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A 2 Korinthus 9:6-ban Pál apostol az adakozás témájáról beszél. Azt mondja, hogy ha szűkmarkúak 
vagyunk az adakozásban, annak megfelelően is fogunk aratni. Ha kevés magot vetettél el, csak 
keveset fogsz aratni. Ha elegendő magot vetettél, akkor bőséges aratásban lesz részed. A sok pénzt 
szerető prédikátorok (különösen a TV evangélisták) rendszerint ezzel a verssel buzdítják a híveket, 
hogy adjanak nekik pénzt. Az ilyen prédikátorok kufárok, akik be akarják csapni az egyszerű 
hívőket.  
 
Mit mondott Jézus a gazdag ifjúnak, aki hozzá ment? Azt mondta, hogy adja oda az összes 
vagyonát a szegényeknek, úgy jöjjön és kövesse Őt - a pénze nélkül! Jézus nem azt mondta (mint 
a legtöbben ma mondanák), hogy „add el a vagyonodat és add ide nekem a pénzt, mert nagy 
szükségben vagyunk a szolgálatunkban: 12 tanítványról és a családjukról kell gondoskodnom." 
Jézusnak az emberekre van szüksége és nem a pénzükre, de hol találunk ma olyan szolgáját az 
Úrnak, aki azt fogja mondani egy gazdag embernek, hogy „minket egy cseppet sem érdekel a 
pénzed. Mi csak azt akarjuk, hogy szellemileg növekedj. Ezért add annak a pénzedet, akinek 
szeretnéd, gyere és hallgasd Isten igéjét a gyülekezetünkben?”  Mi azonban pontosan ezt mondjuk 
a látogatóknak, akik a gyülekezetünkbe jönnek – folyamatosan.  

A 2 Korinthus 9:7-ben azt  olvashatjuk, hogy „Isten a jószívű adakozót szereti.”  Az Ószövetség 
idején a hangsúly azon volt, hogy valaki mennyit ad – 10 % és még azon felül. Az Újszövetség 
idején azonban a hangsúly azon van, hogyan ad valaki – jókedvűen vagy kényszerből. A kérdés 
most nem az adakozás mennyisége, hanem az adakozás minősége. Az Újszövetség idején egyedül 
a minőségen van hangsúly – még az olyan gyülekezetben is, amelyik építkezik.  
 
Sok hívő szellemileg szegény, mert szűkmarkú Isten felé. Légy tág szívű és gazdag az Istennek 
való adakozásban – mindenekelőtt az életeddel, aztán az időddel és a vagyonoddal is, és akkor meg 
fogod tapasztalni, hogy Isten százszorosan visszafizeti azt.  

Amikor egyedülálló voltam, nem volt sok kiadásom és Isten munkájára adtam a haditengerészeti 
bevételem nagy részét. Később megházasodtam és rájöttem, hogy sok pénzre van szükségem, de 
annak ellenére sosem csináltam adósságot. Sosem kellett pénzt kérnem kölcsön senkitől, mert Isten 
gondoskodott rólunk és visszafizette mindazt, amit korábban neki adtam. Ezért tapasztalatból 
mondhatom nektek a következőt:  

Tanulj meg bőségesen adni Istennek – és meg fogod tapasztalni a pénzügyi problémáid 
megoldódását, de figyelmeztetnem kell titeket, hogy bölcsen adjatok! Ne adjatok pénzt olyan 
prédikátoroknak, akik pénzt kérnek tőletek. Sose adj olyan prédikátoroknak, akik fényűző életet 
élnek. Ők el fogják pazarolni a pénzedet. Imádkozz, és keresd Isten akaratát és oda adj, ahol Isten 
megmutatja neked, hogy a legnagyobb szükség van. A szegényeknek adj és ne a gazdagoknak. 
Azoknak adj, akik valóban szükségben vannak. Aztán meg fogod tapasztalni, hogy Isten bőséges 
aratást ad neked, amikor szükségben leszel. Az nem lehet Isten akarata, hogy Isten gyermekei közül 
bárki eladósodjon vagy folyamatos pénzügyi problémái legyenek, amikor ilyen gazdag mennyei 



2 

 

Atyjuk van. Annak az oka, hogy sok hívő ilyen problémákkal küszködik az, hogy sosem voltak 
bőkezűek Isten felé. Ugyanis azt aratjuk, amit vetettünk.  
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