
Biblia és pénz? – Compass-szolgálat a Fasorban (2019) 
Istennek legyen hála, a Fasorban az elmúlt három évben már több Compass – Isteni pénzügyek 

bibliatanulmányozó tanfolyam is indulhatott. 

Ebben a képzésben megismerhetők a világ teremtő Urának gondolatai pénzügyeink kezeléséről – 

életkortól, családi állapottól, anyagi helyzettől függetlenül.  

Ézs 55,8-ban így szól hozzánk az Úr: „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok 

nem az én utaim…” Megtapasztaljuk ezt a pénzügyeink kezelésében is; mely sokszor éles ellentétben 

van azzal, amit a Biblia tanít erről. A Biblia számunkra egyértelműen felfedi, hogy Isten jelen kíván 

lenni a pénzügyi döntéseinkben is. Ez elsőre nem is tűnik nyilvánvalónak, mert Isten a 

láthatatlanságot választotta, számunkra a láthatatlan, természetfeletti világban van jelen. 

Fel kell ismernünk, hogy a pénzhez, a vagyonhoz való kötődésünk befolyásolja az Úrral való 

személyes kapcsolatunkat. Általában azt gondoljuk, hogy lelki életünk és pénzügyeink két egymástól 

teljesen független terület – ez viszont nem igaz. Jézus újra és újra annak alapján vizsgálja lelki 

életünket, hogy hogyan kezeljük a pénzt. Lk 16,11-ben ezt mondja az Úr: „Ha tehát a hamis 

mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit?”  

Életünk igazi gazdagsága az Úrral való szoros kapcsolatból fejlődik ki. Nem szeretjük nyíltan bevallani, 

de a pénz és a vagyon Krisztus elsődleges versenytársa az életünkben. Az Úr azért is beszél olyan 

sokat a pénzről, mert tudja, hogy a pénzügyi problémák mindannyiunk életében újra meg újra nagy 

kihívást jelentenek. Az Úr annyira szeret minket, és úgy gondoskodik rólunk, hogy meg akar tanítani 

bennünket a lehető legbölcsebb pénzügyi döntések meghozatalára.  

A Compass – Isteni pénzügyek bibliatanulmányozó sorozat tematikájának kidolgozói alaposan 

megvizsgálták a Szentírás pénzről szóló üzeneteit. Együtt átolvasták a teljes Bibliát, és 2 350 verset 

találtak benne a pénzről és a vagyonról. Ezeket témák szerint csoportosították, majd előadások 

formájában feldolgozták és bemutatták egy amerikai gyülekezetnek. Az eredmény számukra is 

meglepő volt. Az emberek kérdésekkel bombáztak őket, és életük legkülönbözőbb területein 

számoltak be arról, hogy mennyire reménytelen helyzetben vannak. Egyre több gyülekezet kérte 

tőlük ezeket az előadásokat, és az évek folyamán a szeminárium a Compass – Isteni pénzügyek™ 

kiscsoportos tanulmánysorozatává nőtte ki magát, melyet ma világszerte alkalmaznak a 

közösségekben. 

Magyarországra is eljutott, és a Compass – Isteni pénzügyek bibliatanulmányozó sorozat a mi 

gyülekezetünkben is elindulhatott, így mi is átélhetjük bőséges áldásait. Hálaadással tudunk minden 

megtapasztalásra, felismerésre, imameghallgatásra visszagondolni, melyeket csoportjainkban már 

eddig átélhettünk. Hálásak vagyunk Istennek a tavaszi és őszi tanfolyamokért, ahol a fasoriakkal az 

életünk kulcsfontosságú kérdéseiről beszélgetünk. Isten nem ígér nekünk kevesebbet, ha hűséges 

sáfárok vagyunk: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és 

osztozz urad örömében!” (Mt 25,21.23) 

Keressenek bátran bennünket, ha kérdésük van a bibliatanulmányozó tanfolyamon való részvétellel, 

a témával kapcsolatban. Terveink szerint több csoportot is szeretnénk – tavasszal és ősszel – 

párhuzamosan elindítani, hogy minél többen megismerhessék a pénzügyek bibliai alapon való 

kezelését. 



Egy kéthónapos, izgalmas „utazás” vár mindenkire, mert maga Isten a mi „idegenvezetőnk”. 

Tapasztalataink alapján ma már mi is elmondhatjuk, hogy azok hasznosítanak ebből a legtöbbet, akik 

hűségesen kitartanak, és végigmennek a teljes folyamaton: a kilenc hét alatt naponta 

tanulmányozzák Isten Igéjét, elmélkednek róla, felismerik, hol indítja őket Isten pénzügyi szokásaik 

megváltoztatásra, és a gyakorlati feladatokat is megcsinálják.  

Az első csoportfoglalkozásra készülve mindenkinek el kell olvasnia Howard Dayton Számít a pénzed 

című könyvét, mely áttekintést nyújt az előttünk álló útról. A könyv és a munkafüzet a kurzuson való 

részvétel nélkül is megvásárolható, de tartalmi feldolgozása terén az adja a legtöbbet, hogy 

csoportban, egymás hite által fejlődhetünk és tapasztalhatjuk meg Isten bőséges áldásait. Azok 

jelentkezését várjuk a sorozatra, akik ezt a kilenc hetet intenzíven – minden egyéb elfoglaltságuk 

mellett elkülönítetten – igetanulmányozásra tudják és szeretnék fordítani. 

Köszönjük továbbra is a szolgálatunkért elmondott imádságokat. 
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