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Kedves Barátaim! 
 
Mitől függ az adakozás? Ki szokott adakozni? A válasz nagyon egyszerű – mondják sokan – ha van 

pénze az embernek akkor ad, ha nincs pénze, akkor nem ad adományt. És minél több pénze van az em-
bernek, annál többet tud adni. Illetve az is nagyon fontos szempont, hogy akar-e adakozni valaki vagy 
sem. 

Igen, ez az általános gondolkozás. Az általános nézet szerint javaink nagyságától függ az, hogy ada-
kozunk-e vagy sem. Most hallgassunk meg egy történetet a református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi 
Igéből, a Lk 21,1-4-ből. 

1Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. 
2Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, 3és így szólt: Bizony mon-
dom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 4Azok 
ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből min-
dent beledobott, amije volt, az egész vagyonát. 

 
Jézus egy egészen új szempontra mutat rá az adakozással kapcsolatban. Ebben a tanításban Jézus 

arról beszél, hogy az adakozás megmutatja, hogy kinek milyen a kapcsolata Istennel, hogy ki milyen erős 
hittel támaszkodik Istenre a mindennapokban. Kiderül az, hogy ki bízik feltétel nélkül Istenben, és ki az, 
aki csupán megszokásból, egyfajta vallásos előírásként teljesíti az adakozást. 

Az Úr Jézus három dologra szeretne bennünket is ma megtanítani: 
 
1. Az első, hogy az adakozásban kifejezésre jut, hogy mennyire fontos számunkra az Isten 

ügye.  
Az özvegyasszonynak annyira fontos volt számára Isten ügye, hogy az egész vagyonát Isten ügyére 

szánta. 
 
2. Másrészt pedig kiderül az, hogy mennyire tudunk bízni Istenben. 
Hiszen ez az özvegyasszony önmagát, a holnapját, sőt, az egész jövőjét Isten kezébe tette le. Van, aki 

ezt felelőtlenségnek mondja. Jézus azonban ismerte az az emberek szívét és gondolatait, ezért Ő látta az 
asszony szívében a hitet és az Isten iránti bizalmat. Ez az özvegyasszony tudja, hogy mindenét Istentől 
kapta, és ezért hálás szívvel és teljes bizalommal vissza is tudja azt adni Istennek. 

 
3. Harmadszor az adakozás a hálánk kifejezése, mert azt jelenti, hogy pénzünk és javaink mind 

Istentől vannak. Amikor adakozunk, akkor éppen azt ismerjük el, és azért vagyunk hálásak, hogy Isten 
gondoskodott rólunk, és a jövőben is gondoskodni fog rólunk.  

Adjunk most hálát Istennek, Aki naponta gondot visel rólunk. Adakozzunk Isten dicsőségére és gyü-
lekezetünk javára! És adományainkkal mutassuk meg, hogy  

1. mennyire fontos számunkra az Isten ügye.  
2. Mutassuk meg, hogy mennyire tudunk bízni Istenben. 
3. Végül adományaink által tegyünk hitvallást arról, hogy pénzünk és javaink mind Istentől van-

nak. Ámen. 


