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JÉZUS SZEGÉNYSÉGE ÁLTAL VÁLHATUNK GAZDAGOKKÁ  

 

Igeolvasás: Filippi 2, 6-11 Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette 

zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai 

formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek 

bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a 

kereszthalálig.9Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet 

adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden 

térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv 

vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 

 

Alapige: 2Kor 8,9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; 

hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által 

meggazdagodjatok. 

  

Kedves Testvérek! 

Az elmúlt héten ünnepeltük a nők napját, 

s most innen a szószékről is  

szeretettel köszöntöm a kedves nőtestvérimet. 

Egy jelképes virágot hoztam ma, 

 Isten kedves örömhírét, 

  amit ma a nőknek is, 

de nekünk férfiaknak is üzen Isten. 

Az Ige,  

 amit olvastam, 

  az evangélium tömör összefoglalása. 

Először azt vizsgáljuk meg, 

 hogy mit is jelent ez: Jézus gazdag lévén szegénnyé lett? 

Azt jelenti egyrészt, 

 hogy Jézus számunkra elképzelhetetlen gazdagsággal bír. 

 

Mint Isten, Ő teremtette ezt az egész világmindenséget. 

Ő ad életet.  

S amikor megszületett e világra, 

 ezt a gazdagságát hagyta ott, 

  és ezért írja Pál apostol, 

   hogy szegénnyé lett. 

Olyan szegénnyé, mint mi emberek. 

Megtapasztalta az emberi lét fájdalmát, 

 nehézségeit, 

 korlátok közé szorított voltát, 

  s amikor bűneink miatt a keresztre feszítették, 

   átkozottá is vált, 

hiszen a Bibliában azt olvassuk, 

 hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: 

 "Átkozott, aki fán függ" (Gal 3,13) 

 

A mennyei csodálatos gazdagságból Jézus a keresztre jutott, 

 annak ellenére, hogy nem volt bűnös, 

     hiszen soha sem tett semmit, ami Isten akarata ellen lett volna.  

Átkozottá vált,  

 szegénnyé, lesajnálttá lett, 

  leköpték, megalázták, megverték, megölték. 

 

Pál apostol ugyancsak a 2. korintusi levélben azt írja, 

 hogy azt, aki nem ismert bűnt,  

bűnné tette értünk,  

hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. (2Kor 5,21) 

 

 



Isten annak ellenére, 

 hogy Jézus bűntelen volt, 

  neki tulajdonította minden vétkünket.  

Nem Jézus követte el a bűnöket,  

 de Isten neki tudta be azokat . 

 

KT! 

Ezt azért fontos megértenünk, 

 mert ebből következik számunkra a legcsodálatosabb hír: 

Hogy mivel Jézus gazdag lévén szegénnyé lett, 

 mi az ő szegénysége által meggazdagodhatunk. 

 

Én úgy gondolom, 

 hogy sok ember szeretne gazdaggá válni. 

Kevesen vannak azok, 

 akik kategorikusan kijelentik: Én nem szeretnék gazdag lenni. 

 

Isten Igéje pedig most azt mondja nekünk: gazdaggá válhatunk. 

 

A gazdagságról azonban lehet, 

 hogy nekünk más jut az eszünkbe, mint Istennek. 

Ézsaiás könyvében ezt olvassuk:  

Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én 

utaim - így szól az Úr.  

Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én 

utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. 

 (Ézs 55,8-9)  

 

Isten túllát a mi korlátolt emberi gondolatainknál. 

Ő látja a láthatatlant is, 

 Ő ismeri az igazi gazdagságot, 

  és ezt az igazit, ezt a valódi – Általa is annak látott –  

   gazdagságot akarja nekünk adni. 

 

Jézus is azt mondja: "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a 

moly és a rozsda megemészti, és 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. (Mt 6,19-20) 

 

Az igazi gazdagság, 

 amit Ő nekünk akar adni, nemcsak néhány évig, évtizedig tart, 

  hanem örök. 

És lehet, 

 hogy ez nem jár világi gazdagsággal, 

         mégis a mennyei, örök gazdagság megszerzésére bátorít Urunk, 

 mert ez tízezer év múlva is azé lesz, 

 aki megkapta Istentől.  

Nem eszi meg a rozsda,  

 nem lopják el. 

 

Hogyan válhatunk Isten szerinti gazdagság birtokosaivá? 

 

Mielőtt válaszolnánk a kérdésre, 

 előbb tegyünk fel egy másik kérdést? 

  Hogyan lehetünk gazdagok itt a földön? 

Általában kemény munka árán. 

 

Ez vonatkozik a mennyei gazdagság megszerzésére is? 

Akkor leszünk az Isten szerinti gazdagság birtokosává is, 

 ha keményen megdolgozunk érte? 

Azért kérdezem ezt, 

 mert sokan így gondolkodnak ma is: 

  ha jó leszek, 

  ha jó dolgokat teszek,  

  járok az istentiszteletekre, szolgálatot vállalok, 

   akkor ezt bizonyára Isten meg fogja jutalmazni. 

 

KT!  

Ez a gondolkodás téves.  

A Bibliában sehol nem olvassuk, 

 hogy akkor lesznek tiéd a mennyei kincsek, ha megdolgozol érte. 

Ezekért mi nem tudunk megdolgozni. 

Ehhez mi nem vagyunk elegek.  



Saját érdemeinkből soha sem tudnánk kiérdemelni. 

 Ezt ne feledjük el. 

 

Isten Igéje ehelyett azt mondja, 

 hogy Jézus szegénysége által lehetünk gazdagok. 

 

Az imént elmondtam, 

 hogy Jézus ugyan nem volt bűnös, 

  de Isten neki tudta be mindnyájunk vétkét. 

Ézsaiás így jövendölte meg ezt: 

„A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. 

 Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, 

 az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézs 53,5) 

 

Az örömhír az, 

 hogy a mennyei gazdagságot Jézus már megszerezte nekünk. 

A mennyei gazdagság azé, 

 aki azt elfogadja. 

Mi nem tudnánk megszerezni, 

 ezért Isten ingyenessé tette számunkra a kegyelmet. 

Csak el kell fogadnunk. 

 

Olyan ez, 

 mintha valaki feladna egy apróhirdetést azzal a szöveggel, 

  hogy aki felhívja a megjelölt telefonszámot, 

   elmehet egy ingatlankezelő központba, 

és ingyen megkapja egy nagyerdei vagy rózsadombi villa kulcsát. 

 

Mit kell érte tenni? 

 Csak el kell fogadni. 

Ha olvasnánk egy ilyen hirdetést, 

 bizonyára azonnal azt mondanánk: Ez átverés. 

És igazunk is lenne, 

 mert e szegény földön nincsen olyan gazdag ember, 

    aki vég nélkül villákat, kastélyokat tudna osztogatni bárkinek, 

  aki ezt kéri tőle. 

 s ingyen osztogatná a gazdagságot. 

De ahonnan Jézus jött, 

 a gazdag mennyben ez fordítva van. 

Kétezer éve ingyen osztogatja Isten a mennyei gazdagságot, 

 a mennyei kincseket, 

 az aranyutcák gyönyörű mennyei villáit, 

  ahol örökké élhetünk, 

  ahol már nem leszünk betegek soha többé. 

 

Ezt kínálja Jézus kétezer év óta. 

S ennek a gazdagságnak az a különlegessége, 

 hogy csak itt a földön lehet megszerezni azáltal, 

  hogyha hiszünk Jézusban, 

   aki gazdag létére szegénnyé lett értünk, 

 hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. 

Mi szükséges ehhez? 

Az, hogy higgyük Jézust annak, 

 akinek Őt az Atya kijelentette.  

Higgyük el, hogy Ő Isten Fia,  

 a menny és föld királya, 

  aki ingyen osztogatja a kegyelmét, 

   mert annyira gazdag. 

 

A múlt vasárnap arról beszéltünk, 

 hogy a kegyelem titka a következő: 

  Én akkor kaphatok kegyelmet, irgalmat, 

   ha magamat megalázva felmagasztalom Istent, 

felmagasztalom Jézust, 

 akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. (Mt 28,18) 

 

Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,  

hogy egyenlő Istennel,  

hanem megüresítette önmagát, 

 szolgai formát vett fel,  

emberekhez hasonlóvá lett, 

 és magatartásában is embernek bizonyult;  

megalázta magát,  

és engedelmeskedett mindhalálig,  



mégpedig a kereszthalálig.  

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé,  

és azt a nevet adományozta neki,  

amely minden névnél nagyobb,  

hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, 

 mennyeieké, földieké és földalattiaké;  

és minden nyelv vallja,  

hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Filippi 2, 6-11) 

 

KT! 

Hogyan leszünk tehát gazdagok? 

Tudjuk tehát, 

 hogy Isten Jézusnak tulajdonította minden bűnünket, 

  pedig Ő bűntelen volt, 

és ha mi hiszünk Jézusban, 

 akkor Isten nekünk tulajdonítja azt a bűntelen voltot, 

  azt a Fiúi státuszt, 

  ami Jézusé. 

Jézus nem érdemelné, 

 de Őt bünteti meg az Atya, 

mi pedig megérdemelnénk a bűneink miatt a büntetést, 

 de minket pedig büntetés helyett a Jézus helyére való lépés vár, 

 ha mindezt elhisszük. 

Mi Jézus státusza?  

Ő bűn nélküli, és Isten Fia. 

Ha hiszünk Benne,  

 mit kapunk Istentől? 

Úgy tekint ránk, 

 hogy bűn nélküliek vagyunk, és úgy tekint ránk, mint gyermekére. 

 

Mert Jézus vére lemossa a bűneinket, 

 és Isten tisztának lát, igaznak lát. 

Rám néz, 

 és ha Jézus él bennem,  

  meglátja bennem Jézust, 

és bűntelennek lát. 

 

Ugyan vannak bűneim, 

 de Jézusért igaznak lát. 

 

KT! 

Erről beszél tehát Pál apostol, 

 amikor azt mondja: megigazultunk hit által. (Rm 5,1) 

 

KT! 

Ezt a bibliai igazságot nagyon véssük a szívünkbe. 

A Jézusban való hit által igaznak lát az Atya. 

 

És mi történik akkor, 

 ha a bűnök újra győznek? 

Mert persze azután is elbukunk, 

 hogy Jézust befogadtuk a szívünkbe,  

  hiszen emberek vagyunk. 

KT! 

Isten nem azért lát igaznak minket, 

 mert mi igazak vagyunk.  

Egyedül Jézus érdeméért lát igaznak minket.  

Mi nem érdemelnénk ezt meg.  

 

De Ő Jézus szegényége által ad nekünk gazdagságot. 

És ebben a gazdagságban azon túl, 

 hogy Isten az Ő bírói székében ülve megkegyelmez nekünk, 

  benne van az is, 

  hogy mi nemcsak megigazult bűnösök vagyunk, 

   hanem ettől sokkal többek:  

    Isten gyermekei: az Ő lányai és fiai.  

 

Pál azt írja a római levélben:  

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság 

Lelkét kaptátok, aki által kiálltjuk: "Abba, Atya!" Maga a Lélek tesz 

bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei 

vagyunk. (Róm 8,15-16) 

 

Egy honlapon a következő történetet olvastam: 
 



Egy hang ébresztett fel mély álmomból:  
"Apa, gyere!"  

Felkeltem és megnéztem,  
mit akar a kislányom.  

Egy pohár víz és néhány biztató szó  
hamar megnyugtatta  
és elűzte félelmeit,  

és rögvest visszaaludt.  
Ébren maradtam,  

megütötte fülemet az az egyszerű megszólítás, 
 hogy "apa".  

Ez egy olyan szó,  
amit kiérdemelni lehet,  

és nem pusztán információ kérdése.  
Minden férfi lehet édesapa,  

de igazi kötődést,  
nagyon sok időt és energiát követel, 

 hogy valakiből apa legyen.  
Egy kislány, 

 aki apáért kiált, 
 tudja jól,  

hogy benne feltétlenül megbízhat,  
szereti őt és ő válaszolni fog.  

(http://www.csendespercek.hu/ahitatok/2105-abba-atyam-2012-12-01)  
 

KT! 

Pál azt mondja, hogy mi Isten gyermekei vagyunk,  

 s bátran kiállthatunk Istenhez így: 

  Abbá, ami azt jelenti: apa, apuci. 

Megszólíthatom Őt így:  

 Apa, gyere! 

Ugye érezzük, 

 hogy ez milyen csodálatos hír: 

A tőlünk nagy távolságban regnáló hatalmas bíró 

 Jézus által közel kerül hozzánk, 

  akit bármikor megszólíthatok így: Apa, gyere! 

Mennyivel másabb így tekinteni Istenre, 

 hogy mi nem szolgák, 

 nem elítélendő bűnösök vagyunk, 

  hanem gyermekek: lányok és fiak. 

KTestvérem! 

A Jézusban való hit által 

te Isten lánya vagy, 

te Isten fia vagy. 

Hadd kérjem, hogy most rendhagyó módon 

 forduljunk oda a mellettünk lévőhöz, és mondjuk neki: 

   Isten Fia vagy, 

   Isten lánya vagy. 

 

KT! 

Az ifinket Herczeg Ákos vezeti, 

 aki a múlt héten mondta: ő Isten fia, 

  ezért ő királyi gyermek, herceg, 

   s büszkén viseli vezetéknevét, hogy: Herczeg, 

    mert ő tényleg az. 

Most a nők napja után 

 hadd mondjam: Kedves Nőtestvérem, 

  te Isten lánya vagy: Hercegnő.  

 

Ezt Isten Igéje mondja: 

 Jézus által Isten örökbe fogadott gyermekei vagyunk, 

  nem pedig szolgák. 

A szolga aggódik a szükségei miatt, 

 kapcsolatokban, a pénzben, egészségben bízik. 

Isten gyermeke azonban a mennyei apuciban, 

 az Ő szerető gondoskodásában, 

  ezért nem aggodalmaskodik.  

A szolga hajlamos a hálátlanságra, 

 panaszkodik, keserű, kritikus. 

Isten gyermekének beszédét azonban 

 Isten Lelke irányítja:  

 ezért dicsér, épít, hálát ad és bátorít. 

A szolga pozíciókban, földi vagyonban bízik, 

 nem Jézus miatt érzi magát értékesnek, igaznak. 

Isten gyermekének azonban Krisztus a mindene, 

 s tudja, hogy az Ő identitásának alapja az: Ő Isten gyermeke. 

 



KT! 

Menjünk úgy ma haza, 

 hogy tudjuk: mi hercegek és hercegnők vagyunk. 

És ha hibáznánk is, 

 ha el is buknánk, 

  ez akkor sem változik. 

Isten nem azért szeret, 

 mert ezt vagy azt tesszük, 

 hanem azért, mert Jézus által az Ő gyermekei vagyunk: 

  hercegek és hercegnők. 

S a bukásaink ezen nem változtatnak. 

Ő azután is szeret. 

 

Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét;  

hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, 

 hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 

 

Vegyük komolyan e csodálatos kegyelmet, 

 s higgyük el, Jézusért mi nemcsak hogy gazdagok lettünk, 

  hanem Isten gyermekei. 

Ámen. 

 


