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Az élet sok területén szembesültünk már azzal, hogy korlátozott a tudásunk, ismeretünk, és 

szükségünk van másokra, tapasztalatukra, sőt arra is, hogy olyan szempontokat és választási 

lehetőségeket kapjunk tőlük, amelyeket magunktól soha nem vennénk figyelembe.  

Isten arra bíztat, hogy ne csupán saját erőforrásainkban bízzunk, hanem kérjünk tanácsot másoktól is. 

Isten különféle ajándékokkal áldott meg minket, és így hatékonyan tudunk segíteni egymásnak. Olyan 

embereket ad mellénk, akik tapasztalatukkal és szaktudásukkal segítséget tudnak nyújtani a pénzügyi 

kérdésekben. A pénzügyi nehézségek közé keveredett emberek döntő többsége csak ritkán követi a 

bölcs tanácskeresés alapelvét. Kultúránk azt sugallja, hogy a problémák megvallása és tanács kérése 

csak a gyengéknek, az önfenntartásra alkalmatlanoknak való. A tanácskérés legnagyobb ellensége az 

emberi büszkeség. Ez a tétel pénzügyi krízishelyzetekben különösen igaz. Kínos dolog szorult 

helyzetünket másoknak feltárnunk. 

Tapasztaljuk, hogy a világ azt sugallja nekünk: csak te számítasz; állj meg a saját lábadon; senkire nincs 

szükséged, aki megmondaná, mit kell tenned. A Biblia ezzel szemben pedig ezt mondja nekünk: „a bölcs 

szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik.” (Péld 10,8) 

A tanácskérés iránti ellenérzést táplálja az a félelem is, hogy pénzügyi szokásaink olyan dolgokat is a 

felszínre hozhatnak, amikről végképp nem akarnánk beszélni: fegyelmezettség nélküli költekezés, 

ábrándozó pénzügyi tervezés, családon belüli megbeszélések hiánya, egy általunk dédelgetett dolog 

feladásának szüksége.  

Életünk során megtapasztaltuk, hogy kéretlen tanácsok sokaságát is kaptuk, miközben csak 

elmeséltük egy hozzánk közelállónak, hogy mi a helyzet velünk. Tanácsadóink kiválasztása 

körültekintést igényel. Alaposan vizsgáljuk meg azt is, hogy a felkért tanácsosunk csupán csak saját 

elképzelését osztja meg velünk, vagy valóban érti helyzetünk minden részletét. 

A tanács legfőbb forrása Isten. Miközben adatokat gyűjtünk, tanulmányozzuk az igét, istenfélő 

emberek tanácsát kérjük, kitartóan kell keresnünk Isten vezetését. Ézsaiás írja az Úr egyik nevének: 

Tanácsadó (Ézs 9,5). A tények helyes értelmezéséhez szükséges, hogy Isten szemszögéből lássuk 

kérdésünket. Ha olyan döntés előtt állunk, melyre vonatkozóan nincs egyértelmű utalás Isten írott 

igéjében, figyeljünk a Szentlélek vezetésére. 

A Bibliában Isten igéje sokszor bátorít minket a tanácskérésére és a tanácsok megfogadására. A 

Példabeszédek könyve bölcseknek nevezi azokat, akik tanácsot kérnek, mert ők tudni akarják, mi 

Isten akarata. Ha bármikor nagy döntés előtt állunk vagy a bizonytalanság érzése uralkodik el a 

kiválasztott úttal kapcsolatban, arra bátorítunk mindenkit, hogy szánjon időt több imára, böjtölésre 

és az Úr akaratára való csendes várakozásra. 

Bátran magunk köré gyűjthetünk tanácsadókat, amikor egy nehéz döntés előtt állunk. Különféle 

véleményük – még ha nem is mondanak mindenben egyet – értékes meglátásokat, új perspektívákat 

nyújtanak. Bizonyosodjunk meg arról, hogy elég őszinték lesznek hozzánk – még akkor is, ha nem azt 

akarjuk hallani, amit a tanácsolnak. 

A Biblia világosan elénk tárja az elkerülendő tanácsosokat is. „Boldog ember az, aki nem jár a 

bűnösök tanácsa szerint…” (Zsolt 1,1). Konkrét technikai segítséget, tanácsot (jogi, banki stb. 



kérdésekben) kérhetünk olyanoktól is, akik nem ismerik Istent, de a technikai részletek birtokában a 

végső döntésünk azon alapuljon, hogy az Úr mit tanácsol a Szentíráson vagy istenfélő barátainkon 

keresztül! Soha ne keressük jövendőmondók vagy médiumok tanácsát, és legyünk óvatosak az 

elfogult emberekkel. Nagy óvatossággal kezeljük azoktól az emberektől származó tanácsot, akik 

érdekeltek benne. Ismerethiányában kérjünk tanácsot egy-egy fontos kérdésben, de nézzük meg, 

hogy az a személy érintett-e a döntésünk kimenetelében, származik-e belőle bármi előnye. 

A meghozott döntésünkért a felelősséget mindenkor magunknak kell vállalnunk. Magával a 

tanácskéréssel nem delegálhatjuk döntésünk felelősségét másokra.  

A tanfolyamon mi nem adunk senkinek konkrét pénzügyi tanácsot. Erre sem mi, sem mások 

nincsenek felhatalmazva, viszont közösen megnézzük, hogy a Biblia milyen útmutatásokat tár elénk, 

Isten hogyan vezet bennünket ebben. Howard Dayton összegyűjtötte és rendszerezte ezeket, és a 

Számít a pénzed című könyvében a bölcs tanácskeresés alapelvét is részletesen elénk tárja.  

Istennek legyen hála, 2020 tavaszán az online térben tudtuk megtartani a sorozatunkat, és a 

pandémiás időszakban sem kellett kihagynunk. Mivel bizonytalan ma még a tavaszi időszak 

vírusmentessége, ezért alábbi felhívásunkban 2021 tavaszára ismét az online térbe hívjuk a 

résztvevőket. 

Kérdéseikkel bátran keressenek, keressetek bennünket és köszönjük továbbra is a szolgálatunkért 

elmondott imádságokat.  

Bánhidai Csilla és Fancsalszki Róbert 


