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2Kor 4:6 

 

Isten ugyanis, aki ezt mondta: 

"Sötétségből világosság ragyogjon fel", 

ő gyújtott világosságot szívünkben, 

hogy felragyogjon előttünk 

Isten dicsőségének ismerete 

Krisztus arcán. 
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Zsid 11:4 

 

Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, 

és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, 

mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, 

úgyhogy hite által még holta után is beszél. 
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Amiben a kapcsolat létezik: 
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Az Istennel való 

közösségben: 

  Adakozás 

  Igeolvasás 

  Imádság 

  Szentség 

A hétköznapi 

dolgokban: 

  Család 

  Hobby 

  Munka 

  Tervek 

Az emberekkel való 

közösségben: 

  Képviselet 

  Könyörület 

  Közösség 

  Szolgálat 



Adakozás 

 

Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, 

és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, 

mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, 

úgyhogy hite által még holta után is beszél. 

5 



Áldozat – adakozás kapcsolata 

 

Fil 4:18 

Átvettem mindent, és bővelkedem. 

El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, 

ami tőletek jött olyan kellemes illatként 

és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. 
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Áldozat – adakozás kapcsolata 

 

Zsid 13:15-16 

Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, 

azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. 

A jótékonyságról és az adakozásról pedig 

el ne feledkezzetek, 

mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. 

7 



Áldozat – adakozás kapcsolata 

 

Rm 12:1 

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, 

hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket 

élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; 
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Áldozat – adakozás kapcsolata 

 

1Pt 2:5 

…ti magatok is mint élő kövek 

épüljetek fel lelki házzá, 

szent papsággá, 

hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, 

amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 
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Az áldozatok fajtái az ószövetségi időkben 

• Égőáldozat (a teljes áldozati állatot elégették) 

– ami arra utalt, hogy az áldozó egész lényét odaszenteli Istennek 

• Békeáldozat (ez önkéntes volt, és három fajtája volt) 

– Hálaáldozat: váratlan, vagy meg nem érdemelt áldás iránti köszönetet 

fejezett ki 

– Fogadalmi áldozat: ha az áldozat fogadalomtétellel volt összekötve 

– Önkéntes áldozat: „csupán” az Isten szeretete iránti köszönet 

kifejezése volt 

• Vétekáldozat 

– A nem szándékosan elkövetett bűnökért, vagy az olyanokért, amit nem 
számítottak Isten elleni eltökélt szembeszegülésnek 

• Jóvátételi áldozat 

– Az Istennel szembeni kötelesség elmulasztása esetén kellett bemutatni 

• Ételáldozat (gabonaáldozat) 

– Az egyetlen áldozat, amikor nem ontották ki egy állat vérét. A munka 
gyümölcsét Istennek ajámlották 10 



Szellemi áldozatok az újszövetségi időkben 

 

• Adakozás 

 

• Dicsőítés (imádság) 

 

• Jótevés (könyörület) 

 

• Testünk odaszánása (szentség) 
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Adakozásunkban az Úrral való kapcsolat látszik… 

 

 

Egy idő múlva …?… áldozatot vitt az Úrnak, 

a föld gyümölcséből. 

…?… is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. 

Az Úr rátekintett …?…ra és áldozatára, 

de …?…ra és áldozatára nem tekintett. 

Emiatt …?… nagy haragra gerjedt, 

és lehorgasztotta a fejét. 
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Adakozásunkban az Úrral való kapcsolat látszik… 

 

1Móz 4:3-5 

Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak, 

a föld gyümölcséből. 

Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. 

Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, 

de Kainra és áldozatára nem tekintett. 

Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, 

és lehorgasztotta a fejét. 
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Káin és Ábel 



Adakozásunkban az Úrral való kapcsolat látszik… 

 

 

Azután oltárt épített …?… az Úrnak, és vett minden tiszta 

állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatokat 

mutatott be az oltáron. 

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 szándéka ifjúságától 

fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most 

cselekedtem. 

Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a 

hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. 
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Adakozásunkban az Úrral való kapcsolat látszik… 

 

1Móz 8:20-22 

Azután oltárt épített Nóé az Úrnak, és vett minden tiszta 

állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatokat 

mutatott be az oltáron. 

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 szándéka ifjúságától 

fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most 

cselekedtem. 

Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a 

hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. 
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Nóé 



Adakozásunkban az Úrral való kapcsolat látszik… 

 

 

Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. 

Ő a Felséges Isten papja volt, 

megáldotta őt, és ezt mondta: 

Áldott vagy …?… a Felséges Isten előtt, 

aki a mennyet és a földet alkotta! 

És áldott a Felséges Isten, 

mert kezedbe adta ellenségeidet! 

…?… pedig tizedet adott neki mindenből. 
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Adakozásunkban az Úrral való kapcsolat látszik… 

 

1Móz 14:18-20 

Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. 

Ő a Felséges Isten papja volt, 

megáldotta őt, és ezt mondta: 

Áldott vagy Abrám a Felséges Isten előtt, 

aki a mennyet és a földet alkotta! 

És áldott a Felséges Isten, 

mert kezedbe adta ellenségeidet! 

Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. 
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Abrám 



Adakozásunkban az Úrral való kapcsolat látszik… 

 

 

És ilyen fogadalmat tett …?…: Ha velem lesz Isten, 

és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, 

ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, 

és békességben térek vissza apám házába, 

akkor az Úr lesz az én Istenem. 

Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, 

Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, 

a tizedét neked adom. 
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Adakozásunkban az Úrral való kapcsolat látszik… 

 

1Móz 28:20-22 

És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten, 

és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, 

ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, 

és békességben térek vissza apám házába, 

akkor az Úr lesz az én Istenem. 

Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, 

Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, 

a tizedét neked adom. 
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Jákób 



Zsid 11:4 

 

Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, 

és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, 

mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, 

úgyhogy hite által még holta után is beszél. 
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Alapelvek az adakozással kapcsolatban 

14 

MINDENÜNK ISTENÉ 

• Ennek kifejezéseként fontos, hogy javaink egy részét – 
teljesen kiengedve a kezünkből, a gyülekezeten 
keresztül  - Istennek ajánljuk. A kegyelem korszakában 
a helyi gyülekezetek Krisztus Egyházának a földi 
képviselői. 

ADNI JÓ DOLOG 

• Az adakozás kedves dolog Isten előtt, 

• és jó érzés az adakozó számára is. 

A JÓKEDVŰ ADAKOZÓ GYÜMÖLCSÖT TEREM 

• Áldásos az Istennel való kapcsolatunkra, 

• áldást jelent a közösség számára, 

• áldást jelent az adakozó számára is. 
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Alapelvek az adakozással kapcsolatban 
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AZ ADAKOZÁS NEM LELKI ÜZLET… 

• …hanem az élő Istennel való kapcsolatunk 

kifejeződése. 

AZ ADAKOZÁS ISTENTISZTELETÜNK RÉSZE 

• Dicsőítés 

• Szolgálat 

• Odaszánás 

JÓL ELKÜLÖNÍTHETŐ 3-FÉLE ADAKOZÁS 

• Rendszeres adakozás (tized) 

• Felajánlás (esetenként különböző célokra) 

• Adomány (a rászorultak számára) 
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Az adakozás szintjei: 
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• Semmit 

• Fölöslegből 

• Erő szerint 

• Erőn felül 

• Mindent 
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Mit tegyek? 

Hidd el, 

hogy Isten 

gondoskodik rólad! 
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Az Istennel való 

kapcsolatodat 

fejezd ki az 

adakozásban is… 

Ha szükséges, 

igazíts eddigi 

gyakorlatodon. 



2Kor 4:6-7 

Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság 

ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, 

hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete 

Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig 

cserépedényekben 

van, hogy ezt 

a rendkívüli 

erőt Istennek 

tulajdonítsuk, 

és ne magunknak: 
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