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Hetedik fejezet 

Miért beszélünk tanítványságról 

 a pénzügyek területén?  

  

Tudjuk, hogy a világ meghatározó nyelve a pénz, és úgy 

gondolom, hogy Isten Igéje az a zsinórmérték, amely elvezet a 

valós pénzügyi szabadsághoz. Maga Jézus is elmagyarázta, mi 

az igazi szabadság forrása. 

Azt mondta, hogy „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban 

tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság 

megszabadít titeket.” (János 8,31-32) A tanítvány a pénzügyek 

területén is alkalmazza azt, amit a Biblia a pénzkezelésről és a 

javakról mond. A tanítvány követi Jézus tanításait és példáját, 

ezáltal szabadon átélheti a pénzügyi tanítványság kalandját.  

A pénzügyi tanítvány három eredményt vár. Először is azt, hogy 

közelebbről megismerje Krisztust. Ez nem csak fejben 

megszerzett bibliaismeretet jelent, hanem tapasztalati 

megismerést, Jézus bennünk és általunk élő erejének 

megtapasztalását. Azt is várja, hogy szabadon szolgálhassa 

Istent, szabad legyen az adósságtól, ne kelljen aggódni, ott 

szolgálhassa Istent, ahova Ő hívja. Végül pedig szeretné a 

Missziói Parancs végrehajtását anyagilag is támogatni. Szeretné, 

ha az emberek egyre inkább nagylelkűek lehetnének, hogy 



támogathassák az egyház munkáját annak érdekében, hogy az 

betölthesse küldetését.  

Azt a feladatot bízta ránk az Úr, hogy „Menjetek el tehát, 

tegyetek tanítvánnyá minden népet... tanítva őket, hogy 

megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek." (Máté 

28,19-20) Ha nem tanítjuk arra az embereket, hogyan kell Isten 

szerint kezelni a pénzügyeiket, akkor figyelmen kívül hagyjuk 

Isten tanításának egy jelentős részét. Az a feladatunk, hogy 

tanítványokat képezzünk. A pénzkezelés hatással van életünk 

szinte minden területére; és egy tanítványnak ezeken a 

területeken jól kell teljesíteni. Hatással van arra, hogy mit 

eszünk, hogyan öltözködünk, miként pihenünk, de hatással van 

a kapcsolatainkra is. Az egyik területre elköltött pénz hatással 

van arra, mennyit költhetünk egy másikra. Komoly 

pszichológiai következményei vannak a pénzkezelésnek, 

ilyenek például a stressz és a szorongás. Ezek hatással vannak a 

jóllétünkre és arra, hogy mit tudunk mások jóllétéért tenni. A 

pénz érinti az élet minden területét, a gondolkodásmódunkat, mit 

érzünk és miről álmodunk. Kapcsolatok megszakadásához, 

hazugsághoz és lopáshoz is vezethet.  

Sokan úgy nőttünk fel, hogy a pénz témát – akár csak a politika, 

a szex és a vallás témáját – kerülni kell, minden áron. Lépten-

nyomon arra buzdítanak, hogy jobb, ha nem beszélünk róla, de 

ha szeretnénk helyreállítani az anyagi helyzetünket, muszáj róla 

beszélni.  



Több dolog is összejátszik annak érdekében, hogy ne akarjunk a 

pénzről beszélni, pedig az javíthatná a körülményeinket. Ilyenek 

a társadalmi tabuk, a megfélemlítés, a szégyen. Korrena Bailie 

gazdasági újságíró így fogalmaz: „Kevés dolog van, ami akkora 

örömet, szégyent, megelégedettséget, szorongást és stresszt 

okoz, mint a pénz.” „Ha az anyagi helyzeted stressz és szorongás 

forrása, természetes, hogy szeretnéd magadban tartani, hisz talán 

szégyelled is magad, kellemetlenül érintenek a döntéseid 

következményei” – folytatja. „Ha nem foglalkozol a 

pénzügyeiddel, a rendszeresen előforduló kisebb problémák 

komoly kihívássá fejlődnek.” 

Ha nem alkalmazzuk a Biblia tanítását a pénzügyeinkre, akkor 

életünk jelentős részét nem Isten Szent Lelke vezeti.  

Muszáj tehát a pénzügyi tanítványságról beszélni, tanítani, és 

életünkön keresztül példát mutatni. 

A pénzügyi tanítványság azt jelenti, hogy:  

 Istent tartjuk mindenek tulajdonosának (uralom).  

 jól kezeljük a tőle kapott forrásokat (sáfárság).  

 Isten céljai érdekében megosztjuk, amit ránk bízott 

(nagylelkűség). 

 átadjuk, amit tanultunk (tanítványság).  

A tanítványság a pénzügyek területén küldetés a hívő számára, 

hogy az Istentől kapott forrásokat (az idejét, pénzét, tehetségét, 

javait) Isten céljainak megfelelően, Isten szerint és az Ő 



dicsőségére használja. A pénzkezelés nem pusztán mindennapi 

gyakorlati feladat, sokkal inkább lelki gyakorlat. Minden 

hívőnek meg kellene tanulnia, mit jelent Jézust követni a 

pénzügyeink tekintetében is. A hiteles, biblikus tanításnak óriási 

hatása van a lelki növekedésre, és fontos, ha nem létfontosságú 

építőköve a tanítványság útjának. A biblikus sáfárság helytelen 

értelmezése több szempontból is káros a keresztényekre: az 

egyénre és a gyülekezetekre egyaránt. 

Az evilági gazdaság készségesen erőlteti ránk a bevett 

gyakorlatokat, legyen szó adósságról, materializmusról, vagy a 

„most azonnal” kultúráról. Mindez hátrányosan érinti a 

keresztény szolgálatokat, ami pedig a pénzügyi problémákon 

keresztül a lelki élet hanyatlásához vezet.  

Mindez hátrányosan érinti a keresztény szolgálatokat, ami pedig 

a pénzügyi problémákon keresztül a lelki élet hanyatlásához 

vezet. A pénzhez való kapcsolatod mindig is hatással lesz az 

Istennel való kapcsolatodra. 

Nézzünk meg nyolc nyomós érvet, hogy a tanítványoknak miért 

kell pénzügyeiket és javaikat is a Biblia szemszögéből vizsgálni:  

1. A pénz rendkívül fontos téma a Bibliában, és Isten 

világosan beszél arról, hogyan kezeljük a pénzügyeinket. 

Ami azt illeti, a Biblia majdnem 2400-szor említi a 

pénzt, ez pedig több mint kétszer annyi, mint ahányszor 

a hitről és a szeretetről – együttvéve – beszél. Nagyon 

fontos ez Istennek.  



2. Amellett, hogy Istennek fontos téma a pénz, Jézus is 

sokat beszélt róla földi élete során. Mondandójának 

15%-ában (beleértve a példázatok 40%-át) szó volt 

pénzről és javakról. Az evangéliumok feljegyzéseiben 

Isten országa után Jézus a pénzről beszélt a legtöbbet.  

3. A pénz küzd a figyelmünkért, azon van, hogy elterelje 

azt Istenről. „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.” (Máté 6,24) Máté a görög 

mammon szót használta a pénzre. Jézus leleplezte a pénz 

mögött álló hatalmat, ezt hívta ő mammonnak. 

Tanítványként a pénzkezelés nem pusztán mindennapi 

teendő, sokkal inkább lelki gyakorlat. 

Justin Welby, Canterbury érseke is említi a téma fontosságát. „A 

mammon oly erőteljes, hogy az életünk, hozzáállásunk és 

gondolkodásmódunk felett gyakorolt hatalmára mért csapás jó 

módja a szenvedés és keresztre feszítés valóságára való 

felkészülésünknek. Ennél jobbat nem tudok elképzelni.” 

4. Az anyagi gondok megölik az Igét, terméketlenné teszik, 

ezt látjuk a magvető példázatában is. „Másoknál a 

tövisek közé hullott a mag: ezek meghallják az igét, de e 

világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok 

megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz 

termést.” (Márk 4,18-19) Ha nem követjük Jézust a 



pénzügyeink tekintetében, a Biblia elveszítheti életünkre 

gyakorolt hatását. 

5. Belső lelki állapotunk külső fokmérője az, hogy miként 

kezeljük a pénzünket. „Mert ahol a kincsed van, ott lesz 

a szíved is.” (Máté 6,21) A világ legtöbb gyülekezetében 

nem beszélnek a pénzről. A pénzügyeink a 

magánügyünk. Azonban annak kezelése egyértelműen 

jelzi, hol a szívünk. Ha nem tanítjuk a biblikus 

pénzkezelést, akkor nem foglalkozunk az emberek szívét 

leginkább elfoglaló tényezővel. 

6. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme. „Mert 

minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után 

sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok 

fájdalmat okoztak önmaguknak.” (1 Timóteus 6,10) A 

pénz szerelme elvezet egy sor rossz döntéshez, akár 

gonosz dolgokhoz is; ilyenek például a szerencsejáték, 

csalás, lopás, hazugság és manipulálás.  

7. Elillan a szabadságod, ha nem tudod visszafizetni az 

adósságodat. „A gazdag uralkodik a szegényeken, és az 

adós szolgája a kölcsönadónak.” (Példabeszédek 22,7) 

Ha elmulasztasz akár csak egy törlesztőrészletet is, a 

hitelező tudomásodra hozza, kinek van elsődlegessége a 

pénzed felett. Megtapasztalod, micsoda hatalma van a 

hitelezőknek. Pedig Istennek kellene elsődlegességét 

élveznie az általunk kezelt pénz felett is. 

8. Ha nem ismerjük az Isten szerinti pénzkezelést, csorbát 

szenved Jézussal való kapcsolatunk is. „Elpusztul 

népem, mert nem ismeri Istent....” (Hoseás 4,6) A 



gyülekezeteinkben alig-alig tanítunk a pénzről és a 

javakról, ez pedig oda vezet, hogy a gyülekezet tagjai 

küszködnek az ismeret hiányában, és ezáltal lemaradnak 

Istennek az életükről szóló legjobb tervéről.  

A felsorolt érvek ösztönözzenek minket arra, hogy tanuljunk a 

biblikus pénzügyi alapelvekről, alkalmazzuk és tanítsuk is 

azokat mindennapi életünkben. 

 
 
(Ez a fejezet egy kiemelt rész Peter J. Briscoe Pénzügyi 
Tanítványság című könyvéből. A könyv fordítását és kiadását a 
KEVE Társaság - Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága 
- koordinálja. Tervezett megjelenés: 2022. szeptember)  
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