A, Á
ad
Adjatok, néktek is adatik [Adjatok és adatik nektek]
 Aki nem sajnálja másoktól a szeretetet, törődést és a pénzt, az
vissza fogja kapni ezeket. Ha nem is anyagiakban, de lelkiekben
meg fog térülni a szeretet, adakozás, nagyvonalúság.
 5Móz 15,7–10: Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet neked ad majd
Istened, az Úr, ne légy keményszívű és szűkmarkú az elszegényedett testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és
adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, és amiben
szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat: közeledik a hetedik esztendő, az adósságelengedés
éve, és ne nézz emiatt rossz szemmel szegény testvéredre! Mert
ha nem adsz neki, az Úrhoz kiált majd miattad, és vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz,
mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr minden munkádat és minden vállalkozásodat.
 Mt 5,42: Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől!
 Lk 6,30: Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet,
attól ne követeld vissza!
 Lk 6,38: Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott,
megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.
Lásd még: Jobb adni, mint kapni.
Jobb adni, mint kapni
 Jobb, ha az embernek módjában áll másoknak segíteni, adni,
mint ha ő szorulna mások segítségére, támogatására. A közmon-
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dás a gazdagokat is jótékonyságra buzdítja, illetve azt is jelentheti, hogy akinek van, annak könnyű segíteni, adni, mert van miből.
 ApCsel 20,35: Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen
kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
Lásd még: Adjatok, néktek is adatik.

ajándék
Ajándék megvakítja a bírót [Ajándék a szemest is megvakítja]
 Az ajándék elfogulttá és részrehajlóvá teszi az embert, elfordítja
az igazságtól, az igazak ügyétől.
 2Móz 23,8: Vesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert az
ilyen ajándék vakká teszi a világosan látókat, és vesztét okozza
az igaznak.
 5Móz 16,19: Ne kerüld meg a törvényt, ne légy személyválogató,
és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és félreviszi azoknak az ügyét, akiknek igaza van.
Lásd még: Ajándékkal mindent meg lehet fordítani [hajtani]; (A)
pénz beszél (, (a) kutya ugat); A pénz mindent megtesz; A pénz
nagy úr; A pénz szerelme gonoszság gyökere; Kinek pénze van,
mindene van.
Ajándékkal mindent meg lehet fordítani [hajtani]
 Ajándék segítségével bárkit meg lehet nyerni, ezért fontos ügyek
intézésekor a cél elérése érdekében ajándékot adnak hivatalos
személyeknek.
 Péld 21,14: A rejtve adott ajándék megenyhíti a haragot, és a
titkon eljuttatott adomány a heves indulatot.
Lásd még: Ajándék megvakítja a bírót; (A) pénz beszél (, (a) kutya
ugat); A pénz mindent megtesz; A pénz nagy úr; A pénz szerelme
gonoszság gyökere; Kinek pénze van, mindene van.

áldás
Minden áldás felülről jön [Felülről jön az áldás; Minden jó adomány felülről való]
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