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Hogyan tudunk olyan sok rúpiát elkölteni, anélkül, hogy gyűjtést rendeznénk? 

Láttál már olyan összejövetelt, amikor gyűjtést rendezünk? 

Így működünk 35 éve, hogy akár 2000, akár 20 ember van jelen, mi sosem rendezünk 
gyűjtést. Elmondom, hogy miért. 

Elmondom, miért helytelen egy kosarat körbevinni az emberek előtt gyűjtéskor. 
Elmondom, miért helytelen egy kosarat kitenni ide előre, hogy egyesével mindenki 
kijöjjön és előttem tegye be az adakozását. Jézus a következőt mondta a Máté 6-ban: 

 „Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed." 

Emlékszem, amikor valaki  elmondta ezt egy pásztornak, és a pásztor azt válaszolta  

(a pásztorok nagyon okosak): Jézus azt mondta, hogy ez csak a szegényeknek való 
adakozásra vonatkozik, amikor Istennek adsz, akkor hadd lássa mindenki, hogy mennyit 
adsz." 

Aha.... Milyen okos az ördög, hogy ilyen ötleteket ad az embereknek. Ez azt jelenti, 
hogy a szegény ember nagyobb, mint Isten. Amikor a szegényeknek adsz, azt ne tudja 
senki, de amikor Istennek adsz, azt hadd lássa mindenki: „Látjátok mennyit adtam?" 

Micsoda megtévesztés! 

Az alapelv a következő: Bármikor, ha valami jót teszel, titokban tedd. Ezért nem 
rendezünk mi gyűjtést. Nem viszünk körbe kosarat vagy tálcát. Nem csinálunk olyat, 
hogy az emberek sorban előre jönnek és beteszik a pénzt. Nem ítélünk el más 
gyülekezeteket, amelyek ezt teszik, mert nem vagyunk senki bírája. 

Isten az ő bírájuk, akár engedelmeskednek az Ő szavának, akár nem. A mi dolgunk az, 
hogy mi magunk engedelmeskedjünk Istennek. 

A másik ok pedig a 2 Korintus 9:7-ben van: Isten a „jókedvű adakozót szereti." 

Ha egy kosarat teszel valaki elé, akkor lehet, hogy körülnéz és úgy érzi, tennie kell bele 
valamit és közben nem túl jókedvű. 

Legalább 5 paisa-t tesz bele, hogy tiszteletet kapjon. 

Ezt nem jókedvűen teszi. 

Ha úgy rendezitek, hogy egy sorban jönnek előre és a pénzt előtted teszik bele a kosárba, 
ahogy az emberek egy sorban mennek előtted, nem mondhatod, hogy „én nem megyek". 
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Megint meg vagy fogva. Ezért, hogy mások tiszteljenek,  előre mész és 5 paisa-t teszel 
bele. Az emberek nem látják az 5 paisa-t, ha a kezeddel eltakarod, akkor senki sem 
láthatja. Ez Jézus Krisztus gyülekezete, vagy valamilyen megtévesztés, amibe az ördög 
vitte bele a gyülekezeteket? 

Mit tegyünk tehát? 

Tartunk egy dobozt. Nem tudjuk, hogy ki tesz bele, mikor teszi bele, mennyit tesz bele, 
vagy senki sem tesz bele, ez mind nem lényeges. Isten látja. Elég, ha Ő látja. 

Jézus nézte? Igen. 

Márk evangéliuma 12. fejezet 41. vers. 

Jézus leült. Hova ült le?  „Leült Jézus a templomperselynek átellenében." 

Aha. Jézus a persellyel szemben ül? Ő nem vitt körbe egy kosarat, nem mondta, hogy 
gyertek sorban előre, hanem a persellyel szemben ült. Mit figyelt? Olvasd figyelmesen! 
Nem azt figyelte, hogy mennyit tesznek bele, hanem azt, hogy hogyan tesznek bele. 
Micsoda különbség! 

A pásztor azt figyeli, hogy mennyit tesznek bele, de Jézus azt figyeli, hogy hogyan 
tesznek bele. 

Titokban és jókedvűen? Csak 2 fillér? Csodálatos! 

Itt van egy asszony, akinek csak 2 fillérje volt. 

Beletette. 42. vers. 

Jézus előszólította a tanítványait: „Szeretnék valami csodálatosat mondani nektek, amit 
épp most láttam." 

 „Egy özvegyasszony, akinek csak 2 fillérje volt, beletette." 

„Mondom nektek, az összes többi pénz abban a dobozban nem ér fel azzal a két fillérrel." 
Ez a Márk 12. fejezet 43. versében van. 

Hallottál már valaha egy pásztort így beszélni? Ez az, amiben mi hiszünk, hogy hogyan 
kellene az adományokat adni. Titokban, hogy csak Jézus lássa. Jókedvűen. Ha kevés, 
akkor kevés.  

-§- 

Ez az írás az azonos című video magyar feliratának egybeszerkesztett változata, ezért 
nyilvánosan nem terjeszthető! 

 


