
Pénzügyi kérdések: lelki kérdések? (2017) 
Istennek legyen hála, több éves előkészítő munka után a fasori református gyülekezetben is 

elindulhatott a Compass – Isteni pénzügyek kilenchetes bibliatanulmányozó sorozat, és a fasori 

misszió egyik ága lett.  

Pénz, javak, jövedelem, kiadás, bevétel, költség, rezsi, hitel, kamat, adó – mind ismerős fogalmak. Mi 

magunk is hozunk pénzügyi döntéseket mindennapi életünk során hivatásunkban, vállalkozásunkban; 

időnként jókat, máskor rosszakat. Befolyásol bennünket ebben a média, a reklámok, hatással vannak 

döntéseinkre ismerőseink, barátaink, rokonaink.  

Hogy is kerül ez a téma a templomba? Foglalkozzunk-e vele, van-e valami támpont erről a Bibliában? 

Van egy jó hírünk: az Ige nagyon sokat beszél a vagyonról, a gazdálkodásról, a sáfárságról.  

Jézus 38 példabeszédéből 16 arról szól, hogyan kezeljük pénzünket és anyagi javainkat. Jézus Krisztus 

a pénzről többet tanított, mint szinte bármi másról. A Bibliában 500 verset találunk az imáról, ennél 

kevesebbet a hitről, és 2 350 verset pénzről és tulajdonról.  

Az Úr azért beszélt ilyen sokat erről, mert meg akarta ismertetni velünk látásmódját az élet egyik 

kritikusan fontos területén. Azért foglalkozott pénzügyi kérdésekkel, mert a pénz igenis számít. 

Abban a percben, amikor megértjük, hogy Isten a tulajdonosa mindennek, az összes pénzügyi kérdés 

lelki kérdéssé válik. Többé nem ezt kérdezzük: Uram, mi az akaratod, mit kezdjek a pénzemmel?  

A kérdés innentől így szól: Uram, mi az akaratod, mit kezdjek a pénzeddel?  

Ha ezzel a szemléletmóddal rendelkezünk, jövedelmünk elköltése, megtakarítása éppen olyannyira lelki 

döntéssé válik, mint adakozásunk. Ha pedig minden Istené, akkor mi sáfárok, azaz vagyonkezelők 

vagyunk, akiktől Isten azt várja el, hogy hűségesek legyenek. „Márpedig a sáfároktól elsősorban azt 

követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.” (1Kor 4,2) Hűség mindennel. Az legyen a célunk, 

hogy hűséges sáfárok legyünk.  

Az Úr azért is akarja, hogy hűségesek legyünk, mert így örömében osztozhatunk. A tálentumokról szóló 

példázatban az Úr így szólt a hűséges szolgákhoz: „…menj be urad ünnepi lakomájára!” (Máté 25,21 és 

23). Ezt kétszer is elmondta egymás után, tehát fontos üzenete ez nekünk. Hűségünk még 

bensőségesebb közösségbe von minket Istennel és örökkévaló, végtelen örömével.  

Hétköznapi tetteink a szóban megvallott hűségünket vagy megerősítik, vagy meghazudtolják. 

Nyilvánvaló, hogy jellemünk épül, ha javainkat hűséges sáfárként kezeljük. Ha hűtlenek vagyunk, 

jellemünket rombolásnak vetjük alá.  

Jézus azért szólt többször a pénzről, mint bármi másról, mert a pénznek elsődleges szerepe van 

akkor, amikor igazi természetünket kell megmutatnunk. A pénz pontos mutatója igazi jellemünknek. 

A Szentírásban végig nagyon szoros összefüggést találunk az ember jellemének fejlődése és a pénz 

kezelésének módja között.  

A Compass – Isteni pénzügyek bibliatanulmányozó sorozat célja, hogy minél többen megismerhessék 

a Biblia pénzzel és tulajdonnal kapcsolatos iránymutatásait. A gyülekezeti iratterjesztésben 

beszerezhető Howard Dayton: Számít a pénzed című könyve. Ez a könyv végigvezeti az olvasót a 

legfontosabb kérdéseken: mi Isten szerepe és mi a mienk; mit jelent ténylegesen az adósság, hogyan 



lehet megszabadulni az adósság csapdájából; mit mond Isten a becsületességről, a bőkezűségről, a 

munkáról, a megtakarításról, a válságról és a perspektíváról? 

Végezetül pedig az örökkévalóságról szól a szerző. Aki a könyvet végigolvasta és indíttatást érez arra, 

hogy jobban megismerje gyakorlati példákon keresztül is Isten útmutatásait a pénzügyeiben, 

szeretettel várjuk a következő kurzusra. 

2017-ben tavasszal és ősszel két bibliatanulmányozó csoport indulhatott a Fasorban. A gyülekezet 

tagjai közül különböző élethelyzetekből, korosztályokból érkeztek erre a sorozatra, közülük többen 

csak látásból ismerték egymást, mivel gyülekezetünk jó nagy. Az egyes témafeldolgozások során a 

beszélgetések nagyon jók és őszinték voltak, mindenki számára volt Istennek üzenete. A kilenc hét 

elsőre soknak is tűnhet, de azt tapasztaltuk, hogy a résztvevők hétről hétre várták a következő 

alkalmat, lelkesen készítették a házi feladatokat, imádkoztak egymásért. 

Első sorozatunk zárása éppen a házassági évfordulónk napjára esett, így ez különösen is nagy 

ajándék, imameghallgatás volt számunkra. Ha Isten éltet minket, évente két csoportot szeretnénk 

indítani tavasszal és ősszel. Ezekről folyamatosan küldünk híradást a vasárnapi hirdetőlapon, a 

Harangszóban és a honlapon.  

Létrehoztuk a compassfasor@gmail.com címet, hogy ezek a levelek ne keveredjenek magán-

leveleinkkel. E mögött a cím mögött mi vagyunk és a szolgálatunk, ide várjuk a jelentkezéseket. 

Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ezzel a szolgálattal megbízott bennünket, és mi magunk is 

tapasztalhatjuk útmutatásainak áldását. Köszönjük a szolgálatunkért elmondott imádságokat. 

Bánhidai Csilla és Fancsalszki Róbert 

  



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 perspektívájá-

ban, 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 

 


