
Példabeszédek a pénzkezelésről



Bölcsesség 
többet ér a 
pénznél

Mert
értékesebb a 

bölcsesség az
igazgyöngynél, 

és nem
fogható hozzá

semmiféle
drágaság. 
Péld 8,11



Vagyonban
bízni

balgaság

„Elbukik, aki
gazdagságá-

ban bízik” 
Péld 11,18



A pénz nem
menti meg az
embert

„Nem használ a 
vagyon a harag
napján.” 
Péld 11,4



A kapzsiság
csapdája

„Vagyont akar
szerezni a kapzsi

ember, de nem
tudja, hogy

ínségbe jut.” 
Péld 28,22
Péld 30,15



Minek mutatom 
magamat?

„Van, aki 
gazdagnak mutatja 
magát, pedig 
semmije nincs, van, 
aki szegénynek, 
pedig nagy a 
vagyona.” Péld 13,7



Út a 
gazdagsághoz

„Az alázatnak ás az Úr 
félelmének jutalma gazdagság, 
dicsőség és élet.” Péld 22,4



Megelégedettség

”Se szegénységet, se 
gazdagságot ne adj 
nekem!” Péld 30,8
„Nem hagyja az Úr éhezni 
az igaz embert, de a 
bűnösök mohóságát 
elveti.” Péld 10,3

Emberi elégedettség
(20. század), 

Edgard Farasyn 
festménye



Szorgalom• „drága kincs az 
embernek a 
szorgalom” Péld 12,27
• „a szorgalmas munka 

meggazdagít.” Péld 
10,4
• Péld 6,6-11: végy 

példát a hangyáról!
• Péld 12,24
• Péld 13,4: a lusta csak 

vágyakozik



Munka
„Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek 

csak a szája jár, az inségbe jut.” Péld 14,23



Becsületesség

• „Nem használnak a bűnnel 
szerzett kincsek.” Péld 10,2
• „Jobb az igaz úton szerzett 

kevés, mint a törvénytelenül 
szerzett nagy jövedelem.” 
Péld 16,8



Adj!

”Tiszteld az Urat 
vagyonodból és egész 
jövedelmed legjavából, 
akkor bőségesen 
megtelnek csűreid, és 
must árad sajtóidból.” 
Péld 3,9-10



Adósságról„Ne tartozz azok 
közé, akik kezet 
adnak, és 
adósságért 
kezességet vállalnak! 
Péld 22,26
„A gazdag uralkodik 
a szegényeken, és az 
adós szolgája a 
kölcsönadónak.” 
Péld 22,7



A pénz haszna

„Az igaznak a keresetéből élet 
lesz, a bűnösnek a jövedelméből 
vétek.” Péld 10,16

”A jó ember örökséget hagy még 
unokáinak is, a vétkes vagyona 
pedig az igazra vár.” Péld 13,22



„A pénzt könnyű megkeresni 
ahhoz képest, mint amilyen 
művészet azt célszerűen kiadni. 
A krumplit mindenki ki tudja 
szedni a földből, de tíz asszony 
közül csak egy tudja azt jól 
elkészíteni, jó ebédet főzni 
belőle. Nem azért gazdagszik 
meg az ember, mert sokat 
keres, hanem mert célszerűen 
tudja beosztani és kiadni azt a 
pénzt, amit keresett.”
Spurgeon



Befejezés: 
bölcsesség

•Megelégedés
•Takarékosság
•Szorgalmas 
munka
•Tisztesség


