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MI KELL AHHOZ, HOGY IGAZÁN GAZDAG LEGYEK? 
Írta: Robert J. Tamasy 

 

Egyszer a feleségemmel egy étteremben vacsoráztunk, és távozás előtt kitöltöttünk egy kérdőívet az étteremben tett 
benyomásainkról. A kérdőív kitöltésével automatikusan bekerültünk egy pénznyereménnyel járó sorsolásba. 
Legnagyobb meglepetésünkre nemsokára arról értesítettek bennünket, hogy nyertünk, majd hetekkel később a pénz is 
megérkezett. Nem volt hatalmas összeg, de mi a váratlanul érkezett pénzt jó célra fordítottuk. 
 
Ennek kapcsán elgondolkoztam azon, hogy mi kellene ahhoz, hogy igazán gazdagnak érezzem magam. Mi lenne, ha sok 
pénzt nyernék a lottón? Vagy kiderülne, hogy nagy vagyont örököltem egy gazdag rokonomtól? Vagy valaki váratlanul 
bekopogtatna hozzám azzal, hogy egy nagy összeget nyertem valamilyen sorsoláson? Ezek bármelyikétől is gazdagnak 
érezném magamat? 
 
Sokan azt gondolják, hogy ha valamilyen úton-módon sikerülne valamilyen nagy összeghez hozzájutniuk, akkor igazán 
gazdagok lehetnének, és minden problémájuk azonnal megoldódna. De ez valóban így lenne? Mindannyian fel tudunk 
idézni olyan híreket, amelyekben arról hallottunk, hogy híres, kifejezetten vagyonos emberek a gazdagságuk ellenére 
milyen nehézségeket élnek meg. A világ leggazdagabb országai közül néhány – a jóllét ellenére – igencsak súlyos 
társadalmi problémákkal küszködik. Úgy tűnik, hogy a komoly problémák megoldásánál a pénz nem szükségképpen hat 
csodaszerként. 
 
Valaki egyszer azt mondta, hogy ha választania kellene aközött, hogy legyen pénze vagy ne legyen pénze, akkor 
határozottan azt választaná, hogy legyen pénze. Szerintem ezzel mindannyian így vagyunk. De a valódi gazdagság 
forrása tényleg a pénz, a vagyon, a dagadó befektetési portfolió, vagy valami más? És hogyan érhetjük el ezt a fajta 
meggazdagodást? A Biblia tesz néhány megállapítást ebben a témakörben: 
 
A vagyon – csakúgy, mint annak hiánya – akadályt képezhet. A pénz és a vagyon birtoklásával kapcsolatban 
szembesülhetünk azzal, hogy nincs meg mindenünk, amire szükségünk van. De a túl sok vagyon birtoklása is 
problémákhoz vezethet: „… Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy 
jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam 
Istenem nevét!” (Példabeszédek könyve 30, 8-9). 
 
A kézzelfogható gazdagság elérése során soha nincs olyan, hogy „elég”. Van a gazdagságnak egy olyan tulajdonsága, 
ami nem hagyja, hogy azt higgyük, hogy elég van belőle – még a leggazdagabb emberek is azt mondják, hogy „egy 
kicsivel több” még mindig elférne. „Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel; sem a jövedelemmel az, aki szereti 
a vagyont. Ez is hiábavalóság!” (Prédikátor könyve 5, 10). „A piócának két lánya van: add ide, add ide!” (Példabeszédek 
könyve 30, 15). 
 
A valódi gazdaság útja az igazság megismerése és az igazság szerint való cselekvés. A fizikai világ által kínáltak közül 
semmi sem tud annyira gazdaggá tenni, mint az az igazság, amelyet Isten a Bibliában ad számunkra. „Minden 
gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek” (Zsoltárok könyve 119, 14).  
 
Anyagi javaink felhasználása próbára is tehet bennünket. A vagyonhoz való hozzáállásunk és a birtokunkban lévő 
anyagi javak felhasználásának módja igencsak megmutathatja, hogy milyenek is vagyunk valójában, és vajon jó 
sáfárként gazdálkodunk-e a gondjainkra bízott javakkal. “Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza 
rátok az igazit?” (Lukács evangéliuma 16, 11). 


