
Istennek sáfárai – Compass-szolgálat a Fasorban (2018) 
Istennek legyen hála, a Fasorban 2017-ben két Compass – Isteni pénzügyek bibliatanulmányozó 

sorozat is indulhatott. 

A résztvevőkkel kilenc héten át tanulmányoztuk az Igét. Isten megerősített bennünket arról, hogy Ő a 

Teremtő és Ő a tulajdonosa mindennek – még azoknak a számunkra fontos dolgoknak, 

ingatlanoknak, pénznek is, melyek ideiglenesen nálunk vannak. 

A sorozatok végén megkérdeztük a résztvevőktől, kinek mit jelentett kilenc héten át mindennap 

elővenni a Compass-munkafüzetet és a nyitott Bibliájuk mellett válaszolni az abban feltett 

kérdésekre. Ebből gyűjtöttünk egy csokrot a Harangszó olvasóinak. 

Elsőként megkérdeztük, hogy mi volt számukra a legfontosabb megtapasztalás a sorozat alatt: 

„Meglepődve tapasztaltam, hogy az Úr ilyen nagy gondot fordít gyermekei pénzügyeire, és nem csak 

az örökkévalóságban gondoskodik a »mindennapi kenyérről«.” 

„A pénzügyeim nem csak a pénzről és a pénzhez való viszonyomról szólnak, hanem az Istennel való 

kapcsolatomról is.” 

„A Biblia tele van hasznos és a mai napig érvényes jó tanácsokkal a pénzügyi dolgainkkal 

kapcsolatban. Azokra is választ kaptam, amit meg sem kérdeztem, mert annyira átfogó és részletesen 

kidolgozott.” 

„A Compass felhívta a figyelmemet arra és megerősített abban, hogy a pénzügyeim is megmutatják, 

hogy Isten valóban Ura-e az életemnek.” 

„Keresztény emberekként Isten arra hív minket, hogy az életünket az örök élet perspektívájában, a 

megváltásunk tudatában éljük: felelősséggel, odaszánással, Isten akaratát keresve. Ez a pénzügyekre, 

a munkára ugyanúgy vonatkozik, mint az életünk bármely területére.” 

„Az, hogy bár elméletileg tudtam/tudom, minden Istentől van, és Istené minden, még saját magam is, 

ennek ellenére mennyire mélyen gyökerezik bennem, hogy a magaménak tulajdonítsam a rám 

bízottakat, és így gondolkozzam róluk! Megdöbbentő volt tapasztalni, hogy újra meg újra úgy 

számolok Istennel, hogy adok neki az enyémből. Hosszú távú, tudatos gyakorlással törhető meg ez az 

ősi beidegződés.” 

„Nem ördögtől való a pénz és annak kezelése. Isten az anyagi világba helyezett, amelyben meg akar 

áldani, és szeretné, ha az Ő akarata szerint élnénk. Nem számít, hogy fiatal vagyok, és sokszor nem 

látom át a pénzügyeimet sem.” 

„Jó volt minden héten az adott témáról a csoportban elbeszélgetni. Amit Isten a többiekkel 

megértetett, az a beszélgetések során hozzám is elérhetett, és fordítva szintén.” 

„Az Úr elhívott erre a sorozatra, ezáltal is megmutatva a dicsőségét az életem azon oldalát illetően, 

ahol még nem volt tapasztalásom, megfelelő tudásom. Eddig nem ismertem Isten viszonyát a 

pénzhez, munkához, szolgálatokhoz, amelyekre elhív.” 

„»Beszélgetések Istennel« az anyagi ügyeinkről, a hozzáállásomról, elmélyülés Jézus gondolataiban, 

tudatosabb pénzügyi döntések, megfontoltabb gondoskodás a családomról, gyülekezeti pénzügyeink 

áttekintése szükséges (adományok mértéke, befolyó örökségek kezelése, megtakarítások ügye, 

pénzügyi nyilvántartások kezelése és ellenőrzése, felújítások ütemezése, rászorulók lakásügyei, 

missziói kiadásaink).” 

A tanfolyam résztvevői megfogalmazták azokat a jövőbeni cselekedeteiket is, melyekkel a sorozat 

után változtatnának addigi gyakorlatukon: 

„Igyekszem olyan rendet kialakítani a család gazdasági iratai között, ami mások számára is átlátható 

és hozzáférhető.” 



„A tanfolyamon elkezdett táblázatok vezetését folytatom, és igyekszem a megtanultakat napi 

gyakorlattá tenni mind a magam, mind családtagjaim életében.” 

„Szeretném, ha a család gazdasági kérdéseiről egyre inkább közösen gondolkozhatnánk és 

dönthetnénk a férjemmel.” 

„Alaposan áttanulmányoznám a Compass könyvet, és más keresztyén irodalmat is olvasnék a 

témában, vagy ahhoz kapcsolódóan. Több filmet vagy szemléltető anyagot is megismernék.” 

„A pénzhez, munkához, rajtuk keresztül pedig az embertársaimhoz való viszonyulásomon kell 

változtatnom. Ezért szeretetteljes, szelíd, bölcs szívért és jó emberré formálásomért imádkozom 

állhatatosan reményteli szívvel.” 

„Ezeken már változtattunk is: megtakarítások, gondoskodás a nyugdíjas évekről, életbiztosítás.” 

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: „Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, 

menj be urad ünnepi lakomájára!” (Mt 25,21 és 23) 

Köszönjük továbbra is a szolgálatunkért elmondott imádságokat. 

Bánhidai Csilla és Fancsalszki Róbert 

 


