keresztenyek@keresztenyek.hu

https://www.keresztenyek.hu

A gazdasági válság a Biblia fényében
Avagy Isten és a pénz
Néhány éve sok szó esik a gazdasági válságról. Sok ember aggódik a jövője felől. Míg egyesek csupán
anyagi bőségük megtartása miatt szoronganak, addig mások nagyon erősen tapasztalják a válság
kihatásait a mindennapi élet megszorításaiban. Mivel a pénz nem csak úgy eltűnik, kell hogy legyenek
néhányan, akik a már amúgy is hatalmas vagyonukat még tovább halmozzák…
Ez a válság ösztönzés lehet az arról való elgondolkodásra, mi az, ami valóban fontos az életünkben. A pénz
és az anyagi javak nem tudnak minket betölteni. Életünk értelmét csak Istenben, Teremtőnkben találhatjuk
meg, aki szeret minket, és át akar, át is fog segíteni bennünket a válság különböző megpróbáltatásain, ha
rábízzuk magunkat.
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⚓ 1 Bevezetésként
Gondolatébresztőként gyűjtöttünk néhány bibliai igét, amelyek rávilágítanak minden földi érték
mulandóságára, és megmutatják létezésünk egyetlen biztos alapját: Istent.
Néhány igéből az is jól látszik, hogy a pénz és a vagyon mennyire összekapcsolódik az igazságtalansággal,
és hogy Isten akarata nem a gazdagság, hanem a szeretet.
Ez a szeretet azok között valósul meg, akik Istenre hagyatkoznak. Ezáltal szabaddá válnak vágyaiktól és
kívánságaiktól az Ő akarata szerinti életre szeretetben, alázatban, hálaadásban és szerénységben, ahogyan
az első keresztények életében látjuk.
Ezek a szavak arra is rámutatnak, hogy legmélyebb válságunk nem a gazdasági válság, hanem saját
bűneink, amelyek elválasztanak minket Istentől, és elidegenítenek embertársainktól, valamint önmagunktól.
Egy rövid magyarázattól eltekintve a bibliai idézeteket gondolataink hozzáfűzése nélkül írtuk le. A legtöbb
ige önmagáért beszél. Szeretnénk mindenkit arra bátorítani, hogy bízza magát Isten igéjére. A Biblia
kritikája a „gazdagokról”, nem csak másokról, hanem mindannyiunkról szól.
Örömmel fogadunk további gondolatokat.

⚓ 2 Jézus szavai
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és
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ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a
mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem
ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. […] Senki sem
szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az
egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a
mammonnak. Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és
mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több‑e az élet a tápláléknál,
és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak,
csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok‑e ti sokkal
értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét
csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei
liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek,
hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy
is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az
Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok:
Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok
kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De
keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak
nektek. (Máté 6:19–21.24–33)
Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság
csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. (Máté 13:22)
Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte
tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: „Miért
mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: Ne
ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld
apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: „Mester, mindezeket megtartottam
ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: „Egy
valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között,
akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.” A válasz miatt elborult az
ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és
így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok!” A
tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta
nekik: „Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni! Könnyebb a tevének a tű
fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni.” Ők még jobban
megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt: „Akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk
tekintett, és ezt mondta: „Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az
Istennek minden lehetséges.” Péter megszólalt, és ezt mondta neki: „Íme, mi elhagytunk
mindent, és követőid lettünk.” Jézus így szólt: „Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki
elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit
énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és
testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő
világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első.
(Márk 10:17–31)
Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt: „Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az
Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégíttettek.

2

keresztenyek@keresztenyek.hu

https://www.keresztenyek.hu

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor
gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik
neveteket mint gonosz nevet, az Emberfiáért. Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok!
Íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj
nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat! Jaj nektek, akik most jóllaktatok,
mert éhezni fogtok! Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok! Jaj, amikor
jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal!”
(Lukács 6:20–26)
Nem maga a szegénység tesz minket boldoggá. Jézus itt tanítványaihoz beszélt, akik hívására maguk
mögött hagyták földi javaikat.

Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: „Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy
ossza meg velem az örökséget!” De ő így válaszolt: „Ember, ki tett engem bíróvá vagy
osztóvá köztetek?” Azután ezt mondta nekik: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden
kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.”
Aztán példázatot mondott nekik: „Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje,
ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet.
Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be
minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van
sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki:
Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?
Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.” (Lukács 12:13–21)

⚓ 3 Az első keresztények életéből és tanításából
Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és
javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról
napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként
megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben […] (Apostolok
cselekedetei 2:44–46)
A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott
vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy
erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt
mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy
házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok
lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József
például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti: Vigasztalás
fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és
letette az apostolok lába elé. (Apostolok cselekedetei 4:32–37)
Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a
világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk,
elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába,
sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba
döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek
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eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere,
kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre,
állhatatosságra, szelídlelkűségre. (1 Timóteus levél 6:6–11)
Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek,
és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki
megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek
gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal,
gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. (1 Timóteus
levél 6:17–19)
Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok
el tőled, sem el nem hagylak téged.” Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem
félek, ember mit árthat nekem? (Zsidó levél 13:5–6)
Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek,
ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában
egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra
figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki: „Te ülj ide kényelmesen”, a
szegényhez pedig így szóltok: „Te állj oda”, vagy „Ülj le ide a zsámolyomhoz”, nem
kerültetek‑e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek‑e gonosz szándékú bírákká?
Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta‑e ki azokat, akik a
világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az
országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. De ti megszégyenítettétek a szegényt.
Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak‑e rajtatok, nem ők hurcolnak‑e titeket törvény
elé? Nem ők káromolják‑e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben
betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” –
helyesen cselekesztek. (Jakab levél 2:1–8)
Tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt!
Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök
megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a
tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme, a földjeiteket learató
munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiált, és az aratók panasza eljutott a
Seregek Urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket,
mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt
ellen nektek. (Jakab levél 5:1–6)
Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de
nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen:
tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér
ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt,
hogy bekend a szemed, és láss. (Jelenések 3:17–18)

⚓ 4 Az Ószövetségből
Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba! (Példabeszédek
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23:4)
Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is; mi haszna van hát belőlük a
gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. (Prédikátor 5:10)
Ahogyan világra jött anyja méhéből, mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött; semmit
sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy
ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából?
(Prédikátor 5:14–15)
Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban
bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg magát,
nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy
végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt.
(Zsoltár 49:6–10)
Ez az az ember – mondják –, akinek nem kellett Isten oltalma, hanem nagy
gazdagságában bízott, és a megrontásban volt erős. (Zsoltár 52:9)
Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek! Ha gyarapszik is
vagyonotok, ne bizakodjatok el! (Zsoltár 62:11)
Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. (Zsoltár 119:14)
Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól.
(Példabeszédek 11:4)
Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb. (Példabeszédek
11:28)
A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli. (Példabeszédek 18:11)
Törvényt tart az ÚR népe vénei és vezérei fölött: Letaroltátok a szőlőt, szegényektől
rabolt holmi van a házatokban! Hogy meritek összezúzni népemet, összetörni a
nyomorultakat?! – Az ÚRnak, a Seregek URának szava ez. (Ézsaiás 3:14–15)
Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak, és irataik csak terheket rónak ki. Mert
elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem nyomorultjait. Az
özvegyeket kizsákmányolják, és az árvákat kifosztják. De mit tesztek majd a megtorlás
napján, amikor megjön messziről az ítéletidő? Kihez futtok majd segítségért, hol
hagyjátok kincseiteket? (Ézsaiás 10:1–3)
Mint a madárral teli kosár, úgy tele van házuk alattomossággal: így lettek hatalmasok és
gazdagok. Meghíztak, kövérek, gonosz beszédükben nem ismernek határt, nem hoznak
ítéletet az árvák ügyében, hogy boldogulhassanak, a szegények igazát nem védik meg.
Ne toroljam meg ezeket – így szól az ÚR –, és ne álljak bosszút az ilyen népen?!
(Jeremiás 5:27–29)
Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül.
Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. (Jeremiás 17:11)
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⚓ 5 Befejezésül
Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy
meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek
miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. (Ézsaiás 59:1–2)
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
(2 Korinthus levél 5:17)
Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a
Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.
(Kolossé levél 3:1–2)
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