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BŐVÖLKÖDÉS – 2. Hit a pénzügyekben 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 03. 04. 
 

Sok hívő még nem ismeri annak a bibliai alapelvnek a fontosságát, ami az anyagiak területén működik. 
Isten akarata az, hogy az Ő gyermekei jólétben legyenek, bővölködjenek, és a Atya gondoskodott arról, 
hogy mindnyájunk szükségletei bőségesen be legyenek töltve a Jézus Krisztusban.  

Filippi 4,19. 
19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsősége-

sen a Krisztus Jézusban. 
Ez Isten ígérte és minden újjászületett hívőre vonatkozik. A szükségeink betöltését a hitünk működtetése 

által ugyanúgy megkaphatjuk, mint a gyógyulásunkat vagy bármely más áldást, ami Isten Igéjében 
megtalálható. Ehhez hajlandónak, és az engedelmesnek kell lenni Isten felé, csak így élhetünk a föld 
javaival.  

Ésaiás 1,19. 
19. Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek; 
Könnyebb engedelmesnek lenni (megcselekedni), mint hajlandónak lenni (szívesen) megtenni, pedig 

mindkettőnek egyszerre kellene működni. Ahhoz, hogy gyarapodhassunk, az elménket, a gondolkodásunkat 
meg kell újítani Isten Igéjével.  

3János 1,2. 
2. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, 

mint ahogy a lelked is gyarapodik. 
Ahhoz, hogy az anyagiak valóságba jöjjenek az életünkben, először szellemben kell megfoganniuk, mert 

az anyagi bővölködésünk a szellemi növekedésünktől függ. Csak akkor járhatunk bőségben, ha összhangban 
vagyunk Isten Igéjével és úgy is gondolkodunk. Vagyis egyezni kell a gondolkodásunknak az Igével. A 
mennyei Atyánk törődik velünk és nem szegénységre, hanem jólétre hívott el bennünket. 

A hit minden területen ugyanúgy működik, ez így van az anyagiak területén is, és az Ige megvallásával 
tudjuk felszabadítani a hitünket. Az anyagiakat nekünk kell imában igényelni és beszólítani, Jézus nevében.  

Zsidó 1,14. 
14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az 

üdvösséget? 
Meg kell parancsolni az ördögnek, hogy vegye le a kezét a pénzünkről és ki kell küldeni a szolgáló 

angyalokat, hogy hozzák be az ellátásunkat.  
Példabeszédek 6,2. 
2. Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel. 
Fontos az, hogy mit mondasz ki, mert a szavaid vagy szabaddá tesznek vagy megkötöznek. Ahhoz, hogy 

eredményt láthassunk az anyagiak területén, helyesen kell használni a szavainkat. Az Igével ellentétes hitet-
len megvallás anyagilag kudarchoz vezethet. 

Márk 11,23. 
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit 
mondott. 

A hegy a te problémádat jelképezi (anyagiak, betegség, viszály, stb.), amelyhez hittel kell szólnod. 
Ebben a versben háromszor szerepel a mondani szó, és csak egyszer a hinni szó. Ezt azt jelenti, hogy 
háromszor annyira oda kell figyelnünk arra, hogy mit mondunk ki a szánkon. Mindenkor a hit beszédének 
kell elhagyni az ajkainkat. A hit és a megvallás végzi el a munkát. Ahhoz, hogy az Ige működjön a 
számodra, annak nemcsak a szívedben kell ott lenni, hanem a szádban is.  

Róma 10,8. 
8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit 

beszéde, amelyet mi hirdetünk. 
Az embereknek meg kell tanulniuk, hogy ha a szívükben hiszik, és a szájukkal megvallják, amit Isten 

Igéje mond, akkor fognak eredményéket elérni. Nem elég csak az Ige kimondása, hanem hitet is kell hozzá 
kapcsolni. Ha a szívedben nem értesz egyet azzal, amit kimondasz, akkor az nem fog működni a számodra. 
Viszont hihetsz valamit a szívedben, de ha azt nem mondod ki, akkor az nem fog a valóságba jönni. Isten 
ígéreteit tehát csak úgy tudjuk megragadni és birtokba venni, ha azt hittel ki is mondjuk. 
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2Korinthus 4,13. 
13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért 

szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk; 
Az újjászületett hívők szellemében az isteni fajta hit van. A hitért nem kell imádkozni, mert az már 

megvan nekünk, mert annak egy mértékét megkaptuk az újjászületésünkkor. Vagyis nekünk kell kimondani 
azt az Ige alapján, amiben hiszünk. Soha se beszélj a kudarcról, a vereségről, mindig mindenkor higgy a 
győzelemben! Ha a nehézségekről, a hiányról, a pénztelenségről beszélnél, akkor a hited le fog csökkenni. 
Ha a kétségeidről beszélsz, akkor azok meg fognak erősödni és lerontják a hitedet. Ha arról beszélsz, hogy 
nincs pénzed, az megakadályozza azt, hogy a pénz hozzád jöjjön. Ezét ne énekeld azt a nótát, hogy sam-sem, 

nincs egy vasam sem… mert akkor nem is lesz! 
Ha viszont Isten erővel teljes Igéjéről beszélsz, akkor a hited ugrásszerűen meg fog növekedni. A hitünk 

éppúgy működik az anyagiak területén is, mint bármely más területen. Mivel az Ige azt mondja, hogy Isten 
betölti minden szükségünket Krisztusban, ezért bátran igényelhetjük azt, amit az Ige ígér. Amikor a hitünk 
és a megvallásunk megegyezik Isten Igéjével, akkor birtokba vehetjük mindazt, ami minket megillet, mint 
Isten gyermekeit. 

Józsué 1,8. 
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy 

vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útja-
idat, és akkor leszel sikeres. 

Ha mindenkor az Ige vonalában maradsz, akkor sikeressé és bővölködővé válhatsz. Egy más fordítás 
szerint: Képes leszel majd bölcsen intézni az élet dolgait. Nem lehetsz sikeres akkor, ha nem bölcsen intézed 
az ügyeidet. Isten azt akarja, hogy bővölködjünk, de nekünk is meg kell tenni a magunk részét, mint ahogy 
az özvegyasszony történetében is látható. 

Márk 12,41-44. 
41. És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a 

perselybe. Sok gazdag pedig sokat vetett vala abba. 
42. És egy szegény özvegyasszony is odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vet bele. 
43. Akkor előszólítván tanítványait, monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény 

özvegyasszony többet vetett, hogynem mind a többi, akik a perselybe vetettek. 
44. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetettek; ez pedig az ő szegénységéből, amije csak 

volt, mind beveté, az ő egész vagyonát. 
Az Úr Jézus ma is figyeli a magvetésünket, hogy meg tudja áldani az adakozásunkat, mert abból fog 

jönni az aratás. A gazdagok a fölöslegükből adtak, az özvegy pedig az utolsó 2 fillérét adta az Úrnak. Ez az 
asszony nem a pénzében bízott, hanem Istenben, mert minden vagyonát Istennek adta, vagyis elváró hittel 
vetett. A hit Istenben való teljes bizalmat jelent. 

Isten az indítékra és az áldozat súlyára tekint, például kevésbé lesz áldott valaki, ha könnyedén adakozik 
10.000 Ft-ot a fölöslegéből, míg Ő a kis összegből élőknek a 100 Ft-ját jobban meg tudja áldani. Az indíték 
az, hogy szívből és szeretetből ad valaki. Az áldozat pedig az, ha valaki könnyedén kivágja a mellény-
zsebéből, míg más nehézségek ellenére is megtiszteli Istent az adományával. 

Az özvegy a vagyonának 100 százalékát vetette el, ezzel szemben a gazdag csak pár százalékot adott a 
többletéből. (Itt mutatkozik meg az áldozat súlya.) Ez az asszony szívből és szeretetből adakozott, a mi 
mennyei Atyánk is így ad nekünk. 

János 3,16. 
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
A legelső adakozó Isten volt, aki szeretetét kimutatva adta és áldozta fel az egyetlen Fiát értünk. 

Hasonlóképpen bennünket is a szeretetnek kell vezérelnie az adakozásban. 
1Korinthus 13,3. 
3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs énben-

nem, semmi hasznom abból. 
Semmi haszna annak, ha nem szeretetből adakozunk, mert a hit csak szeretet által képes munkálkodni. 

(Gal. 5,6/b) Isten előtt sokkal fontosabb az (pénz vagy más) adakozáshoz való helyes hozzáállásunk, mint az 
adományunk. Amikor adakozunk, az Úrnak adakozunk, és ezt szeretettel és örömmel tegyük. (2Kor. 9,7) 
Mindezt önként, tiszta szívből és ne kényszerből tegyük. Amit az Úrnak adunk, az nem kidobott pénz az 
ablakon, hanem befektetés Isten királyságába, ami többszörösen megtérül a számunkra, mint egy takarékbetét. 
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Adhatunk az Úr szolgálatának támogatására, adhatunk a rászorulók megsegítésére, továbbá bárkinek, 
akit az Úr mutat, és valójában mindegyik esetben az Úrnak adunk. Isten úgy tekint az adományainkra, hogy 
mi azt az oltárra helyeztük, azaz átadtuk Neki. A szolgálat is valójában egy vetés, amit örömmel és önként 
teszünk meg az Úrnak. (Csel. 20,35) Sokkal gyümölcsözőbb adni, mint kapni, mert a vetés (befektetés) 
megsokszorozva térül vissza. A vetés fő oka sohase az aratás legyen, de a vetés mögött mindig ott van az 
aratás lehetősége is. 

Máté 6,21. 
21. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. 
Minél nagyobb helyet kap Isten a szívünkben, annál könnyebben adakozunk a szolgálatra. Az adakozás a 

világ számára fölösleges pénzkidobás, a hívők számára ellenben az Evangélium szolgálatának a támogatása. 
Az ember alaptermészete az önzőség, de Isten megtanít minket az önzetlen adakozásra, hogy olyanná 
váljunk, mint Jézus. Az önző ember mindent magának akar, de az önzetlen hívő buzgón, jó szívvel adakozik 
Istennek. Sok hívő azért vall kudarcot az anyagiak területén, mert úgy szeretne gyarapodni, hogy nem vet el 
semmit. 

A vetés és aratás törvénye ugyanúgy létezik a szellemi világban, mint a fizikaiban, ami egy valós dolog. 
Ha a szíved azt diktálja, hogy áldozzál az Úrnak, akkor tedd meg! Csak szívből és hittel érdemes az 
adományodat a perselybe helyezni, mert az Úr csak azt tudja megáldani. Nincs áldás azon, ha megszokásból 
(vallás) vagy másokat utánozva azért dobsz a perselybe, hogy a többiek is lássák az adakozásodat.  

Lukács 6,38. 
38. Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az 

emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. 
Azt írja az Ige, hogy adjatok, néktek is adatik. Semmit nem lehet aratni vetés nélkül. Nem tudsz a 

kertedben paradicsomot szedni, ha nem ültettél palántát. Ha az ember semmit sem vet, nem is fog aratni, 
mert aki nem áldoz Istennek, azt Isten sem tudja megáldani. Aki magot vet Isten királyságába, azt Isten 
sokszorosan vissza tudja juttatni hozzá. Ha mi megtiszteljük Istent (pl: tized, adakozás), Ő meg fog áldani 
bennünket. Minket is boldoggá tesz az, ha adhatunk és láthatjuk a másik örömét. (Péld. 11,24-25) 

2Korinthus 9,6-11. 
6. Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. 
7. Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből; mert a jókedvű 

adakozót szereti az Isten. 
8. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, minden-

kor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,  
9. Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az Ő igazsága örökké megmarad. 
10. Aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és megsokasítja a 

vetéseteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit,  
11. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az 

Istennek. 
A mennyei bankban is ugyanúgy működnek a dolgok, mint a földi bankban. Takarékbetét nélkül nincs 

kivét, de a behelyezett betétet mindig kamatostól kapjuk vissza. Az Ige szerint minden a maga neme szerint 
terem, tehát a pénzt is ugyanúgy el lehet vetni, mint a magot a kiskertbe, hogy teremjen. Nézzünk meg 
három okot, ami problémát okozhat az anyagiak területén. 

1./ Lustaság – A lusták más embereken élősködnek. Ezek azok a dologtalan emberek, akik még akkor 
sem akarnak dolgozni, amikor lehetőségük lenne rá. Isten viszont annak az embernek a munkáját tudja 
megáldani, aki átmenetileg is elvállal bármilyen munkát, függetlenül attól, hogy mi a szakmája, képesítése. 
Akit Isten törekvőnek lát, azt Ő egy még jobb munkával meg tudja áldani. 

2./ Felelőtlen költekezés – Vannak olyan emberek, akik az átlagos jövedelmüket sem képesek ésszerűen 
beosztani, ezért a hónap nagy részében nélkülöznek. Nagy veszélyt jelent a nagy üzletláncokban kínált 
hitelkártya is. Ez a lehetőség egy felelőtlen költekezésbe sodorhatja az embert. A helyszínen ugyan nem kell 
készpénzzel fizetni, de utólag részletekben kamatostól bekövetelik a tartozást. Az a fajta eladósodás az 
ember felelőtlenségéből származik. Sokan, akik ebbe a hibába esnek, az ördög munkájára fogják rá, holott 
ez kizárólag a saját felelőtlenségük. A felelőtlen költekezést nem tudja Isten megáldani.  

3./ Rossz gazdálkodás – A rossz gazdálkodás kapcsolatban van a felelőtlen költekezéssel. Sok ember 
egyáltalán nem tud gazdálkodni a pénzzel, ezért bajba kerülhet. Van, aki elismeri, hogy nem tudja jól 
kezelni a pénzt, ezért a házastársára bízza a pénzügyeket. Sok ember olyan értelemben gazdálkodik rosszul, 
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hogy megvesz mindent, amit meglát, és ezzel megterheli a pénztárcáját. Pedig sok esetben csak 
körültekintésre és bölcsességre lenne szükség.  

Nem az ördög hajszolja a felelőtlen költekezésbe az embereket, hanem a test kívánságai, mert gyakran 
megvesznek fölösleges dolgokat is, amelyekbe mi is gyakran belesünk. Akkor kellene félretenni pénzt, 
amikor van miből, amikor nagyobb vagy nem várt összeghez jut az ember, hogy a szűkebb napokra is jusson 
belőle. Az is hiba, ha miután valaki elköltötte a pénzét, és utána hitelbe vásárol, amit a következő hónapban 
elsőként kell rendezni. Az ésszerű költekezéshez fontossági sorrendet kellene felállítani az Úr terve szerint. 

1Korinthus 2,16/b.  
12/b. … Bennünk pedig Krisztus értelme van. 
Tehát, tudnunk kell, hogy Krisztus értelme, gondolkodásmódja a miénk, ezért meg kell tanulnunk 

bölcsen intézni minden ügyünket, így a pénzügyeinket is, mert bennünk Krisztus értelme van. 


