ünnepi lelkülettel
együtt jár az adakozás lelkülete is. „És osztogata Dávid mind az
egész népnek, Izráel egész seregének, férfiaknak és asszonyoknak,
mindenkinek egy-egy lepényt, egy-egy darab húst, és egy-egy
kalácsot” (2Sám 6:19).
Felhívás: Ünnepeljük Isten jóságát, és ajándékozzuk meg Istent, és
egymást örömteli szívvel!
Ima: Urunk, ma ünnepelni szeretnénk a Te jóságodat és a
megváltást, amit Tőled kaptunk!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

10.
Szombat

2016. március 5.
Adakozás célja: Egyházterületek beruházásai
Következő szombaton: Reménység Evangélizációs Központ és
Adventista Világrádió
1Kir 3:12-13: „Ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok
néked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt
te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Sőt még amit nem
kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgy hogy
a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben.”
Milyen nagy ígéret az, amit Salamon kapott! Mindannyian szeretnénk
ilyen ígéretet kapni, ugye? Bölcsesség, gazdagság, és dicsőség – mi
mást kívánhatnánk? De nem kapunk mindannyian ekkora ígéreteket.
Vannak köztünk gazdagok és szegények is. Vannak olyanok, akik
megkapják a dicsőséget az őket körülvevő emberektől, de vannak
olyanok is, akik nem.
A vers többi része azonban mindannyiunknak szól. Soha nem volt
még hozzád hasonló, és soha nem is lesz. Mindannyian
különlegesek, egyediek és hihetetlenül értékesek vagyunk Isten
országában.
Tedd fel a kérdést magadnak: mit tett Isten válaszként az imáidra?
És mi olyat tett, amit nem is kértél? Mik azok az áldások, amelyeket
eddig megtapasztaltál?
Felhívás: Legyünk készek Isten áldásainak befogadására! Legyünk
hálásak!
Ima: Urunk, köszönjük a sok-sok áldást! Köszönjük, hogy válaszolsz
imáinkra, és többet adsz, mint amennyit kértünk!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

11.
Szombat

2016. március 12.
Adakozás célja: Reménység Evangélizációs Központ és
Adventista Világrádió
Következő szombaton: Helyi gyülekezet
Írta: Shelley Nolan az Adventista Világrádió munkatársa

Hogyan tudnak foglalkozni a lelkészek az új hívőkkel, miközben
egyedül felelősek azért, hogy szolgáljanak három gyülekezetet, és
11 szombatiskolát 200 kilométeres körzetben?
Kenyában ezzel a kihívással néz szembe egy lelkész. Ezt mondja: „5
évig biciklizetem, de az egészségem megromlott. Így általában
gyalogolok, és útközben állok meg aludni. Két napig tart, hogy
eljussak egy faluba, így nem jutok haza hétfő délutánig.”
Az Adventista Világrádió műsorai nem csak bemutatják a
hallgatóknak Jézust, hanem gondozzák is őket a gyülekezeti
munkások távollétében. Olyan országokban, mint pl. Kenya, Vietnám
és Madagaszkár, messzi és mindentől távol lévő helyeken, az
emberek „AVR -Adventista Világrádiós imaházakat” alakítottak ki.
Saját nyelvükön tanulnak a megváltásról, a szombat igazságáról és
Jézus végtelen szeretetéről.
Felhívás:
Az Adventista Világrádió műsorai elérhetőek rövidhullámon, az
AM/FM-en és az interneten közel 100 nyelven. Nagylelkű
adományaitok segítik ezeket a műsorokat eljutni a föld legtávolabbi
szegleteibe. Köszönjük a támogatásotokat!
Ima: Drága Istenünk, kérünk, sokasítsd meg az Adventista Világrádió
hatását világszerte, mai adományaink segítségével is!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. március 19.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

12.
Szombat

2Kir 12:9: „És Jójada pap vett egy ládát, és annak a fedelén csinált
egy nyílást, és helyhezteté azt az oltár mellé jobbfelől, amely felől az
Úr házába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a templom
küszöbinek őrizői minden pénzt, amelyet az Úr házába hoznak.”
Jóás király egy olyan király volt, aki csak azt tette, ami helyes volt
Isten szemében, és az egyik szenvedélye a templom újjáépítése volt.
Elmondta a papoknak, hogyan gyűjtsenek elegendő pénzt erre a
célra. Bár követték az utasításait, a templom még évekkel később
sem volt teljesen újjáépítve. Itt volt az ideje, hogy új módszert találjon
a pénz megszerzésére. Jójada úgy döntött, hogy vesz egy ládát, és a
tetejére fúr egy lyukat. Úgy tűnt, ez a módszer jobban bevált, mint
azelőtt bármi.
Ma is szükség lehet arra, hogy újjáépítsünk gyülekezeteket. De
másra is szükség van az Istenért végzett munkában. Szükség lehet
arra, hogy újabb, és hatásosabb eszközöket használjunk ahhoz,
hogy összegyűjtsük a megvalósításhoz szükséges alapot.
Felhívás: Legyünk kreatívak, és találjunk új módszereket a
szükséges pénzalap összegyűjtéséhez! Legyünk nyitottak, hogy
befogadjuk ezeket az új módszereket, amiket talán mások mutatnak
meg nekünk.
Ima: Köszönjük, Istenünk, hogy te örökkévaló vagy! Add, hogy
szívesen merítsünk kreativitásodból, és így továbbvigyük munkádat!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

13.
Szombat

2016. március 26.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Generál Konferencia - Világmisszió

1Krón 21:24: „És monda Dávid király Ornánnak: Nem úgy, hanem
igaz áron akarom megvenni tőled; mert ami a tied, nem veszem el
tőled az Úrnak és nem akarok égőáldozattal áldozni néki a máséból.”
Ornán felajánlotta ajándékként földjét, az áldozatra szánt ökrét, fát a
tűzhöz, és gabonát egy másik áldozathoz. Dávid ezt mondhatta
volna: „Nagyszerű! Mindet elviszem”. Könnyű lett volna. Semmi rossz
nem volt Ornán Dávidnak szánt ajándékaiban, és az sem lett volna
baj, ha Dávid elfogadja őket. Ennek ellenére Dávid nem gondolta,
hogy ez így helyes. Abból akart áldozni, ami a saját tulajdonából
származik. Ki szerette volna fizetni a teljes összeget azokért, amiket
kapott.
Ma fel kell áldoznunk valamit a tulajdonunkból Istennek, vagy ez már
könnyen megy? Megfizetted a megfelelő összeget mindenért, amid
van?
Felhívás: Tiszteljük meg Istent azzal, hogy megfizetjük a megfelelő
összeget azokért a dolgokért és szolgáltatásokért, amiket kapunk!
Hozzunk Istennek annyi adományt, amennyi nekünk is sokat számít.
Ima: Mindenünk, amink van, a tied, drága Istenünk! Megtisztelünk
téged azzal, hogy becsületesen bánunk másokkal. Elhoztuk neked
adományainkat azért, mert szeretünk Téged!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

14.
Szombat

2016. április 2.
Adakozás célja: Generál Konferencia - Világmisszió
Következő szombaton: Helyi gyülekezet
Írta: Tim Aka, GK pénztáros

Jn 4:36: „És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt
gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.”
Mostanában a fenntartható befektetések népszerűvé váltak. Az
etikus cégek fenntartják az egyensúlyt a források között, amit a
földtől elvesznek, és aközött, amit visszaadnak. Az evangéliumi
munkának is szüksége van erre a fenntarthatóságra. Jézus azt
mondta: „Más a vető, más az arató” (37. vers). De nem állhatunk
meg az aratásnál. Amikor a bárányok a karámban vannak már,
Jézus erre ösztönöz minket: „Legeltesd az én juhaimat!” (lásd Jn
21:15-17).
Annak érdekében, hogy továbbadhassuk másoknak az „élet szavait”,
előbb nekünk kell tanulmányoznunk azokat. Mert „Nem feljebb való a
tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor tökéletes lesz, mindenki
olyan lesz, mint a mestere” (Lk 6:40). És amikor olyanok lettünk, mint
a mester, késznek kell lennünk vezetni, és szolgálni másokat.
Intézményeink segítenek gyülekezeteinknek előmozdítani a
fenntartható növekedést.
Felhívás: A világmisszióra szánt, mai adományaink egyházunk
misszióját fogják támogatni: hogy vessünk, arassunk, tanuljunk,
vezessünk, és szolgáljunk.
Ima: Urunk, kérünk, taníts minket, hogy mi is taníthassunk másokat!
Áldd meg a mai adományainkat! Sokszorozd meg áldásaidat a Te
munkádban!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. április 9.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

15.
Szombat

Ahogy olvassuk a következő igeverseket, amelyek összességében
egy ótestamentumi istentiszteletet részét képezik, tekintsünk
adományainkra mi is úgy, mint istentiszteletre!
2Krón 29:27-31: „És megparancsolá Ezékiás, hogy egészen
égőáldozatot áldozzanak az oltáron. És mikor megkezdődött az
áldozás ugyanakkor megkezdődött az Úrnak éneke is és a trombiták
harsonája Dávidnak az Izráel királyának szerszámaival. És az egész
gyülekezet leborula, az énekesek énekelének, és a trombitások
trombitálának mindaddig, míg az egészen égőáldozatnak vége lőn.
És amikor elvégezték az áldozatokat, a király és mindnyájan a vele
valók leborulván arccal, imádkozának. És megparancsolá Ezékiás
király és a fejedelmek a Lévitáknak, hogy az Urat dicsérjék a Dávid
és az Asáf próféta dicséreteivel; akik, mikor nagy örömmel dicsérték
az Urat, meghajoltak és leborulának. Azután szóla és monda
Ezékiás: Most már felavattátok magatokat az Úrnak, azért jöjjetek, és
hozzatok áldozatokat és dicsérő áldozatokat az Úr házában. És az
egész gyülekezet hoza áldozatokat és dicsérő áldozatokat, és
mindaz akit a szíve indított, egészen égőáldozatot.”
Felhívás: Az adakozás a dicsőítés része! Dicsérjük ma Istent az
adakozáson, éneklésen keresztül, meghajtva fejünket és térdeinket.
Ne csak ajándékainkat szánjuk oda az Úrnak, hanem saját magunkat
is. Adakozzunk, és dicsőítsünk szívvel és lélekkel!
Ima: Áldunk Téged, ó Istenünk! Elhoztuk neked szívből jövő
ajándékainkat, de életünket is Neked szenteljük!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. április 16.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

16.
Szombat

Ezsd 3:3: „És erős fundamentumra állíták fel az oltárt, mert félnek
vala a földnek népétől, és áldozának rajta égőáldozatokat az Úrnak,
reggeli és estveli égőáldozatokat.”
Amikor az izraeliták visszatértek a babiloni fogságból, az ellenség
már várta őket. Ezek az emberek nem akarták, hogy az izraeliták
Jeruzsálemben újjáépítsék a várost, vagy a templomot. Érthető
módon, az izraeliták féltek, de félelmük ellenére megépítették az
oltárt, és felajánlották áldozataikat.
A mai időben sok olyan keresztény van, akik félnek azoktól, akik
ellenük vannak. Igaz, hogy sokan vannak gonosz szándékkal
Krisztus követői iránt. Ha egy olyan szituációban találod magad,
amiben áldozat vagy, akkor végy bátorságot Izráel népétől, akik
féltek a körülöttük élő emberektől, mégis hűek maradtak Istenhez.
Ha viszont nem vagy ilyen szituációban, akkor adj hálát Istennek a
békéért és jólétért, amit kaptál.
Felhívás: Maradjunk hűek Istenhez minden körülmények között, és
imádkozzunk azokért, akik nem gyűlhetnek össze ma szabadon
Istent dicsérni!
Ima: Urunk, add, hogy legyen az irántad érzett imádatunk
állhatatos, bármilyen körülmények között is találjuk magunkat!
Fogadd el hálánkat a mai napon!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. április 23.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

17.
Szombat

Neh 2:4, 8 (a történet vége; a teljes történetet lásd: 2:1-10): „És
monda nékem a király: Mi az, amit kívánsz? És könyörgék a menny
Istenéhez. … És megadá nékem a király, az én Istenemnek rajtam
nyugvó jó kegyelme szerint.”
Nehémiás nehéz helyzetben volt, mert népe őseinek városa
romokban hevert. Ez azt is jelentette, hogy a néhány megmaradt
ember veszélyben élt ott. Nehémiás főtisztviselő volt a Perzsia
királyságában, és Artaxerxész királyt szolgálta. Megbízható szolgája
volt a királynak, és jó kapcsolatot ápolt vele. Amikor a hírek
megérkeztek a szülőföldjéről, hogy a város romokban hever,
Nehémiást cselekvésre késztette Isten. Egy tervet készített. Ez egy
bátor terv volt, ami magában foglalta a király támogatását is.
Napjainkban sokféle szükséglettel nézünk szembe, miközben
Istenért dolgozunk, és sok embertársunk él olyan veszélyben, amit
az emberek, és az általuk támogatott ideológiák okoznak.
Napjainkban, úgy mint Nehémiás idejében, lehetséges, hogy a
kormánytól is segítséget kell kérnünk. Szükségünk van egy tervre, és
egy célra. Isten kegyelme által utat fog nyitni számunkra, hogy meg
tudjuk valósítani ezeket.
Felhívás: Minden elérhető eszközt használjunk fel arra, hogy Istent
dicsőítsük, és érte dolgozzunk! Imádkozzunk, hogy a hivatalokban
dolgozók is nyitottak legyenek arra, hogy segíteni tudjanak, ahol
szükséges.
Ima: Istenünk, kérünk, áldd meg a kormányunkban dolgozó
hivatalnokokat bölcsességgel és jóakarattal a rájuk bízott emberek
iránt! Segíts abban, hogy bátran, egy Tőled kapott tervvel, meg
tudjuk közelíteni azokat, akik segíthetnek nekünk betölteni a Tőled
kapott küldetésünket a körülöttünk élő emberekért!
Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

18.
Szombat

2016. április 30.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Katasztrófa, éhínség enyhítése

Eszt 9:22 (utolsó rész): „Meghagyva nékik, hogy tartsák meg azokat
vigalom és öröm napjaiul, és küldjenek ajándékot egymásnak és
adományokat a szegényeknek.”
A Purim névvel azokat a napokat jelölték – s jelölik ma is – a zsidók,
amikor a győzelmet ünnepelték, és azt szerették volna, hogy az
eljövendő nemzedékek is emlékezzenek rá. Eszter és Márdokeus
idejében kezdődött mindez, amikor a zsidókat kiirtás helyett
felszabadították.
Érdemes megjegyezni, hogy azok a napok a vigalom és öröm napjai
voltak, amikor egymásnak ajándékokat küldtek, és a szegényeknek
adományokat adtak.
A szombat szintén a „vigalom és az öröm” napja, amikor a Jézusban
megszerzett szabadságunkat ünnepeljük. Ilyenkor gyakran adunk
ajándékokat, és megvendégeljük egymást. Azonban szoktunk-e a
szegényeknek is adományozni?
Felhívás: Ünnepeljük a Jézusban szerzett szabadságunkat!
Ajándékozzuk meg egymást! Jusson eszünkbe az is, hogy a
szegényeken is segítsünk!
Ima: Köszönjük Neked, Urunk, a szabadságot, amit Jézusban
kaptunk! Hadd kövessük a bibliai példát, hogy megajándékozzuk
egymást, és emlékezzünk a szegényekre is, akik körülöttünk élnek!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. május 7.
Adakozás célja: Katasztrófa, éhínség enyhítése
Következő szombaton: Helyi gyülekezet
Írta: Ashley Eisle, ADRA

19.
Szombat

Isten a szeretet; és a katasztrófák vagy éhínségek idején a szeretet
szolgálatot jelent. Amikor családok éheznek, amikor mindenüket
elvesztették, amikor nincs hova fordulniuk, a szeretet ételt jelent, a
szeretet hajlékot és tiszta vizet jelent, a szeretet a tetőt jelenti a fejük
felett. A mai hálaadományok a ADRA-t támogatják – az Adventista
Fejlesztési és Segély Alapítványt. Ez egy nagy lehetőség arra, hogy
elérjük a világon élő testvéreinket, amikor leginkább segítségre,
szeretetre van szükségük.
Felhívás: A mai hozzájárulásod nem csupán egy ajándék, amit
éppen az ADRA-nak szánsz, hanem hajlék egy család számára, akik
egy katasztrófa után próbálják újraépíteni életüket; meleg fogadtatás
egy menekült számára, aki mindent maga mögött hagyott azért, hogy
elmeneküljön az erőszak elől; és egészség egy újszülött számára,
akinek édesanyja azzal küszködik, hogy meg tudja őt etetni,
miközben nincsen élelmük. Az ajándékod a szeretet ajándéka.
Ima: Drága Urunk, adományaink által meg szeretnénk osztani
szeretetedet olyan emberekkel, akiknek szüksége van arra!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. május 14.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

20.
Szombat

Jób 1:21: „Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és
mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen
az Úrnak neve!”
Ki mondta ezeket a szavakat? Így igaz, Jób. Azután mondta ezeket a
szavakat, miután minden földi vagyonát és összes gyermekét
elveszítette. Azon gondolkodom, mi lenne az én reakcióm egy ilyen
helyzetben. És mégis, milyen igazak ezek a szavak!
Néhány ember gazdag családba születik, néhányan pedig
szegénybe. Néhányan gazdagon élnek, néhányan pedig szegényen.
Egyeseket drága sírokba temetnek el, másoknak pedig egyáltalán
nincs is sírja. Azonban mindannyian mezítelenül jövünk világra, és
semmit sem vihetünk magunkkal. Mezítelenül távozunk.
Amikor figyelembe vesszük ezt a kilátást, hogy előbb vagy utóbb
meg fogunk halni, és nem vihetünk magunkkal semmit,
változtathatunk azon, ahogy élünk. Az életünk lényege, ahogy Jób is
kifejezte, az, hogy Istent magasztaljuk, és hogy dicsőséget
szerezzünk nevének. A többi dolog előbb-utóbb elveszíti
jelentőségét.
Felhívás: Ma gondoljuk át, hogy mik azok, amik fontosak
számunkra! Ha kell, változtassuk meg hozzáállásunkat annak az
igazságnak alapján, hogy mindannyian meghalunk, és nem az
számít az életben, amink van, hanem az, hogy Jézusban hiszünk.
Ima: Drága Istenünk! Áldunk Téged, akár gazdagok vagyunk, akár
szegények akár átlagosak az anyagi körülményeink; akár vannak
földi javaink, akár nincsenek. Benned mi mindig gazdagok vagyunk,
mert az egész univerzum a Tiéd! Hadd áldjunk Téged mindig, és
hadd hozzon az életünk dicsőséget számodra!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. május 21.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

21.
Szombat

Zsolt 81:11: „Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged
Egyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.”
Megfigyelted már a fiatal madarakat? Fészkeikben maradnak, és
várnak a szüleikre, hogy visszajöjjenek a táplálékkal, amire
szükségük van. Nagyra nyitják a csőrüket, és megvárják, hogy a
szüleik megtöltsék azokat. Teljes mértékben bíznak abban, hogy
szüleik be fogják tölteni szükségleteiket. Mohón töltik meg hasukat
azzal a táplálékkal, amit szüleik hoztak.
2Móz 19:4-ben, Isten a kicsinyeit szárnyán hordozó sas képével
szemlélteti, hogyan szabadultak meg az izraeliták az egyiptomi
fogságból. Itt, a Zsoltárok 81. fejezetében újra felhasználja a
madarakról és kicsinyeikről szóló példát. Ahogy a kismadarak
szüleiktől függnek és bíznak bennük, úgy függtek az izraeliták
Istentől és bíztak benne, hogy betölti szükségleteiket.
Amikor visszatekintünk életünkre, észrevesszük-e azt, amikor Isten
megtöltötte szánkat, mert kinyitottuk – természetesen képletesen?
Felhívás: Nyissuk nagyra szívünket, és tárjuk szélesre karunkat,
hogy Isten meg tudja tölteni életet adó ajándékokkal! Tekintsünk
vissza az életünkre, hogy emlékezzünk, hogyan tette Isten mindezt a
múltban!
Ima: Urunk, teljes mértékben Tőled függünk. Örömmel nyitjuk meg
előtted lényünket, hogy be tudj tölteni! Vezess, táplálj, és használj fel
minket!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

22.
Szombat

2016. május 28.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Magyar Unió - Nagyvárosi misszió

Péld 13:11: „Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze
munkájával gyűjt, az gyarapodik.” (új prot. ford.)
Nehéz kiválasztani csupán egyetlen olyan verset a Példabeszédek
könyvéből, ami a sáfárságról szól. Nagyon sok ilyen vers van, és
rengeteg bölcsességet találunk itt!
Gyakran az emberek rövid idő alatt akarnak meggazdagodni, ami
nem egyszer „hiábavalóságból szerzett” pénzösszeget eredményez.
Mégis, ha mindig egy kicsit félreteszünk, hosszútávon sokat
nyerhetünk vele, például azt elérjük, hogy becsületes, és
tisztességes embernek fognak minket ismerni, ami sokkal
értékesebb, mint maga a pénz.
El kell gondolkoznunk azon, hogy mi is a mi felfogásunk a pénzről,
és azon is, hogy mi a becsületes és a becstelen módja
megszerzésének – nem annak alapján, hogy mi az elfogadható a mi
kultúránkban, hanem hogy mi az elfogadható Isten törvényei szerint.
Ez magában foglalhatja azt, hogy mennyi adót fizetünk az államnak,
mennyit fizetünk a dolgozóinknak, mennyit szánunk a családunkra,
mennyit vagyunk hajlandóak termékekre és szolgáltatásokra költeni,
és mennyit adunk vissza Istennek abból, amink van.
Felhívás: A példabeszédek könyve és a Biblia többi része legyen a
norma, aminek segítségével fel tudjuk mérni, hogy mi a becsületes,
és mi a tisztességtelen nyereség!
Ima: Istenünk, köszönjük a vezetést, amit a Biblián keresztül nyújtasz
számunkra!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. június 4.
Adakozás célja: Magyar Unió - Nagyvárosi misszió
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

23.
Szombat

Préd 10:17: „Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes
ember, és a te fejedelmid idejében esznek a testnek erejéért és nem
az italért.”
Mindent visszaadok, válaszként arra, hogy Isten mindent odaadott:
ez a sáfárság lényege. Mindent, ami bennem van, az egész
testemet. Akármit teszek a testemmel, annak Istent kell dicsőítenie.
Akármit teszek a testemmel, az vagy segíti, vagy meggátolja az
Istenért és közösségemért végzett munkámat.
A mai világban vannak olyan országok, ahol emberek halnak éhen,
és olyanok is, ahol a mértéktelen ételfogyasztástól halnak meg.
Mindenhol vannak olyan emberek, akik esznek, ahogy az Ige
mondja: „a te fejedelmid idejében esznek a testnek erejéért és nem
az élvezetért.” Különösképpen azoknak, akik gazdaságilag fejlett
országban élnek, meg kellene fontolniuk, mit esznek, mikor esznek,
miért esznek és mennyit esznek. A helyes étkezés nem csak az
egyén számára hoz hasznot, hanem az egész társadalom számára.
Boldog az ilyen ország.
Felhívás: Együnk helyes időben a testnek erejéért, és így építsünk
fel egy nemzetet Isten dicsőségére!
Ima: Drága Istenünk, teljes lényünkkel dicsérünk Téged.
Megengedjük, hogy formálj, és vezess minket mindenféle módon,
hogy dicsőíteni tudjunk téged, és kérünk, áldd meg a földet, ahol
élünk!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. június 11.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

24.
Szombat

Énekek éneke 8:6-7: „Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,
mintegy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az
Úrnak lángjai. Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet: a folyóvizek
sem boríthatnák azt el: ha az ember minden házabeli marháját
adná is e szeretetért, mégis megvetnék azt.”
Ezek a versek a szeretet fantasztikus ótestamentumi leírását
tartalmazzák. Az egész Énekek éneke egy óda két ember
szerelméről. Amikor erről a szerelemről olvasunk, emlékezzünk
vissza arra a pillanatra, amikor mi magunk estünk először
szerelembe! Az efféle érzelmek ereje csupán halvány árnyéka Isten
irántunk érzett szeretetének. Az Ő szeretete valóban olyan erős,
mint a halál, mert életét adta értünk.
Minél többet tapasztaljuk Isten szeretetét, és minél többet tanulunk
róla, annál jobban fogunk mi is viszont szeretni. Minél jobban
szeretjük Istent, annál jobban fogjuk szeretni magunkat és
embertársainkat is.
Felhívás: Mutassuk ki szeretetünket ma is!
Ima: Istenünk, te annyira szeretsz minket, hogy azt mi nem
vagyunk képesek felfogni. Hadd válaszoljunk erre a szeretetre
azzal, akik vagyunk, amit teszünk, és amit adunk!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. június 18.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

25.
Szombat

Ézs 1:13 (első rész): „Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot!”
Ézsaiás erőteljes és kijózanító hangvételben kezdi könyvét. Abban
az időben az izraeliták nagyon ragaszkodtak a hagyományokhoz
és az áldozati rendszerhez, anélkül, hogy szívükben és életükben
Istent helyezték volna első helyre. Azt hitték, véghezvihetnek
gonosz tetteket, mellőzhetik az igazságosságot, elnyomhatnak
másokat, elfeledkezhetnek az árvákról és özvegyekről addig, amíg
követik a hagyományokat, és áldozatokat mutatnak be.
Ennek az erős hangnemnek, amit Ézsaiás használt, minket is arra
kellene sarkallnia, hogy megvizsgáljuk indítékainkat. Vajon mi is
hazug áldozatokat hozunk Istennek? Ha nem törődünk az
igazságossággal, azzal, hogyan élnek az árvák és a gyengék,
hogyan kezeli őket a társadalom, akkor az áldozatunk,
adakozásunk jelentéktelenné válik tekintet nélkül arra, hogy milyen
nagy lehetne, ha igaz szívvel adnánk.
Felhívás: Vizsgáljuk meg ma életünket, mielőtt felajánljuk
adományainkat Istennek! Hadd mutassa meg Ő, mivel kellene
törődnünk, és alázatos szívvel ajánljuk fel adományainkat!
Ima: Bocsáss meg Urunk, ha nem törődtünk eddig a
kitaszítottakkal! Nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk a
nélkülözést, és nyisd meg a szívünket is, hogy tegyünk is valamit
segítségként!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. június 25.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Misszió/Helyi gyülekezet

26.
Szombat

Jer 32:9-10: „Azért megvevém Hanameéltől, az én nagybátyámnak
fiától a mezőt, amely Anatótban van, és kifizettem néki a pénzt,
tizenhét ezüst siklust. És beírám levélbe és megpecsétlém, és
tanúkat is állíték, és megmérém a pénzt mérlegen.”
Amikor ez az általunk ismert adás-vétel megtörtént, nem adtak és
vettek termőföldet. Jeremiás megjövendölte, hogy Júda földje
elpusztul, az embereket pedig elviszik a babiloni fogságba. Ebben a
pillanatban ellenség táborozott Jeruzsálem körül. Melyik épeszű
ember vásárolna olyan földet, amelyet az ellenség nemsokára
elfoglal?
Néhány szempontból hasonló időket élünk. Tudjuk, hogy ez a föld el
fog pusztulni Jézus második eljövetelekor. Ez azt jelenti, hogy ne
vegyünk házat, birtokot? Ha Jeremiás története példa számunkra,
akkor a válasz az, hogy nem feltétlenül! Élnünk kell az életünket,
dolgoznunk kell, vennünk és eladnunk dolgokat, és jó sáfároknak kell
lennünk. Minden ügyintézésnél őszintének, és körültekintőnek kell
lennünk.
Felhívás: Úgy éljünk meg minden napot, mintha Jézus még aznap
visszajönne, de mégis szorgalmasan végezzük el napi teendőinket!
Mindig legyünk készen!
Ima: Urunk, figyelnünk kell a hangodra, hogy tudjuk, mit vegyünk
meg, és mikor vegyük meg, épp úgy, ahogy Jeremiás tette. Segíts
nekünk, hogy jól tudjuk kezelni anyagi javainkat!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

27.
Szombat

2016. július 2.
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Generál Konferencia - Világmisszió

Jeremiás JSir 4:1: „Jaj! de meghomályosodott az arany, elváltozott a
szép színarany, kiszórattak a szent hely kövei minden utca
szegletére.”
Minek van értéke a mai világban? Valószínűleg az arany a világ
minden részén értékes. Mi még?
A látásmódunk néha nagyon szilárd ebből a szempontból most, hogy
megmérhetünk embereket és anyagi javakat világi mérőeszközökkel.
Így volt ez akkor is, amikor a Jeremiás siralmai megíródott.
Milyen gyorsan tudnak változni a dolgok! Az arany
meghomályosodott, és a szent hely kövei kiszórattak minden utca
szegletére. Amikor 2008-ban a tőzsde összeomlott, rengeteg ember
megtakarított pénze és vagyona pár pillanat alatt elszállt. Ez az
összeomlás az egész világra hatással volt.
Fontos tudnunk, hogy mi tart örökké; és minek van ideiglenes értéke,
tekintet nélkül arra, hogy mennyi ember fizetne érte a jelenben.
Felhívás: Találjuk meg az igazi értékeket, és legyünk bölcsek,
amikor olyan dolgokkal gazdálkodunk, aminek az értéke gyorsan
változhat, vagy ami Isten szemében egyáltalán nem értékes.
Ima: Köszönjük, Urunk a példákat a múltból, amikből tanulhatunk!
Segíts nekünk, hogy bölcsen tudjuk elbírálni a dolgok értékét ebben
a világban!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

28.
Szombat

2016. július 9.
Adakozás célja: Generál Konferencia - Világmisszió
Következő szombaton: Helyi gyülekezet
Írta: Tim Aka, a GK pénztárosa

Mt 28:19: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket,
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében.”
Mi a közös a rádióban, TV-ben, kövekben, végzős hallgatókban és a
misszionáriusokban? A világmissziós pénzalap! Az Adventista
Világrádiót, a Remény TV-t, a Földtudományi Intézetet, az adventista
egyetemeket és misszionáriusainkat szerte a világon a Világmissziós
pénzalap költségvetése támogatja. Ezen kívül minden évben a világ
sok más intézményét is támogatja bizonyos mértékig ez a keret. A
föld távoli pontjain nagyszerű intézményeket létesítettünk azért, hogy
vessünk, arassunk, tanuljunk, vezessünk, és szolgáljunk. A ti
hűséges adományaitok a Világmissziós keret részére előteremtik
azokat az eszközöket, amelyekkel növekedhet az egyházban végzett
munka. Jézus ezt parancsolta nekünk: „Elmenvén azért, tegyetek
tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” (Mt 28:19)
Felhívás: Te is segíthetsz betölteni a nagy elhívást azzal, ha
hozzájárulsz a Világmissziós pénzalapoz, és elmondasz egy imát
intézményeinkért.
Ima: Drága Urunk, segíts teljesítenünk a nagy misszió parancsot
minden lehetséges módon, beleértve a mai különleges
adományainkat is!

Ima:
Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. július 16.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

29.
Szombat

Ez 39:22: „És megtudja Izráel háza, hogy én vagyok az Úr, az ő
Istenük, attól a naptól fogva és azután.”
Ezékiel könyve körülbelül hetvenszer ismétli el ezt a kijelentést, és
ennek változatait: „És megtudja Izráel háza, hogy én vagyok az Úr”.
Izráel és a szomszédos országok megismerhették volna Istent, akár
az eljövendő pusztulás során, vagy az azt követő felépülés során. De
nem így történt, mert bár az izraeliták azt állították, ők Isten választott
népe, mégis gonosz dolgokat tettek.
Mi is gondolhatjuk azt, hogy Isten különleges népe vagyunk.
Rengeteg igevers van, amivel bebizonyíthatnánk ezt. Mégis, az
számít igazán, hogy ismerjük-e Istent. Csak Őt ismerve tudunk
odaadni mindent Neki, válaszként arra, hogy Ő is odaadott mindent
értünk. Jézus ezt mondja Jn 17:3-ban: „Az pedig az örök élet, hogy
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a
Jézus Krisztust.”
Felhívás: Töltsünk időt azzal, hogy megismerjük Istent; a többiről
majd Ő gondoskodni fog!
Ima: Hálásak vagyunk, drága Istenünk, hogy Te ismersz minket. Mi
is még jobban akarunk ismerni Téged. Adj vágyat arra, hogy minél
többet tudjunk Rólad!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. július 23.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

30.
Szombat

Dán 6:4: „Akkor az igazgatók és tiszttartók igyekvének okot találni
Dániel ellen a birodalom dolgai miatt; de semmi okot vagy vétket
nem találhatának; mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem
vétek nem találtaték benne.”
Dániel hű maradt jellemében és életvitelében nevének jelentéséhez:
Isten a bírám. Felelősséggel tartozott Istennek, mert Isten volt az ő
bírája. Az ország vezetői jöttek és mentek, a politika változott. Nem
engedhette meg, hogy a romlás beszivárogjon a jellemébe, attól
függetlenül, hogy kik vezették az országot, vagy milyen politika uralta
az akkori kort. Becsületes és gondos volt. Ő egy nagyszerű példa
mindannyiunk számára; gazdagságban és szegénységben,
szabadként és szolgaként.
Mi úgy élünk, hogy tudjuk: Isten minden cselekedetünket látja, és
pontosan tudja, kik vagyunk, miközben körülöttünk minden változhat.
Dánielhez hasonlóan legyünk mi is hűek Istenhez, azzal akik
vagyunk, és azzal amink van, eltekintve attól, hogy milyen
körülmények között találjuk magunkat.
Felhívás: Éljünk Istenért, mint akik érezzük: felelősséggel tartozunk
Neki!
Ima: Urunk, Te vagy a bíránk. Mindig a legjobbat akarod számunkra,
de azt is látod, hogy szívünk mélyén becsületesek vagyunk-e vagy
romlottak. Hadd tükrözzünk Téged minden cselekedetünkkel; azzal,
amit adunk, és azzal, ahogy adjuk azt!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

31.
Szombat

2016. július 30.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Magyar Unió - Balatonlelle, Bózsva

Hós 3:1-2: „És mondá az Úr nékem: Menj el újra, szeress egy
asszonyt, akit szeret az ő társa és mégis házasságtörő; amint az Úr
is szereti Izráel fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik
a szőlőskalácsokat. És megszerzém azt magamnak tizenöt ezüstön
és egy hómer árpán és egy letek árpán.”
Hóseás könyve azzal a meglepő történettel kezdődik, a próféta
feleségül vesz egy prostituáltat és azzal folytatódik, hogy az asszony
ezt az életstílust folytatja az esküvő után is. Ezután még jobban
meglepődünk a versen, amit felolvastunk. Nem csak arra kérte Isten
Hóseást, hogy szeresse ezt a nőt, hanem még fizetnie is kellet érte;
ennek a nőnek az utcán kevesebb volt az értéke, mint egy
rabszolgának.
Ez felvet bennünk egy-két kérdést. Mennyire szeretjük az
embereket? Mennyi pénzt vagy terményt vagyunk hajlandóak
feláldozni annak érdekében, hogy az emberek érezzék Isten
szeretetét? Hajlandóak lennénk, úgy mint Hóseás, kimenni a piacra
méltóságot és szabadságot vásárolni a szükséget szenvedő
embereknek?
Felhívás: Mutassuk ki Isten és
szeretetünket mai adományunk által!

embertársaink

iránt

érzett

Ima: Ó, Istenünk, a te szereteted felénk felfoghatatlan! Ahogy feltársz
még többet és többet a te szeretetedből irántunk, hadd mutassunk ki
mi is többet és többet a szeretetünkből mások iránt!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. augusztus 6.
Adakozás célja: Magyar Unió - Balatonlelle, Bózsva
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

32.
Szombat

Ahogy közeledünk az adakozás idejéhez, talán minket is azok a
kérdések foglalkoztatnak, mint Mikeást:
Mik 6:6-8: „Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a
magasságos Istennek? Égőáldozatokkal menjek-é elébe, esztendős
borjúkkal?! Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi
olaj-patakokban? Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért, vagy méhem
gyümölcsét lelkemnek bűnéért?! Megjelentette néked, oh ember, mi
légyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot
cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te
Isteneddel.”
Talán ezt kérdezzük maguktól: elég lesz a tőlem telhető legjobbat
hoznom Istennek? Vagy egyáltalán tudunk-e eleget adni neki?
Nem az számít milyen sokat vagy keveset adunk, hanem csak az, ha
igazságot cselekszünk, szeretjük az irgalmasságot és alázatosan
járunk Istennel.
Felhívás: Határozzuk el ma, hogy az igazságot fogjuk cselekedni,
szeretjük az irgalmasságot, és alázatosan járunk Istennel!
Ima: Drága Istenünk, köszönjük, hogy megmutattad hogyan kell
élnünk. Nem azért adjuk adományainkat, hogy lenyűgözzünk téged,
hanem azért, mert szeretünk. Segíts nekünk abban, hogy igazságot
cselekedjünk, szeressük az irgalmasságot, és alázatosan járjunk
Veled minden nap!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. augusztus 13.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

33.
Szombat

Hab 3:17-18: „Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem
lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem
teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az
istállóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én
szabadító Istenemben.”
Habakuk, amikor a körülötte lévő politikai, társadalmi, és gazdasági
helyzetre tekintett, megdöbbent és összezavarodott. Azt akarta, hogy
Isten ezt hozza helyre valahogy. Amikor Isten megmutatta neki,
hogyan állít helyre mindent, Habakuk még jobban meghökkent. Azt
gondolhatnánk, egy ilyen helyzetben az lenne az ésszerű, ha hátat
fordít Istennek egy ilyen válasz hallatán. De Habakuk pont az
ellenkezőjét tette. Nem értette, miért határozott így Isten, de úgy
döntött, megbízik benne, bármi történjék.
Te milyen politikai, társadalmi és gazdasági helyzetben találod
magad? Téged is megdöbbent, ami történik? Megérinti a lelkedet?
Habakuk úgy döntött, hogy dicséri Istent még akkor is, ha körülötte
összeomlik minden.
Felhívás: Akármilyen helyzetben találjuk magunkat, bíznunk kell
Istenben!
Ima: Drága Istenünk, mi nem tudjuk megérteni a te útjaidat. Sokszor
olyan titokzatos vagy. Mégis, úgy mint Habakuk, bízunk benned, és
dicsérünk téged. Odaadjuk Neked, amink van, és odaadjuk
magunkat is.

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. augusztus 20.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

34.
Szombat

Mal 3:10: „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.”
Fantasztikus, hogy mennyivel több dolog valósítható meg, ha egy
helyre gyűjtjük az anyagi javakat, és utána elosztjuk aszerint, hogy
mi a fontos és szükséges! Ez az egyik oka annak, hogy az egyház
ennyi mindent tud tenni! A tizedünkkel és adományainkkal annyi
mindent támogatunk: az evangélium hirdetését, az oktatást,
gyógyítást és a másokról való gondoskodást. Ez nem lenne
lehetséges, ha a gyülekezetek megtartanák maguknak az
adományokat. Ne gondold azt egy pillanatig sem, hogy a te
adományod jelentéktelenek egy nagyobb kezdeményezésben. Ha
nem tudod, mire használják fel az adományodat, akkor nyugodtan
kérdezd meg. Minden egyes adományt Isten munkájára használunk
fel. Sokszor megnyílnak az egek csatornái, és áldást árasztanak.
Osszuk meg tapasztalatainkat Isten hűségességéről, amikor mi
hűségesen elhoztuk Neki tizedünket és adományainkat.
Felhívás: Mindig hozzuk el adományainkat Isten tárházába!
Ima: Köszönjük Istenünk a sok-sok áldást, amit gyülekezetként
kapunk, amikor hűek vagyunk ígéreteidhez!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. augusztus 27.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Misszió/Helyi gyülekezet

35.
Szombat

Mt 6:31-33: „Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit
együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert
mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok,
hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először
Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak
néktek.”
Néhányan talán úgy jöttünk ma a gyülekezetbe, hogy aggódunk a
jövőnk felől. Néhányan talán a pénz miatt aggódnak, amit a mai
istentisztelet alkalmával szeretnének odaadni. Ez járhat a fejükben:
„Ha ma ezt az összeget odaadom, mit fogok enni holnap?” Mások
azon gondolkodhatnak, hogy nem lesz pénzük ruhát venni, nem
tudják majd kifizetni az orvosi költségeket, tandíjat, utazást, bérlést, a
háztartáshoz szükséges dolgokat, stb. Máté arra emlékeztet minket,
hogy a mi mennyei Atyánk tudja, mire van szükségünk az életben, és
be fogja tölteni azokat. De tudnunk kell mi a legfontosabb: először
Isten országát kell keresnünk, és az ő igazságát, és a többi mind
megadatik nekünk. Mikor volt a legutolsó alkalom, amikor elmondtuk
ezt az ígéretet? Tegyük meg a mi részünket: adjuk meg Istennek a
tizedet és az adományokat, és figyeljük meg, Isten hogyan fogja
betölteni szükségleteinket!
Felhívás: Hozzuk Isten elé tizedünket és adományainkat anélkül,
hogy a jövőnk felől aggódnánk!
Ima: Istenünk, először a te országodat és igazságodat kell
keresnünk. Elhoztuk neked a tizedet és a hálaadományokat. Kérünk,
áldd meg azokat, és kísérd az életünket is!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

36.
Szombat

2016. szeptember 3.
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Generál Konferencia Világmisszió
költségvetése (Szokatlan események)

Mk 7:9: „És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen
félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.”
Érdekes igeversnek tűnhet ez annak a felhívásnak a bevezetőjeként,
hogy hozzuk el a tizedet és az adományokat Istennek. Ettől
függetlenül fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy a mi
szolgálatunk a tizeden és a hálaadományon keresztül
hagyományokon alapszik, vagy pedig Isten parancsára tesszük-e.
Gondolkozzunk el egy pillanatra azon, hogy mi milyen lelkülettel
adakozunk! Nyissuk meg szívünket Isten vezetésének, és kérjük Őt,
hogy segítsen jól megkülönböztetni az Ő parancsolatát saját
akaratunktól, és eszerint tudjunk változni!
Felhívás: Kövessük Isten parancsolatait mindabban, amit teszünk,
még abban is, ahogy elhozzuk neki tizedünket és adományainkat!
Ima: Istenünk, kérünk, vizsgáld meg szívünket; vizsgáld meg
indítékainkat és hozzáállásunkat! Hadd kövessünk Téged
hűségesen! Kérünk, áldd meg a tizedet és az adományokat, amit
elhoztunk ma Neked!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

37.
Szombat

2016. szeptember 10.
Adakozás
célja:
Generál
Konferencia
Világmisszió
költségvetése (Szokatlan események)
Következő szombaton: Helyi gyülekezet
Írta: Verland Ernston, a Generál Konferencia Pénztári Hivatalának
tisztviselője
Időről-időre adódnak olyan események, amelyek missziós
lehetőségeket teremtenek, amelyekre gyorsan reagálhatunk, ha az
anyagi eszközök rendelkezésünkre állnak. Ezekben az esetekben,
ha hónapokat vagy éveket kell várnunk arra, hogy a pénzt
összegyűjtsük,
a
lehetőségek
tovatűnnek.
A
„szokatlan
eseményekre” szánt adományokat, amelyeket ma gyűjtünk, az ilyen
helyzetekben használhatjuk majd fel.
Az elmúlt években ezek az adományok elérték az átlagos 600.000
dollárt, és olyan helyeken lettek felhasználva, mint Szíria, Zanzibár,
és Yemen.
Felhívás: A ma felajánlott adományaiddal te is segíthetsz, hogy
felkészültek lehessünk az ilyen eseményekre.
Ima: Drága Urunk, adjad, hogy mi is hozzájáruljunk a nagy
misszióparancs betöltéséhez mindenféle módon, beleértve mai
különleges adományainkat is!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. szeptember 17.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

38.
Szombat

Lk 21:1-4: „Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok
áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény
özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony,
mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél
többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak
az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt
beledobta, amije volt, az egész vagyonát." (új prot. ford.)
Mindig érdekes az embereket megfigyelni. Jézus is ezt tette. Többet
látott, mint amennyit bárki láthatna. Talán figyelte, mennyi pénz
maradt az emberek pénztárcájában, miközben ők azt számolgatták
magukban, mennyit tegyenek a perselybe. Talán azt nézte, hogy
milyen szívvel adakoznak; nagylelkűségből és lemondással,
dicsekvés és önteltség helyett. Ha Isten dicsérni tudta azt, amit a
szegény özvegy adott, akkor soha nincsen olyan, hogy túl csekély
egy adomány. Mennyi jó dolgot lehetne véghezvinni akkor, ha a
gazdag emberek is bőségesen adakoznának hálával, és teljes
odaadással?
Felhívás: Akármit is hoztunk magunkkal ma Isten dicsőítésére, adjuk
azt jó szívvel, átadva szükségleteinket és életünket Istennek!
Ima: Köszönjük Istenünk, hogy Te a szíveket vizsgálod! Hadd
legyünk mindig hálásak neked, amikor visszahozzuk a te tizededet,
és adjuk tovább ingyen és szabadon a Tőled ingyen kapott
áldásokat!

Válaszom mindenre, amit Isten értem
tett! Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016

!

Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. szeptember 24.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Misszió/Helyi gyülekezet

39.
Szombat

Jn 6:5 (lásd még 6-13): „Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és
látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk
kenyeret, hogy ehessenek ezek?”
Napjainkban is sok helyen tömegesen élnek olyan emberek, akiknek
élelemre van szükségük, csak úgy, mint Jézus korában. És Jézus
ma is ezt kérdezi: „Honnan teremtsük elő az eszközöket, amikkel
kisegítjük a rászorulókat?” Jézusnak ma is van egy terve úgy, mint
akkor. Ő el tudja látni a sokaságot. Annak érdekében, hogy ezt
megtegye, a mi segítségünkre is szüksége van. Azt gondolhatjuk,
mint András, hogy két kis hal meg öt kicsi árpakenyér még említésre
sem méltó. Talán, amit ma elhoztál, jelentéktelennek tűnik ahhoz
képest, hogy mennyi mindenre szüksége van a közösségünknek.
Ebben a munkában azonban nem vagyunk egyedül, és az Istennek
szánt ajándékaink nem feleslegesek vagy jelentéktelenek.
A mi részünk, hogy odaadjuk Istennek, amit elhoztunk, és bízzunk
abban, hogy majd ő megsokszorozza és megáldja egy nagyon
különleges módon, mint akkor régen. Nemcsak, hogy elég lesz,
hanem még rengeteg marad is!
Felhívás: Hozzuk el ma tizedünket és adományainkat Istennek, és
figyeljük meg, hogyan fogja megáldani őket!
Ima: Köszönjük neked Istenünk, hogy olyan sokszor megáldottál
minket különleges módon. Gyakran nem is fogjuk fel, hogy a Te
különleges érintésed hozza ezeket az áldásokat. Áldd meg
hatalmasan a mai adományunkat is! Hadd töltse be célját a Te
akaratod szerint!

Válaszom mindenre, amit Isten értem
tett! Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016

!

Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

40.
Szombat

2016. október 1.
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Magyar Unió - Adventista Teológiai
Főiskola

ApCsel 1:6-8: „Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt,
mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot
Izráelnek? Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket
vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek
nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és
Samariában és a földnek mind végső határáig.”
Mindannyian szeretnénk, ha Jézus még ma visszajönne, és
megalapítaná az ő örökkévaló országát. De nem úgy tűnik, hogy ez
lenne az a nap. Mit tegyünk tehát? A tanítványokhoz hasonlóan, mi
is lehetünk Isten tanúi családjainkban és szomszédaink között. Nem
biztos, hogy távoli földekre, vagy messzi országokba kell utaznunk.
Így is tudunk segíteni. A tizedet kifejezetten arra használják fel, hogy
támogassák az evangélium hirdetését. Az adományokkal is
támogatjuk ezt a missziót, de azokat főleg adminisztrációra,
oktatásra, gyülekezetek építésére, ifjúsági munkára, a közösség
szükségleteire, és sok más dologra használják fel.
Felhívás: Tanúskodjuk ma Jézusról ott, ahol élünk! Hozzuk el a
tizedünket és adományainkat, hogy támogathassuk ezt a munkát ott
is, ahová nem érünk el.
Ima: Drága Istenünk, kérünk, áldd meg ezeket az adományokat, és
azokat, akik szétosztják! Add, hogy bölcsen legyenek felhasználva, a
Te akaratod szerint! Kérünk, azt is Te áldd meg, ami megmaradt!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

41.
Szombat

2016. október 8.
Adakozás célja: Magyar Unió - Adventista Teológiai Főiskola
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

Róm 12:1: „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára,
hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves
áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.”
A sáfárság azt jelenti, hogy felajánljuk mindent cserébe azért, hogy
Isten odaadott mindent értünk. Felajánljuk képességeinket, időnket,
és erőforrásainkat Istennek, hogy használhassa azokat az ő
dicsőségére. Különböző helyzetekben és az életünk különböző
állomásain be kell bizonyítanunk, hogy mindent felajánlunk cserébe
azért, hogy Isten odaadott mindent. Pál később ugyanebben a
fejezetben azt mondja erről, hogy ha a tanítás ajándékát kaptuk
Istentől, akkor tanítsunk; ha a te ajándékod az, hogy vezetni tudsz
másokat, akkor vezess szorgalmasan; ha szeretsz segíteni
másoknak, akkor adakozz nekik nagylelkűen. Függetlenül attól, hogy
milyen egyéni ajándékaink vannak, azzal dicsőíthetjük Istent, hogy
mindezt felajánljuk, beleértve magunkat is.
Azzal, hogy elhozzuk adományinkat, akár pénzt, akár zöldségeket
vagy gyümölcsöket a kertünkből, vagy akár egy állatot a farmunkról,
Istent kell dicsőítenünk, és nagylelkűen kell adnunk mindezt.
Felhívás: Ajánljuk
adományainkat is!

fel

magunkat

ma

Istennek,

beleértve

Ima: Fogadj el minket élő áldozatként, ó Istenünk, hogy a Te neved
legyen megszentelve! Fogadd el tizedünket és adományainkat,
ahogy elhozzuk neked imádatunk jeléül!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. október 15.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

42.
Szombat

1Kor 9:14: „Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot
hirdetik, az evangéliumból éljenek.”
Pál apostol ebben a fejezetben arról beszél, hogy milyen jogai
vannak egy apostolnak. Azt állítja, hogy annak, aki az Ige hirdetésére
kapott elhívást, joga van enni, inni, és minden egyéb emberi és
családi jogokkal élhet. Összehasonlítja az igehirdetést az egyéb
szakmákkal. Például, aki szőlőskertet ültet, az ehet abból a szőlőből,
ami ott terem; aki pedig nyájat tart, az ihat a tejből, amit az állatok
termelnek. Ezért azoknak is, akik az igét hirdetik, meg kellene élniük
abból. Hogy teszik ezt? A tizeden keresztül. Az Adventista
Egyházban a tizedet először összegyűjtik a helyi gyülekezetekben,
majd elosztják egy központi helyről.
Felhívás: Ma, amikor engedelmes szívvel visszahozzuk Istennek a
tizedet, hozzájárulhatunk az evangélium hirdetéséhez támogatva a
lelkészeket, akik erre a célra szentelték életüket, és akik kiképezik a
gyülekezet tagjait, hogy ők maguk is tanúskodjanak az Igéről.
Ima: Köszönjük, hogy megáldasz minket, drága Istenünk.
Visszahoztuk neked a tizedet és az adományokat. Áldd meg azokat,
és használd fel arra, hogy igazságod művét szolgálják!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. október 22.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

43.
Szombat

2Kor 8:3-4: „Mert, bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük
felett is adakoznak, Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek
iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be
őket.”
A Macedóniában élő keresztények hallottak a nehézségekről,
amikkel a jeruzsálemi keresztények küzdöttek. Megnyitották szívüket
és pénztárcáikat, hogy segítsenek jeruzsálemi testvéreiknek. Kérték
Pált, hogy fogadja el adományaikat, amelyekkel a jeruzsálemi
keresztényeket segítették.
Mikor volt az, amikor te könyörögtél valakinek azért, hogy fogadja el
az adományodat, vagy vigye el az ajándékot valaki másnak, azért
hogy segíthess neki?
Ma is rengeteg olyan testvérünk van, akik rászorulnak a
segítségünkre. A macedóniai gyülekezetek éppen nagy próbákon
estek át, és hatalmas szegénységben éltek, de mégis megtelt szívük
együttérzéssel és gazdag nagylelkűséggel. Mi tölti be ma a te
szívedet? Kit, vagy mit támogatnál szívesen?
Felhívás: Nyissuk meg ma szívünket, és osszuk meg anyagi
javainkat azokkal, akik szükséget szenvednek!
Ima: Köszönjük Urunk a macedóniaiak példáját a Bibliából.
Készségesen megnyitjuk szívünket, hogy meg tudj érinteni minket,
és hogy mi is „bővelkedjünk a jótéteményekben” (7. vers).

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

44.
Szombat

2016. október 29.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Őszi hálaadomány (Globálmissziós
célra)

Gal 6:9: „A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga
idejében aratunk, ha el nem lankadunk.”
Gondoltál már arra, hogy mi értelme támogatni ezt vagy azt az
ügyet? Vagy mi értelme van minden héten pénzt, vagy egyéb
adományokat elhozni a gyülekezetbe? Mi értelme van rámosolyogni
az emberekre és kedvesnek lenni? Vagy mi értelme van imádkozni?
Előbb-utóbb mindenki megfogalmazza magában ezeket a kérdéseket
és kétségeket. A fiatalok, akik azt szeretnék látni, hogy a változások
gyorsan történnek, vagy az idősebbek, akik hosszú ideig vettek részt
valamilyen jótékonysági munkában, egyaránt kimerülhetnek abban,
hogy folyamatosan jót tesznek másokért.
Pál arra bátorít minket, hogy ne adjuk fel a jócselekedeteket annak
függvényében, hogy látjuk-e az eredményét annak, amit teszünk,
vagy nem. A megfelelő időpontban learathatjuk a termést, ha nem
adjuk fel.
Így tehát adakozz ma nagylelkűen, légy kedves, mosolyogj másokra,
mosd el a mosatlant, ágyazz be, menjél egy sétára, írj egy
köszönőlevelet, vagy tégy akármit, amire a Szentlélek indít! Ne
restülj meg a jótéteményekben!
Felhívás: Döntsük el ma, hogy nem hagyunk fel a jócselekedetekkel!
Ima: Drága Istenünk, ahogyan te sem restülsz a jótéteményben,
segíts nekünk, hogy mi is tudjuk a jót cselekedni minden nap!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

45.
Szombat

2016. november 5.
Adakozás célja: Őszi hálaadomány (Globálmissziós célra)
Következő szombaton: Misszió/Helyi gyülekezet
Írta: Nancy Kyte, Adventista Misszió

1990 óta az évenkénti hálaadományok lehetővé tették a
globálmissziós úttörőknek, hogy 13.000 új gyülekezetet alapítsanak a
világ korábban el nem ért területein.
A globálmisszió az egyház úttörő missziós karja, amely holisztikus
megközelítést alkalmaz az emberek eléréséért. Az úttörők saját
kultúrájukban dolgoznak, ahol megértik az embereket és a helyi
nyelvet beszélik. Segítenek az emberek alapvető szükségleteinek
kielégítésében, mint az élelem, víz és otthon, vagy egészség és
oktatás. Megosztják a Biblia tanításait, amikor csak tudják.
Az anyagi támogatásod lehetővé teszi az úttörő munkásoknak, hogy
reményt és bizonyosságot adjanak azoknak, akik félelem és
csüggedés között élnek. Minden forint jelent valamit valakinek, aki
még mindig arra vár, hogy hallhasson Jézusról.
Felhívás: Adakozz nagylelkűen, amennyire teheted az évenkénti
hálaadomány céljára, és társ leszel az Isten egyházának úttörő
missziós munkájában.
Ima: Drága Urunk, Te képes voltál mindent feláldozni értünk. Segíts
nekünk, hogy mi is áldozni tudjunk abból, amink van, hogy mások is
megismerhessenek Téged!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. november 12.
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

46.
Szombat

Fil 4:12: „Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és
mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a
bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.”
Pál apostol leírja nekünk, hogyan látja ő a világot. Megtanult
elégedettnek lenni. Az egyik korábbi fejezetben (2:14), megkéri a
filippibelieket, hogy tegyenek mindent panaszkodás, és vitatkozás
nélkül. Ő már megtanulta, hogy nem szabad panaszkodni,
akármilyen helyzetben is van. Meg kellett tapasztalnia mindent: hogy
milyen megalázottnak lenni, és milyen bővölködni; milyen jóllakottnak
lenni, és milyen éhezni. A mai napon is vannak olyanok köztünk, akik
nélkülöznek, és olyanok is, akik bővölködnek. Mindenkinek megvan
az oka panaszkodni a helyzetéről. A jólét, ugyanúgy mint a
szegénység, lehet az elégedetlenség forrása. Hajlamosak vagyunk
az életben összehasonlítani magunkat olyanokkal, akiknek szebb
házuk, jobb autójuk, házastársuk, gyerekük van, akik képzettebbek,
stb. Pál ehelyett egy nagyszerű példát ad nekünk arról, hogy milyen
elégedettnek lenni az életben. Amikor meg vagyunk elégedve az
életünkkel, akkor sokkal szabadabban adakozunk, és osztjuk meg
másokkal, amink van.
Felhívás: Legyünk elégedettek a helyzetünkkel; osszuk meg
másokkal, amink van, azáltal is, hogy elhozzuk ma a tizedünket, és
adományinkat!
Ima:
Drága Istenünk, segíts nekünk, hogy ne hasonlítgassuk össze
magunkat azokkal, akiknek több mindene van, hanem legyünk
elégedettek azzal, amink nekünk van! Segíts minket, hogy nagylelkűek
tudjunk lenni másokkal!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. november 19.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton:

47.
Szombat

Kol 3:23: „És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak
és nem embereknek.”
Habár ez a tanácsot eredetileg szolgáknak címezte Pál apostol, úgy
hiszem, mindenkire vonatkozik, mert mindannyiunknak van egy Ura
a mennyben. Ez a tény hogyan befolyásolja a mi sáfárságunkat, és
az adakozásra való felhívást?
Mindannyiunknak hat nap adatott a munkára. Tehát akármilyen
munkát végzünk, azt teljes szívvel kell tennünk, mintha az Úrnak
dolgoznánk. Az ilyesfajta munkát észreveszik mások, és meg
leszünk jutalmazva érte. Mire eljön a szombat, a hetedik nap, addigra
eleget kapunk, és meglesz a tizedünk, amit visszahozhatunk, és az
adományok, amiket felajánlhatunk Istent dicsőítve.
Van egy másik tanácsom is. Amikor odaadjuk adományainkat, azt
tegyük úgy, mintha az Úrnak adnánk, nem pedig embereknek. Igen,
az adományokat férfiak, nők, gyerekek gyűjtik össze, de igazából
Isten művére használják majd fel.
A harmadik tanácsom azoknak szól, akik összegyűjtik, és később
szétosztják rendeltetési helyükre az adományokat. Ezeknek az
adományoknak a kezelése nem ember dolga, hanem Istené, és így
kellene hozzáállniuk azoknak, akik ezt a munkát elvégzik.
Felhívás: Akármit cselekszünk, azt tegyük úgy, mintha az Úrnak
tennénk!
Ima: Urunk, ma megfogadjuk, hogy hat napig teljes szívvel
dolgozunk. A hetedik napon elhozzuk neked a tizedet és az
adományainkat, és megígérjük, hogy nagyon körültekintően fogjuk
használni ezeket, mert Neked dolgozunk!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. november 26.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Misszió/Helyi gyülekezet

48.
Szombat

2Thessz 3:10: „Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek,
hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.”
A munka: áldás. Nem csak az a jutalmunk, hogy pénzt kapunk érte,
és képesek vagyunk eltartani magunkat és a családunkat, hanem
személyesen is jót tesz velünk – főleg a fizikai munka. A nyugati
világban, nagyon sok „ülő munka” van, ami káros az egészségre. Az
ilyen régiókban az embereket arra bátorítják, hogy sportoljanak, és
edzőtermeket alakítanak ki, arra bátorítva az embereket, hogy
elmenjenek oda és ott mozogjanak. Az olyan közösségekben, ahol
mezőgazdasággal foglalkoznak, nehéz a fizikai munka, ezért ott az
embereknek pihenniük kell. A munka identitást ad nekünk, célt,
elégedettséget az eredmények láttán; s olyan helyet, ahol kreatívak
lehetünk. Néhányan úgy gondolhatják, hogy a munka nehéz és
fárasztó. Mások viszont azt kívánják, hogy bárcsak munkát
találnának, és támogathatnák a közösségüket és a családjukat. Úgy
tűnik, Pál talált pár olyan embert, akik nem akartak dolgozni, de így is
jutalmat akartak. Pál jó példával járt elöl, mert nem akart senki
számára teher lenni. Habár úgy gondolta, az igehirdetőknek joguk
van a támogatáshoz annak érdekében, hogy életben maradjanak, ő
maga visszautasította a fizetséget.
Felhívás: Figyeljük meg, milyen szokásaink vannak a munkánkat
illetően! Terhet jelentünk mások számára, vagy áldást?
Ima: Köszönjük Urunk, hogy munkát adsz nekünk! Tégy minket
áldássá mások számára! Kérünk, áldd meg azokat, akik azért
küzdenek, hogy munkát találjanak!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. december 3.
Adakozás célja: Misszió/Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Egyházterületek beruházásai

49.
Szombat

1Tim 6:17-18: „Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy
ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan
gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad
nékünk mindent a mi tápláltatásunkra; hogy jót tegyenek, legyenek
gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők.”
Habár ezek a versek a gazdagoknak lettek címezve, az elv
mindenkire vonatkozik. Ne legyünk önteltek! Ne bízzunk a
gazdagságban, hanem az élő Istenben reménykedjünk. A gazdagság
jön és megy, de Isten mindörökké ugyanaz. Ő bőségesen megáld
minket mindennel, ami a javunkra van. Csak nézz a teremtett világra:
a virágokra, az égre, a hóra, a folyókra, a fákra, a hullámokra, az
óceánokra, a madarakra és az állatokra a legelőn!
Cselekedd a jót; légy gazdag jócselekedetekben; légy nagylelkű és
szíves adakozó. Ez döntés kérdése, és nem attól függ, hogy milyen
gazdagok vagyunk. Mosolyogj rá valakire, segíts a busznál egy
idősebb embernek, segíts cipekedni valakinek, írj egy bátorító
levelet, imádkozz valakiért!
Gazdag, szegény, középjövedelmű – mindannyiunknak van valamije,
amit megoszthatunk másokkal. Az életünk áldás lehet mások
számára.
Amikor Istent dicsőítve elhozzuk a tizedet és adományainkat, akkor
valami jót teszünk.
Felhívás: A mai nap során tegyünk valami jót!
Ima: Drága Istenünk, Te olyan jó vagy! Hadd tanuljunk ma a Te
jóságodból, és legyünk hozzád hasonlók, akár gazdagok vagyunk,
akár szegények. A reményünk Benned marad!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. december 10.
Adakozás célja: Egyházterületek beruházásai

50.
Szombat

Következő szombaton: Helyi gyülekezet
Tit 3:5-7: „Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk,
hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdõje
és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel a mi
megtartó Jézus Krisztusunk által; hogy az ő kegyelméből megigazulván,
örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.”
Amikor elérkezik az adakozás ideje, akkor hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy ha nagylelkűen adakozunk, akkor érdemünk lesz a mennyben, és azt,
hogy ez az érdem elvezet minket a megbocsátáshoz, és az örök élethez.
Semmit nem tehetünk, amivel kiérdemelhetjük az örök életet. Ez csupán
Isten kegyelme, amit Jézus Krisztus áldozatán keresztül adott nekünk, és
csak ez adhat nekünk örök életet. Mi csak elfogadni, vagy elutasítani tudjuk
ezt. Így tehát a mai adományod nem fog téged közelebb vinni az örök
élethez.
Ha nem adakozol, az sem visz messzebb az örök élettől, főleg akkor, ha
nincs miből adnod.
Feltehetjük a kérdést, hogy akkor mi értelme van adakozni? Az adakozás
által Istent dicsőítjük; hálával válaszolunk Istenünk nagylelkű ajándékaira, a
Szentlélek ajándékára és a Jézus Krisztusban való megváltásra, valamint
az adakozáson keresztül másokon is segíthetünk. Amikor kinyitjuk a
kezünket, akkor nem csak adakozhatunk, hanem áldást is kapunk.
Felhívás: Adakozzunk azért, mert mi is hatalmas ajándékot kaptunk
Istentől!
Ima: Köszönjük Jézusunk, hogy életedet adtad értünk. Hogyan fogjuk
valaha is megérteni áldozatod lényegét? Nagylelkűek szeretnénk lenni,
mint amilyen Te vagy!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!

!

Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. december 17.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet

51.
Szombat

Következő szombaton: Helyi gyülekezet
Zsid 6:10: „Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti
cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt,
mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
Sokféleképpen tudunk segíteni másokon, és sokféleképpen tudunk jól
sáfárkodni azokkal a dolgokkal, amik megadattak nekünk. Az egyik ilyen
módja ennek az, ha minden szombaton adakozunk. Néha úgy érezhetjük,
hogy hiábavalóak a másoknak felajánlott ajándékaink. Talán nem látjuk az
adakozásunk eredményét, és talán azt gondoljuk, hogy Isten elfelejtett
minket, és mindazt, amit a múltban tettünk.
De nem felejtette el. Ez a szakasz A zsidókhoz írt levélből egy bátorító
üzenet, egy ígéret. Isten nem igazságtalan – Ő mindent tud, tudja azt is,
hogy mikor segítünk másnak; mikor adjuk tovább szeretetét másoknak,
mikor bátorítjuk őket, és csalunk mosolyt az arcukra. Ez a vers megígéri
nekünk, hogy Isten nem fog elfelejteni egy jó dolgot sem, amit megtettünk
eddig. Ez az igevers bátorítás is: folytassuk a jócselekedeteket, segítsünk
másokon, nyissuk meg kezünket. Fontosak vagyunk Isten munkájában.
Szükség van ránk. Isten számít ránk, a szeretetünkre és
nagylelkűségünkre, hogy ezeken keresztül meg tudjon érinteni másokat.
Felhívás: Ne adjuk fel, mindig segítsünk másokon! Ne hagyjuk abba az
adakozást és a tizedfizetést! Mutassuk ki inkább továbbra is mások iránt
szeretetünket, és éljünk nagylelkűen!
Ima: Drága Istenünk, mi számíthatunk a te igazságodra. Te emlékszel a mi
jótéteményeinkre, mi pedig továbbra is segíteni fogunk másokon
sokféleképpen. Áldd meg a mai adományokat, és add, hogy ezáltal segíteni
tudjunk másokon!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

2016. december 24.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Következő szombaton: Helyi gyülekezet

52.
Szombat

Jak 2:5: „Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten
választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben,
és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?”
Úgy tűnik, sokféleképpen mérlegelhetjük az embereket. Az emberek
hajlamosak arra, hogy méltányolják és tiszteljék azokat, akik
gazdagok. Különleges hellyel kínálják őket, és ajándékokat adnak
nekik – többre tartják őket. De Jézus másféleképpen nézi az
embereket. Ő azt nézi, hogy mi van bennünk: a hozzáállás, a
motivációk, a szívünk. Azok, akik kívülről szegénynek tűnnek,
valójában lehetnek gazdagok. Ők azok, akik Isten országának
örökösei, mert szeretik Istent, Tőle függnek, Benne bíznak, és Benne
hisznek. Az anyagi javak, amikkel rendelkeznek, azok csekélyek, de
tudják, hogy ebben nem is bízhatnak, így inkább abban bíznak, aki
az egész földet birtokolja. Ők gazdagok a hitben.
Ez nem azt jelenti, hogy akik gazdagok, azoknak nem lehet hite.
Ugyanúgy lehet hitük, mint a szegényeknek, ha nem a
gazdagságukban bíznak. A világ szemében akár szegény valaki,
akár gazdag, mindannyiunkak válaszolni kell Isten hívására. Mindent
oda kell adnunk, mert Ő is mindent odaadott értünk.
Felhívás: Mérjük gazdagságunkat a hit mértékével!
Ima: Köszönjük drága Istenünk, hogy Neked az fontos, ami a
szívünkben lakozik, és nem az, hogy milyen gazdagok vagyunk,
vagy hogyan nézünk ki! Mindenünket odaadjuk Neked! Fogadd el
adományainkat, amivel szeretetünket fejezzük ki irántad!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

53.
Szombat
2016. december 31.
Adakozás célja: Helyi gyülekezet
Jelenések 11:18: „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.”
Jézus második eljövetele nemcsak egy ígéret beteljesítése lesz,
hanem a Föld újjáteremtése is. Az emberek nagyon fontosak
Istennek, de a természet, ahol az emberek élnek, az is fontos. Isten
ránk bízta, hogy vigyázzunk erre a bolygóra, és azok, akik
elpusztítják a földet, szintén elpusztulnak. A sáfárság többet jelent
annál, mint hogy elhozzuk minden szombat délelőtt a tizedet és az
adományainkat. Az számít, amit minden egyes nap teszünk. Az
számít, ahogy másokkal bánunk, főleg azokkal, akik szükséget
szenvednek.
Ma feltehetjük magunknak a kérdést: készen állunk arra, ami a
földünkkel történni fog? Az utcák, házak, földek, erdők, folyók,
tengerek ugyanúgy néznek ki, mint régen? Mit áldoztunk fel annak
érdekében, hogy kielégítsük kapzsiságunkat, önző vágyainkat, vagy
szimpla kényelmünket? Mit tehetünk annak érdekében, hogy
helyrehozzuk a természetet a környezetünkben?
Felhívás: Vigyázzunk a Földünkre! Legyünk igaz sáfárok!
Ima: Köszönjük ezt a fantasztikus bolygót, amin élhetünk. Kérünk,
bocsásd meg nekünk, amikor gondatlanok voltunk, vagy ami még
rosszabb, szánt szándékkal pusztítottunk. Nyisd meg szemeinket és
elménket, hogy megláthassuk, hogyan lehetünk jó sáfárai azoknak
az áldásoknak, amiket adtál nekünk!

Válaszom mindenre, amit Isten értem tett!
Felolvasások a tizedhez és hálaadományokhoz 2016
Sáfársági Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája

