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Ujlaki Márton - Békéscsaba 

Balázs István: 

Pénzügyek a Biblia Tükrében c. könyvének átdolgozott kivonata 

 

Bevezető: 

Közügy, Jézus sokat beszél róla, Isten Beszéde a Biblia sokat beszél róla, tanít, tanácsol. 

Több, mint 800 bibliai vers foglalkozik pénzügyekkel, Isten nem tartja a pénzt egy piszkos 

dolognak, mint sok vallásos ember!  

Szószék mellől szükséges a rendszeres tanítása – Élet kérdései és gondjai nagy mértékben 

csoportosulnak e körül. 

Ha azt mondod: „NEM FONTOS A PÉNZ”..  Akkor mi van a napi 8-10 óra robottal mi van? Van időd és 

pénzed keresztény táborokba menni? Konferenciákra járni?  Adakozni különféle célokra? 

 

A Gyülekezeteknek, mint Krisztus testének, jelenkori megnyilvánulásának, van egy nagy 

feladata! Be kell mutatnia, mi az Isten megoldása a világ számára – anyagi értelemben is. Pl. 

hogy kell felszámolni a szegénységet, hogy kell Isten szerint előre haladni, meggazdagodni! 

Nem kis vállalkozás!! :)  

Rájöttem én vállalkozó vagyok! Nem az egyház egyik alkalmazottja vagyok! Én vállalkoztam 

erre az isteni feladatra és hívásra!  

Ez a Békéscsabai gyülekezet mintapéldánya lesz ennek a folyamatnak és Isteni tervnek is! 

Kérdés, hogy Te hol leszel benne! Vegyük ki a részünket! Áldható vagyok Istentől? Áldás 

vagyok másoknak?   

ÁLMOM:  Bemutatni, hogy Isten itt a Viharsarokban Hatalmas, Dicsőséges, aki az övéin, 

veletek, akik Istent szeretitek: megmutatja szeretetét, erejét, hatalmát nyilvánosan! Élő, 

Győztes Uratok van.  

Álmom egy Tanítói szolgáló Csapat létrejötte, akik kimenni – hívők és hitetlenek közé 

tanítani! Konferenciát szervezni - Az emberek éhesek és szükségekben vannak!  

 

-----------  

Hogyan?! 

Térjünk vissza az Igéhez! Életünket az évek során felépült szokásaink irányítják, lehet, hogy 

társadalmilag elfogadott, de messze áll Isten beszédétől!  
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Igazsághoz vissza: Luther Sola Scriptura! Mit mond a Biblia?!  

A pénzügyek nagyon is szellemi természetű dolgok!  

Pár leplet lerántani – ne legyünk „vallásos” emberek, megtévesztett emberek. 

Az ellenség azon lesz, hogy ködösítsen, bezavarjon, rabságban tartson! Ezért: 

Figyelmeztetés: elálmosodsz, összezavarodsz, kényelmetlenül érzed magad… botránkozol az 

Igéken… Természetes! – Felvesszük, el lehet kérni, vissza lehet hallgatni! JEGYZET! Több 

alkalom! alaposság, Ige-Igazság ismeret!  

 

.. 1Kor. 1.5 Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok…  

 

 

IDENTITÁS – Kulcskérdés!  

– Ki az Isten,  Mi az Ő akarata? Mit jelent az Újjászületés?  A megváltás? Kivé lettél, 

dolgozik-e benned az új ember, az új identitás, a  megváltott élet kihat-e mindenre? 

Gondolataidra, szavaidra, tetteidre?!... Ezen dolgozunk sok fronton ebben az évben!  

Megváltás mindenre kiterjedt –és ez realizálódik! – Anyagi terület is bele tartozik! 

 

- Mi az új életem értelme és célja, milyen feladatom van, hogy töltöm azt be? 

o Egyházon keresztül dolgozik – nem egy épület, hanem a hívők közösségén 

keresztül Isten össze akarja kötni a Mennyet a Földdel! 

 Küldetése befelé:  Tanítványok képzése – Isten, az Ő valóságos élete 

közvetítse: mi az Ő igazsága, mi az Ő akarata – azt megélni, átélni.. 

 Küldetés kifelé: Elérni embereket ÉS A VILÁGOT!! ezzel a komplett 

csomaggal, az evangéliummal, ami valóságos a hívők életében!  

Nagy munka, költséges munka, 2 állás, 3 műszak mellett dolgozva nem biztos, hogy 

kivitelezhető… Menjetek el… az azt jelenti, hogy hagyd ott, ahol eddig voltál! Felszólítás a 

teljes váltásra!....Komolyan vesszük? Ő az Úr? 

Isten az Ő munkájához az Ő gyermekein keresztül akarja biztosítani az anyagi forrásokat!  

 

---------  

Ki ma Isten képviselője? (gyermekei) 

Mi jellemző a képviselőkre? (ruha, kocsi, telefon, források…) 
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Sokan képviselők… politikai képviselő, gyógyszergyár képviselő, Céget képviselni – akik 

adnak magukra: a képviselőnek biztosítják a megfelelő ruházatot, autót és a szállodát, hogy a 

cég jó hírét képviselje. Nem maguk biztosítják maguknak, hogy a céget képviseljék!  

Hogyan képviselem én ma a Mindenható Istent, aki bennem él, akinél minden lehetséges? Mit 

tükröz vissza Róla az életem az embereknek?... anyagi területen?  

Isten a hívőket akarja megáldani és behozni az életükbe az Ő gazdagságát: hogy 

megtartsa szövetségét: Őket is eltartja, de Ők Istent képviselik!  

------- 

 

Szolgálat – Hova küld az Úr?! – Hogy érünk el embereket?!  

Ő biztosít mindent, ha engedjük magunkat vezetni!  

 

Ma az emberek klubbokba, hobbicsoportokba tömörülnek… Úriemberek közé öltönyben 

érdemes menni, motorosok közé motorral érdemes, Jacht klubba nem árt, ha van egy Jaht-od..  

Isten van olyan nagyvonalú, hogy csak azért is biztosítja ezeket az eszközöket, hogy elérje az 

embereket az evangéliummal. Afrikába a lepratelepen ezekre pl. nincs szükség, de ha tudsz 

vinni több tonna élelmiszert, nem fognak elküldeni..!!  

Attól függ, téged mire hívott el az Úr és milyen szenvedély él a szívedben!  

Honnan lesznek meg ezek a tárgyi eszközök?! Isten lepottyantja, adományt kérünk rá 

amerikából, pályázunk a minisztériumnál…??  

 

Isten a hívőket akarja megáldani és behozni az életükbe az Ő gazdagságát: hogy 

megtartsa szövetségét: Őket is eltartja, de Ők Istent képviselik!  

Ő pedig nem szegény a Mennyben. Hiper-luxusban él és velünk és veled is ez az akarata! Kit 

képviselsz. az arany ott térburkoló elem, olyan, mint itt az aszfalt! .. 

 

Minket körülvevő szellemi felállással is tisztában kell lennünk!  

Van egy másik akarat: Sátán akarata: Jn 10:10 Ha mégis nélkülözöl: nem Istent kell hibáztasd, 

vagy nem rá kell neheztelj. Nem Ő tart szegénységben.   

Ézsaiás 61:1- Jézus küldetésnyilatkozata: 1 Az Úr Isten szelleme van én rajtam azért, mert fölkent 

engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, 

hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; 
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Jézus a kereszten felkiáltott: Elvégeztetett!  --- Egyszer és mindenkorra meg vagy váltva a 

szegénység átkától!  Nagyobb az, aki bennünk van! Jézus neve, a Szentszellemmel!  

Lk 5:1-9- Csodálatos Halfogás – Péter megtér Jézus nagylelkűségétől! -  De Ő nem csupán 

bőséget ad, Önmagát adta! Közösségben lehessünk! Jézus szavát ha befogadod, közösséged 

lesz vele!  

 

-------- 

A „szegénység” fogalma:  

Nem pénztelenség, hanem inkább egy mentalitás, ami kihat az anyagiakra!  

 

Példa 1.  

Szegény ember: elkölti olyanra, ami értéktelenedik: TV, Autó - ezért szegényedik. 

Gazdag ember: Befektet, vállalkozik, fialtatja azt – ezért gyarapodik. 

Szokások 80%- ban irányítanak bennünket ..  DE megújultunk! Dolgozni kell ezen, ÁRA van!  

 

Példa 2.  

Milyen szegénységi bizonyítványok lehetnek az életemben?  

Figyelj oda a gondolataidra, a szavaidra, mert azok tükrözik a hitedet! Lemérheted hol tartasz! 

Mást áldás ér, hogy nyilvánulok meg róla? Szívből örülök? Irigy vagyok? Ítélkezem: Hogy 

áldhatta meg Őt… az Úr.. Én ismerem…   

Hitetlen, keserű, cinikus, gúnyos vagyok? Jogos a haragod? Vezetett ez valahova? Ettől a 

másiknak rosszabb lett? Vagy inkább csak te mentél tönkre szép lassan?  

Érzelmi bűnök, megengeded, dédelgeted! Elvágja az áldás útját! Kapcsolatok!! Istennel – 

emberrel! 

 

Összefoglalva:  

A Pénz a sajátszemélyünket képviseli! Mindenki rendelkezik pénzzel! Akik 

vagyunk úgy bánunk vele és az megmutatja, kik vagyunk! Képvisel bennünket! 

Ez jó hír – rossz hír! 

 



5 
 

-------- 

Nem volt még elég?! Kiforrt-e már benned a szabadságharcosok kiáltása?! „Elég volt?!”  

 

HA…  Identitásunk a helyén van keresztényként: Újjá születettként: Isten Fia, Jézus testvére, 

örökös..  

Mindenre kihat, mindent meghatároz: elhiszem, befogadom és megtartom! Én felelősségem!  

Minden jó kezekben van, Minden megoldódik, és minden a javamra fordul! Még ebben az 

életben is!  

Az ötöslottónál nagyobb szerencse ért el és nagyobb lehetőséged van!!! Öröm és hála, remény  

alapja ez!  

 

Isten akarata, amit nem lehet megváltoztatni: Isten meg akarja osztani a dicsőségét, hatalmát – 

Ő végtelen! Nem lehet kifogyasztani. (HÁLA) Bevonjon bennünket dicsőségébe, örömébe, 

szeretetébe – része a gazdagsága! 

 

 

Jézus tanított imádkozni: Jöjjön el a Te Országod, legyen meg a te 

akaratod, mint a Mennyben, úgy itt a földön is!  

Mi van a mennyben és mi nincs?... adósság, nélkülözés, irigység, szenvedés, fösvénység..  

– Ha ez nem lenne lehetséges, nem adta volna mintául Isten nekünk ezt az Imát! De látszik, 

hogy ezért kell imádkoznunk, e felé kell törnünk, mert nagy a harc!  

 

 

Isten szerinti gazdagság fogalma:  

Préd. 5.18 - Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, ÉS megengedte neki, hogy azt 

élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének: ez Isten ajándéka. A Pénz 

soha nem eredményez beteljesedést, HA hiányzik róla Isten áldása. A Hitetleneket is eléri: 

nap, eső, szeretet érzése, gazdagok sokan, de ők a JÓT imádják, nem a JÓ forrását, a 

Teremtőt! Cél tévesztés: Bűn.. – Ez bálványimádás. 

Isten szerinti bővölködés nem létezhet boldogság nélkül. Zsolt. 37:4 (Isten boldog!  1Timóteus 1:11 / 

6:15) Csak akkor beszélhetünk bővölködésről, ha a javak és a szentség együtt járnak. A valódi és teljes 

alázat felemel! 
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Zákeus: Gazdag volt (életszínvonal), de megvetett (életminőség). Jézus meglátogatta: Visszapótolta 

többszörösen mindenkinek, amit kizsarolt, tehát csökkent ugyan a pénze, mégis az életminősége 

emelkedett, visszajött az öröme. Időszakos pénzcsökkenés lehet!  

 

1Kor 13:3 - Ha szeretet nincs én bennem nincs haszna a vagyonom szétosztásának.  Igazság Hit és 

szeretet mindig kell az Isteni bővelkedéshez. Isten megismerése a valódi bővölködés, aki betölti 

minden szükségünket.  

 

Zsolt 1:1-3 - Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és 

nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről 

elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi 

gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 

 

----------- 

A Siker:  nem pénzben mérik, hanem Isten akaratának cselekvésében!  

Minden korban, minden kultúrában, minden társadalomban, minden ember életében a bővölködés 

kezdetét az jelöli, amikor elsődleges prioritást tulajdonítanak Isten Igéjének. 

 

Az fog igazán számítani, ami odaát vár! Az Isteni megjutalmazás itt a Földön IS, pláne a Mennyben.  

Mindenkinek van lehetősége kincseket gyűjteni 

Az Özvegyasszony 2 fillérje a példa.. Ő adta a legtöbbet Jézus szerint.. a szerint lesz a megjutalmazása 

is! Itt is, ott is! Isten senkit nem hagy ki!  

  

Szenvedésről: 

Szenvedés egyetlen biblikus oka a Jézus nevéért való szenvedés. 1Pt 4:14-16 

A nyomor, a szenvedés, minden formájában a bűn következménye, átka. Iga az Emberen. 

Isten nem ezen keresztül akar tanítani, nevelni, nem tőle vannak! Te szülőként nem kínzással 

akarod nevelni a gyerekedet, de egy jó apa megengedi, hogy a gyereke a saját buta döntései 

miatt szenvedjen: pl. a tékozló fiú! Ha küld neki pénzt, tovább ássa a sorsát! Az Atya 

nagylelkű, de csak az Atyai házon belül! Akik elfogadják Őt Atyának, Istennek, és bíznak 

benne, szeretik, követik, engedelmesek!  
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Bibliából megtudhatjuk, hogy Isten nem szenvedések által akar formálni, hanem az Ő Igéjén 

és Szellemén keresztül! 

2Tim. 3.16-17  A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 

felkészített. 

Valamint Isten Szelleme a mi tanítónk, nevelőnk, aki megeleveníti az Ige Igazságát.  

 

Sokan „oktalanok”, amikor már szenvednek, akkor keresik Istent, olvassák a Bibliát, térnek 

meg újulnak meg… Isten –ha már így alakult - használhatja a szenvedést, de az nem tőle van! 

Zsolt. 32.9 Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell 

fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. 

Zsolt. 32.10 Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül. 

 

Ugyanakkor az is Igaz, hogy sokan pedig nem térnek meg a nyomor közepette sem, sőt 

fellázadnak! Az is igaz, hogy a gazdagság és az egészség sem hozza magával azt, hogy 

emberek megtérjenek Istenhez, sőt.. fellázadnak sokan…  

 

Legtöbb keresztény lelazít, amikor jobban mennek a dolgok és ezért hullámzik az életük, Isten 

ezért nem tudja őket tovább vinni anyagilag sem. 

 

 

------------------- 

Identitásunk és szellemi felhatalmazottságunk Keresztényként: 

Keresztények életének felépítése:  

- 1. VÍZ - Megtisztítás, identitás-perspektíva, gondolkozás helyreállás, 

hiábavalóságoktól, átkoktól való megszabadulás.. 

- 2. VÉR - Élettel való közösség Istennel és egymással való „koinónia” – testvéri 

közösség – szeretet – alázat – áldást adod és kapod! 5 közeli ember  

- 3. OLAJ - Isten felkenetése – felhatalmazása  – vezetés, tanácsolás, mennyei 

hatalommal élhetsz, elhívásodban járhatsz 
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Mt. 16.19 - Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a 

mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.” 

Isten hatalmat ruház az emberre, mégpedig olyan hatalmat, amivel az ember még a mennyet is 

képes megmozgatni. Nálunk vannak a kulcsOK. (az „áldás-szobákhoz”) Több is van! Bűnök 

bocsánata – üdvösség, gyógyulás, szabadulás, bővölködő élet…stb. Felelősség, lehetőség.  

Felfedezés – keresés, kutatás, Igéhez való ragaszkodás, hit – kötés, oldás!  

Lk. 17.21 - Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! - Mert az Isten országa Ti bennetek van 

(Károli f) !” Amit keresünk, nincs rajtunk kívül! MÁR VALÓSÁG! Már az enyém! Nem okolhatunk 

senkit! 

Péld. 4.7 A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz 

értelmet! Péld. 4.8 Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. 

Fektess magadba és bölcsességbe, Isten keresésébe!  

 

 

Saját boldogulásunk nem Istenen múlik 

Józs. 1.6-9 + (3Jn 1:2 – lelki állapottól függ a jóllét) 

Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről 

megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt 

a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy 

boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, 

hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor 

sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne 

rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz. (vállalkozás…) 

Aki nem hajlandó tiszteletben tartani az isteni elveket, az automatikusan kiszolgáltatja magát 

a sátáni befolyásnak. Nincs aranyközépút. (Mt. 4.8-10) 

 

IGÉRETEK (feltételes módúak!!) 

Zsolt. 112.1-4 Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál 

parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és 

gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a 

becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. 
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Péld. 8.17-21 Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gazdagság 

és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. Gyümölcsöm drágább az aranynál, a 

színaranynál is, és jövedelmem a színezüstnél.  Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az útjain, 

hogy örökséget adjak az engem szeretőknek, és megtöltsem kincstárukat. 

***Hosszú távú (Józsuénál is)– ne hajszoljuk, ne erőltessük: ezek „mind” ráadások, ha az Igazság 

ösvényén járunk! +Mt. 6:33 ! + Péld. 10.22 Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet 

erőltetni. 

 

Kérdés: 

Ma nekem itt és most: Mi a prioritás az életemben? 

 A munka? Tanulni kell? Törleszteni az adósságot?.. Jó hír terjesztése? Isten munkatársának lenni? 

Sokan ma először munkát keresnek – megélhetést – aztán gyülekezetet! Nem így működik!.. 

Hirtelen akarsz nagy vagyonra szert tenni, Isten háza és ügye pedig nincs előtérben – arra nincs pénz 

és nincs idő!... Előbb rendezem saját soraimat, aztán az Úr ügye! 

 

--------   

MUNKA: 

Balázs István szerint : Isten mindenkit vállalkozónak hívott el! Isten parancsa, szaporodj, sokasodj, 

töltsd be a földet! … Egy alkalmazott munkás is vállalkozó, ugyanis eladja az idejét, a tudását, az 

energiáját egy bizonyos összegért. Csak azokból lesz jó vállalkozó, akik jó alkalmazottak voltak (hűek a 

másén…) 

Helyesen viszonyulni a munkához:  

Szorgalommal, ÉS jókeddvel, helyesen gondolkodva: Izsák recesszió idején vetett és sokszorosan 

aratott Isten kegyelméből.  

 

LUSTA 

Biblia szerint: aki fut-lohol-3 műszak.. de EREDMÉNYTELEN! (nem hatékony)   Péld. 12.24 A 

szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog.  

A lusta rengeteget dolgozik, de nem tervez, nem vállalkozik, nem lép tovább…stb. 

B.I.: Olyan világban élünk, amelyben a szegénység már erénynek számít. A Biblia viszont úgy 

nyilatkozik a szegénységről, mint a lustaság egyik következményéről (Péld. 24:30-34, 19:15!) 

Jellemzőjük: elkezdenek dolgokat, de nem fejezik be, könnyen abbahagyják. Kifogások mesterei – 

Bibliai terápia: Okuljon a hangyától! Nincs ura, mégis gyűjt!  (Ef 6:5-8 –A rabszolgák ne látszatra 
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szolgáljanak, hanem mint Istennek) Legyen tanítható & alázatos!  Amíg a hangyától nem vagyunk 

hajlandóak tanulni, addig Istentől sem vagyunk képesek elfogadni semmit! 

A nyomort, átkot belülről lehet felszámolni! 

Kutatás – felmérés: 75%, akik 1 millió dollárt örököltek vagy nyertek 5 év után szegényebbek lettek!!  

Kivetítették a belső nyomort!!  

 

Préd. 10.15 Az ostobát úgy kifárasztja a munkája, hogy a városba sem tud bemenni. 

Ha halálosan kifáraszt a munka  az nem feltétlen a szorgalom jele! Ostobára jellemző. Úgy végzi.. 

semmi terv, semmi remény…  Pedig ott lenne a tanács szelleme! Mivel elmulasztott tervezni, a saját 

bukását tervezte meg! Gürc és robot csak ideiglenes kellene legyen!  

 

ADÓSSÁG:  

A bűn egyik gyümölcse: általában a kívánság és a büszke életvitel járul hozzá – társadalmi 

népbetegség.  

A szegénység Isten Igéje alapján átok!  - egyfajta mentalitást jelent, nem azt, hogy van-e pénz vagy 

nincs! Nem a pénz hiánya minősít valakit szegénynek! Nem is az a gazdag, akinek sok van! Lopással is 

lehet valakinek sok… Áldás vagy átok határozza meg az életünket!  

Isten mindenkit arra hívott el, hogy méltóságteljes életet éljen, és az Ő dicsőségét hordozza ezen a 

földön. Azonban nem létezik méltóság szabadság nélkül. Ha rabszolgák vagyunk, nem élhetünk 

méltósággal, nem leszünk képesek hordozni Isten dicsőségét a környezetünkben: Ez tehát hatalmas 

tét. Senki nem szabad, ha nem ura önmagának!  

 

Szellemi támadás: A keserűség (és hitetlenség) általában megfosztja az embert a hálaadástól és 

pusztai halálba vezet (Izrael vándorlása) A felépülés és a győzelem sebességét a hálaadás felgyorsítja! 

Zsoltárok 50:23. Álljunk ennek ellen és mondjunk erre nemet! A dicséret és hálaadás egy fegyver!  

 

Belül dúló kívánságok: leszámolni velük! – Nem ignoráció!  

Kulcs: Megelégedettségünk által trambulint képezünk a kimenekülésünköz.  Nem vagyunk áldozatok: 

leszámolni ezzel! A hála nem zárja ki a kérést! A megelégedettség sem, hogy akarjunk többet!  

 

------------ 

Kölcsönadás:  
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Kenyérre adj (de inkább kenyeret!), ne kaviárra! 

2Thessz. 3.10-12 Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar 

dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem 

haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi 

Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek. 

Ha valaki nem törekszik és dolgozik ÉS kölcsönért fordul hozzád, és te nagylelkűen adsz neki, átkot 

vonsz magadra. Isten nem támogatja az ilyen embert, te azonban segítőkészségeddel azt fejezed ki, 

hogy jobbnak képzeled magad a Teremtőnél. 

Ne adj kölcsön erőd felett! – megteheted, hogy ne adja vissza (időben)? Ha haragudnánk ezért, 

inkább ne adjunk!  

Ne kezeskedj! Se idegennek, se barátnak! - Péld. 17.18 

 

 

*********** 

TALENTUMOS példázat (Mt. 25.14-30) 

Mennyi 1 talentum?.. (1 évnyi kereset! - Mindenki kapott legalább egyet!) 

„Azonnal elindult”…Hosszú idő múlva: számadás – Úr 

Haszontalanság – nemtörődöm, önigaz hozáállás: pokol! 

Pénzre is vonatkozik ez az igerész!  

Szaporodjatok és sokasodjatok: Sokasodáshoz nem rendelkezhetünk ugyanannyival a végén, mint az 

elején!  

 

FÉLELEM: Mindenféle mulasztás tipikus mozgatórugója a félelem. : meglopnak, rossz befektetés, 

veszteség, kudarctól… Ítélet: gonosz és lusta szolga: Istentől kellett volna jobban félni: Legalább 

kamat kellett volna! Nem elvesztette: visszaadta, amit kapott: Az Úr Pokolra küldi!... Szigorú? Több 

empátia kellene? --> Humanista nézet.   

EZ Isten gondolata, Isten akarata, Isten rendszere: nem úgy gondolkodik, mint mi! Lehet teljesen 

ellentétes! Mi lehet, hogy együtt éreznénk vele!  

Pedig a pénzkezelési szokásaink lehetnek súlyos bűnös, amiért komoly árat kell fizessünk!  

Tékozló fiú elpazarolta a vagyont! – Neki más a történet vége! Idősebbik bátyja kint maradt, nem 

tudott ünnepelni: ő nem pazarolt! … 
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„ADJÁTOK ANNAK, akinek 10 talentuma van..” felháborító?  

kommunizmus, szociáldemokratizmus, RobinHood…  Elvenni a gazdagoktól és odaadni a 

szegényeknek.  Emberek Isten nélkül próbálják orvosolni a társadalmi betegségeket.  Zsákutca, mégis 

makacsul ragaszkodunk hozzájuk.  Elvenni annak a pénzét, aki termel és odaadni annak, aki nem 

termel, teljesen ellentétes Isten Igéjével.  Gyülekezeti verzió: elvárások – „Neked több van, 

kötelességed adni.. adj!” Ilyen érzület van benned, gyorsan állj ellene, szabadulj meg tőle!!  

Isten: Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.  

Két féle ember létezik:  akik felismerik, hogy nekik van, és akik siránkoznak, hogy nekik nincs. 

(tévesen). Akik meglátják a jót, és aki mindig csak a rosszat látja. Ő szegény-mentlitásban él.  

MINDENKI KAPOTT Valamit!  

 

Aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.  

Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem 

voltatok hűek, ki adja nektek azt, ami a tiétek?  Lk. 16:10-12 

 

MAMMON fogalma: nem csak pénz, minden képesség, kapcsolati rendszer, örökség, lehetőség, 

amivel rendelkezel!  

 

Ha nem tanulom meg helyesen kezelni a pénzemet, akkor kizárom annak a lehetőségét, hogy Isten 

szellemi kincseket, értéket, rémát jelentsen ki nekem. (Önuralom, fegyelem). Azon sem lennék hű!  

„AMI A TIÉTEK…” Ez Isten gyermekeinek legnagyobb öröksége! Miénk, de még nincs nálunk. Csomag: 

üdvösség, de ne szelektíven értékeljük! Ő mindent fontosnak tartott abból, amit felkínált számunkra 

Jézus Krisztusban! Nem csak bűnök bocsánata: gyógyulás, szabadulás, bővölködés, test feltámadása, 

testi-lelki-szellemi csomag, anyagi és szociális szükségletekre egyaránt! 

JOGSI: le kell vizsgázzunk 3 területen: hamis mammonon és más tulajdonán hűséges vagyok, a 

kevesen hű vagyok-e ?  - Pl. a gyülekezet nem Marcié, nem Jánosé.. Másik ember nem a tiéd, még a 

házastársad sem!  

Pl. Ha nem adnék autót a 8 éves gyerekemnek, miért adná Isten oda a teljes örökségünket, ha nem 

nőttünk fel ahhoz, hogy megfelelően kezelni tudjuk azt?! . 

Aki nem vele gyűjt, az pazarol! Van jó lehetőségünk, éljünk vele!  

 

-------- 
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1Tim. 5.8 Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és 

rosszabb a hitetlennél. 

Ezt az Igét Istenre vonatkoztatva, megígérte, hogy Ő gondoskodik háza népéről, aki te és én vagyunk! 

Ő nem rosszabb a hitetlennél!...   Ha a szegénység tenne valakit szellemivé, akkor Isten nem lenne 

túl szellemi, mert full-luxusban él!  

 

 

Pénzkezelés - Befektetések 

 Soha nem a pénz mennyisége a döntő faktor, hanem a pénzkezelést működtető MENTALITÁS. 

- Isten Országába fektetni… 

- Pénzügyi szakemberek szerint: 10% a tiéd! Az tedd félre magadnak, fizesd ki magadnak, az 

lesz a tartalékod, a befektetnivalód, a többiből élj! Ezt meg kell tanulni, radikálisan! Kevesen 

hű legyél!  

o A király joga, hogy tizedet szed! (1Sám 8:9,15,17) –Ha te is JK által Király fia lettél, 

Jézus testvére: 10% téged is jogosan megillet! Tarts rá igényt! Királyként uralkodó 

szabad ember legyél!A pénz lesz a rabszolgád, vagy te leszel a pénz rabszolgája?!  

Függetlenül a mennyiségtől!  HARC (Mózes: Mindent vagy semmit a fáraótól! – Isten 

ígérete: 2Móz. 10.24, 3.20-21) Ne elégedj meg csak a bűnbocsánat üzenetével! 

Mindent akarj, amit takar az üdvösséged! Ezért Jézus hatalmas árat fizetett!  Nem 

üres kézzel kell kijönnöd Egyiptomból!!   

- Zsolt. 81.14-17 Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izráel! Hamar megaláznám 

ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem. Az ÚR gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig 

örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. 

 

 

-------- 

Szegények helyzete:  

Egyrészt a szegény nem fogy el, és velünk is lesznek. – (5Móz 15:11, Mt. 26.11a) 

De ugyanakkor Isten parancsba adta Mózesi törvényben: Ne legyen köztetek szegény! (5Móz. 15.4a) 

Ugyanolyan parancs, mint a ne paráználkodj, ne lopj… Szükségei legyenek betöltve! (attól még nem 

válik gazdaggá!)  

 

Mit hozott Jézus?! 



14 
 

2Kor. 8.9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett 

értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. (feltétel: AKIK hisznek) 

 

VETŐMAG ELVE: Szükségre Isten nem a kész termést adja! Ő ad kenyeret az éhezőnek ÉS vetőmagot 

a magvetőnek Ézs. 55.10-11, (ILYEN ISTEN IGÉJE, BESZÉDE, amit el kell vetned). Az Ige önmagában 

nem elég a szükségekre, ezért ezzel gazdálkodni kell – befektetni – NE EDD MEG!!  - Akkor a termés is 

elúszik: ehhez idő kell hozzá!  

 

Ézs. 55.8-13 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így 

szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti 

utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és 

nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a 

magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza 

hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel jöttök 

ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező 

fái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az ÚR dicsőségére lesz ez, 

örök jelül, amely nem pusztul el. 

 

 

-------------------------- 

ADAKOZÁS FORMÁI: 

Péld. 11.24 Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis 

ínségbe jut. Péld. 11.25 Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. 

Ajándék és adomány: alapja a tisztelet és a részvételi szándék kifejezése Isten és ember előtt. 

 

2Móz. 23.15  - Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig egyél kovásztalan kenyeret, 

ahogyan megparancsoltam neked, az Ábíb hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki 

Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem! – 

 

 Nem lehet üres kézzel ünnepelni!! Isten előtt! SENKINEK! Összeegyeztethetetlen!   

Minden másra „kell”…  Van.. csak már istennek nem jutott?!  - Ez bálványimádás!  Ezzel azt fejezzük 

ki, hogy minden fontosabb nála. Ez nem pénzügy, hanem szívügy, és komoly szellemi jelentőséggel 

bír! 
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Zsolt. 96.8 Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! Máshogy nincs 

jogunk!  

Ha valaki nem adja át magát az Úrnak, az a személy adakozni sem fog, mert „ahol a kincsed van, ott 

lesz a szíved is.”  Mt 6:21 Harcunk van a fösvénységgel! 

 

Gal. 6.6-9 –  Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek: 

Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, 

az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó 

cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 

 

 

TIZED: 

Az ÚR Szent tulajdona! Számára elkülönített rész!  Nem a miénk, nem a sajátunk, csak átáramlik 

rajtunk! Mint egy cégnél az áfa! Ebből sosem ajánlhatunk fel alamizsnát vagy adakozást!  

Isten pedig úgy döntött, hogy ezt a Lévitáknak és családjaiknak adja fizetségül a szolgálataikért!  

4Móz. 18.21 Lévi fiainak pedig örökségül adtam minden tizedet Izráelben. Munkájukért kapják ezt, 

mert ők végzik a szolgálatot a kijelentés sátránál. 

A tized nem a gyülekezeté, nem jótékonysági alapítványé… Szolgálóké, függetlenül az anyagi 

állapotuktól!  Egy lelkésznek nem azért vannak bizonyos javai, mert a tagok könyörültek rajta, hanem 

azért, mert Isten rendelkezett így a tizedről – Ez a tized jogi aspektusa!  

Blázs István: A Szent Sátor vagy a Templom nem a tizedből épült, illetve a szolgálathoz szükséges 

kellékeket sem abból vásárolták meg! Ezekre a célokra Isten Igéje határozott módon az adományt 

jelöli anyagi forrásnak. 

Hogy adakozzak? - Hittel, meghátrálás nélkül, jókedvvel, hálával kell adni! Az adakozás nem 

kötelesség, hanem megtiszteltetés! Nem azért szükséges adni, hogy a Magasságos Isten megáldjon 

minket, hanem azért adunk tizedet, mert áldottak vagyunk! 

 

TÖRVÉNY ALATT volt csak tized, ezért nem kell azt adni?  

1Móz 14.14-20 – Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek a Felséges Isten papjának. (Jézus krisztust 

jelenti).  A tized fogalma több száz évvel az Egyiptomból való kivonulás előtti időszakból származik, 

tehát nem a törvény vezette be! Még Izrael népe sem létezett akkor! Ábrahám : MINDENBŐL tizedet 

adott, aki a HITünk Atyja!  

De JÁKÓB is így tett! 1Móz. 28.10-22 
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ADOMÁNYOK: 

Eszközökre, építkezésre, célokra, missziókra, szolgálatokra, szolgálóknak…stb. 

Ha a tizedet és az adakozásokat nem adod oda, azt az Ige az Istentől való lopásnak minősíti!  

Malakiás 3.7-12 – De ha megtesszük, az számunkra hatalmas áldás!  Az adakozás lényege nem 

Istenért van, hanem saját magunkért. Ezen keresztül felhatalmazom Istent arra, hogy megáldja az 

életemet.  

Ezért Inkább Istent kell féljük, mint a behajtóktól, mint az egyéb tartozásainktól!   

Itt nem rendeled alá magad Istennek, nincs közép út! Máshol sem leszel képes erre.  – az illúzió! Ne 

áltasd magad!  

 

 

ALAMIZSNA – SEGÉLY – Könyöradomány 

Könyörületességből fakadjon egyedül!  

Ne dicsvágyból! Ne hatalomvágyból! Ne babonaságból, félelemből, kényszerből! 

Mt. 6.1-4 – Titokban, ne tudja a jobb, mit tesz a bal! … Ez a nincstelen védelme érdekében szükséges, 

hogy ne legyen nyilvános!  

Péld. 19.17 Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. 

 

Figyelmeztetés – ismétlés: A lusta, munkakerülő embernek ne! Ha adsz, kívül esel Isten akaratán, 

nem várhatod életedre az Ő áldásait, várakozásunk alaptalan lesz. Más kertjébe vetünk, más 

szabályok szerint. meddő lesz a magunk!  

 

 


