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Látom, kész a szívetek az Igére. Halleluja! Valaki megkérdezte az alkalom előtt, hogy ma 
is őróla fogok prédikálni? Ha úgy érzed, hogy az üzenet téged telibe talál, akkor ennek igazá-
ból én örülök. Soha senkinek egyénileg nem szoktam címezni az üzenetet. Mivel nagyjából 
ismerlek benneteket, tudom, hogy milyen élethelyzetben vagytok, milyen örömötök, milyen 
bánatotok, milyen körülményeitek vannak, ezért néha tudom azt, hogy kinek lenne jó meghal-
lani azt az üzenetet, amiről éppen akkor szó van.  

A mai üzenet globális, mindenkinek szól. Annak is szól, aki itt van, annak is szól, aki ép-
pen nincs itt, annak is szól, aki interneten néz minket, és annak is szól, aki majd a későbbiek-
ben fogja megnézni ezt az üzenetet. Vannak olyan témák, vannak olyan üzenetek, amelyek 
egyáltalán nem vonatkoznak rád, mert például ha a házasságról szóló tanítás hangzik el, akkor 
az nem vonatkozik rád, ha tíz éves vagy, vagy százhuszonkettő és esetleg már özvegy vagy. 
Lehetne több ilyen dolgot is mondani, de amiről ma lesz szó, az egy olyan dolog, amiről Jézus 
nagyon-nagyon sokat beszélt. Egy olyan dologról lesz szó, ami mindannyiótokat érint, a kicsi-
től a nagyig. Egy olyan dologról lesz szó, amivel kapcsolatban Jézus nagyon sok példabeszé-
dében, nagyon sok beszélgetésében, nagyon sok történetében érintett. Az egyszerű, fizikai, 
hétköznapi dolgokról, a megélhetésről, és a pénz kezeléséről, pénzügyekről.  

Meglepően sokat beszélt Jézus pénzügyi és anyagi dolgokról. Vannak drága keresztény 
testvéreink, akik nem nagyon szeretnek hallani pénzügyi dolgokról, ennek ellenére Jézus 
sokat beszélt erről. Az Ige is bizonyítja ezt, hogy a farizeusok sem szerették hallani és hall-
gatni azt, amikor Jézus a pénzről beszélt. Mert a farizeusok pénzszeretők voltak, és Jézus 
határozottan beszélt a pénz szeretete ellen. De beszélt arról, és az egész Bibliában végigvonul, 
hogy szükségünk van pénzre, és Jézusnak is szüksége volt pénzre, és hogyan viszonyuljunk 
hozzá. Hogy mi a jó számunkra a pénzzel kapcsolatban, hogyan működik igazából Istennek az 
a fajta gazdasági, pénzügyi rendszere, ami Tőle van valóságosan, ami az Ő szíve szerint van, 
és ami igazából túl megy azon, hogy betölti a mi szükségeinket.  

Az egész Bibliában végigvonul az, hogy Isten emberei gazdagok voltak. Önmagában ez 
egy botránykő egyes keresztény körökben. Pedig Isten akarja azt, hogy te jómódban éljél. 
Lehetne vitatkozni, hogy mit jelent az, amit Isten gazdagságnak nevez, és mit nevez a világ 
gazdagságnak. Amikor jó sok pénz van a zsebedben, vagyonod van, tele vannak a tárházaid, 
jó hosszú szám van a bankszámládon, sok autód van, nagy házad, nyaralni tudsz menni, és 
tudsz költeni bármire, bármikor, bármennyit, a világ ezt nevezi gazdagságnak. Ezzel szemben 
Isten királyságán belüli gazdagság nem erre összpontosít. De most már a tanítás végét mon-
dom el az elején, hogy így fölkészítselek benneteket arra, amiről ma beszélni szeretnék, hogy 
az Isten szerinti gazdagság az, amikor te képes vagy arra, és kész vagy arra, hogy bármit, amit 
Isten kér tőled, hogy neki engedelmeskedj anyagi téren, azt meg tudod tenni. Van rá forrásod, 
anyagi fedezeted, hogy amit Ő mond neked, azt meg tudd tenni. Mert az Isten szíve szerint 
való gazdagságnak van egy célja.  

Ugyanakkor nekünk, keresztényként nem lehet célunk, az egy céltévesztés a részünkről, 
ha a Bibliában látjuk, hogy Isten gazdaggá akar minket tenni, mi nem tűzhetjük ki azt a célt 
magunk elé, hogy meggazdagodjunk. Ez egy rossz cél. Egy rossz hozzáállás. Már az elején 
lényegi pontokat szeretnék elmondani és szeretném, ha mindenki nagyon jól értené, hogy 
Isten gazdasági rendszerében, a pénzügyi gondolkozásmódjában, és abban, ami miatt Ő sze-
retné, hogy te jómódban élj, az nem csupán önközpontú, nem csupán arról szól, hogy te jól 
élj, hanem képes legyél, felhatalmazott legyél, alkalmas legyél arra, hogy másokat megáldj. 
Isten nem azt akarja csak, hogy te áldott legyél pénzügyileg, hanem áldás legyél másoknak. 
Az, hogy te mások számára áldás legyél, lehet egy célod, de még mindig nem ez a legfőbb cél.  
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Amiről beszélni szeretnék és most is ez van a középpontban, hogy neked, keresztény em-
berként az kell, legyen a célod, hogy Istennel szorosan együtt járj. Szoros kapcsolatban legyél 
vele, az Ő hangját meghallva, az Ő kéréseit megcselekedve, engedelmesen éld az életedet, 
hogy istenkereső életed legyen, istenkereső szíved legyen, istenkereső hozzáállásod és menta-
litásod legyen, és amikor ez megvan, hogy keresed Isten királyságát, keresed azt, hogy Őérte 
mit tehetsz, akkor ennek egy mellékterméke lesz a gazdagság. Hogyha ez megvan benned, 
hogy Őt akarod szolgálni, hogy Őt akarod előrehelyezni, akkor nem kell aggódnod a pénz-
ügyeid miatt. Mert mint egy melléktermék megtermi ez a te számodra az anyagi javakat. 

Na és most jön a hideg zuhany. Ha visszafelé nézzük ezt, és ez természetesen nem igaz 
mindenkire, minden élethelyzet más, de gondolkozzunk el ezen, ha nem vagyunk abban a 
helyzetben, hogy mindenre, mindig, mindenben bőségben legyünk, akkor vajon miért van ez? 
Nem a kárhoztatásról szól a mai alkalom. Nem arról szól, hogy keresd magadban a hibát, 
ugyanakkor nagyon szeretem azt, amikor az embereknek leesik a tantusz. Akkorát koppan 
valami a földön, hogy szinte csörömpöl, hogy megértik azt, hogy Isten mit akar ezzel az 
egésszel. Mert sem a tizedfizetés, sem az adakozás, sem a bőkezű pénzadomány, vagy szolgá-
latadás elsősorban nem a pénzről szól. Amikor te adományt adsz, vagy tizedfizető vagy, vagy 
bármiféle anyagi dolgot adsz valakinek, az elsősorban soha nem a pénzről szól, hanem a te 
szívedről. Mindig a te szívedről szól. Mert lehet úgy is adni nagyon sokat, hogy nincs benne a 
szíved, és így az egész nem ér semmit. Ír erről a Biblia.  

Kezdjük az elején, mert most már a végéről haladtam majdnem visszafelé. Úgy akartam 
kezdeni, hogy nyugodj meg, Isten mindent tud. Mindent tud rólad. Nem kell kétségbe esned, 
amikor látod a pénztárcád vastagságát vagy vékonyságát. Nem kell, kétségbe ess az miatt, 
hogy milyen a tested állapota, milyen a pénztárcád állapota, milyen a lelkivilágod állapota, 
Isten mindent tud. Az az igazság, hogy az elnyomásokból, a függőségekből, a pénzügyi füg-
gőségekből megvan a szabadulás. Mondja maga Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és az 
igazság megismerése szabaddá tesz benneteket.  

Hogyan lehet megszabadulni a betegségtől? Meg kell ismerni azt, hogy Jézus ma is gyó-
gyít, Ő a gyógyító, és Jézus sebeiben meggyógyultunk. Ennek az igazságnak a megismerése 
hittel keverve gyógyulást hoz a mi testünknek. Mit kell tudnod és mit kell megismerned, 
akkor, hogyha depressziós gondolataid vannak? Meg kell ismerned azt, hogy Isten szeretete 
és szerelme a te irányodban milyen széles, milyen hosszú, milyen mély és milyen magas. 
Amikor tudod, hogy Isten mennyire szeret téged, az teljes mértékben minden depressziós és 
depresszióval kapcsolatos gondolatot elűz tőled, elégeti. Az összeset.  

Mit kell tudnod ahhoz, hogy megszabadulj a félelemtől? Meg kell ismerned Istennek a 
Szent Szellemét. Amikor a Szent Szellemmel együtt jársz, az Ő valóságos jelenléte elűzi a 
félelmet, mert Ő a szeretet szelleme. Ha a pénztől való függőséget nézzük, és most jön az, 
amiről beszéltem, mert mindannyian függünk a pénztől valamilyen szinten, valamilyen 
értelemben, és ne mondd azt, hogy „hát én nem, én olyan keresztény vagyok, én nem függök 
egyáltalán a pénztől.” Ha nem lenne pénzed, valószínűleg éhen halnál, vagy megfagynál, 
vagy nem lenne rajtad ruha.  

Jézusnak is volt pénze. A tanítványoknak is volt pénze. Ez egy szükséges dolog ebben a 
világban, amiben élünk. Meg kell ismerned Isten pénzügyi rendszerét ahhoz, hogy meg-
szabadulj a pénznek olyan jellegű függőségétől, hogy mindent annak rendelj alá, azért, hogy 
boldogulni tudj az életben. Tudja Isten, hogy mennyire meg tudsz ijedni a pénzügyeid miatt. 
Tudja, hogy meg tudsz ijedni, amikor elveszíted a munkahelyedet, vagy éppen becsődöl a 
vállalkozásod, vagy bedől a gazdaság, vagy kapsz egy nagy számlát, vagy kapsz egy nagy 
csekket, és ettől összerezzensz. Mivel sokaknak a pénz a támasza, ezért, ha nincs pénz, vagy 
kevés pénz van, a békességük úgy elillan. Azért, mert a pénz a támasz. Ismered az érzést? 
Tudod, miről beszélek? Ugye, hogy mindenkire vonatkozik ez? Mivel az Úr tudja azt, hogy 
hajlamosak vagyunk aggódásba esni pénzügyek miatt, ezért Ő gondoskodott rólunk.  
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A Bibliában rengeteg, szó szerint rengeteg igevers van, amelyek tartalmazzák Isten ígé-
retét a te gazdagságoddal kapcsolatban. Ha bármikor is elkezdenél aggódni pénzügyek miatt, 
ha bármikor is felmerülnek benned kétségek, hogy Isten vajon gondoskodik-e rólad, akkor – 
kis költői túlzással – szinte bárhol kinyitod a Bibliádat, találsz rá Igét. A Példabeszédek tele 
van ilyennel, és az Újszövetség is, Jézus tanításai is, az Ó- és Újszövetség végig tele vannak 
ígéretekkel, és olyan szellemi törvényekkel, alapelvekkel, amelyeket ha működtetsz, akkor a 
lehető legkisebb dolog lesz az, és a legutolsó lesz a sorban az, hogy anyagi dolgok miatt aggódj. 

Jézus tanított erről, hogy a pénz és a pénzhez való viszonyulásban a legkisebb dolog az, 
hogy megbízunk Őbenne. Nála ez a belépőszint a hitéletben. Az, hogy megbízunk Őbenne, 
hogy Ő gondoskodik rólunk. Ismerjük a Zsoltárokban az Igét: 

Zsoltár 37,25. 
25. Ifjú voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, 

sem hogy magzatja kenyeret kéregetett volna. 
Nem láttuk azt, hogy az istenfélő gyerekei kenyérkéregetők lettek volna bármikor is. 

Amikor bízol az Úrban, hiszel Őbenne, hogy Ő létezik és van, ez az első lépcsőfok, hogy 
megbízol abban, hogy pénzügyileg, anyagilag Ő gondoskodik rólad. Ámen! 

Ez a nem az extra nagy hit. Ez nem a felnövekedett keresztények kiváltsága, hanem ez az 
alap szint. Innen indul ki minden. De mivelhogy sem az üdvösséged, sem a gyógyulás, semmi 
nem automatikus, ezért úgy kell játszani a játékszabályok alapján, hogy ezek működjenek is a 
számunkra. Erről beszélek a mai napon.  

Ha a pénzügyekben nem vagy magabiztos, az lehet, hogy kihat az egész életedre. Életed 
minden területére. Sőt az Istennel való kapcsolatodra is. Ha pénzügyekben magabiztos vagy, 
ez jó értelemben kihat életed minden területére. Lehetne beszélni arról, hogy a világban a 
pénz hatalom, és a világban a pénzzel el lehet érni dolgokat. Krisztus Testében ez máshogy 
működik. Ugyanakkor, ha van pénzed, akkor el tudsz vele érni olyan dolgokat, amiket nem 
tudsz elérni akkor, hogyha nincs pénzed. Olyan mértékben gyűlöli Isten a szegénységet [de 
nem a szegény embert!], hogy meghalt értünk és Jézus maga mondta, hogy azért, hogy életet 
adjak és bővölködjetek. Bővölködjetek!  

Milyen isten az, aki csak lelki meg szellemi értelemben akarja, hogy bővölködjünk, de azt 
akarja, hogy ne legyenek anyagi megtakarításaink, forrásaink, amiből tudjuk az Ő munkáját 
előmozdítani? Ha belegondolsz, te is azt akarod, hogy a gyermekednek jól menjen a sora. 
Egyikőtök sem szán a saját gyermekének szegénységet, nélkülözést. Ez ellenkezik még a te 
emberi természeteddel is, nemhogy Isten természetével. Mégis vannak szegénységaktivisták, 
keresztények, akik a Krisztusban való jómód ellen beszélnek. Nagyon szomorú, és nagyon 
problémás az, hogy megvan ennek a rossz oldala, amikor prédikátorok, gyülekezetek ezzel 
visszaélnek. Mivel a keresztény körök, a vallásos körök megítélése is rossz a pénzügyeik 
kezelése miatt, ezért sokan ez miatt zárkóznak el attól, hogy meghallgassák az Evangéliumot.  

Határozottan emlékszem, tizennyolc évesen születtem újjá, középiskolás koromban, és 
utána találkoztam egy osztálytársammal, kiderült, hogy én gyülekezetbe járok, azonnal mond-
ta, hogy: Vigyázz, hova jársz, mit csinálsz, mert vannak gyülekezetek, ahol be kell fizetned a 
tizededet, a jövedelmedet, meg kifosztanak! Vigyázz, nehogy becsapjanak, meg vigyázz, 
nehogy elvegyék a pénzedet! Világi emberként az ő első megítélése a gyülekezetről az volt, 
hogy: vigyázz, vigyázz, a pénz, pénz, pénz, pénz. Miközben én soha nem tapasztaltam nyo-
másgyakorlást itt, ebben a gyülekezetben, sohasem kényszerített senki semmire, sőt, elmond-
hatom magamról, és ez nem a magam dicsekvése, már azelőtt tizedfizető voltam, hogy erről 
tanítást hallottam volna. Ha elmondtam volna ennek a kedves srácnak, hogy a tizedemnél én 
jóval többet adok a gyülekezetnek, akkor biztos, hogy az kivágta volna nála a biztosítékot. 
Sajnos nem volt alkalmam akkor, hogy ezt kifejtsem neki, de így állnak hozzánk.  

A tizedfizetéssel kapcsolatban is nagyon sok a téves elképzelés. Istennek van egy el-
képzelése a tizeddel kapcsolatban, a Malakiás 3,10 szerint. 
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Malakiás 3,10. 
10. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én há-

zamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom 
meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. 

Ha nem vagy tizedfizető, akkor majd jön rád az átok és akkor majd a kártevő tönkre teszi 
a gyümölcsödet és kötelező adni, ha nem, akkor meglopod Istent, stb. – fenyegetnek néme-
lyek. Ott van ez az Igében, de tudod, a tized volt a törvény időszaka előtt is, a törvény alatt is, 
és most a kegyelem korszakában is. De helytelen kiragadni egy Igét, hogy azzal magyarázzuk 
meg az egészet. Jézus meghalt érted, amikor nem voltál tizedfizető. Meghalt érted, a vérét 
ontotta, és szeretett téged akkor, amikor egy forintot nem adtál az Ő Evangéliumának a 
támogatására. Most, hogy újjászülettél, hogy kereszténnyé váltál, fenyeget Ő téged, hogy 
valamit most aztán mindenképpen adni kell? Forintra kiszámolva? Természetesen nem! 

Elmondok még egy történetet, nagyon tanulságos volt ez is a számomra. Egyébként, ha 
megkérdeznéd tőlem, hogy tizedfizető vagyok-e, akkor azt mondom, hogy igen, pár hónapos 
keresztény korom óta. De ha megkérdeznéd, hogy ez kötelező-e, akkor azt mondanám, hogy 
nem. A kegyelem korszaka alatt nem! Egy külön tanítást megérne, hiszem, hogy lesz majd 
erre alkalom. De én tizedfizető vagyok, sőt, afölött is adakozom.  

Egyszer, fiatal, páréves keresztényként egyik gyülekezeti tagunk megkért, hogy egy pár 
fiatallal menjünk be a kórházba, mert az ő fia, aki nem hívő, szörnyű balesetet szenvedett. 
Alpin technikával vágta a fákat, és egyszer olyan szerencsétlenül mozdult a keze, hogy azt a 
kötelet, amin lógott, azt is elvágta a stihl fűrésszel és lezuhant, és deréktól lefelé lebénult. 
Bementünk hozzá a kórházba, hogy beszélgessünk vele, imádkozzunk érte, bátorítsuk őt, és 
nagyon határozottan bennem van a kép, hogy pár mondat után, ott kiszolgáltatva, fekve, 
visszakérdezett, hogy: gyülekezetbe járás? Mi? Meg tizedfizetés? Mi? Ha-ha-ha. Ez az, 
amiről beszélsz? Megdöbbentett, hogy ott van egy ember, teljesen megnyomorodva, és 
huszon-egynéhány évesen így áll ehhez a dologhoz. Azon is meglepődtem, amit mondtam 
neki, mert azelőtt soha nem mondtam ezt senkinek, azóta viszont már nagyon sokszor. 
Azonnal így csípőből rávágtam, hogy igen, tizedfizető vagyok és élvezem ennek az áldásait! 
Akkor látszódott az arcán, hogy hoppá, hát itt valaki olyannal áll szemben, aki ezt komolyan 
gondolja. A történetből ennyit.  

Az, hogy milyen a megítélése a világnak, vagy más gyülekezeteknek a pénzzel, az ada-
kozással kapcsolatban, az egy dolog. Arra kérlek benneteket, hogy ne ez befolyásoljon. Én 
sem engedem meg, hogy befolyásoljon az emberek véleménye azzal kapcsolatban, hogy most 
én beszélhetek pénzről, vagy nem beszélhetek pénzről. Még hogyha fölállsz és lázadsz ez 
ellen, és megdobálsz paradicsommal, akkor is befejezem ma ezt a tanítást a pénzről. Nem 
azért, mert nekem szükségem lenne a pénzedre, hanem azért, mert neked szükséged van arra, 
hogy megismerd Isten pénzügyi rendszerét, amely az adáson alapszik. A vetésen. Azon, hogy 
odaadsz valamit abból, amivel rendelkezel.  

Van az a fajta ember, akire azt tudjuk mondani, hogy kapzsi. Ismered a szót, ugye? Ennek 
a kapzsi szónak a szinonim kifejezéseit talán ki tudjuk vetíteni, azt is jelenti, hogy anyagias, 
pénzsóvár, telhetetlen, sokat akaró, harácsoló, mohó, pénzéhes. Kapzsi. Isten szeretné azt, 
hogy neked sok pénzed legyen, de egyáltalán nem szeretné, hogy ilyen legyél. Nem akarja, 
hogy pénzéhes legyél. Nem akarja, hogy mohó legyél, harácsoló, olyan ember, akinek nem 
elég neki semmi sem. Mindig több és több és több kell. Nem akarja Isten, hogy ilyen legyél. 
De akarja, hogy jómódban élj. Meg fogjuk vizsgálni a jómód célját az Igék alapján is.  

Aztán van ennek a másik oldala, amikor az ember nem kapzsi, a Biblia is ezt a szót hasz-
nálja, hanem fösvény. A fösvény azt jelenti, hogy igazából van neki, mindegy, hogy mekkora 
mérték, kicsi, nagy, közepes, vagy óriási, van neki, de nem tudja azt elengedni. Azaz, szűk-
markú, kicsinyes, garasoskodó, zsugori, fukar, irigy, sóher, önző, skót, smucig. Itt a kapzsi 
szó is szerepel, anyagias vagy kupori. Ezeket a szavakat találtam, mint szinonim kifejezéseket 
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a fösvény szóra. Megkerestem az Újszövetségben, a Károli Bibliában, hogy öt helyen van 
említve a fösvénység, tehát az, hogy te megtartod magadnak, és nem engedsz magadtól ki 
semmit sem. Az ötből kétszer a paráznasággal együtt szerepel ez a szó. Azt mondja, hogy 
közöttetek a paráznaság és a fösvénység még csak ne is említtessék. Isten így tekint erre, a 
mindent magamnak, és nem engedem el, és az enyém, és megdolgoztam érte, és különben is, 
mit akarsz te ettől, ezt nem adom oda. Így tekint erre Isten.  

Gondolj bele, ha isteni természet részeseivé váltunk, és az az indulat van bennünk, mely 
Krisztusban volt, akkor vizsgáljuk már meg, hogy Ő milyen Isten. Ő is ilyen? Ő az egész Bib-
lián végig vonulóan ad, ad, ad, többet, úgy, hogy nem érdemled meg, mégis ad. Olyannyira 
ad, hogy Önmagát adta érted. Isten pénzügyi rendszerének ez az alapja, hogy jó az, hogy Isten 
megáld téged és jól mennek a dolgaid, de ha ezt csak fölhalmozod magadnak, akkor gyakorla-
tilag úgy kezeled a pénzeidet, mint ahogyan a világ. Mert a világban a gazdagság az úgy jön 
el, hogy gyűjtünk, gyűjtünk, gyűjtünk, kuporgatunk, gyűjtünk, hogy egyre nagyobb legyen a 
halom, amire rá tudunk ülni. Ezzel szemben Isten királyságában a gyarapodás is eljön hoz-
zánk, de hogyan? Úgy, hogy adunk, adunk, adunk, adunk, adunk, adunk, amit Isten meg-
sokszorozva visszaad nekünk. Aztán még többet tudunk adni, adni, aztán még több jön vissza. 
Halleluja! 

A legtöbb bizonyságom a személyes életemmel kapcsolatban van. Csodálatos megtapasz-
talni azt, hogy Isten Igéje milyen túláradó módon működött és működik a mai napon is az 
életemben ezzel kapcsolatban. Nem mondom, hogy én tökéletes lennék, és mindent tudnék 
erről, és mindent jól csináltam mindig, de megtanultam valamit. Megtanultam azt, hogy 
amikor Isten mond valamit és szól, akkor jobb nekem, ha engedelmeskedem. Nem azért, mert 
Isten megbüntet, nem azért, mert Isten átokkal sújtana, vagy megvonná a szeretetét tőlem, 
egyáltalán nem ezért. Hanem azért, mert amikor én adok, amikor én magamtól kiadok valamit 
– ez lehet pénz, vagy egy kiló cukor, vagy egy zacskó rizs, mindegy, de most beszéljünk a 
pénzről –, mert ugye ez az, ami mindenkire vonatkozik, amikor ezt kiadom magamtól, akkor 
fizikailag nekem kevesebb lesz, de kiadom azt magamtól, ezzel bizonyítom azt, hogy meg-
bízom Őbenne, hogy Ő gondoskodik rólam. Amikor pedig ez nincs meg bennem, hogy én 
hajlandó vagyok kiadni magamtól, amit egyébként is Őtőle kaptam, aminek én csak a sáfára 
vagyok, ami valamilyen szinten az enyém, mert ha nem az enyém lenne, akkor hogyan ad-
hatnék belőle?  

Egyébként meg az egész föld és annak a teljessége az Úré, tehát ha azt én magamnak 
tartom, akkor én abban bízom. Bízom abban, hogy ami a zsebemben van, vagy a bankszám-
lámon, vagy a csomagtartóban, az engem segíteni fog, az megtart engem. De, amikor képes és 
hajlandó vagyok az Ő vezetésére, az Ő Igéje alapján, azt kiadni magamtól, akkor a bizal-
mamat nem abba helyezem, ami a zsebemben vagy a pénzben vagy bármiben van, hanem 
Őbenne van. Úgyhogy mondhatod testvérem azt nyugodtan, hogy: így bízom az Úrban, úgy 
bízom az Úrban, úgy betölti minden szükségemet, de mivel bizonyítod ezt be? Ennek a hitnek 
mi a cselekedete a részedről?  

Így bízok az Úrban, úgy bízok az Úrban, így megáld engem az Úr, úgy megáld engem az 
Úr. Nekem nem kell ezt bizonyítanod és hála Istennek nincsen szükségem a pénzedre sem.  
Az én gyarapodásom egyáltalán nem attól függ, hogy te mennyit adsz nekem. Az én 
gyarapodásom attól függ, hogy én mennyit vetek el és mennyi mindent adok ki magamtól, 
mert az én forrásom nem te vagy, hanem az Úr, aki visszaadja azt nekem sokszorosan. 
Amikor ez leesik a szívedbe, akkor lesz erről megértésed. 

Sokszor pásztorok panaszkodnak, hogy kevés az adomány, nem adnak eleget a hívők, 
mert smucigok, pedig „kiteszem értük a szívemet, a lelkemet, mi mindent megteszek értük”. 
Ebben a helyzetben a legrosszabb dolog az egy pásztor vagy egy szolgáló részéről, ha elkezdi 
pumpálni a gyülekezetet, hogy adjál, adjál, adjál. Én abban hiszek, hogy a gyülekezetet meg 
kell tanítani arra, hogy szorosan együtt járjon az Úrral, hogy kövesse az Ő Szellemét. Ha 
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személyes és gyülekezeti közösségben is megvan a Szent Szellemmel való kapcsolódás napi 
szinten, heti szinten, havi, évi szinten, annak úgyis az lesz a következménye, hogy bőkezű 
adakozókká válnak az emberek a gyülekezetben. Ámen?  

Ugyanakkor vannak gyülekezetekben emberek, akik – még amikor helyes és jó tanítást 
hallanak ezzel kapcsolatban –, akkor is bezárják a fülüket és a kifogáskeresés azonnal elindul, 
hogy ők miért nem tudnak adni. Na, most hadd mondjam el neked, itt nálunk nem kell adnod, 
nekünk nincs szükségünk a te pénzedre! NEKED VAN SZÜKSÉGED ARRA, HOGY ADAKOZÓ 
ÉLETET ÉLJÉL, MERT AZ NEKED HOZ VISSZA ÁLDÁST! Ámen?  

Tehát, amikor megérted a pénzügyi rendszerét Isten királyságának, ami egyébként munka 
alapú, tehát dolgozol, és abból van bevételed, és abból adsz, akkor egy nagy kő legördül a 
szívedről, amikor adakozó életet élsz. Mert Isten felelősséget vállal arra, hogy gondoskodjon 
rólad, mert köti Őt az Ő Igéje. Úgyhogy ha van elvetett „magod” a földben, akkor nem kell 
félned a holnaptól, mindegy milyen világválság jön, mindegy milyen gazdagsági összeomlás 
jön, mert Isten pénzügyi rendszere nem függ a világnak a körülményeitől.  

Isten nem az alapján áld meg, hogy a tőzsdei makró mutatók, meg a cégednek a bevételei 
milyen módon emelkednek vagy csökkenek. A TE GYARAPODÁSOD A TE ADOMÁNYAIDTÓL 
FÜGG, és az adományaiddal kapcsolatos hited, hozzáállásod, motivációd. Vannak olyan hely-
zetek, amikor Isten nem fogadja el az adományt, abban az értelemben, hogy nem hoz a te 
számodra semmit. Írja az 1Korinthus 13,3 verse, föl is olvasom. 

1Korinthus 13,3. Egyszerű fordítás 
3. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, 

hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. 
Az egész vagyonodat szétoszthatod, ha nem jó a motiváció, mert akkor semmit nem ér. A 

pénzed mögött álló, az adakozásod mögött álló motiváció, a hozzáállás, a szívednek a hite 
sokkal fontosabb, mint az a pénzösszeg, amit adtál. Lehet, hogy a gyülekezet számára áldást 
fog hozni az a pénzösszeg, amit te az adományos dobozba bedobsz, de ha rossz motivációval 
teszed ezt, rossz hozzáállással, akkor ez csak a gyülekeznek lesz jó, neked nem.  

Pál apostol sem azért mondta azt, hogy kívánom a ti gyarapodásotokat, vagy kívánom az 
én gyarapodásomat, hogy nektek rosszabb legyen. Azért kívánom azt, hogy adakozzatok szá-
momra, mondta Pál apostol, hogy nektek az bőséges áldást hozzon. Teljesen fordítva működik 
ez, mint ahogy a világban működnek a pénzügyi dolgok. Teljesen másképpen.  

A pénz és a vele való bánásmód Jézus szolgálatának fontos része volt. Az a helyzet, hogy 
Neki is és nekünk is a túléléshez ez szükséges. Ha valaki akarja, ezt a mondatomat nyugodtan 
kiemelheti, szétszedheti és átkozhat emiatt, vagy írhat kommentet azt sem bánom, de a túl-
éléshez szükséges a pénz. Isten gondoskodott ezért rengeteg ígéreten és rengeteg alapelven 
keresztül arról, hogy ez a szükséges dolog a rendelkezésünkre álljon. Úgyhogy nem kell 
semmiképpen sem kétségben esnünk. Halleluja!  

Jézus nem csak elvont teológiai okfejtéseket mondott, nem csak az utolsó időkről beszélt, 
amik nehezen érthetők, nem csak a farizeusokat szidta, hogy milyen képmutatók, hanem be-
szélt a mindennapi földi ügyekről is, különösképpen a pénzről. Ahogy Jézus idejében is meg-
sértődtek ezen bizonyos emberek, úgy ennek alapján a mai napon is megsértődnek bizonyos 
emberek. Sajnálom igazából azt az embert, aki elhiszi az ördögnek egyik legnagyobb hazug-
ságát, hogy Isten azt szeretné, hogy mi szegények legyünk.  

Egyszerűen azon gondolkoztam a tegnapi napon, meg tegnap előtt is, hogy mennyire kell 
eldeformálódnia a gondolkodásmódnak, hogy valaki elhiggye azt, hogy Isten a szerető, a 
gondoskodó, a mindenek felett álló, Ő nekünk valami nyomorúságos, szegény életet szán. 
Tudod kik a hibásak, hogy ez benne van a köztudatban? Keresztények! Keresztények, akik ezt 
tanították, hirdették éveken, évszázadokon keresztül. Ezt nem a világ terjesztette el rólunk, 
vagy Istenről, hanem maguk a keresztények ördögi befolyás által. Önmagában a pénz nem 
baj, az a baj, ha a pénznek a rabszolgája vagy, és túl sok keresztény a mai napon is a pénznek 
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a rabszolgája. Ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat tesznek a pénzért, amit nem tennének meg 
akkor, ha nem szeretnék a pénzt annyira. De mivel szeretik a pénzt, ezért a pénzért olyan 
dolgokat csinálnak, amelyek nem összeegyeztethetők Isten Igéjével.  

Keresztény körökben pedig az adakozást úgy mutatták be és úgy mutatják be sokan, hogy 
az olyan és úgy működik, mint valami cserekereskedelem Istennel, hogy adok-kapok, adok-
kapok, ami egy pici szelete ennek. De mi van akkor, ha nem adsz? Isten nem fog szeretni? 
Isten nem fog meggyógyítani? Tehát ha úgy állítjuk be az adakozást, hogyha adunk, akkor 
Isten megáld, ha adunk, akkor Isten szeretni fog, ha adunk, akkor Isten gondoskodik rólunk. 
De akkor mit kezdünk azzal, hogy Jézus meghalt értünk úgy, hogy nem tettünk érte semmit? 
Az a helyzet, hogy mi már áldottak vagyunk, minden áldással megáldottak. Pár alkalommal 
ezelőtt volt szó a gondolkozásmódnak a formálásáról, hogy eszerint változunk el a gondolko-
zásmódunkban, hogy már áldottak vagyunk. Amint Ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon.  

Ez a szellemünkre igaz, a szellemünkben teljesen valóságos, hogy te teljes mértékben ki-
egyensúlyozott vagy, teljes mértékben helyes, jó hozzáállásod van, a szellemedben teljesen 
tökéletes vagy, a szellemedben nincsen hiba, mert Jézusban nincsen hiba, és amint Ő van, úgy 
vagyunk mi is ezen a világon. Ettől azonban önmagában a fizikai világban és a lelki világod-
ban nem lesznek húszezres kötegek a kezedben, vagy a zsebedben. Ezt a szellemi birodalom-
ból valahogy a hétköznapi világba kell hozni, és ehhez adott Isten alapelveket, szellemi 
törvényeket, amelyek ezt képesek előmozdítani.  

Mindannyiunknak el kell ismernünk, hogy a sikerünk nem magunktól van, a bölcsessé-
günk nem magunktól van, a kiválóságunk nem magunktól van, a képességeink nem magunk-
tól vannak. Ó, de én dolgoztam meg a pénzemért, én építettem föl ezt a céget, én csináltam, az 
én kezem verejtékes munkája volt az, hogy én ezt meg tudtam csinálni, hogy ilyen naggyá 
nőjek! Kitől van a lélegzetvételed? Kitől van a tehetséged? Kitől van a rálátásod ezekre a 
helyzetekre? Mid van, amit nem úgy kaptál? – kérdezi Pál a korinthusi gyülekezettől. Mid 
van, amit nem úgy kaptál? Bármid van, abból igazából csak visszaadsz Istennek, és igazából 
ez mindig arról szól, hogy milyen mértékű a bizodalmad és a hited Őbenne, hogy Ő gondos-
kodik rólad.  

Ne engedd meg senkinek, és ne engedd meg egy prédikátornak, egy gyülekezetnek, egy 
YouTube videónak sem, hogy téged lehúzzon pénzzel! Mert vannak, akik ezzel visszaélnek, 
és sajnos nem csak a világban, hanem keresztény körökben is. Ami miatt a keresztény körök-
ben ezek a manipulátorok megélnek, az azért van, mert vannak buta keresztények, akik adnak 
nekik. Ha az emberek józanok lennének, és az igei módon megélnék a hitüket az adakozással 
kapcsolatban helyes módon, és tudnák azt, hogy mi a helyes és mi a helytelen, akkor ezeknek 
az anyagi haszonszerzésre szakosodottaknak nem adnának pénzt, akkor ezek abbahagynák, 
éhen halnának, vagy elkezdenének talán dolgozni is.  

Persze a megtévesztés az jelen van, főként a Facebookon látom ezt mostanában, de min-
denkinek a rendelkezésére áll az Ige, hogy személyesen megismerje Istent, vagy akár meg-
hallgassa ezt a tanítást. Amikor tudod azt, hogy Isten a te forrásod, akkor az idegeskedés meg-
szűnik benned a pénzügyeiddel kapcsolatban. Amikor tudod azt, hogy Ő a te ellátásodnak a 
forrása, akkor a természetes körülmények nem mozdítanak ki téged a békességedből.  

A következő Igében a gyarapodás egyik törvénye, alapigazsága van lefektetve. Számomra 
igen kedves, és igen gyönyörűséges, így hangzik: 

Példabeszédek 3,9–15. 
9. Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. 
10. Ekképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi. 
Ez egy szép, közel háromezer éves kifejezés, ami érvényes a 21. században is, hogy te a 

jövedelmed zsengéjéből, a legjobb részéből Istennek adsz vissza úgy, ahogy azt Ő mondja az 
Igében, akkor megtelnek a te csűreid bőséggel. A csűr [magtár] tudom, hogy micsoda, mert 
falun voltam gyerek. Amikor a csűr tele van mindenféle dologgal, szénával, szalmával, répá-
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val, az azt is jelentette, hogy a haszonállatoknak, a disznóknak, a marháknak, a lovaknak, 
mindennek van elegendő táplálék, azért hogy azok újra tudjanak dolgozni, hogy újra be lehes-
sen hozni a csűrbe a sok minden jó dolgot. 

 Aztán itt még azt is mondja, hogy musttal áradnak el sajtód [szőlőprésed] vályúi. Ugye ez 
a bőségnek a kifejezése. Az olaj, a bor, és a must azt jelenti, hogy ezekkel tele a pince. A 21. 
században ez azt is jelenti – nem csak a borászokra vonatkozik ez – hogy van elegendő 
pénzed, vagy a bankszámládon, vagy a kispárnádnak a huzatában, vagy a dunsztos üvegben, 
vagy a rizsbe beledugva, ki hol tartja. Tehát van elegendő, bőséggel. Ennek ellenére mégis az 
ellenkezőjét tanítják sokan – nem is beszélek erről, mert kár a szó érte. Elhatároztam nagyon 
határozottan, hogy nem prédikálok a szegénység-aktivisták ellen.  

Másfél évvel ezelőtt körülbelül, elhangzott egy tanítás itt ebben a gyülekezetben, az volt a 
címe, hogy Isten akarata a gyarapodás, ott rengeteg Ige felolvasásra került, a töredéke a tel-
jességnek. Ha valaki ezt meghallgatja és abból nem érti meg, akkor hiába minden. Isten aka-
rata az, hogy te ne szegénységben éljél! Elmondtam az előbb és elmondom még egyszer, hogy 
nem a meggazdagodás a cél, hanem valami egészen más. Egyébként itt Salamon folytatja az 
Igében, olvasom a 11-es verstől: 

11. Az Úr fenyítését fiam, ne utáld meg, se meg ne und az Ő dorgálását. 
Egy ámen, halleluja, vagy valami?  
12. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel. 
Halleluja! Na de most jön az, amit szeretnék kiemelni. 
13. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki megértést szerez. 
Megértést, kijelentést, istenismeretet. 
14. Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál 

ennek jövedelme. 
15. Drágább a fényes karbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlít-

hatók hozzá. 
Halleluja! Azzal, hogy azt mondja itt az Ige, hogy jobb a bölcsesség a gazdagságnál, ezzel 

nem mondta azt, hogy a gazdagság rossz. Érthető? Van a bölcsesség, ami sokkal-sokkal jobb 
a gazdagságnál és felette van annak, de ettől a gazdagság sem rossz dolog. A GAZDAGSÁG A 
BÖLCSESSÉGNEK EGYÉBKÉNT IS A MELLÉKTERMÉKE. Ha bölcs vagy, jó döntéseket hozol, ha jó 
befektetéseid vannak, akkor igazából annak a következménye az lesz, hogy nem elszegé-
nyedsz, hanem több lesz neked. A kegyelemnek a mellékterméke a gazdagság. Az Úrral való 
együtt járásnak a mellékterméke a gazdagság.  

Talán most már kapiskálod, hogy a mai üzenet nem a pénzről szól elsősorban, hanem arról 
a hozzáállásról, ahogy hozzáállsz és hozzáállunk a pénzhez. A pénzhez való hozzáállásunk 
sokkal fontosabb, mint maga az, hogy mit kezdesz a pénzeddel. Az adakozásnál sokkal 
fontosabb a motivációd – írja az 1Korinthus 13,3-as Ige, amit az előbb felolvastam. Halleluja!  

Mielőtt a következő Igét felolvasom, elmondom, hogy Isten nélkül is lehet az ember gaz-
dag, számos példa van erre. A Zsoltárok figyelmeztet minket arra, hogy ne irigykedj a go-
nosztevőkre, akiknek jól megy a dolguk, akik gazdagságban élnek, mert az ő végük hirtelen 
eljöhet és hirtelen összeomolhat. Nagy igazság van abban, hogy amikor Istennel együtt járod 
az utadat, akkor a saját tempódon, a saját módodon kell haladnod és nem kell irigykedned 
másokra, hogy másoknak hogyan megy, mások miként élik azt meg. Lehet tanulni másoktól 
természetesen, de nem másoknak az útja az, amit neked is feltétlenül követned kell. Ha valaki 
hirtelen emelkedik és gazdagodik, ne legyél rá irigy! Isten neked is tartogat még jó dolgokat 
ebben az életben. Legyen ismereted és legyen rálátásod erre.   

Lukács 16,10–13. 
10. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. 
Ez az Igevers abban a történetben hangzik el, ahol Jézus beszél a hamis sáfárról. Maga ez 

a példabeszéd, vagy történet is megérne egy egész alkalmat önmagában. Rengeteg jó dolog 
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van benne, rengeteg kijelentést lehet ebből szerezni. A mai üzenet lényege, hogy a pénz az 
Istenben való bizodalom legegyszerűbb formája. Elmondom még egyszer, A PÉNZ AZ ISTEN-
BEN VALÓ BIZODALOM LEGEGYSZERŰBB FORMÁJA. Ez a belépőszint, ez az alap. Itt a kevés, 
hogy „aki a kevésen hű”, a pénzre vonatkozik. A pénzre vonatkozik! Gondoltad volna?  

Természetesen itt ezt sok minden más szellemi dologra rá lehet húzni helyesen és jól, de 
itt a szövegkörnyezetben az elsődleges szó szerinti értelme a pénz, erről beszél Jézus itt a 
sáfárral kapcsolatosan. Itt a kevés jelenti a pénzt. Aki a pénzen hű, a sokon is hű lesz. Hogy a 
sok az mi? Az lehet mindenféle egyéb más dolog. A szolgálatod, a családod, a gyógyulás, 
mindenféle egyéb más dolog. Aki a pénzen hű, az sok minden más dolgon is hűséges lesz, de 
hogyha a pénzen nem vagy hű, akkor a sokon sem leszel az. Az Ige itt úgy mondja, hogy aki a 
pénzen hamis, az sok minden egyéb máson is hamis lesz. Örülsz, hogy ezt hallod ma!? 

Tudod, legtöbbször az segít nekünk a legjobban, amit nem akarunk hallani. Én nem isme-
rek olyan Isten emberét, aki felnövekedett, aki érett, aki szolgálatban van, aki eredményeket 
ért el, aki a pénzügyeiben ne lenne hűségesen tizedfizető, adakozó és bőséges osztó és adó, 
mert ez az alap, innen indul minden. Ha a pénzügyeidben nem vagy igei módon, megfelelő 
módon engedelmes, akkor sok minden máson is hamis leszel. Ne dobálj meg engem ezért, ezt 
nem én mondtam.  

Érdekes ez itt nagyon, ugye? Hogyan hihetnél bármiben, ha nem tudsz hinni abban, hogy 
Isten gondoskodik rólad? Ha nem tudsz hinni abban, hogy a jó Isten gondoskodik rólad, 
hogyan tudnál bármiben hinni? Ez a hitnek a belépőszintje. Ha ezt nem ugrod meg, akkor nem 
fogsz tudni majd nagyobb dolgokat véghezvinni Isten királyságában. Tegnap beszélgettem 
valakivel, ezzel a témával kapcsolatban, több példát hoztunk, hogy nem tudsz ötszáz métert 
leúszni, ha képtelen vagy ötven métert úszni. Ugye világos? Nem vagy képes tíz kilométert 
futni, ha nem tudsz futni egy kilométert sem. Érted? Nem tudsz megemelni egy húszliteres 
vödör vizet, ha az ötliterest sem tudod megemelni. Nem tudsz hinni nagy dolgokban, ha a 
pénzügyekben sem tudsz hinni, és Istennek a gondoskodásában ezzel kapcsolatban.  

Ezért van nagyon sok ember keresztény körökben, akik gyakorlatilag „egyszer fent egy-
szer lent” életet élnek. Nem a pénz birtoklása önmagában az, ami gazdaggá tesz. Ha a 
pénznek a birtoklását össze kellene hasonlítani mondjuk az egészséggel, egyértelmű, hogy 
minden ember az egészséget választaná. Mindenki a világon a gazdagságát fölcserélné az 
egészségre. Senki nem akar nagyon gazdag ember lenni ágyban  fekvő betegen, megnyomoro-
dott testtel, vagy elmeállapottal. Az egészség sokkal de sokkal többet ér, mint a gazdagság. 
Úgy van? Olvassuk a Lukács 16-ot tovább a 11-es verstől. 

11. Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? 
Hallottad már, hogy a mammon a pénzt jelenti?  
12. És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? 
Ha a pénzen nem vagy hű, ki bízná rád a nagyobb dolgokat, az igazi kincseket, az üdvös-

séget, a gyógyulást, a túláradást, a nagy szolgálatot?  
13. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat 

szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Isten-
nek és a mammonnak. 

Nem szolgálhatsz Istennek is, meg a pénznek is egyidejűleg. Egyértelmű, ugye? Meny-
nyire, mennyire kiforgatják ezt az Igét is emberek. Ezzel próbálják megmagyarázni, hogy 
látod, látod a gazdagság az nem jó dolog. De ez az Ige ez nem erről szól. Ez az Ige arról szól, 
hogy nem szolgálhatod a pénzt, nem bízhatsz meg a pénzben. Nem helyezheted a hitedet 
csupán abba, hogy neked mid van, úgy hogy közben Istent szolgálod. Érted ugye? Ha Istent 
szolgálod, akkor Őbenne bízol és nem abban, hogy milyen rendelkezésedre álló anyagi 
forrásaid vannak. Ó, az Úr adjon mindannyiunknak erről nagyon mély megértést. Nem bíz-
hatsz magadban, amikor a pénzről van szó úgy, hogy minden másban hiszel, csak Istenben 
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nem. Erről szól ez az igevers, hogy én majd dolgozok, én majd kimunkálom, én majd túl-
órázok, én majd hitelt veszek föl, én majd ezt csinálok, én majd azt csinálok.  

Nincs baj a szorgalmas munkával, sőt, nincs baj akár a túlórával sem, sőt, nincs baj azzal, 
hogy keményen, fizikailag vagy akármilyen módon dolgozol, sőt ez nagyon jó dolog. De ha 
ebbe helyezed a bizodalmadat, hogy majd én megdolgozok érte, akkor nem Istenben van a 
bizodalmad, hogy Ő majd megáld téged gazdagon. Isten gazdagsági rendszere, hadd ismétel-
jem, arról szól, hogy Ő ÚGY ÁLD MEG TÉGED GAZDAGON, HOGY BÍZOL BENNE. Hogyan bizonyí-
tod azt, hogy te bízol benne? Hogy elengeded magadtól a pénzt, nem ragaszkodsz hozzá.  

Nem arról beszélek, hogy neked minden pénzt oda kell adnod, szórnod kell, és minél 
előbb szabadulj meg minden anyagi forrásodtól. Ne legyél ostoba! Ne legyél bolond! Én 
leszek az első, aki rád csap egyet, ha ilyen butaságot csinálsz. Nem erről prédikálok, hanem 
arról, hogy vannak igei, bibliai alapelvek, amiket működtetsz. Lehet, hogy tanítás-sorozat lesz 
ebből, annyit lehet erről beszélni. Rengeteg dolog van, ami ezzel kapcsolatos. A Máté Evan-
gélium 6. fejezetére lapozzunk, a 19-es verstől olvasom a 21-es versig. 

Máté 6,19–21. 
19. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, 

és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; 
20. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a 

moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. 
21. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. 
Ez az Ige azt mondja, hogy a szíved ott van, ahol a kincsed van. Úgy is mondhatnánk, 

hogy meg lehet állapítani valakiről, hogy hol van a szíve arról, hogy hová megy és hová adja 
a pénzét. Abból, hogy hová teszi, hová adja a pénzét. Mert ahova teszed a pénzedet, ahova 
adod a pénzedet, ott van a te szíved. Itt ez az igevers nem arról szól, hogy tilos vagy bűnös 
dolog gazdagnak lenni, mert egy másik igevers pont az ellenkezőjét mondja. Ezt helyesen kell 
értelmezni! Amikor te a pénzedet csak a zsebedbe rakod, ne értsetek félre, mert fontos ez, de 
ha csak önző módon a sajátjaidra gondolsz, a saját gyermeked, a saját ellátásod, a saját magad 
háza, meg autója, meg mindenféle dolgai, meg a saját bankszámládra gyűjtöd csak a pénzedet, 
akkor ez azért van, mert ott van a szíved.  

Hogyha képes vagy arra, hogy a pénzedet odaadd, akár Isten munkájára, akár a rászoru-
lóknak, akár a szegényeknek, akár alapítványoknak, vagy akár beruházásokra az egyházban. 
Tehát ahova megy a pénzed, ahova adod a pénzedet, ott van a te szíved. Ezt mondja itt maga 
Jézus. Ezért fontos az adakozás, és ezért erről nagyon fontos a megértés, mert az Istenben 
való bizodalom elsajátítása itt kezdődik. Térjünk akkor a konkrét dolgokra, Efézus 4,28. Min-
denki ismeri ezt az igeverset, ahol Pál apostol elég határozottan mond valamit azzal kapcso-
latban, hogy nekünk dolgozni kell. Az Efézus 4,28. mondja azt: 

Efézus 4,28. 
28. Aki lopott, többé ne lopjon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő keze-

ivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. 
Most egy picikét elmélkedjünk ezen, gondolkodjunk ezen! Azt mondja Pál apostol – ezzel 

bátorítva és tanítva az efézusi gyülekezetet, hogy dolgozz, dolgozz, hogy ki tud fizetni a 
számláidat? Dolgozz azért, hogy mindenkinek jó látása legyen rólad, hogy te milyen tisztes-
séges ember vagy? Dolgozz azért, hogy képes legyél taníttatni a gyerekedet? Nem ezt mond-
ja! Döbbenet, azt mondja, hogy AZÉRT DOLGOZZÁL, HOGY TUDJÁL ADNI! Ha fölteszem a kér-
dést, hogy hány keresztény ember dolgozik azért ténylegesen a munkahelyén, a vállalkozásá-
ban vagy bárhol, azzal a hozzáállással, azzal a mentalitással, hogy ő abból adni tudjon, nem 
tudom a százalékos arányt. Nem is akarom tudni, mert nem nagyon rám tartozik, de hogy 
erről beszéljek, az rám tartozik.  

Pál apostol azt mondja, a Szent Szellem mondja, Isten Igéje azt mondja, hogy az a motivá-
ció, az a hozzáállás, az a lelkület legyen benned, hogy azért dolgozzál, azért akarjál pénzt 
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keresni, hogy adni tudjál! Bizony. Döbbenet, nem? Ehelyett a keresztények miért dolgoznak, 
a többsége, a világ meg teljes egészében? Azért dolgoznak, hogy nekem legyen. Nekem le-
gyen a rezsi költségre, a villanyszámlára, a ruhára, a mozijegyre, meg a Big Mac menüre, meg 
mit tudom én mire. Amivel egyébként semmi baj nincsen, hogy a szükségeid be vannak tölt-
ve, hisz Isten a szükségek betöltője. Halleluja! Semmi probléma nincs azzal, hogy magadra 
költesz és gondot viselsz a sajátjaidról, a családodról. Aki a családjáról gondot nem visel, a 
hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél, ahogy mondja a Biblia, de lényeges a motiváció, a 
hozzáállás. Az elsődleges dolog, hogy miért dolgozzál, nem az kell, legyen, hogy végre kifi-
zessem a számláimat meg az adósságaimat, hanem az, hogy adjál!  

Mi kell ahhoz, hogy ez jelen legyen bennünk? Egy gondolatban való átállás. Ó, Uram 
áldjál meg engem dolgokkal, szükségem van erre, szükségem van arra, szükségem van 
amarra! Te látod a szükségeimet, Te megáldasz engem, gondoskodsz rólam, hiszem. Adjál, 
adjál, adjál! Erről szól sok-sok embernek az imája, ahelyett, hogy arról szólna, hogy Atyám, 
kinek van olyan problémája, mint nekem, hova vethetnék el magot, hogy azt arassam, hogy az 
én szükségeim is be legyenek töltve. Kinek kellene adnom? Kit kellene támogatnom? Kit 
kellene felemelnem? Kinek kellene valami jót adnom, hogy Tőled való aratásom az legyen, 
hogy az én hiányom be van töltve, sőt túláradásom is legyen? Érted a kettő közötti 
különbséget, a hozzáállásban, az imádságban, a mentalitásban?  

Jézus, amikor eljött a földre nem azt mondta, hogy Atyám, adjál nekem olyan embereket, 
akik engem fognak imádni és tisztelni, minél jobban, minél többen boruljanak a lábaim elé, 
ezt akarom én. Szükségem van az embereknek az elismerésére. Dehogy volt ilyen! Önmagát 
megüresítette, teljesen megalázta magát, és ehhez, hogy te ilyen hozzáállással dolgozzál, 
ehhez alázat kell és engedelmesség. De tudod, amikor ez van benned, akkor Isten pénzügyi 
rendszere szerint működsz, és akkor az a fajta természetfeletti ellátás, ami Tőle származik, az 
megnyilvánul az életedben. Az a gazdagság, amivel meg vagy áldva minden szinten szellem-
ben, az nyilvánvalóvá válik anyagi értelemben is. Bizony, bizony. Ez egy szívbeli állapot. Ez 
egy gondolkodásmód, ez egy hozzáállás a munkához, és nem egy alapelv, hogy hogyan 
gazdagodjunk meg, hogyan legyünk milliomosok három hónapon belül.  

Van könyvesboltnyi szakirodalom ezzel kapcsolatban a világban, ilyen tanács, olyan ta-
nács. Valamilyen szinten működnek is, némelyik még bibliai elveket is használ és beleol-
vasztja a saját elméletébe, de sokszor mondtam már, hogy nekem nem kell hamisítvány, ne-
kem az eredeti kell, és ez a Biblia. Az adakozás legmagasabb formája – én úgy hiszem, de 
lehet velem vitatkozni, nem muszáj velem egyetértened –, amikor az EVANGÉLIUM TERJEDÉ-
SÉT SEGÍTED ELŐ AZ ADOMÁNYODDAL. Amikor ténylegesen az Evangélium előmozdítását 
segíted. Az adakozásnak ez az egyik legmagasabb formája. Ilyenkor természetfeletti módon 
TÁMOGATNI FOGJA ISTEN A TE SZÜKSÉGLETEIDET.  

Menjünk a konkrétumokra, a 2Korinthus 9-ben egy gyönyörű igesor van. Nagyon szere-
tem, nagyon kedvelem. Lehet, hogy te eddig nem nagyon szeretted ezeket az Igéket, én azt 
kívánom neked, hogy nagyon megszeressed, ahol Pál apostol tanít az adakozásról! A gyönyö-
rű igesornak a közepén azt mondja, hogy a lényeget ragadjuk meg, mert nincs korlátlan idő, 
hogy erről beszéljek: 

2Korinthus 9,6–8. 
6. Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. 
Mondja ezt Pál apostol egy olyan szövegkörnyezetben, amikor a pénzről van szó. A pénz-

ről van szó benne. Tanulmányozd ezt a fejezetet!  
Nézzük a 7-esverset! Ez itt rendkívül fontos, mert nem emelheted ki ezt a 6-os igeverset, 

hogy szűken vet, szűken arat, bőven vet, bőven arat, az egészet komplexen kell nézned, és a 
következő igevers azt mondja: 

7. Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből; mert a 
jókedvű adakozót szereti az Isten. 
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Van itt két nagyon-nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy nem lehet ezt kárhoztatásból, 
nem lehet félelemkeltésből, nem lehet manipulációból, hanem jókedvűen, örömteljesen. A 
hitnek mi az egyik megnyilvánulása, vagy jellemzője, vagy tulajdonsága? Az öröm. Ha nem 
örömmel adsz, akkor inkább ne adjál! Ezt halld meg egy prédikátor szájából, ha nincs benned 
öröm és nincs benned hálaadás és nem hittel adod, akkor ne adjál! Mert akkor csak nekünk 
lesz az jó és a gyülekezetnek, de neked nem, és mi ezt nem akarjuk. Mi azt akarjuk, hogy 
neked jó legyen! Ha neked jó, akkor nekünk is jó lesz, természetesen. Ezzel így a kör bezárul.  

De nem az önös érdekből prédikálok erről, ugye érted és érzed és látod ezt? Itt azt mondja 
a 6-os vers egyébként, hogyha a teáskanál a mértéked, akkor a teáskanálnak a mértéke szerint 
fogsz aratni. Nagyon egyszerű ez! Nem is tudom, hogyan lehet ezt félreérteni vagy nem 
érteni. Hogyan lehet ezt nem érteni? Ha elvetsz egy teáskanálnyit, akkor annak a többszörö-
sét, mondjuk egy evőkanálnyit, vagy maximum egy merőkanálnyit fogsz aratni. Nem fogsz 
vödörnyit meg hordónyit. Olyan ez, hogyha elvetsz egy kis teherautónyit, akkor van lehető-
séged arra, hogy egy kamionnyit arassál. De ha elvetsz egy gyűszűnyit, akkor nem fogsz 
kamionnyit aratni. Egyszerű fizikai törvényszerűség, otthon a kertedben, hogyha három darab 
paprika palántát ültetsz el, nem lesz belőle háromszáz kilogrammnyi paprikatermésed. Ugye? 
Na, most, nézd visszafelé! Mire van szükséged, milyen aratásra? Gondolkodj visszafelé! Ha 
szeretnél három zsák krumplit, akkor legalább egy fél zsák krumplit el kell, hogy vessél. Ha 
szeretnél valamilyen aratást, milyen magot kell ahhoz elvessél? Lehet, hogy még az a magod 
sincs meg, de Isten ad neked magot, ha magvető vagy.  

Olvasom tovább az igeverset, ami nagyon jól elmondja azt, hogy mi a célja igazából az 
aratásnak. Isten tudja azt, hogy neked mennyi van, sem Ő, sem Jézus, soha nem mondott, nem 
forintosított, sékelesített vagy dollárosított semmilyen összeget. Jézus mindig SZÁZALÉKOKAT 
mondott. Mert valakinek, aki napi ezer forintból él vagy kétezerből, annak kiadni egy egynapi 
adományt, ezer forintot, az egy nagyon nagy összeg, de aki napi húsz-, vagy harmincezer 
forintból él, annak egy ezres, az semmi. Érted ugye? Az a kérdés, hogy mennyi marad, vagy 
mennyiből adod azt? Zárójelben erről beszél Jézus, amikor az özvegyasszony a két filérét 
bedobta a perselybe. Ő mindenét odaadta. Százalékos arányban mindent odaadott, míg a 
nagyon gazdagok sok pénzt adtak, de a sokhoz képest igen pici százalékot. Azt mondta Jézus 
a tanítványoknak, hogy az özvegyasszony többet adott, mint azok együttvéve. Ámen. Figyelj, 
mert folytatom! Tehát vetés-aratás, jókedvű adakozás és a következő igeversben mondja: 

8. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy min-
denben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek, 

Itt elmondja a gyarapodásnak, a bővölködésnek a célját Pál, a Szellem ihletésére, és ez a 
cél kettős. Hallottad? Kettős! Azt mondja, hogy amikor te adakozó életet élsz, jókedvűen, 
örömmel, hittel teljesen, akkor válaszképpen Isten hatalmas arra, nem úgy, mint a világ, hogy 
talán sikerül, talán nem, Ő hatalmas arra, Ő képes rá és akarja is, hogy rátok árassza minden 
kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek legyen. Ez kire vonatkozik? Rád, 
hogy neked mindenben, mindenkor bőséged legyen, teljes elégséged. De itt nem fejezi be Pál. 
Nem fejezi be! Sokan keresztényként azt hiszik, hogy itt ez a lényeg, hogy azért adok, hogy 
én kapjak, azért adok, hogy nekem minél jobb legyen. Minél jobb legyen az egzisztenciás 
körülményem, minél jobb ruhákban járjak, minél jobb autóval, minél nagyobb medencét 
építsek magamnak, nekem, nekem, nekem. De az Ige itt nem fejezi be, hanem folytatja és ez 
az igazi célja az Istentől való gyarapodásnak hozzád és feléd, hogy minden jótéteményre 
bőségben legyetek. Minden jótéteményre te bőségben legyél, azaz ez a pénz átfolyik rajtad és 
eljut másokhoz, hogy jókat tegyél másokkal. Ez az igazi célja Isten bővölködésének, amit 
akar Ő benned, vagy feléd. Ámen.  

Ez itt a pénzről szól, bármennyire is fáj egyeseknek, ez itt a pénzről szól. Lehet itt monda-
ni, hogy ez lelki áldás meg szellemi áldás. De előtte is és utána is Pál apostol a pénzről beszél. 
Természetesen tovább kell adnunk a lelkieket és az érzelmi többletet, a békességet, és sok 
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minden másra is vonatkozik ez, de itt ebben a szövegkörnyezetben, a pénzről szól. Isten azért 
ad bőséget neked, hogy áldás lehessél mások számára. Az igazi bőség meg az igazi gazdagság 
nem az, hogy neked nagy házad van, meg jó autód meg szép ruháid meg föld körüli nyaralá-
said, hanem az, hogy bőséges ÁLDÁS TUDSZ LENNI MÁSOK SZÁMÁRA. Ez a különbség a világ 
pénzügyi rendszere és Istennek a pénzügyi rendszere között. Ő azért ad gazdagságot, hogy az 
tovább menjen rajtad, hogy az átfolyjon rajtad, hogy te újra és újra magot vető legyél.  

Tudod, ez úgy működik, hogyha folyamatos a magvetésed, akkor folyamatos lesz az aratá-
sod. Ahhoz, hogy FOLYAMATOS MAGVETŐ LEGYÉL, ahhoz kell egy tudatosság, nem egy ad-
hoc jellegű, hogy éppen most eszembe jutott vagy éppen most van rá pénzem, vagy éppen 
most van hozzá kedvem, most éppen van ehhez valamim. Egy tudatos, előre megfontolt szán-
dékú, Istenért és magadért és az emberiségért elkövetett jó cselekedet. Ha ez megvan ben-
nünk, akkor mitől félhetünk? Összeomolhat itt körülöttünk minden. Abban van a bizodalmad, 
hogy majd az állam segít? Vagy a nyugdíjfolyósító? Vagy a biztosítótársaság? Lehet nyugdíj-
biztosításod, semmi baj vele. Lehet banki megtakarításod, semmi baj vele. Kaphatsz nyugdíjat 
és kapjál minél nagyobb nyugdíjat, semmi baj vele. De miben van a bizodalmad? Ez itt a 
kérdés! Ebben bízol?  

2008-ban nagyon sok építőipari vállalkozás csődbe ment a válság hatására. Egzisztenciák 
mentek tönkre, sok vállalkozó, cégvezető öngyilkos lett, nem bírtra a nyomást. Tudom, miről 
beszélek, mert megtapasztaltam ezekben az években is a gyarapodást és a növekedést. A 
tavalyi évben is, a pandémia kellős közepén sem volt problémám. Ezután sem lesz, mert egy 
szellemi törvény működik az én életemben, és működnie kell a te életedben is. Nem a körül-
mények határoznak meg minket, hanem mi határozzuk meg a körülményeinket. Az igazi 
bőség nem rólad szól, hanem arról, hogy mennyi pénz folyik át rajtad. AZ AZ IGAZI GAZDAG 
EMBER, AKIN KERESZTÜL SOK PÉNZ, SOK ADOMÁNY MEGY ÁT, nem az, akinek nagyon vastag a 
bankszámlája. A világ raktároz, és azt a rozsda és a moly megeszi – mondja Jézus. A keresz-
tény pedig adakozik, átfolyik rajta. 

De, hogyha te adakozol és átfolyik rajtad és jó szívvel, akkor az aratást el sem tudod 
kerülni. Mert Isten ilyen, hogy visszaadja! Aztán megint ott állsz, hogy mennyi pénzem van, 
ki kellene valakinek osztani, mert már frusztrál, el kellene adakozni. Aztán jó szívvel, jó 
lelkülettel, jó hozzáállással, jó mentalitással adod. De jó, most már nincsen félelmem attól, 
hogy kirabolnak, és erre mit ad Isten válaszként? Még több jön vissza hozzád! Így működik 
Isten! Nagyon kevesen tapasztalták ezt meg. Minél többet tudsz átfolyatni magadon, az 
mutatja meg azt, hogy milyen nagy gazdagságod van. Nem pedig a bankszámla mérete. Az 
égvilágon semmi baj nincs a nagy bankszámlával, semmi baj nincs azzal, hogy van meg-
takarításod. Sőt, bátorítalak, határozottan, hogy legyen megtakarításod! Ha nincs megtakarí-
tásod és minden szétosztogatsz ész nélkül, akkor bolond módjára viselkedsz. Bizony, legyen 
megtakarításod, tehát értsd jól mindazt, amiről a mai napon szó van.  

Egy szívbe hatoló kijelentésed kell, hogy legyen neked erről, nem csupán egy mentális 
egyetértés. Pásztor, jót beszélsz, igen-igen, úgy van ez, majd elgondolkodom rajta még, majd 
megfontolom. Ha ezt megérted, ez forradalmasítja a pénzügyi életedet! Ne feledd, hogy nem 
fogod meglátni a természetfölötti hozamot az adakozásodban, hogyha helytelen a motivációd! 
Elsőképpen a motivációdat, a szívedet, a hitedet, állítsd egyenesbe! Ne legyél érzelmi módon 
elhamarkodott, és aztán kiszórod a pénzedet! Tudd, hogy mit csinálsz, és az Igén álljál meg!  

A helytelen szándékú adakozásnak nincsen haszna. Ha az egyetlen okod az adásra az, 
hogy Isten majd visszaadja, ha tényleg ez az egyetlen okod az adakozásra, hogy Isten majd ezt 
neked visszaadja, akkor az nem fog működni. Mert a hit az működik, de a testi vágyak, azok 
nem. Tehát neked szeretettel kell párosítanod ezt. Neked tisztelettel kell párosítani ezt! Neked 
jó lelkülettel, jó hozzáállással kell párosítanod ezt! Az, hogy Isten visszaadja, az egy ráadás, 
de ha nem adná vissza, akkor is adnod kell! Úgy kell adni, hogyha nem kapok cserébe sem-
mit, akkor is odaadom! Így tudod magad megvizsgálni. Érted, ugye? Hogyha nem kapok 
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vissza egy kanyi vasat sem, akkor is odaadom, mert a szeretet motivál. A pénzügyi magokat, 
örömmel, hálaadással és szeretetből kell adni, különben tönkre megy. Halleluja! Dicsőség 
Istennek, hogy eljutottam a jegyzeteim elejének a végére! 

Összefoglaljuk pár mondatban. Amikor a pénztől függsz, akkor nehéz egy nem látható 
Istenben bízni, mert arra alapozod a hitedet, amit látsz, ami elmúlik. Én még nem tapasztaltam 
meg soha ezt, és nem is fogom soha. Hiszem ezt, de láttam sok ember esetében, hogy egy 
nagy vagyon egyik pillanatról a másikra szertefoszlott. Az a bizodalom, ami a pénzben volt 
azoknak az embereknek, ugye az ingatag lábakon állt, és amikor a pénz eltűnt, akkor össze-
roskadtak. Egy keresztény ember számára, még hogyha a pénze el is tűnik, akkor sem roskad 
össze, mert A FORRÁSUNK, AZ NEM A PÉNZ VAGY A MEGTAKARÍTÁSUNK, HANEM MAGA ISTEN. 
Meg kell érteni ennek a lényegét. Meg kell érteni ezt! Amikor Istentől függsz, amikor Istenre 
tekintesz, akkor nem okoz neked gondot az, hogy a számláidat Istenre bízzad. Az Isten 
számára az egyetlen elfogadható adakozási mód, az az, hogyha a szívedben eldöntötted és jó-
kedvűen adod. Ha ez nincs meg, akkor ne add! Ne tedd! Érted?  

Én imádkozom azért, hogy a ti szívetekben, mindannyitokéban ott legyen az, hogy eldön-
titek és jókedvűen tudtok adni, hogy mindannyitoknak legyen erről kijelentése! Kényszerből, 
keletlenül, érzelmi manipulációra, kárhoztatva adni, egyáltalán nem kifizetődő. Istent nem 
tudod megvesztegetni! Nem tudod megvásárolni a gazdagságot! Ez nem csupán egy mechani-
kus cselekedet, hogy ezt adom, ezt visszakapom. Nem a munkahelyeden vagy, hogy ott 
beleteszed az energiádat és az előre megállapított pénzt visszakapod azért, mert az idődet, a 
fizikai, szellemi munkádat jutalmazzák. Istennek is van jutalmazási rendszere, csak nehogy 
összekeverjük itt a dolgokat. Itt a lényeg, hangsúlyozom tizenötödszörre ma, a szívednek a 
hozzáállása. Ez a lényeg, érted? Fontosabb ez, mint az adományod. Fontosabb! AZ ADAKOZÁS 
GYAKORLATILAG NEM MÁS, MINT ANNAK AZ ELISMERÉSE, HOGY ISTEN A FORRÁSUNK ÉS BENNE 
BÍZUNK. Ámen. 

Egy záró Igével záróm, nagyon szeretem ezt az igeverset, te is szereted, mert ismered: 
Példabeszédek 11,24–25. 
24. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és van aki megtar-

tóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. 
Tehát visszatartja magának, hogy neki több legyen, és mégis szűkölködik. 
25. A mással jóltevő ember gyarapodik; és aki mást felüdít, maga is felüdül. 
Halleluja! Legyen ez a zárszó! Dicsőség Istennek! Halleluja! 

 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


