
„HARAPNIVALÓ” 

…amit Isten ránk bízott…

Kecskemét, 2016. április-június

SÁFÁRSÁG  ÖRÖME



megismerni a lehetőségeket, és 
úgy költekezni, hogy szabad maradjak

A költségvetés célja

Nem tanuljuk, csak ellessük. Mit lestünk el otthon?
A költségvetés: leírni azt amit csinálok egy hónapig…, évig, és 

elemezni, rendszerezni
Segít a technika, (excell tábla), újabban a bankok weboldalai is 

már

A költségvetés készítésének technikája



A költségvetés szerkezete
BEVÉTELEK

Istentől nyert források
MISSZIÓ

Istennek felajánlott rész
KIADÁSOK

A maradvány felelős elosztása E 
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Jó költségvetés: Egyenleg >= 0



BEVÉTELEK

A költségvetés szerkezete

Munkavégzésből származó jövedelmek
Szellemi termékből származó jövedelmek
Természetbeni juttatások
Értékesítésből származó jövedelmek
Ingatlanból származó jövedelmek
Egyéb jövedelmek

Minden forrásaim Tebenned vannak!
Zsolt.81.7.



BEVÉTELEK

A költségvetés szerkezete

Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, amit ne kaptál 
volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicskedel, mintha nem kaptad volna?

I.Kor.4.7.



MISSZIÓ

A költségvetés szerkezete

Az úrnak szánt rész
Mindig a legjobb legyen!
Először félretenni – később nehezebb
Közösen megbeszélt, támogatandó missziós célok

Adakozás
Adomány
Alamizsna



MISSZIÓ

A költségvetés szerkezete
Adakozás
Adomány
Alamizsna



KIADÁSOK

A költségvetés szerkezete

Mire költsünk?
Amire biztosan kell, azt helyezzük előtérbe

Rezsi, élelem, ruházat, hiteltörlesztés
Vásárlási szokásaink meghatározzák a pénzköltést
Segít a költségvetés – mi fér bele?



KIADÁSOK

A költségvetés szerkezete



EGYENLEG

A költségvetés szerkezete

Bevételek – Misszió – Kiadások = Maradvány
A maradványt osszuk 3 részre

Váratlan eseményekre
Beruházásokra, családi programokra
Befektetésekre



AjánlottFelhasználási arányok



Tervezet
t

Felhasználási arányok



Ténylege
s

Felhasználási arányok



GYERMEKEK
A szülő felelős azért, hogy gyermeke jó sáfár legyen!

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha 
megöregszik, akkor sem tér el attól.”Péld.22.6.

 Szóbeli kommunikáció
 Példamutatás
 Gyakorlati tapasztalatok
 Kritikus anyagi területek
 Stratégia, ami által függetlenné válnak



GYERMEKEK
SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ:
„Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma 

parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és 
beszélj azokról akár a házadban vagy, akár úton jársz, 
akár lefekszel, akár felkelsz.”5Móz.6.6-7.

Beszélj, beszélj, beszélj!!
Kommunikációs zavar okozza a legtöbb problémát
PÉLDAMUTATÁS:
A tetteink hangosabban beszélnek, mint a szavaink.
Nagy felelősség, hogy gyermekeink olyanok lesznek, 

mint mi vagyunk.



GYERMEKEK
GYAKORLATI TAPASZTALATOK:
A, zsebpénz:
Valamilyen feladatért, vagy anélkül; adjunk egy keveset, rendszeresen ugyanannyit, 

hadd gazdálkodjon.
Ha elfogy, akkor se adjunk soron kívül.
B, költségvetés:
Három doboz: 1, amit Istennek szán
                       2, megtakarítás
                       3, költőpénz
Beszéljük meg velük az anyagi dolgainkat.
Nem baj, ha tízéves kora körül már kisebb „fizetős” munkát vállal.
C, adósság:
Tanítsuk őket gazdálkodni, néha kisebb kudarcélmény is megengedhető
D, adakozás:          10% az Istené
Ha külön segítünk egy családot, tegyünk ki egy perselyt, adjunk lehetőséget, hogy ők 

is hozzájáruljanak. 



GYERMEKEK
KRITIKUS ANYAGI TERÜLETEK:
a, a család szerepe
Töltsünk a családdal sok időt együtt: anyu, apu, gyerekek!
b, különösen nagy, vagy váratlan kiadások, beruházások
Jönnek olyan anyagi próbák, amelyek kipróbálják hitünket.
Tanuljunk együtt imádkozni: „…mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma…”
c, veszélyek, kísértések
Reklámok: akkor leszel vonzó…
                 e nélkül semmit sem érsz…
                 ha ezt megveszed nem lesz gondod semmire…
Túl sok pénzt ne adjunk gyermekeinknek!
Ne engedjünk megvenni mindent, még ha logikusan érvel is!
A FÜGGETLENSÉGRE VALÓ FELKÉSZíTÉS:
      a staféta bot átadása egy kritikus pillanat.
      bízzuk Istenre, hogy gyermekeink is átélhessék a sáfárság    örömét nehézségeivel 

együtt, az Isten dicsősségére



Kiscsoportos kérdések
A költségvetés témakörhöz
- Miért jó leírni a költségvetés tervezetét?
- Milyen arányt tartasz jónak a felhasználás területén?
   - kis fogyasztás, nagy felhalmozás?
   - kevés megtakarítás, inkább fogyasztás…
A gyermekek pénzügyi nevelése témakörhöz

Jó-e a gyermekeket ilyen felnőttes dologgal terhelni? (mint a 
pénzügyek)

A gyermekeknek mindig kevés pénzük van. Akkor is tanítsuk 
őket adakozásra?
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