
Pénzügyi szabadságban élni – Álom vagy valóság? (2019) 
Vágyunk az Úrral való személyes kapcsolatra, és keressük is ezeket az alkalmakat. Ehhez hol 

hosszabb, hol rövidebb időre ki is tudunk vonulni a „világból”. Kulcsfontosságú, hogy az életünk 

hétköznapjait meghatározó döntéseket megbeszéljük-e Istennel.  

Naponta sok apró pénzügyi döntést hozunk. Ezeknek egy része könnyen, szinte már rutinszerűen 

megy. A nagyobb horderejű pénzügyeket (is) érintő döntések meghozatala azonban már nem olyan 

egyszerű. Teherrel jár, a tudatosság és/vagy megfelelő ismeret hiányában hozott döntéseink 

következményeit hosszú távon cipeljük, cipelhetjük.  

Valóság-e a pénzügyi szabadságban való lét? Eljuthatunk-e valaha a teljes pénzügyi szabadságra, 

függetlenül attól, hogy mennyi pénz van a zsebünkben és a bankszámlánkon? Mitől függ, hogy lelki 

terhektől mentesen tudjunk gondolni a pénzügyeinkre? Hogyan tekintünk a pénztárcánkra, 

bankszámlánkra, javainkra? Érdemes önvizsgálatot tartanunk, hogy adtunk-e már erre valaha őszinte 

választ magunknak. És Istennek?  

Sok félelem társul a pénzhez, a vagyonhoz, legfőképpen a belőlük alkalmanként adódó pénzügyi 

bizonytalansághoz. Kutatásokban kimutatták, hogy a leggyakoribb félelemforrás a pénzügyekkel 

kapcsolatos. Tudjuk, hogy „nem a félelem lelkét adta nekünk Isten” (2Tim 1,7). Hogyan fér meg akkor 

a kettő együtt? A félelem forrása a bizonytalanság, a bizonytalan jövő. 

Ha nem tudjuk a szükségleteinket, igényeinket saját forrásból finanszírozni, akkor hitelfelvételben is 

lehet gondolkodni. Isten a Bibliában nem beszél arról, hogy milyen esetben lehet tartozásunk. 

Howard Dayton megfogalmazta azokat a szempontokat, amikor lehet jelzálogkölcsönünk, illetve hogy 

mikor vehetünk fel hitelt üzleti tevékenységünk finanszírozására. A „megengedett adósság” azonban 

csak akkor járható út, ha a következő kritériumok együttesen teljesülnek: 

• Amit a hitelen megszerzünk, értékben növekedhet, vagy jövedelemtermelő képességgel bír. 

• A megszerzendő tulajdon értéke mindig magasabb az arra felvett hitel értékénél. 

• Az adósság törlesztése nem éri el azt a szintet, mely indokolatlanul túlfeszíti a 

költségvetésünket. 

A meggondolatlan hitelfelvétel megakadályozhatja az Úrral való személyes kapcsolatot! Tudatában 

kell lennünk, hogy a hitelt vissza kell fizetni, még akkor is, ha a hitelfelvételnél meglévő 

körülményeink megváltoztak. A Példabeszédek szerint „A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós 

szolgája a kölcsönadónak.” (Péld 22,7) Ez azt jelenti, hogy ha adósságunk van, akkor a kölcsönt adó 

szolgái vagyunk. Minél nagyobb az adósság, annál inkább szolgaként viselkedünk. Bár a Szentírás nem 

mondja kifejezetten bűnnek az adósságot, de nem is bátorít erre.  

Érzékeljük a környezetünk nyomását a jobb és menőbb dolgok megszerzéséért: úgy érezzük, lépést 

kell tartanunk a körülöttünk élőkkel és a vágyainkkal. Mi is beszerezzük a legújabb kütyüket, ruhákat, 

hogy elfogadjanak a barátaink, mivel úgy gondoljuk, hogy ez az, ami jár nekünk, ez kell nekünk, erre 

van szükségünk a boldogságunkhoz. Nagyon sok problémát veszünk ezzel magunkra, amelyek 

kihatással vannak az életünkre, és mégsem okoznak megelégedettséget. 

Bármennyi is a rendszeres bevételünk, Isten arra tanít bennünket, hogy legyünk szabadok az 

adakozásra, bőkezűségre. Amikor megkapjuk a havi bevételünket, tegyünk félre az adakozásra és a 



megtakarításra, mert a váratlan kiadások váratlanul érkeznek. Az Úr ígérete számunkra: „Bölccsé 

teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32,8) 

Minél több időt szánunk Istennek a Bibliában tett kijelentései megismerésére és alkalmazására az 

életünkben, annál jobban fel tudunk készülni a nehéz helyzetekre. A teljes pénzügyi szabadsághoz 

vezető úton való előrehaladásunk egyik legnagyobb haszna, amikor van pénzügyi tartalékunk egy 

váratlan válsághelyzetre. 

Írásunkban sok kérdést fogalmaztunk meg, és reméljük, még több kérdés fogalmazódott meg az 

Olvasóban. Ez így is van rendjén. Legyen rájuk őszinte válaszunk!  

Istennek hála, a Fasorban is elindulhatott a Compass – Isteni pénzügyek bibliatanulmányozó sorozat. 

A gyülekezeti tagok már több csoportban megtapasztalhatták az áldásait, és a tanultakat hétköznapi 

pénzügyeikben is alkalmazzák.  

A Biblia azért foglalkozik olyan sokat a pénzzel és a vagyonnal, mert  

1. pénzügyeink kezelése hatással van az Úrral való kapcsolatunkra; 

2. a pénz Krisztus elsődleges versenytársa az életünk feletti uralomban; 

3. a pénz alakítja a jellemünket; 

4. az Úr azt szeretné, hogy meghatározott módszerünk legyen a pénzügyeink kezelésére, a 

gyakorlatban is hűségesek legyünk. 

A Biblia pénzügyekre vonatkozó előírásainak alkalmazása időigényes utazás. Könnyű 

elbizonytalanodni, amikor pénzügyeink nincsenek teljesen az ellenőrzésünk alatt. Általában az 

embereknek legalább egy évbe kerül, mire az útmutatások többségét alkalmazni tudják, és még több 

időbe telhet az elkövetett pénzügyi hibákat kijavítani. Sok Compass – Isteni pénzügyek 

bibliatanulmányozó sorozatot elvégző dönt úgy, hogy továbbadja ezeket az ismereteket. Tudjuk azt 

is, hogy maga a tanító tanulja a legtöbbet, így a tanfolyamon másokat segítve haladnak maguk is 

előre a teljes pénzügyi szabadság felé. 

Köszönjük továbbra is a szolgálatunkért elmondott imádságokat. 
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