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MEGVÁLTÁS – 3. A szegénység átkától 
Horvátné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 11. 04. 

 
A törvény átkának az eredete az Ószövetségre vezethető vissza. Amikor ószövetségben Isten népe meg-

szegte a törvényt, akkor az engedetlenségük miatt átok szállt rájuk, ami magába foglalta a szegénységet is. 
5Mózes 28,15-18. 38-40.  
15. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed min-

den parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jönnek mindez átkok, és 
megteljesednek rajtad:  

16. Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn.   
17. Átkozott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd.   
18. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és 

a te juhaidnak ellése.   
38. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska. 
39. Szőlőket ültetsz és műveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a 

féreg.   
40. Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümöl-

cse lehull.   
Ebből láthatjuk, hogy a szegénység is a törvény megszegésének a következménye. Itt a szegélység abban 

nyilvánult meg, hogy terméketlenné vált a föld és a haszonállatok. De Krisztus megoldást hozott erre is, mert 
megváltott minket a törvény átkától, amibe beletartozik a szegénység alóli megváltás is.  

Galata 3,13. 
13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: 

Átkozott minden, aki fán függ:  
Ahogy Jézus elhordozta a betegségeinket, ugyanúgy elhordozta a szegénységünket is, de ennek elnyerésé-

ben nekünk is van részünk! 
2Korinthus 8,9. 
9. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett 

érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek.  
A következő Ige tovább erősíti azt, hogy bizony van ígéretünk Istentől a gyarapodásra. 
Filippi 4,19. Egyszerű fordítás 
19. Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a 

Krisztus Jézusban éltek. 
A minden szükséged magába foglalja a pénzbeli, fizikai és egyéb szükségeidet, ha Isten útján jársz. Pál a 

Filippi levél 4. fejezetében elsősorban a pénzügyekről és a fizikai szükségletekről beszél. Jézus maga is 
hasonlóan szólt: 

Máté 6,33. 
33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak 

néktek. 
Ez a mind, ami megadatik nékünk, a földi élethez szükséges dolgok összessége: táplálék, ruházat, lakás, 

pénz, stb. Ne a világban keressük a szükségeink betöltését, hanem Istennél, mert Ő örömmel megad nekünk 
mindent. Ezzel ellentétben a vallásban úgy hiszik, hogy az a keresztény, aki minél jobban tiszteli Istent, 
annak alázatból szegénységben kell élnie, mert hogy az tetszésére van Istennek, de az téves elgondolás. 

A szegénységtudat egyik forrása a Jób könyvének félreértelmezéséből ered. Vannak, akik sajnálkozva 
tekintenek Jóbra, pedig az Írás őt meggyógyítva és helyreállítva mutatja be. Érdemes elolvasni! Jób 
megpróbáltatásai az ördögtől eredtek, ami csak kilenc hónap eseménye volt. A Biblia nem tesz említést arról, 
hogy a későbbiekben is lettek volna megpróbáltatásai. 

Jób mindenét elvesztette, de Isten adott neki egy új feleséget és másik tíz gyermeket. Továbbá Isten 
kétszer annyit adott neki vissza, mint amennyit elveszített a vagyonából. (Jób 42,10. 12-13) Ettől számítva 
Jób még 140 évet élt, és így megláthatta unokáit a negyedik generációig. (Jób 42,16-17) Dicsőség Istennek 
egy ilyen csodáért, Ő így munkálkodik. 
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Ha Isten Igéje azt mondja, hogy minden megadatik és minden szükségetek betöltetik, akkor nem kell 
szegénységben élni. Jézus szavaiban nyoma sincs a szegénységnek, Ő azt tanítja, hogy aki az első helyre 
teszi Istent az életében, annak minden megadatik, nem pedig elvétetik. Nézzük meg, Isten hogyan juttatja el 
hozzánk az anyagi forrásokat: 

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. 
Isten embereket használ arra, hogy eljuttassa hozzád mindazt, amire szükséged van. Mivel az áldozat 

(adakozás) mértékében rejlik az áldás nagysága, ezért akik hittel és bőségesen adakoznak, azoknak Isten 
kamatostól megfizet, mert az Ő Igéje mindenkor működik.  

2Korinthus 9,6. 
6. Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. 
Vannak olyan szentek, akik a magvetéshez célirányosan keresik a “szántóföldet” (vetési lehetőséget), 

mert ők túlcsorduló áldást (aratást) szeretnének Istentől.  
Hagin hallott egy történetet, amely szerint két hívő üzletember a csőd szélére került. Azt mondták, hogyha 

Isten nem tesz csodát, akkor egy hónapon belül tönkremennek. Miután a tanításokból megértették a Lukács 
6,38 üzenetét, pénzt kértek kölcsön, hogy tudjanak adakozni Isten munkájára. Hittek abban, hogy a hitben 
elvetett pénzmagjaikat Isten megsokasítja és bőséges anyagi áldásban részesíti őket. Egy hónapon belül 
mindketten túljutottak a válságon, mert Isten mértéken felül megáldotta őket.  

Addig nem beszélhetünk adakozásról, amíg a keresztény a hálájának jeleként nem tiszteli meg Istent a 
tizedével. A tized jelentése: minden növekményünknek a 10%-a az Úré. (3Móz. 27,30. 32) Az adakozás 
jelentése: a tized felett a Szent Szellem indíttatására szívből, szeretetből adakozunk Isten munkáira vagy a 
szegényeknek. (2Kor. 9,7-8) 

Nézzük meg, hogy milyen hatással van az életünkre az, ha az Ige cselekvőjeként hittel és örömmel adjuk 
a tizedet Istennek. Amikor az Úr munkáit támogatjuk, akkor azzal megerősítjük az Istennel kötött szövetsé-
günket. Az Istennel való szövetségünk lényege az, hogy a szövetséges felek (Isten és a hívők) minden 
esetben egymás segítségére sietnek. Amikor mi hittel támogatjuk Isten munkáját, csak akkor várhatjuk vissza 
Tőle a segítségét. 

A mennyei Atya megáldja a tizedfizetőket, és arra buzdít, hogy ebben tegyük próbára Őt a hitünk megcse-
lekvésével. A Jóisten hét ígéretet tartogat mindazok számára, akik megtisztelik Őt a jövedelmük tizedével.  

Malakiás 3,10-12. Egyszerű fordítás 
10. Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a Templom raktárába, hogy házamban legyen elég 

élelem! Ezzel tegyetek próbára – mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. – Azután figyeljétek meg, 
hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal! 

11. Még a kártevőket is elűzöm tőletek, hogy ne pusztíthassák el, amit földetek terem. Szőlőtök sem 
lesz terméketlen – mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. – 

12. Ezért minden nemzet áldottnak és boldognak mond majd titeket, mert országotok fölvirágzik” 
– mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. 

Nézzük meg részletesen ennek az igei alapjait, hogy megtudjuk, milyen gazdagság és védelem tartozik 
hozzánk, és vehessünk kijelentést belőle.  

1./ Isten maga nyitja meg az egek csatornáit! (Mal. 3,10)  
Ez feléledést hoz minden adakozó életében, mert ezáltal ledőlnek az anyagi korlátok és megszűnik a 

szűkölködés. Az adakozásod elindítja Isten erejének hatalmas áradatát, hogy te a bőség útjára léphess, és 
áldássá válhass mások számára.  

2./ Ő maga fog áldást árasztani rád! (Mal. 3,10)  
Isten bőséges gyarapodást ígér minden adakozó számára, aki hitből támogatja Isten munkáját. A korai 

gyülekezetben nem volt egyetlen szűkölködő sem, mert a bőkezű adakozásuk által megtapasztalhatták 
szükségeik betöltését. (Csel. 4,34/a) A fölöslegüket eladták és annak az árát adományként felajánlották a 
gyülekezetnek. A pásztor csak a perselybe levő pénzzel gazdálkodhat, ebből elsősorban a szolgálatát 
működteti, de segíthet a szükségben levőkön is. 

3./ Az Úr megdorgálja a pusztítót (ördögöt)! (Mal. 3,11)  
Amikor úgy gondolod, hogy a pénzügyeid rendben vannak, akkor a kártevő (ördög) váratlanul elkezdi 

lopkodni a pénzedet. Úgy, hogy például egy héten belül tönkermegy a tévéd, a hűtőd, a mosógéped, és a nem 
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várt kiadások miatt gyorsabban fogy a pénzed, mint ahogyan beérkezik. De az Ige azt írja: Hozzátok be mind 

a tizedet az én tárházamba… és megdorgálom értetek a kártevőt! A hűséges tizedfizetésed által Isten fel tud 
lépni a te érdekedben és megdorgálhatja a kártevőt. Isten a hűséget meg tudja áldani: “Uram, a te szemeid 
avagy nem a hűségre néznek-é?” (Jer. 5,3/a) Maga a Mindenható Isten szól be az ördögnek, hogy kotródjon 
és hagyjon téged békén! (Róm. 16,20) 

4./ A földed gyümölcse védelem alatt lesz! (Mal. 3,11)  
Az ördög nem pusztíthat a portádon és az életed egyik területén sem! Az Ószövetségben a termés 

megélhetést és fizetőeszközt jelentett, ami ma az anyagi dolgokra vonatkozik. Amikor hitben elveted a 
magot, meg is fogod kapni annak bőséges áldását, mert a kezed minden munkája fölé áldást parancsol az Úr! 
(5Móz. 28,8)  

5./ Elkerül a meddőség! (Mal. 3,11)  
A termőfölded nem lesz terméketlen, hanem hasznot hoz. A szőlőskert alatt jelképesen a családod is 

értendő. Amikor Isten királyságába anyagiakat vetünk, a házunk népe soha nem fog szűkölködni, mert Ő 
aratást ígért nekünk és a gyermekeinknek. (Zsolt. 112,2-3) A Jézus nevében meg kell törnünk a szegénység 
szellemét és ellen kell állnunk az ördög tolvajkodásainak. 

6./ Isten bizonyságai leszünk! (Mal. 3,12)  
Amikor hittel magot vetünk, akkor Isten olyan áldottá és sikeressé tud tenni bennünket, hogy az Ő 

jóságának bizonyságtevőivé válhatunk. Ahogy Isten elkezdte Jákobot gyarapítani, az ellenség észrevette ezt, 
és irigység fogta el a hatalmas áldás miatt. (1Móz. 30,43) 

7./ Kívánatossá teszi Isten a földünket! (Mal. 3,12)  
Annyira vonzóvá teszi a földünket az Úr, hogy sok szeretnének az országunkba jönni (turizmus, 

ingatlanvásárlók, cégek). Szellemi értelemben az Úr kedvessé tesz mások előtt, hogy megnyerhesd őket Isten 
országa számára. 

 

A tizedfizetés eredete az ószövetségre nyúlik vissza. Ábrahám 500 évvel, Jákób pedig 250 évvel a mózesi 
törvény előtt már önként tizedet fizetett hálából, Isten szabadítássáért. (1Móz. 14,20) Majd később a Mózes 
által kapott törvény előírta a tized fizetését, amelynek célja Isten szolgálatának (Lévita papságnak) a ellátása 
volt. (4Móz. 18,21) Az újszövetség is tartalmaz tizedfizetésre vonatkozó Igét, de már nem törvényi 
kötelezettségből, hanem Isten iránti szeretetből és szívből, Isten királyságának építésére. 

Zsidó 7,8. 
8. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, Akiről bizonyságot tesznek, hogy él:  
Ez az igevers Krisztusról szól, mert a tizedünkkel a Krisztus Testében levő szolgálatokat támogatjuk, 

amit Isten bőségesen megáld. A tizedről szóló rész után térjünk át az ábrahámi áldásokra. 
 

Ábrahám áldása a miénk 
A szegénység alóli megváltás részeként Krisztusban hozzánk tartoznak az ábrahámi áldások is. 
Galata 3,14. 29. 
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét 

elnyerjük hit által.  
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret szerint.  
Amikor Isten Igéjében elhangzó ígéretből kijelentést kapsz, amin hitben megállhatsz, akkor legtöbbször 

jön az örgöd embere, aki ki akar lopni az áldásból. Mert azt állítja tévesen, hogy ez az áldás csak az 
ószövetségben Isten választott népére volt érvényes, és ma már ránk nem vonatkozik. De az Írások azt 
bizonyítják, hogy az Ábrahámnak ígért áldás a miénk is! Ez nem csak Ábrahám vérszerinti leszármazottaira 
(zsidóság), hanem ránk, a szellemi (újjászületett) gyermekeire is kiterjed.  

Ezt senki sem veheti el tőlünk, mert az ábrahámi áldások Krisztus megváltásának köszönhetően a miénk. 
Isten Ábrahámnak tett első ígérete úgy szólt, hogy gazdaggá teszi őt. (1Móz. 24,34-35) Bennünket is 
gazdaggá tesz az Úr, ami kimondottan nem azt jelenti, hogy mindenképpen milliomosok leszünk, viszont 
mindenben gondoskodik rólunk. A gazdag szó héber jelentése: teljes ellátottság, bőséges gondoskodás. 

1Mózes 17,1-2. 
1. Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a 

Mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj énelőttem, és légy tökéletes.   
2. És megkötöm az én szövetségemet közöttem és teközötted: és felette igen megsokasítlak téged.  
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Az El Shaddai héberül annyit jelent, hogy „mindenben elegendő” illetve „Isten, aki több mint elegendő”, 
ami által Isten bősége ránk árad. Hálát adunk Istennek, hogy Krisztusban teljes ellátásunk van! 

 

Swift pásztor bizonysága is alátámasztja ezt, aki szolgálata közben kijelentést is kapott a gyarapodásról. 
1911-ben feleségével misszionáriusként Kínába ment, kezdetben a szolgálatát egy angliai gyülekezet 
támogatta évi 1236 dollárral. Egy idő múlva az Úr szólt a szelleméhez, hogy fejezze be ennek a gyülekezet-
nek a pásztorlását. Isten azt mondta, hogy nem becsületes elfogadni a támogatást egy olyan gyülekezettől, 
amelyik nem teljesevangéliumi és nem hisz a nyelveken szólásban, miközben te magad gyakorlod és tanítod 
az angyali nyelvet. Swift megkérdezte az Úrtól, hogy mit tegyen, és hogyan éljen meg Kínában a családjával 
támogatás nélkül. Isten így válaszolt neki: add le a jelenlegi gyülekezetet, kezdj egy új munkába és azt 
akarom, hogy hirdesd a teljes igazságot. Swift kételkedve mondta: Uram, ez lehetetlen támogatás nélkül. 
Erre Isten megkérdezte tőle: vajon nem azt ígértem, hogy gazdaggá teszlek? Swift testvér azt felelte: én nem 
tudok róla, hogy ígértél volna ilyet, de nagyon boldog lennék, ha megtudnám. 

Ekkor Isten megkérdezte: olvastad már a Galata 3,13-14-et, ahol az áll, hogy Krisztus megváltott téged a 
törvény átkától, átokká tétetvén érted, hogy Ábrahám áldása a pogányokra szállhasson; azaz a tiéd lehessen? 
Az első, amit Ábrahámnak ígértem, az volt, hogy gazdaggá teszem. Isten közlését követően kezdett 
megnyílni az igazság Swift előtt. Elkezdte olvasni ezeket az Igéket és kijelentést kapott belőle. Az Istentől 
kapott világosság birtokában már bátran felmondott és egy új szolgálatba kezdett. Eleinte ugyan nehézkesen 
éltek meg, de Isten kegyelméből külföldi támogatás nélkül is betöltettek a szükségeik. Nem kell ahhoz 
milliomosnak lenni, hogy az ember boldogan és megelégedve éljen és teljesítse az elhívását. Isten az év 
végére háromszorosan megáldotta őket, a korábbi biztos összeggel szemben a perselybe 3750 dollár 
adomány került. Ezáltal Isten ígérete bebizonyosodott a pásztor életében. 

 

Ami nem fért bele az anyagba, de további épülést adhat: 
Aggeus 2,8. 
8. Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura.   
A Biblia azt mondja, hogy az ezüst és az arany, valamint az erdők vadjai és az összes jószág Istené. 
Zsoltár 50,10. 
10. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.   
Isten az ellátást a saját gyermekei részére teremtette, nem pedig az ördögnek és a bandájának. Kezdetben 

a vagyont az állatok és a termény jelentette, a pénz csak később vált fizetési eszközzé. Vannak, akik 
óvakodnak a pénztől, mert félreértik a következő Igét. 

1Timótheus 6,10. 
10. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a 

hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.   
Ez az Ige nem azt mondja, hogy a rossz dolgoknak a gyökere a pénz lenne, hanem azt mondja, hogy a 

pénz túlzott imádata okozhat problémákat. Nem az a baj, ha embereknek van pénze, az okozhat problémát, 
ha a pénz uralkodik felettük. Vannak olyan pénzéhes emberek, akik korlátlanul mindent megtesznek azért, 
hogy bármimódon megszerezzék maguknak a vagyont. 

Példabeszédek 19,17. 
17. Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki. 
Istennek adsz kölcsön, ha a szegényeken segítesz, Ő pedig visszafizeti neked. Ez azt jelenti, hogy amikor 

adakozunk, azt a mennyei bankba helyezzük el, ami kamatozni fog a számunkra.  
Prédikátor 11,1-2. Egyszerű fordítás 
1. Dobd csak a kenyered a víz színére, sok nap múltán is ott találod.  
2. Amid van, abból adj másoknak is, minél többnek, mert nem tudhatod, mikor kerülsz te is szorult 

helyzetbe. 
De vajon hogyan fogja visszafizeti Isten? Nem tudhatjuk előre, hogy Ő milyen módot választ erre. 

Nézzük meg a vetés-aratás működését a következő versekben. 
Lukács 5,4-7.  
4. Mikor pedig megszűnt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat 

fogásra.  
5. És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk 

semmit: mindazáltal a Te parancsolatodra kivetem a hálót.   
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6. És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az ő hálójuk.   
7. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És 

eljövén, megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csaknem elsüllyedének.   
Miután Jézus Péter hajójáról prédikált, úgy fizette vissza annak használatát, hogy két hajónyi hallal 

áldotta meg őt. Látnunk kell ebből, hogy Isten bőkező, mert amit Ő használatba vesz, azt mindig megáldja. 
Ez igaz ránk nézve is, mert amit Isten rendelkezésére bocsátunk (autó, laptop, lejátszó, pendrive, pénz), azt 
Ő bőségesen megáldja. 
 
 

 


