
Vegyük át mégegyszer!

1Mózes 8, 21-22: Amikor az Úr megérezte 
a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: 
Nem átkozom meg többé a földet az ember 
miatt, bár gonosz az ember szívének szán-
déka ifjúságától fogva, és nem irtok ki töb-
bé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. 
Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a ve-
tés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és 
a tél, a nappal és az éjszaka.

Galata 6, 7-8: Ne tévelyegjetek: Istent nem 
lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az em-
ber, azt fogja aratni is: mert aki a maga tes-
tének vet, az a testből arat majd pusztulást; 
aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni 
örök életet. 

2Korinthus 9, 6-7: Tudjuk pedig, hogy aki 
szűken vet, szűken is arat, és aki bőven 
vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, aho-
gyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetle-
nül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű 
adakozót szereti Isten”.

Malakiás 3, 10: Hozzátok be a raktárba az 
egész tizedet, hadd legyen eleség a házam-
ban, és így tegyetek próbára engem! – mond-
ja a Seregek Ura Meglátjátok, hogy meg-
nyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást 
árasztok rátok. 

Márk 4, 24: Ezt is mondta nekik: Vigyázzatok 
arra, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel 
mértek, olyannal mérnek nektek, sőt rá-
adást is adnak.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Adakozás /2Korinthus 9, 6-12/
„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy 
adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű 
adakozót szereti Isten”.” (2Korinthus 9, 6-7)

 

2Korinthus 9, 5: Szükségesnek tartottam 
tehát, hogy megkérjem a testvéreket, men-
jenek el hozzátok előre, és készítsék elő a 
már megígért adományokat, hogy az úgy 
legyen készen, mint hálaáldozat, nem pe-
dig mint kényszerű adomány.

1Mózes 4, 3-7: Egy idő múlva Kain áldozatot 
vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt 
elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az 
Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kain-
ra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt 
nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fe-
jét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért 
gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a 
fejed? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fő-
vel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a 
bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, 
de te uralkodjál rajta!

5Mózes 15, 9-10: Vigyázz, ne támadjon szí-
vedben ilyen alávaló gondolat: közeledik a 
hetedik esztendő, az adósságelengedés éve, 
és ne nézz emiatt rossz szemmel szegény 
testvéredre! Mert ha nem adsz neki, az Úr-
hoz kiált majd miattad, és vétek fog terhelni 
téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosz-
szul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja 
megáldani Istened, az Úr minden munká-
dat és minden vállalkozásodat.
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1. Az áldozatod minősége tükrözi a szíved állapotát 

[Hagyd, hogy Isten tágítsa a szívedet!]

 
Vegyük át mégegyszer, hogy stabilak legyünk a változó világban!
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 1. Milyen helyzetekben és miért nehéz számodra adakozni?

 2. Neked mennyi részvényed van Isten Országában?

Kérdések a hétköznapokhoz 

 
2. A vetés és aratás törvényét nem tudod megkerülni 

[Neked mennyi részvényed van Isten Országában?]


