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SÁFÁRSÁG  ÖRÖME



A gyülekezet, mint Krisztus Teste, 
mennyei testület - a Földön. 

Mivel a Földön működik földi, anyagi 
szükségletei vannak, de szellemisége, 
munkájának a célja mindig mennyei. 

Ez határozza meg gazdálkodásának az 
alapelveit.

1. Alapelv - Mennyei testület a földön



A gyülekezet az Úrnak adott pénzzel és más 
anyagi javakkal gazdálkodik, ezért ezeket a 
javakat kizárólag Isten országának építésére, 
evangéliumi és missziós célokra használja. 

Pl. anyagi javait nem fordítja üzleti 
vállalkozásra, kölcsönt sem ad üzleti 
vállalkozáshoz, sem létfenntartáshoz. 
(kivéve természetesen a rendkívüli 
rászorultságból adódó helyzetek kezelését.)

2. Alapelv - Az Úrnak adott javak



2. Alapelv - Az úrnak adott javak

 Istennek szentelt eszközök 

amit Krisztusnak ajánlunk fel, annak e földön a 
gyülekezet lesz a sáfára.
 Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed 

zsengéjéből. (Péld.3.9)
  És nem a miképen reméltük, hanem önmagukat adták 

először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratjából. 
(II.Kor.8.5)



2. Alapelv - Az úrnak adott javak
 A gyülekezeti vagyon formái

• pénzeszköz 
• anyagi adomány
• idő, melyet Isten ügyében tölt el valaki úgy, hogy nem 

kér, és nem kap érte ellenszolgáltatást. (Gondoljunk arra, 
hogy az elvégzett munkát, ha meg kellett volna vásárolni, 
az bizony pénzbe került volna.).



A missziós és evangéliumi célokat a 
gyülekezet Vezetősége – mint a közösség 
anyagi ügyekben folyamatosan felelős 
testülete – határozza meg.

3. Alapelv – A missziós célok.



3.Alapelv - A gyülekezet Krisztus Teste
MISSZIÓS CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

 Misszió (mission) küldetésnyilatkozat 

amely meghatározza a gyülekezet lényeges vagy 
alapvető célját a mikro-környezetben.

 Jövőkép (vision) rögzített nyilatkozat 

amely a gyülekezet saját ambícióinak szavakba, mondatokba 
öntését szolgálja a kitűzött stratégiai célokkal összhangban.



 Stratégiai terv (strategic plan)  

a gyülekezet fejlődésének (a misszió és jövőkép alapul 
vételével) 5-10-15 évre irányt mutató elképzelések rendszere.

 Taktikai terv (tactic plan) 

rövidebb időre szól, a stratégiai célok elérését segítő közvetlen 
feladatokat, módszereket és eszközöket foglalja magába.

3.Alapelv - A gyülekezet Krisztus Teste
MISSZIÓS CÉLOK MEGHATÁROZÁSA



Ajánlatos, hogy a gyülekezet szociális 
jellegű támogatások céljából külön un. 
szociális pénztárt hozzon létre. 
Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a 

miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti 
is azonképen cselekedjetek. 
 A hétnek első napján mindenitek tegye félre 
magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne 
akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. 
(I.Kor.16.1-2)

4. Alapelv - Szociális pénztár. 



Az Úrnak adott adomány szent, az Úr 
tulajdona, ezért a gyülekezet 
gazdálkodása legyen szent, átlátható, 
ellenőrzött, naprakész és pontos. 

5. Alapelv - Tisztaság, átláthatóság.



5. Alapelv - Tisztaság, átláthatóság

 vegyük számba a gyülekezeti eszközöket  

külön-külön a pénzt és a tárgyi eszközöket is.

 készítsünk leltárt az eszközök meglétéről

célszerű felmérni, hogy van-e olyan tárgyi eszköz 
amire a gyülekezetnek már nincs szüksége.

   (a raktározás is komoly teher)



A gyülekezet rendeljen ki arra alkalmas 
személyeket, mind a pénz (és más 
anyagi javak) kezelésére, a könyvelésre 
és az ellenőrzésre, úgy a missziós, mint a 
szociális pénztár területén. 

A gazdálkodás területén kirendelt 
személyek precíz és ellenőrzött 
munkája a bizalom és az adakozásra 
kész lelkület jó légkörét teremti meg a 
gyülekezetben.

5. Alapelv - Tisztaság, átláthatóság.



A gyülekezet gazdálkodásának 
szervezésére, a gazdálkodás irányítására 
kirendelt és abban részt vevő személyek 
feladatát és hatáskörét a gyülekezet 
Vezetősége körültekintően határozza meg.

6. Alapelv - A személyek feladata 
és hatásköre.



A gyülekezet pénztárosa és a szociális 
pénztár időnként - legalább évenként 
egyszer – részletes beszámolót készít, és 
mond el a Vezetőség előtt és - ha a helyi 
gyülekezet ezt igényli - a gyülekezet 
előtt is. Kívánatos, hogy a pénztáros 
beszámolóját követően a pénztári- 
ellenőrök is számoljanak be az 
ellenőrzés eredményéről.

7. Alapelv - Részletes beszámoló.



Az adakozás módját (a gyakorlatban történő 
megvalósítását) a helyi gyülekezet 
határozza meg. 

A kialakult gyakorlat többféle lehetőséget 
mutat. 

A gyülekezet hatásköre – a Vezetőség 
javaslata alapján - az adakozás módjának 
meghatározása.

8. Alapelv - Az adakozás módja.



A gyülekezet, illetve a Vezetőség hatásköre az is, 
hogy legyen-e névszerinti adakozás, vagyis 
nyilvántartsák-e név-szerint az adakozókat, és ha 
igen, a pénztári beszámolás alkalmával az összeg 
megjelölése mellett, megnevezzék-e az adakozó 
nevét is. (A névszerinti adakozás mellett szól a 
pontosabb ellenőrizhetőség, esetleges 
adóigazolás és a példaadás fontossága: Pl. Pál 
példaként állítja a Korinthusiak elé a 
macedónokat). 

9. Alapelv - Név szerinti adakozás.



A névszerinti adakozás ellen Jézusnak a 
kérése szól: „amikor adományt adsz, ne 
tudja bal kezed, mit tesz a jobb, 
adakozásod titokban történjék.” (Mt.6:3-4) 
– Bár valószínű, hogy Jézus itt 
személyeknek adott alamizsnáról beszélt.

9. Alapelv - Név szerinti adakozás.
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