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SÁFÁRSÁG  ÖRÖME



A MUNKA 
SZEREPE AZ 

ÉLETÜNKBEN

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem 
úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul 
megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak 
szolgáljatok tehát.

 Kolossé 3, 23-24



Miért foglalkozunk ezzel a 
témával?

 Jézus 132 nyilvános megjelenése 122 olyan helyen történt, ahol 
emberek dolgoztak és tevékenységüket végezték,

 Jézus 52 példázata 45 munkahellyel, munkával kapcsolatos, 
 az Apostolok cselekedeteiben említett 40 isteni beavatkozásból 39 

munkahelyi környezetben történt, 
 Jézus életének több, mint 50%-át munkával töltötte, mint ács, 

egészen 30 éves koráig, utána teljes idejét „lelki szolgálatra” szánta 
oda, az életét pedig miértünk, hogy mi is ÉLJÜNK, 

 Jézus tanítványai világi állásban dolgozó emberek voltak, nem 
papok – Ő mégis velük építette fel az Ő Egyházát, 

 a munka (különféle kifejezések formájában) több, mint 800-szor 
szerepel a Bibliában, többször mint a „dicsőítés”, zene, dicséret és 
éneklés kifejezései összesen.

Forrás: Os Hillman (www.marketplaceleaders.org)



a munka nem büntetés, viszont a bűn nehezebbé tette 
„Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál 

feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről 
azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld 
átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész 
életedben! Tövist és bogáncsot hajt neked, és a 
mező növényét eszed.  Arcod verejtékével eszed a 
kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból 
vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a 
porba!” I.Móz.3.17-19.

A munka eredete

a munka héber szava: avodah=imádat, szolgálat, 
tehát Isten dicsőítésére, imádatára rendeltetett

Cipész – Várom az Úr Jézust, és közben foltozom a 
cipőket.



A munka fogalma

Fizikai értelemben vett munka (fizikai munka)
Termelő munka

 Pl. földműves, építőmester, 
Nem termelő típusú munkavégzés

 Pl. Sportolás
Szellemi értelemben vett munka (szellemi munka)

Logikai műveletek egymáshoz csatolása
 Pl. Irodai tevékenység

    Legmagasabb rendű munka – Missziói munka
„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink 

munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd 
maradandóvá!„ 

Zsolt.90.17



A munkáról

 Isten határozott parancsa – ÓSz, ÚjSz 2Thess 3,10
minden ember kötelessége a munka és 

kötelessége a pihenés – 2 Móz 20, 10
Sabbat=megállni, elállni valamitől, pihenj!
szenteld meg az ünnepnapot! 
a fontosság forrása nem a munka, hanem a 

munka Teremtőjével való kapcsolatban rejlik

„Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj, 
még szántáskor és aratáskor is pihenj.”  2 Móz 34, 21.



Isten szerepe a munkában

Isten szerepe: 
Ő ad képességet, értelmet   - 2 Móz 36, 1-2

 Ekkor Becalél és Oholíáb mindazokkal a hozzáértő férfiakkal 
együtt, akiknek bölcsességet és értelmet adott az ÚR, hogy el 
tudják készíteni a szentély különböző istentiszteleti eszközeit, 
elkészíttette azokkal egészen úgy, ahogyan megparancsolta az 
ÚR.  Hívatta tehát Mózes Becalélt és Oholíábot, és mindazokat 
a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az ÚR, 
mindenkit, akit szíve arra indított, hogy hozzáfogjon a munka 
elvégzéséhez.

„Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 
... mert mi Isten munkatársai vagyunk ...”      1 Kor 3, 6-9.       

   Ő ad eredményt  - 1 Móz 39, 1-2
Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az 

izmáeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember: 
Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka.  De az 
ÚR Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és 
egyiptomi urának a házában élt. 



Isten szerepe: 
Ő ad növekedést   - 1 Kor 3, 6-9

Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten 
adta.  Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki 
öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki 
ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga 
jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten 
munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten 
épülete vagytok. 

Ő ítéli meg a munkát            - Zsolt 75, 7-8
Mert nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől 

jön a fölmagasztalás, 8hanem Isten fog ítélni: egyiket 
megalázza, másikat fölmagasztalja. 

„Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 
... mert mi Isten munkatársai vagyunk ...”      1 Kor 3, 6-9.       

Isten szerepe a munkában



Ember szerepe a munkában
Ember szerepe: 
felelősségünk adottságaink, képességeink 

felismerése
képességeink fejlesztése, szakértelem szerzése
a saját helyünk megkeresése, elkérése

+
Munkához való hozzáállásunk!



Hozzáállás

hűséggel
megbízhatóan, lelkiismeretesen
a legjobb tudással
szorgalmasan, de nem túlhajszoltan
kitartóan, helytállva
ne látszatra
egymást segítve, nehéz időkön átsegítve
jó példát mutatva
imádságos szívvel

„Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik és 
amihez erőd van.”   Préd 9,10



Hozzáállás
Ne fizetségért, mert mindig kevés lesz
A munka szolgálat
Áldásként a környezetem számára
Szorgalom 
Családi munka

„Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? 
A királyok előtt állandó, nem marad meg az alsó rendűek között.”

Péld. 22.29

kinek dolgozol? 
Ő a munkaadód!

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem 
úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul 
megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak 
szolgáljatok tehát.

 Kolossé 3, 23-24



Mit mond a Biblia?
Miért legyen?   
Milyen célból?

Mennyi?  
Hogyan használjam?

12

„Gyűjts kitartóan!” 
Megtakarítás, Befektetés  



Gyűjts kitartóan! 
Péld. 21,20. „Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az 

ostoba ember pedig eltékozolja az
 Alapelvek:

 A takarékosságra:
⑥ Legyen rendszeres,
⑥ Legyen mértékletes,
⑥ Legyen átgondolt, (családban megbeszélt)

 A befektetésre:
⑥ Legyen mobil,
⑥ Legyen biztonságos,
⑥ Legyen ésszerű mértéke, 
⑥ Miatta ne lássak szükséget.

Szemléletmód!



Préd 2,9 Gyűjték magamnak ezüstöt és aranyat is, és 
királyok drágaságait és tartományokat; szerzék 
magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és 
az emberek fiainak gyönyörűségit, asszonyt és 
asszonyokat.

Préd 2,11 Valamit kívánnak az én szemeim: meg nem 
fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet 
semmi vígasságtól, hanem az én szívem örvendezett 
minden én munkámmal gyűjtött jókban; mivelhogy 
ez volt az én részem minden én munkáimból.

Zsolt 39,7 Bizony árnyékként jár az ember; bizony csak 
hiába szorgalmatoskodik; rakásra gyűjt, de nem tudja, 
ki takarítja be azokat!   
(önmagáért csak szokás - és káros)

Az ember gyűjtögető lény:

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=21&c=2&v=9#v7
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=21&c=2&v=11#v9
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=39&v=7#v5


Mt 6,19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a 
rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és 
ellopják;   (mi a kincs, és mi nem az? 1 ház, 1 autó, 1 repülőgép)

Mt 6,20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a 
hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a 
tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (hitből fakadó tettek)

Préd 3,5 Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek 
egybegyűjtésének; 

Péld 6,8 Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti 
eledelét.  (fiatal korban másképpen mint idősen)

Hogyan gyűjtsünk, és hogyan ne! ?

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=6&v=19#v17
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=6&v=19#v17
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=6&v=20#v18
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=6&v=20#v18
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=21&c=3&v=5#v3
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=21&c=3&v=5#v3
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=20&c=6&v=8#v6
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=20&c=6&v=8#v6


Péld 10,5 Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás 
idején a megszégyenítő fiú. (az alkalmas időt ne tévesszük el)

1Krón 29,16 Oh mi Urunk Istenünk! mind ez a gazdagság, a mit 
gyűjtöttünk, hogy néked és a te szent nevednek házat építsünk, 
a te kezedből való és mindazok tiéid! (felismerés!)

Hogyan gyűjtsünk, és hogyan ne! ?

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=20&c=10&v=5#v3
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=20&c=10&v=5#v3
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=13&c=29&v=16#v14


Péld 13,11 A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki 
pedig kezével gyűjt, megöregbíti azt. (hamis tőke= veszteség)

Jer 48,36 Ezért zokog a szívem Moábért, mint a síp, és zokog 
szívem a Kir-Héres férfiaiért, mint a síp, mivelhogy a kincsek 
elvesztek, a miket gyűjtött. (ami elveszhet, az el is vész)

Mik 6,14 Eszel te, de meg nem elégszel, és benned marad a te 
éhséged; és gyűjtesz, de nem takarítasz… 

Hab 2,6 Jaj annak, a ki rakásra gyűjti, a mi nem övé! De 
meddig? 

Jak 5,3 Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok 
rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, 
mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!  (mit 
szeretnél gyüjteni az utolsó napokban?)

Nem Isten szerint gyűjteni:

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=20&c=13&v=11#v9
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=20&c=13&v=11#v9
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=24&c=48&v=36#v34
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=33&c=6&v=14#v12
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=35&c=2&v=6#v4
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=59&c=5&v=3#v1


Ézs 55,2 Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket 
azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy 
jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. (Istenre 
hallgatni=kincs)

Jer 17,11 Mint a fogoly madár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, 
olyan, a ki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén 
elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá lesz. (az igazán gyűjtött kincs 
marad meg!)

Péld 28,8 A ki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, 
a ki könyörül a szegényeken. (tudatlanul is!)

Préd 2,27 Mert az embernek, a ki jó az ő szemei előtt, adott Isten 
bölcsességet és tudományt és örömöt; a bűnösnek pedig adott 
foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, 
a ki jó az Isten előtt. Ez is hiábavalóság és az elmének gyötrelme! 

Mik 6,10 Vannak-é még a gonosznak házában hamissággal gyűjtött 
kincsek, és ösztövér véka, amely útálatos? 
(lopott tárgyak beszélnek-e? Csalt javak jól működnek-e?) 

Nem Isten szerint gyűjteni:

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=23&c=55&v=2
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=23&c=55&v=2
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=24&c=17&v=11#v9
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=20&c=28&v=8#v6
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=20&c=28&v=8#v6
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=21&c=2&v=27#v25
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=21&c=2&v=27#v25
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=33&c=6&v=10#v8


Ez 28,4 Bölcseségeddel és értelmeddel gyűjtöttél 
magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s 
ezüstöt kincses házaidba.

2Krón 24,11 És időnként a Léviták által elviteték a 
ládát a király gondviselőjéhez, és mikor látták, 
hogy sok pénz van benne, eljövén a király 
íródeákja és a főpap választott embere, kiüríték a 
ládát, s azután ismét visszavitték helyére. Ezt 
művelék időnként, és nagy összeg pénzt 
gyűjtének.

2Kir 22,4 Menj fel Hilkiához, a főpaphoz, és 
számlálják meg az Úr házába begyült pénzt, a 
melyet gyűjtöttek az ajtóőrizők a néptől

5Móz 11,14 Esőt adok a ti földetekre alkalmatos 
időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a 
te gabonádat, borodat és olajodat;

Gyűjteni Isten szerint :

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=26&c=28&v=4#v2
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=14&c=24&v=11#v9
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=12&c=22&v=4#v2
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=5&c=11&v=14#v12


Mt 12,30 A ki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem 
gyűjt, tékozol.  (A gyűjtés Jézus vezetésével: kötelességünk!)

Jn 4,36 És a ki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt 
gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.

1Kor 16,2 A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a 
mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a 
mikor odamegyek. (gyülekezeti közösségi adományra gyűjts!)

2Kor 12,14  Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a 
szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. (anyagi és szellemi feladat)

1Tim 6,19 A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a 
jócselekedetekben, adakozzanak szívesen, részesítsenek 
javaikban másokat, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, 
hogy elnyerjék az igazi (örök) életet. (anyagiakban gazdag hívőknek szóló 
tanács)

Gyűjteni Isten szerint :

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=12&v=30#v28
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=12&v=30#v28
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=43&c=4&v=36#v34
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=43&c=4&v=36#v34
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=16&v=2
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=47&c=12&v=14#v12
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=54&c=6&v=19#v17


BEFEKTETÉS, TAKARÉKOSSÁG

Nem a pénz a rossz, hanem a pénz szerelme!

 Ahol a kincsed, ott van a szíved! 
 Aki magának gyűjt, az nem Isten szerint gazdag
 Legyen szoros kapcsolat, egyensúly a gyűjtés és 

adakozás között. 
A gyűjtés célja az adás, a felhasználás!!



Gyűjtés és szorgalom:
„Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba 

ember pedig eltékozolja azt.”Péld.21.20.

„Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon 
okosak: Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik 
nyáron az eledelüket.”Péld.30.24-25.

„A szorgalmasnak tervei csak hasznot hoznak, de 
mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut.”Péld.21.5.

Kevesebbet költ, mint amennyit keres (talál), a 
különbséget félre teszi.  M = B – K > 0, Megtakarítás

Jó tanács: Bevételből 10% Istennek
                                    10% megtakarítás!

 BEFEKTETÉS 
TAKARÉKOSSÁG

A Biblia  a gyűjtést, megtakarítást
                      tanítja, de 
elmarasztalja, ha az önzést szolgál



                   HAMIS

Gyűjtés, hogy sok legyen 
- hamis szabadság 
- h. biztonságérzet   

    - képmutatás
Meggazdagodás a jólétem 

céljából: elmúlik
Szerencsejáték a gazdagságért 

             sohasem elég

IGAZ

Sáfár vagyok: a dolgom, hogy 
több legyen,  Istennek célja van 
vele, öröm az áldáson

Gazdagság, hogy adni tudjak, 
adakozni, támogatni
Tudom: látásom van Istentől, 

hogy mit tegyek vele
Még nem tudom: Tartalék az 

addig, amíg Isten megmutatja
Tudom, hogy Isten használja  a 

javaimat
Példát élni az utódoknak

   miért gyűjtsünk, és adakozzunk?
INDÍTÉK-VIZSGÁLAT



A megtakarítás egy részét befektethetjük.  Pénzünk és időnk
Ezt kockáztathatom: el is veszhet

Határ: Amennyinél a jó motiváció megmarad     
Ha már nem tudsz vele jól sáfárkodni, akkor sok.

Mennyiségi ajánlat: 30 éves kortól legalább egy évi kereset 
legyen a Megtakarítás   (egy évet az Úrnak)

Általában a megtakarítást 3 felé osszuk:
1/3 tartalékra   pl.: krízis elhárítására (saját és másé)
1/3 rövid-távú fejlesztésre  pl.: fogászat, ruha, iskola, 

tetőcsere, utazás, stb. 
1/3 befektetésre (kamatozó, „megmaradó”, változó rész)          

Befektetés max. = 1/3 * Megtakarítás
         A megtakarítással is sáfárkodni kell!

          Befektetés – mennyit?



A széfben nem érték a pénz, csak ha forog
Időfaktor:  

A kamat nő az idővel,      k = t * T  (haszon a banknál)
a haszna pedig csökken, ha nem használom       
A befektetést használd fel időben!   Hit ugrás  H = T 

fordítsd értékeidet időtálló befektetésre , haszonra! (legalább 
10 évvel halálod előtt) 
Gyermekek segítése?
Emberek támogatása
Misszió munkás támogatása, lelki munkás 

fenntartása ? 
Gyülekezeti ház fenntartása, fejlesztése?
Evangélizáló iratok, könyvek, utak támogatása?

A  BEFEKTETÉS HASZNÁLATA



Kiscsoportos kérdések
A munka témakörhöz
Mennyit érdemes dolgozni – hol a határ?

Lehet-e életcél a munka?
Lehet-e hobby a munka?

Összhangban vannak-e a következők:
Az egészséges önbecsülésem?
A családom békessége és egysége?
A vágyaim és a lehetőségeim?

A gyűjtés témakörhöz
Gyűjtünk-e? 
Kell-e, hogy legyen megtakarításunk?
Milyen befektetésem legyen?
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