
Az adakozás

• Az adakozás dicsőítés
• Az adakozás életünk Isten-tiszteletének 

része és az istentiszteleti alkalom szerves 
része

• Az adakozás életstílus

Mi az adakozás?
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• Illés és a sareptai özvegy (1 Kir 17)
• a fiú az 5 kenyérrel és 2 hallal (Jn 6)
• Macedónia gyülekezetei (2 Kor 8)
• A szegény özvegyasszony két fillérje 

(Mk 12)

Bibliai példák 

Tévhitek

• A pénztárca tér meg utoljára???
• Életemet és véremet igen, de a pénzemet 

nem?
• Uram, tiéd mindenem, a pénzem 10%-a 

is, 90 pedig az ENYÉM!!!
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Istent próbára tenni

• Malakiás 3, 10-12 Ha adunk, Isten 
visszaadja. 

• Minden az Úré!
• Hitből adni
• Aki ad, annak nem lesz kevesebb (a 

világ gazdasági rendszere és törvényei 
itt nem működnek, itt Isten 
természetfeletti módon beavatkozik)

Adakozás-lakmuszpapír

• Az adakozás megmutatja a hitéletünket 
• hogyan adunk
• mennyit
• hova
• milyen indítékból
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Hogyan adjunk?

• Jó szívvel, örömmel.
• adományt vagy ragadományt adok? 

Adományt adjak!
• előre eltervezetten
• Jó sáfárként, mérlegelve

Hogyan ne adjunk?

• Fogcsikorgatva
• Át nem gondoltan.
• Kevélységből, hogy megmutassuk, hogy 

mi mennyit tudunk adni és ezzel 
különbek vagyunk a másiknál
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Kiknek adjunk?

• A gyülekezetünknek, lelki 
otthonunknak, hogy egészséges lehessen 
anyagilag, tudjon missziózni, meg tudja 
fizetni pásztorát és szolgálatait és 
infrastruktúráját működtetni tudja

• a szükségben lévőknek/szegényeknek
• a misszióknak/keresztény 

szolgálatoknak és szolgálóknak

nem jó hangsúlyok

• Az adakozót megáldja Isten, de Isten nem 
pénzbedobós automata.

• Ha csak üzletnek tekintem: én adok ennyit, te adsz 
ennyit, akkor hibás az Istenről alkotott képem és 
ebből még baj lesz.

• Istennek fontosabb a szívünk, mint a bankszámlánk 
állapota.

• Isten formálni akar és ehhez a pénz és a kapcsolódó 
dolgok, például az adakozás jó eszközök arra, hogy 
próbára tegyen. Abból adjunk, amink van és ne 
abból amit elképzelünk, hogy egyszer majd lesz.
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