
Az irgalmasság mozdulatai 
 

 

„…Míg időnk van, tegyünk jót 

mindenkivel...” (Gal 6:10) 
 

Miután az irgalmas Szamariai meglátta az 

összevert embert, megállt és lehajolt hozzá. 

Mindkét mozdulat nehezünkre esik. 
 

Megállni azért nehéz, mert rohanunk. 

Szorítanak a határidők, nem akarunk 

lemaradni a versenyben, hajszol a kötelesség, a megélhetés, a munkaadónk. 

A szamaritánus is sietett úti célja felé, s időt veszített azzal, hogy segít. 

Ráadásul megállni is veszélyes volt ott, mégis megtette, mert az irgalmas 

ember szán időt arra, akiért felelősséget érez. Szán időt a házastársára, a 

gyerekeire, idős szüleire, beosztottjára, és a lelke, a hite táplálására is. És ezt 

soha nem bánja meg. 
 

Mivel a sebesült a földön feküdt, le kellett hajolni hozzá. Az irgalmas ember 

nem leereszkedik, hanem lehajol. Aki leereszkedik, az a másikat alázza meg, 

aki lehajol, önmagát. De esetleg piszkos lesz a ruhája, véres lesz a keze, s ha 

az áldozat már halott, vallásilag is tisztátalanná válik. Ez azonban együtt sem 

nyom annyit a mérlegen, mint az, hogy életmentő segítségre van szükség. Ő 

nem önmagáért aggódott, hanem a másikért. 
 

Az tud lehajolni, aki nem tartja magát különbnek másoknál. Aki tudja, hogy 

adósa lett Istennek, és mindenkire úgy néz: én tartozom neki, nem ő nekem. 

Aki le szokott térdelni Isten előtt, annak könnyebb letérdelnie sebesült 

felebarátja mellé is. 

Mire van időm? Mire szánok időt? Mire nem lenne szabad időt áldoznom, 

hogy a fontosabbakra jusson? Kész vagyok-e lehajolni? Kit féltek ilyenkor: 

magamat vagy a másikat? 
 

Jézus olyan mélyre hajolt utánunk, hogy két rablógyilkos között végezték ki 

a kereszten. De utolsó perceit is másokra áldozta: a gyilkosaiért imádkozott, 

s az egyik rablót beutalta a mennyországba. Irgalmasságot is tőle 

tanulhatunk igazán. 

 

Misszió osztály 
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Egyházunk Sáfársági Szolgálatok Osztálya minden évben 

elkészíti az Adakozási naptárt, melyben 52 szombati adakozáshoz 

írt gondolat, történet található. Szeretnénk ezekből a 

gondolatokból időről időre megjelentetni részleteket a bulletinben.  
 

 

 

Marcos Bomfim: Hit, bizalom és elkötelezettség 
 

 

(Marcos Faiock Bomfim lelkész 2015. október 11. óta szolgál a Hetednapi Adventista Egyház 

Generál Konferenciájának Sáfársági Szolgálatánál.) 
 

                                           Miért adakozom?                              Február 1. 
 

Megszólalt a telefon. Egy barátságos hang mondta el, hogy nem ért egyet az 

egyházterület bizonyos irányvonalával, ezért kérdezi, milyen más helyre 

küldheti a tizedét. 
 

Az illető tépelődése bizonyára megszűnne, ha megértené Isten bibliai 

tárházának értelmezését. Kinek adom én a tizedemet?  
 

A zsoltáros azt mondja: „Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a 

felségesnek fogadásidat” (Zsolt 50:14)! „Elmegyek házadba égőáldo-

zatokkal, lefizetem néked fogadásimat” (Zsolt 63:13), ami a tizedet is jelenti 

természetesen.  
 

A Biblia szerint a tized gyülekezetbe való elvitele istentiszteleti cselekedet. 

A Hetednapi Adventista Egyházban a helyi gyülekezet úgy szerepel, mint a 

tárház kihelyezett fiókja, ami az egyházterület.  
 

Isten meghatározta, hogyan legyen a tized felhasználva, hogy az a 

világmissziót támogassa (4Móz 18:21; Mt 28:19-20; Jel 14:6). A tized és az 

adomány sem jutalomként, sem hatalmi vagy büntetőeszközként nem 

tekintendő, hanem Isten tiszteletére használandó. A fenti példánk mutathat 

hibázó emberekre, amely minket arra ösztönözhet, hogy eltérjünk Isten 

pozitív parancsától, de tegyük próbára Őt, ahogy Malakiás tanít minket 

(3:10)!  
 

Felhívás: Tizedem és adakozásom az én emberi döntésemről beszél-e, vagy 

azzal a szándékkal hoztam, hogy tiszteljem és alázatosan keressem Őt? 

Kérjük az Úrtól a megfelelő motivációt, amikor Őt tiszteljük az imádság 

házában!  
 

Mai adományainkat a Newboldi Főiskola céljainak támogatására szánjuk. 
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