Számít a pénzed

Howard Dayton „Your Money Counts”
című könyve alapján

Pár meglepő tény

►A

Biblia 500 verset tartalmaz az imáról
► Kevesebb, mint 500 verset a hitről
► 2.350 verset a pénzről és a javakról
► Jézus 38 példabeszédéből 14-nek a
vagyon a tárgya.

14 közvetlenül a pénzzel vagy vagyonnal
kapcsolatos példabeszéd
Az elrejtett kincs (Mt 13:44)
Az igazgyöngy (Mt 13:45-46)
A gonosz szolga (Mt 18:23-35)
4) A szőlőmunkások (Mt 20:1-16)
5) A talentumok (Mt 25:14-30)
6) A hitelező és a két adós (Lk 7:41-43)
7) Az irgalmas samaritánus (Lk 10:30-37)
8) A bolond gazdag (Lk 12:15-21)
9) A toronyépítés (Lk 14:28-30)
10) Az elveszett drahma (Lk 15:8-10)
11) A tékozló fiú (Lk 15:11-32)
12) A hamis sáfár (Lk 16:1-13)
13) A gazdag és Lázár (Lk 16:19-31)
14) A minák (Lk 19:11-27)
1)
2)
3)

Fontosabb a pénz, mint a hit vagy az ima?
NEM!
(A Bibliában Isten nem „gépelt oldalra” méri a témák
fontosságát.)
De jól mutatja, Isten mennyire fontosnak tarja, hogyan
viszonyulunk földi javainkhoz.
Jézus minket akar, teljesen – viszont sokszor „a pénztárcánk
tér meg utoljára”

Három ok, amiért a Biblia pénzügyi
alapelveinek alkalmazása döntően fontos

1.Az, ahogyan kezeljük a pénzt, az Úrral
való közösségünket befolyásolja
Lk. 16,11
„Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki
bízza rátok az igazit?”

Három ok, amiért a Biblia pénzügyi
alapelveinek alkalmazása döntően fontos
2. A tulajdonolt javak az
Úrral versengnek
Mt. 6,24
„Senki sem szolgálhat két úrnak,
mert vagy az egyiket gyűlöli, és a
másikat szereti, vagy az egyikhez
ragaszkodik, és a másikat megveti:
nem szolgálhattok Istennek és a
mammonnak.”

Három ok, amiért a Biblia pénzügyi
alapelveinek alkalmazása döntően fontos
3. Életünk nagy része akörül forog, hogyan
használjuk a pénzt
Mennyi időt töltünk: pénz kereséssel, felhasználásról való
döntésekkel, honnan és mennyit kölcsönözzünk (ha nincs), hova és
mennyit fektessünk be (ha van), kinek és hogyan adakozzunk, …?

Isten igéje válaszol!
A Biblia megadja a kereső embernek a
választ.
De a Biblia válasza nagyon eltér attól,
ahogy a legtöbb ember él.
Ézs. 55,8
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim,
és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.

Kulcs: megelégedettség
A Biblia hétszer említi a megelégedést.
Ebből hat az anyagiakkal kapcsolatos…
Üzenet: Tanulj meg elégedett lenni!
Fil. 4,11-13
„… én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett
legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be
vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a
bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm
a Krisztusban, aki megerősít engem.”

Kontraszt
►A

társadalom ezt sugallja: Isten nem játszik
szerepet abban, hogyan kezelem a pénzem

►A

Szentírás ezt mondja: Ahogy megismered
és követed a pénz kezelésének alapelveit,
egyre közelebb kerülsz Jézushoz és
megtanulod, hogyan légy elégedett minden
körülmény között

Fontos dolgaink az életben

1.

Isten „szerepe”, Isten „része”

2.

A mi szerepünk, a mi részünk

Isten „szerepe” az anyagiakban
► Isten

egyik neve a Bibliában: GAZDA

► Isten

„szerepe” az anyagi ügyekben

 TULAJDONOS
 URALKODÓ ÉS IRÁNYÍTÓ
 GONDOSKODÓ

A TULAJDONOS
A Biblia teljesen egyértelmű a tulajdonlást
illetően.
1Krón. 29,11
Tied, URam, a nagyság, a hatalom és a fenség, a
ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a
mennyben és a földön van! Tied, URam, az ország,
magasztos vagy te, mindenek feje!
Zsolt. 24,1
Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta
lakók.

A TULAJDONOS
Érteni értjük. Elfogadjuk.
De ALKALMAZZUK IS ÉLETÜNKBEN?
Larry Burkett:
„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?”

AZ IRÁNYÍTÓ
A földön minden Isten irányítása alatt áll.
Zsolt. 135,6
Amit csak akar az ÚR, megteszi az égen és a földön és a
mélységes tengerekben.
Róm. 8,28
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak
minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása
szerint elhívott.

AZ IRÁNYÍTÓ
Isten néha engedi, hogy nehéz körülmények közé kerüljünk,
három okból is:
 Hogy céljait elérje
1Móz. 45,5: De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy
engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy
életben maradjatok. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a
fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává
tett.

 Hogy erősítse jellemünket
Róm. 5,3-4: „…mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az
állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a
reménységet…”

 Hogy fegyelmezze gyermekeit
Zsid. 12,6, 11: …mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz
mindenkit, akit fiává fogad… Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem
látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság
békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.

A GONDOSKODÓ
Mt. 6,33
De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek
is [t.i. az anyagi javak] mind ráadásul megadatnak
nektek.

Isten tökéletesen kiszámítható…
…mert megígérte hűségét abban, hogy
minden szükségünket megadja
Isten tökéletesen kiszámíthatatlan…
…mert nem ígérte meg, hogy minden
kívánságunkat megadja

Ismerd hát meg az Urat…
… mert ennek hiánya a legfőbb akadálya annak, hogy az Ő
szerepét megértsük az anyagiak terén…
 ÚR a világmindenség (Univerzum) felett
Ézs. 40,26: Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott
levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat.
Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni.

 ÚR a nemzetek felett
Ézs. 40,21-23: Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el
nektek régtől fogva, nem magyarázták meg a föld alapozását?... Az, aki
ott trónol a föld pereme fölött, melynek lakói csak sáskáknak tűnnek…
Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti.

 ÚR az egyének felett
Zsolt. 139,3-4: Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van
minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod,
URam.

Kontraszt
►A

társadalom ezt sugallja: Minden javam
egyedül az enyém, és egyedül én vagyok
irányítója a végzetemnek

►A

Szentírás ezt mondja: Minden javam az
Úré. Ő szuverén, élő Isten, aki mindent
irányít.

A mi szerepünk
Mt. 25,21
Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű
szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok
rád ezután, menj be urad ünnepi
lakomájára!
A mi szerepünk:

SÁFÁRSÁG

A mi szerepünk: SÁFÁRSÁG
► Felhatalmazás:

Istentől

Zsolt. 8,5-6: …micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele,
és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé
Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted
kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél…

► Sáfár

jelentése:

 Ügyintéző („menedzser”)
 Felügyelő

► Van

jelzője is!: HŰSÉGES

1Kor. 4,2: Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy
mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.

Hűséges sáfárnak lenni…
…
…
…
…
…
…

minden javunkkal, a Biblia szerint
független attól, mennyit kaptunk
a kis dolgokban is
mások javaival is
mert ez formálja a jellememet
mert ez vezet a megelégedéshez

Hűséges sáfárnak lenni…
1. … minden javunkkal, a Biblia szerint
Nem csak a tizeddel!... Az egésszel!
Ismerd meg mit tanít a Biblia a pénzről!

Hós. 4,6
Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent.

Hűséges sáfárnak lenni…
2. …független attól, mennyit kaptunk
„Nem csak az a kérdés, mit csinálnék, ha
200 millió forintom lenne. A kérdés az is,
mit csinálnék, ha 200 ezer, vagy csupán
200 van.”
Lk. 16,10
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a
kevesen hamis, a sokon is hamis az.

Hűséges sáfárnak lenni…
3. … a kis dolgokban is
Honnan tudod, hogy bánik majd
gyermeked az első kocsijával? Nézd
meg, hogy bánik a biciklijével…
Mt. 25,21
Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál,
sokat bízok rád ezután…

Hűséges sáfárnak lenni…
4. … mások javaival is
Hűséges vagy a munkahelyeden, egy szállodában,
vendégségben, a kölcsönbe kapott javakkal…? Ha
nem, lehet, hogy ezért nem ad neked többet Isten

Lk. 16,12
És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek
azt, ami a tietek?”

Hűséges sáfárnak lenni…
5. … mert ez formálja a jellememet
David McConaughy („A pénz: királyvizes próba”, 1918)
„Az átmeneti dolgok leghétköznapibb képviselőjének, a pénznek a
legkevésbé hétköznapi, és örökké tartó következményei vannak.
Ha nem is mindig vesszük észre, a pénz megolvasztja az embert –
amikor megszerezzük, befektetjük, használjuk, adunk belőle, vagy
elszámolunk vele. Attól függően, hogyan kezeli, tulajdonosa
számára áldásnak vagy átoknak bizonyul. Vagy az ember lesz ura
a pénzének, vagy a pénz lesz ura az embernek.
Az Isten veszi a pénzt, amely – akármennyire is része
hétköznapjainknak – néha oly szennyesnek tűnik, és próbakő
gyanánt használja, hogy életünket tesztelje és az Ő képére
formáljon bennünket.”

Hűséges sáfárnak lenni…
Richard Halverson
„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 nagyon szoros összefüggést találunk az
ember jellemének fejlődése és a pénz kezelésének
módja között.”

Hűséges sáfárnak lenni…
6. … mert ez vezet a megelégedéshez
Ha megismerjük Isten „szerepét”, a mi szerepünket, és
meg is cselekedjük, megelégedettekké válunk.
Így tudunk megszabadulni hiteleinktől, bölcsebben
költekezni, a jövő céljaiba fektetni, és Krisztus
munkájára többet szánni.

Fil. 4,9
Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is
tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!

Két végletes szemléletmód a jólétről
keresztény körökben…
► Szegénység-evangélium
Jak 5,1
Tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező
nyomorúságaitok miatt!
► Prosperitás evangélium
Péld. 8,17-18
Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak
engem, akik keresnek. Gazdagság és megbecsülés van
nálam, maradandó vagyon és igazság.

… és a helyes középút: sáfárság
Szegénység
Evangélium

Sáfárság
Evangélium

Prosperitás
Evangélium

ördögtől való

felelősség

keresztény jog

A munka célja…

mindennapi betevő

Krisztus szolgálata

vagyon

Isten embere…

szegény

hűséges

gazdag

Az Istentől
elszakadt ember…

gazdag

hűtlen

szegény

mert nem kell a
pénz

mert imádom Istent

hogy kapjak

nem dicsőíti
Istent

vezére ima és
felelősség

gondtalan és
határtalan

A birtoklás…

Adakozom…
Költekezésem…

A pénz az üdvösség szempontjából
SEMLEGES
De: A végleteket ismét jó elkerülni…
Péld. 30,7-9 (Ágúr beszéde)
Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg
tőlem:
Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől!
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!

Kontraszt
►A

társadalom ezt sugallja: Megkerested a
pénzed, most költsd el ahogy csak akarod,
és boldog leszel.

►A

Szentírás ezt mondja: Csak akkor lehetsz
megelégedett, ha hűséges sáfár vagy, aki a
pénzt Isten látásmódja szerint kezeli.

HŰSÉGES
SÁFÁR

