
Az adakozás igei elvei
(átemelte: eszterkonyve.com 2018. 2.3.)

„Bármennyire is meglepő az újszövetségi kép, a helyi gyülekezetek soha nem léptek fel közösségi
alapon bármilyen humanitárius munkában. Persze nem állítom, hogy soha nem történt ilyen, csak
annyit, hogy nem került ilyen példa feljegyzésre. Azt látjuk, hogy helyi gyülekezetek támogatnak más
helyi gyülekezeteket, Pál utal rá, hogy ez a nem zsidók közt nem parancsolat, de a hitnek próbája (2
Kor. 8:8) viszont a pogányok felé még teológiai okot is ad a szegény zsidó hívők támogatására a
Róma 15.25-27-ben. Azt is látjuk, hogy egyéni szinten a segítség és irgalom kiemelten fontos, de
sehol nem találkozunk azzal felszólítással a gyülekezet feladatai között, hogy mint gyülekezet kellene
részt venniük bármilyen humanitárius akcióban. (Persze ismét hangsúlyozom: megtehetik.) A világ
árgus szemekkel nézi a vélt vagy valós keresztényeket és mindenképpen levonja saját (legtöbbször
rossz)  következtetéseit.  Különösen  akkor,  amikor  a  kormányzó  pártok  képesek  pártjukat  és  akár
országukat kereszténynek nevezni. Micsoda tragikus megtévesztés és félreértés. Hála Istennek viszont
azokért a valós hívő közösségekért, akiknek vezetői példát mutatnak egyénileg, és aki akarja követi
őket ebben.

Hála az önkéntesekért, a segélyszervezetekért, a hívőkért, akik csatlakoznak ehhez a munkához és jó
példát  mutatnak.  De  mint  mondtam,  a  hívők  nem  várhatják  el  a  helyi  gyülekezetüktől,  hogy
szervezetként  (különösen  a  gyülekezet  megfogalmazott  bibliai  feladatai  helyett)  ezt  tegye.
Mindenképpen tanítson a helyes hozzáállásról egyéni szinten, de amúgy ez a Biblia ALAP tanítása,
tehát  nem  kel  külön  túl  nagy  feneket  keríteni.  (Veszélyes  mozgalmiság  válhat  abból,  ha  egy
közösségben mindig meghatározzák, most éppen min van a „kenet”, mi az Úr akarata, merre kell
mennie  mindenkinek.  Az érettség  pont  abban lesz  megtalálható,  hogy a  hívek egyéni  szinten  jól
döntenek az élet kihívásai közepette, és nem abban, hogy egy vezető közösségi szinten dönt több ezer
hívő helyett olyan kérdésekben, amire nincsen bibliai felhatalmazása.)

Csalóka  persze  évszázados  sőt  évezredes  felekezeteket  látni  pénzzel  és  hatalommal  és
intézményrendszerrel,  mert  ez  azt  a  látszatot  kelti  mintha  a  bibliai  egyház  (helyi  gyülekezetek)
ténylegesen  rendelkeznének  ilyen  infrastruktúrával  és  valóban  ez  lenne  a  legfőbb  feladatuk.  Ez
azonban a Bibliában nem létező modell.  Persze ezzel együtt a nagyok lehetnének humánusak, (és
sokan, különösen tőlünk nyugatabbra azok is), de ez önmagában senkit nem tesz hívővé.

Egy dolog felismerni a mai nehéz helyzetben rejlő veszélyt a jövőre nézve akár bibliai szempontból
(vagy anélkül is), és egy másik dolog a közvetlen hívő reakciónk egy konkrét felmerülő kérdésben.
Semmilyen jövőbeli esemény vélt vagy valós ismerete akár a próféciák alapján, nem olthatja ki az
irgalmat és a segítségnyújtást a jelenben. De ez igaz a válságtól függetlenül is. Fontos az elv, hogy a
családunkról kell elsősorban gondot viselnünk, mert ha nem tesszük, akkor rosszabbak vagyunk a
hitetleneknél.  (Azok  a  menekültek  egyébként,  akikkel  személyesen  találkoztunk,  pont  ezt  tették,
mentették  a  családjukat  a  biztos  pusztulásból.  A  gazdasági  menekült  kérdésről  folytatott  vita
abszurdnak látszott az általunk is tapasztalt helyzetekben.)

Pál az adakozással kapcsolatban (ami a segítségnyújtás egy formája is) rendkívül fontos elveket oszt
meg, amelyekből általánosan is sokat tanulhatunk.

Mert ha megvan a készség, aszerint kedves az, amije kinek-kinek van, és nem aszerint, amije nincs. (2
Kor. 8:12)

Nem abból kell adni ami nincs. Vagyis nem azt kell tenni, ami nincs a hatalmunkban. És nem is
érdemes  azért  aggodalmaskodni,  amire  semmilyen  befolyásunk  nincsen.  A rendelkezésünkre  álló
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tömeges hírözön miatt erős a kísértés sokat foglalkozni mindazzal, amire semmi hatásunk nincsen, és
semmit nem foglalkozni azzal amit viszont megtehetnénk. Hívőként „KÉSZNEK KELL LENNÜNK”
olyan  jócselekedetekre,  amelyek  a  hatalmunkban  állnak.  Isten  mindannyiunkat  belehelyez  a
szamaritánus  helyzetébe.  Ha  nem  élünk  sosem  ezekkel  a  lehetőségekkel,  akkor  a  „szeretet
meghidegül” és csak ítélői és bírái leszünk a cselekvőknek. Viszont arra vigyázzunk, ha életünket
letesszük  a  szamaritánusi  cselekedetekre,  ne  váljunk  közben  mások  farizeusává,  akik  nem  pont
ugyanazt teszik mint mi. A jó példa lehet ragadós, de a jó példával való hivalkodás még itt a földön
learatja  a  dicsőségét.  Nehéz  megállni  a  mai  kultúrában,  hogy  ne  arassunk  némi  dicsőséget  a
posztjainkkal és fényképeinkkel, de ebben is megszívlelendő az a régi biblikus elv, ha adakozunk
(értsd itt: jót teszünk), azt titokban tegyük:

Amikor  alamizsnát  osztogatsz,  ne  tudja  a  bal  kezed,  mit  cselekszik  a  jobb  kezed,  hogy  a  te
adakozásod titkon legyen. És a te Atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyiltan. (Máté 6:3-
4)”

Az iszlám szerepe a jövőben  (részlet) - Ariel Hungary

Ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust személyes megváltódnak, kérlek mondd el ezt az imát az örök életre való
megmentésedért, Ő hallani fogja. Ima.
A megtérés azt jelenti, hogy elfordulunk ettől a világi berendezkedéstől, értékrendtől és visszatérünk a Teremtő Isten
jelenlétébe. A világ szerinti gondolkozásunkat megfordítjuk és Isten szellemi gondolatához igazítjuk életünket. Mindez
csak egy módon lehetséges Jézus Krisztus által, mert így rendelte az Atya.
János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, annak nem lesz örök
élete, és Isten haragja rajta marad. 
If you have not yet accepted Jesus Christ for personal redemption, please tell this prayer for your eternal salvation. He
will hear it. Prayer.
Return means turning away from this worldly organization and values, and returning to the presence of the Creator God.
We turn our thinking from the world and adjust our lives to the spiritual thought of God. All this is possible in one way
by Jesus Christ, because the heavenly Father so ordained.
John 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the
wrath of God abideth on him 
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