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SÁFÁRSÁG  ÖRÖME



Adós: Az anyagi korlátokat átlépte, hiánya keletkezett
(nem várt esemény / helytelen gazdálkodás /
  kívánt javak / kezesség miatt,  stb.) 

Pénzhiány – többet költök, mint amennyi 
rendelkezésemre áll
hiány, melyet pótolni kell!

 Hitel – rendelkezésre bocsátott, lehívható pénzkeret, 
 Kölcsön – a hitelező a pénzt az adós rendelkezésére bocsátja

Tartozás: fedezettel bíró törlesztendő pénz
Adósság: fedezetlen tartozás
Hitelező, Kölcsönt adó: a hiányom fedezésére 

rendelkezésre álló személy

Alapfogalmak



Mit tanít a Biblia?

A Biblia nem tiltja az adósságot, de véleménye van 
róla: (2 kir. 4: 1-7)
A Elizeus története egy özvegyasszonnyal: 

 Nyomorúságos a helyzete
 Az Isten emberétől kér tanácsot
 Együttműködött az Isten emberével
 Megtett mindent, amit tudott

Isten nem akarja, hogy adósságban éljünk
Meghallgatja az imát

Az adósság hatással van az ember életére
A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a 
kölcsönadónak                                                          Péld 22,7 



Az adósság hátrányai
Anyagi kárt okozhat, veszélyes, kiszámíthatatlan 

helyzetbe sodorhat  
kamat, jelzálog 

Érzelmi kár az egyénben, kapcsolatokban
Róma 13:8  Senkinek semmivel ne legyetek adósai…
I.Kor. 7,23 Áron vétettetek meg: ne legyetek 

emberek rabszolgái
Ján. 8: 36 Ha tehát a Fiú megszabadít, valóban 

szabadok lesztek
Negatív kihatása lehet a jövőre



Az adósság kezelése

Szabaduljunk meg az adósságtól: fizessük vissza
Anyagi javaink számbavétele 

A sáreptai asszony I Kir 17,8-16
Készítsünk költségvetést!
Tartozási lista, törlesztési ütemterv
Ne másszunk bele újabb adósságokba
Megelégedettség - „Nagy nyereség a kegyesség 

megelégedéssel”  1 Tim 6,6-9

Imádság   „Kiálts hozzám..” Jer 33,1-3! - Nála a megoldás. 
     „Kérjetek ..”    Mt 7,7-9 / Lk 11, 5-10

Ne aggódjatok! Keressétek Isten Országát! Mt 6, 31-33 



Az adósság elkerülése
Becsületesség Isten szerint
A tartozások kifizetése
Meggondolt tartozások vállalása
Költségvetés, tervezés, meggondoltság
Mértékletesség, önmegtartóztatás
Megelégedettség
Hűség a sáfárságban

„Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!”



Adakozó szív – adakozó élet
Jól tudom, oh én Istenem, hogy 

te a szívet vizsgálod és az 
igazságot szereted. 

Én mindezeket tiszta szívemből, 
nagy jó kedvvel adtam, 

s látom, hogy a te néped is, 
amely itt jelen van, nagy 

örömmel, szabad akaratja 
szerint adta ezeket néked.

1 Krón 29,17.



Az adásról
Az adomány héber megfelelője: 

áldozat, és ajándék, a tisztelet 
és a szeretet kifejeződése, 
Önmagától elvon valamit, 
lemond valamiről, hogy adjon

Az adás jelentése: 
vetés, áldozat, lemondás, 
nagyvonalúság, alázat, 
szeretet, engedelmesség, 
lehetőség, eszköz, fegyver, 
kitörési pont



Az adásról
Hitből adni: 
Kételkedés nélkül, szabadon
Hittel – áldás lesz annak, akinek szánom
Tudva, hogy adományom Isten céljait szolgálja, engem 

pedig épít!

Az adakozás nem lehet öncélú, Isten céljait kell szolgálnia!

Meg kell értenünk, hogy Istennek elsősorban nem a pénzünkre van
szüksége, hanem a nagyvonalú, adakozó, önfeláldozó szívre. 
E szív formálásában, alakításában fontos eszköz Isten számára az
adakozás, tehát az adás nem cél, hanem eszköz. 



Mennyit és milyen módon kívánja Isten

Abból adunk, amit Istentől kaptunk, mert minden az Istené 
Ezt mondja Isten: 
Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. (Zsolt 50/12)

Az értéket nem a mennyiség, hanem a szívünk állapota jelenti 
Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. 
(Márk 12/42)

Szeretet által munkálkodó hitből 
És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig 
nincs bennem: semmi hasznom abból. (1 Kor 13/3)

Örömmel, jókedvvel, nem kötelességből 
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy 
kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti az Isten". (2 Kor 9/7)

Bőven 
Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. (2Kor 
9/6)

Adakozás, adomány, alamizsna



Mennyit és milyen módon kívánja Isten

Adakozás - Tized 
Isten korlátlan tekintélyét ismerjük el – szent rész, ez az 

Istené, ezért ezzel Ő rendelkezik  - (Mal 3/10)
Ószöv. (3 Móz 27/30, 4 Móz 18/21) több tized is volt
Új szöv. (Zsid 7/4,6,8,20, Máté 23/23 – nem kell elhagyni…)

"Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, 
mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a 
köményből, de elhagytátok mindazt, ami a 
törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos 
ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget; pedig 
ezeket kellene cselekedni, és azokat sem 
elhagyni.”                                       Mt.23.23.



Mennyit és milyen módon kívánja Isten

Adomány 
Isten munkájára, az evangélium hirdetésére, misszióra, 
szervezeteknek

„A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom 
nektek.” (2 Kor 9/1)

„Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a 
testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék 
elő a már megígért adományokat, hogy az úgy 
legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig mint 
kényszerű adomány.” (2 Kor 9/5) 



Mennyit és milyen módon kívánja Isten

Alamizsna 
rászorultaknak, 
- hittel, ítélkezés nélkül, (1 Ján 3/17,18, Máté 6/2-3)

Gyülekezeten belül:
Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a 

testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, 
abban hogyan lehetne az Isten szeretete? (1Ján.3/17,18)

Gyülekezeten kívül:
Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, 

ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az 
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, 
mondom néktek: megkapták jutalmukat. 

Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, 
mit tesz a jobb, (Máté 6/2-3)



Mennyit és milyen módon kívánja Isten

Mennyit adhatunk?
 semmit
 a lehetőségnél kevesebb
 lehetőség szerint
 erőnk felett

A hit általi adakozásunk mértékével határozzuk meg az aratás arányát  
Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel 
adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek 
viszonzásul nektek. (Luk 6/38)



Az adakozás akadályai

• hitetlenség, 
• engedetlenség, 
• lázadás, 
• törvénykezés, 
• önzés, 
• irigység, 
• félelem, 
• aggodalmaskodás, 
• féltékenység, 
• gyűlölet, 
• harag, 
• kevélység, 
• az ördög nagyon nem akarja, 



Mit ígér Isten a jószívű adakozóknak

Változik a szívünk, jellemünk, az Úrhoz való viszonyunk

Örömöt (Csel 20/35) jobb adni, mint kapni

Betölti a szükségeinket…(Fil 4/19)

A bőség földjét (Zsolt 112, Péld 3/9-10, 5 Móz 28/11)

Aratást (2 Kor 9/6, Gal 6/9)

A szegénység nem Isten áldása, de önmagában nem bűn 
(5Móz 28/15 átok)



Kiscsoportos kérdések
Az adósság témakörhöz
- Mit jelent átlépni az anyagi korlátokat?
- Melyik jobb:
   - tartozok, és közben én használom a pénzt?
   - nem tartozok senkinek, azonban szerények a 

  lehetőségeim…
Az adakozás témakörhöz

Tényleg jobb adni mint kapni? – őszintén! 
Lehet-e összecserélni az adakozást, az adományt és az 

alamizsnát?
Mit szólsz ehhez a véleményhez – most magamat 

támogatom az adományommal?


	Dia 1
	Alapfogalmak
	Mit tanít a Biblia?
	Az adósság hátrányai
	Az adósság kezelése
	Az adósság elkerülése
	Dia 7
	Az adásról
	Az adásról
	Mennyit és milyen módon kívánja Isten
	Mennyit és milyen módon kívánja Isten
	Mennyit és milyen módon kívánja Isten
	Mennyit és milyen módon kívánja Isten
	Mennyit és milyen módon kívánja Isten
	Az adakozás akadályai
	Dia 16
	Kiscsoportos kérdések

