
21. Jézus pénzhez való viszonya  
 
Jézus azért jött, hogy megmutassa nekünk, hogy Isten minden parancsolatának lehet 

engedelmeskedni kegyelem által.  
- Az idők kezdete óta a Sátán mindig azt mondja az embereknek, hogy Isten parancsainak 
nagyon nehéz engedelmeskedni, szinte lehetetlen. Krisztus földi élete bizonyíték volt arra, 
hogy Isten minden egyes parancsának lehetséges engedelmeskedni. 
- A legtöbb keresztyén azt hiszi, hogy Jézus nem emberként, hanem Istenként győzte le a 
kísértéseket, de ezzel ők is az ördög hazugságát erősítik, hogy Isten parancsait lehetetlen az 
embereknek betartani. 
- Jézus hozzánk hasonló emberi testben győzte le a bűnt és a kísértéseket, ezért mondhatja 
azt nekünk, hogy kövessük Őt, és a Szent Szellem erejével mi is győzedelmeskedhetünk, és 
engedelmesek lehetünk Istennek.  
 
Ahogyan folyamatosan kísértést érzünk, hogy földi dolgokhoz vonzódjunk, Jézus is 

megkísértetett minden tekintetben, hozzánk hasonlóan. Az első kísértése földi ételre 

vonatkozott.  
- A Zsidó 2:14-18 leírja, hogy Jézus „az atyafiakhoz hasonlatos” testben élt. A testi 
kívánságainak vonzása neki is ugyanúgy szenvedést jelentett, mint nekünk. Ezért együtt tud 
érezni velünk, hiszen „amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, 
akik megkísértetnek.” 
- A Zsidó 4:15-ben azt olvassuk, hogy Jézus „mindenekben megkísértetett”, mégsem 
követett el bűnt. Ez azt jelenti, hogy ismer minden olyan kísértést, amivel egy ember valaha 
is szembesülhet élete során. Nem élt át minden körülményt, amiket mi, de minden területen 
(pl. Pénz, étel, emberi kapcsolatok, stb.) kísértésekkel szembesült. 
- Amikor a Sátán megkísértette Jézust a 40 napos pusztai böjtölése végén, arra akarta 
rávenni, hogy változtassa a köveket kenyérré. Jézus azonban nem tette meg, még akkor sem, 
ha már éhes volt, mert a mennyei Atya erre nem adott neki engedélyt. Jézus sosem használta 
az isteni erejét a saját céljaira, mindig csak mások megsegítésére.  
 
Meg kell fegyelmeznünk a testünket, hogy azt tegye, amit tennie kell, és ne azt, amit 

tenni akar.  
- Az 1 Korinthus 9:27-ben Pál apostol azt írja, hogy megfegyelmezi a testét, hogy az ő 
szolgája legyen, más szavakkal, hogy azt tegye, amit tennie kell, és ne a test kívánságai 
irányítsák az embert. 
- Ha a testünket a szolgánkká tesszük (megfegyelmezzük), akkor mi irányítjuk a testünket, 
nem a testünk vágyai és szenvedélyei irányítanak minket. Ez nagyon fontos, mert – ahogy 
Pál apostol írja –, aki nem így tesz, az hiába „futotta meg a versenyt”, azaz tett sok jó dolgot 
Istenért élete során, a végén „kizárják a versenyből”!  
 
Jézus azt mondta, senki nem szolgálhat Istennek és a pénznek. Az egyiket szeretni 

fogod, a másikat pedig gyűlölni.  
- A Lukács 16:13 igevers írja ezt le. Nagyon fontos ezt megérteni, mert Jézus ezzel azt 
mondta, hogy ha szereted a pénzt, akkor gyűlölöd Istent. Ha szereted Istent, akkor gyűlölöd 
a pénzt! 
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- A pénz nem szabad, hogy az urunk legyen, hanem kizárólag a szolgánk. Ez azt jelenti, 
hogy Isten megengedi, hogy használjuk a pénzt, hogy betöltsük a szükségleteinket, de nem 
szabad ragaszkodnunk hozzá, és szeretnünk – csak használni! 
- Isten az Urunk, akit szeretünk, és akihez ragaszkodunk, a pénz pedig csak a szolgánk. 
 
Jézus hűséges volt a pénz használatában. Mindig Istentől függött, nem a pénztől.   
- Aki Isten országát és az Ő igazságát keresi elsősorban, arról a mennyei Atya gondoskodik. 
- Jézus élete első 30 évében világi munkát végzett: ácsmester volt, és ezzel kereste a 
kenyerét. Eltartotta saját magát és a családját (édesanyját és testvéreit). Ácsmesterként is 
becsületesen bánt a pénzzel, nem az volt a célja, hogy híres és gazdag ácsmester legyen, 
hanem csak az, hogy biztosítsa a családja szükségleteit. 
- Miután elkezdte az Istennek való szolgálatát a bemerítkezése után, már nem 
támaszkodhatott a keresetére, mivel már teljes idejű szolgáló volt. Ekkor minden 
szükségletét Istenre bízta, és Ő gondoskodott róla, hogy mindig meglegyen, amire szüksége 
van. Például sok ember szívét arra indította, hogy pénzbeli ajándékokat adjanak Jézusnak és 
a tanítványainak, akiknek a többsége szintén otthagyta a világi munkáját, hogy Jézust 
kövesse. 
- Bár Jézus elfogadott ajándékokat a követőitől, de sosem kért senkitől, és nem hangoztatta 
soha senkinek, hogy mire lenne szüksége. Mindent a mennyei Atyának mondott el, és Ő 
mindig gondoskodott róla. 
- Jézus annyira elhatárolódott a pénztől, hogy még Júdásnak sem szólt, amiért rendszeresen 
lopta a pénzt a közös erszényből. Jézus ezt teljesen rábízta a mennyei Atyára. Nekünk is 
legyen meg az a hozzáállásunk, hogy soha ne harcoljunk emberekkel a pénz miatt. Legyünk 
körültekintőek a pénz használatában, de ne kövessünk el bűnt pénz miatt (sem)!  
 
Jézus sosem volt adósa senkinek.  
- A Róma 3:8 azt írja: „Senkinek semmivel ne tartozzatok!” Ez azt jelenti, hogy lehetőség 
szerint ne kéregessünk kölcsön senkitől, hanem abból a pénzből gazdálkodjunk, amink van, 
még ha ez nagyon kevés is. 
- Ha a szükség úgy hozza, hogy vészhelyzetben kölcsön kell kérnünk valakitől, amilyen 
gyorsan csak lehet, fizessük vissza, hogy ne éljünk tartósan adósságban. 
- Jézus azt tanította, hogy adjuk meg (először) a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami 
az Istené. A császár ma az államot, a kormányt jelenti. Fontos, hogy az államnak se 
tartozzunk semmivel, azaz fizessük be az adót becsületesen.  
 
Jézus arra használta a pénzt, hogy megvegye a szükséges dolgokat, és hogy segítsen a 

szegényeknek.  
- A János 13:29 igevers betekintést ad abba, hogy Jézus mire használta fel azt a pénzt, amit 
ajándékba kapott a követőitől a szolgálatára: 
 1. Megvette belőle a szükséges dolgokat (pl. étel, ruha, befizette az adót) 
 2. Adakozott azoknak az embereknek, akik még nála is szegényebbek voltak. 
- Hogy kinek mi a szükséges dolog, azt mindenkinek magának kell eldönteni, és Isten előtt 
tiszta lelkiismerettel számot adnia róla. (Pl. Szükségem van-e egy vagy két autóra, elég-e az 
egyszobás ház, vagy szükségünk van-e egy háromszobásra, szükségem van-e egy 
porszívóra, vagy kitakarítom-e a lakást seprűvel, stb.)  
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Feladatok 
 

1. Hogyan reagált Jézus a földi dolgokban való kísértésekre? 
 

   ____________________________________  
 
   ____________________________________  
 
   ____________________________________  

 

2. Hogyan kell megfegyelmeznünk a testünket? 
 
   ______________________________________  
 
   ______________________________________  
 
   ______________________________________  
 

 

3. Mit mondott Jézus a két úrnak való szolgálatról, és ki az a két úr? 
 
   _____________________________________  
 
   _____________________________________  
 
   _____________________________________  
 
   _____________________________________  

 

4. Mire használta Jézus a pénzt? 
 
   _____________________________________  
 
   _____________________________________  
 
   _____________________________________  
 
   _____________________________________  

 

5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 

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 Istennek és a 

mammonnak. (Lukács 16:13)  
 
 HYPERLINK "https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-


