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HITEL-FELVÉTEL? 
Írta: Illéssy János 

 
Tudjuk, hogy a Szentírás rendkívül negatívan áll a hitel-felvételhez: Az eladósodottságot néhol szolgaságnak, máshol egyenesen 
átoknak tekinti, a hitelmentességet pedig áldásnak és szabadságnak. Sokan érezzük ennek a hozzáállásnak a mély igazát, különösen a 
2008-ban kirobbant krízis óta. 
 
Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor a hitel- felvétel jó opciónak – talán egyedüli opciónak – tűnik. Amikor egy fiatal, 
többgyermekes család szeretne saját ingatlanban lakni, olyanban, amelyben elfogadható körülmények között tudnak gyermekeket 
nevelni, akkor szinte reménytelen addig várni, amíg a családi jövedelemből a vételárat meg tudják takarítani. Mit lehet nekik 
tanácsolni? Marad a lakásbérlés – vagy jöhet a hitel? 
 
Hasonló helyzetben találhatja magát egy vállalkozó is. Egy adott pillanatban megnyílhatnak olyan üzleti lehetőségek, melyekre gyorsan 
kell reagálni, legtöbbször pénzügyi befektetéssel. De mi van, ha vállalkozásunkban nincs annyi készpénz, mint amekkora az igényelt 
befektetés? Áldozzuk fel az előrelépési, fejlődési lehetőséget a teljes hitelmentességért? Vagy folyamodhatunk fejlesztési hitelhez?    
 
Sok hasonló példát lehet még felhozni. De mit mond nekünk Isten? Bűn-e a hitel felvétele? Ha nem, akkor milyen esetekben lehetséges 
egy körültekintő és Istenben bízó ember számára? Ezek a kérdések manapság egyre többször felmerülnek, hiszen a hitelpiac kissé 
nyugodtabbnak látszik, a kamatok lezuhantak és vonzóvá váltak, és sok ember ismét munkához és jövedelemhez jutott. 
 
Bár Isten negatívan ítéli meg az eladósodottságot, a hitel felvétele nem jelenik meg bűnként. Talán nem alaptalan az analógia az 
alkohol fogyasztással. Bűn-e bort inni? A Biblia alapján én nem hinném, Jézus is megtette. De Isten óva int a túlzott fogyasztásától, 
mert függőséget, azaz rabszolgaságot okoz – ekkor válik bűnné. Amikor az Isten és az ember közötti bensőséges kapcsolatot bármilyen 
formában rombolja, amikor a hétköznapokban fontosabbá válik, Isten, amikor sikerül Isten „elé” befurakodnia.    
 
A Biblia nem beszél a hitel-felvételről bűnként, de tisztán ír a komoly veszélyeiről.  
 
A hitel természete: szolgaság. Mózes 5. könyvében Isten egyértelműen óva int minket a hitel túlzott használatától, amikor már 
szolgájává válunk az adósnak: „A köztetek élő jövevény mindinkább föléd kerül, te pedig egyre alább hanyatlasz. Az fog neked 
kölcsönadni, nem te kölcsönzöl neki, az lesz az első, te pedig az utolsó.” (Mózes ötödik könyve 28,43-44). Hasonló Isten megítélése a 
Példabeszédekben is: „A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a kölcsönadónak.” (Példabeszédek könyve 22,7) 
 
A józan hitel-felvétel előfeltétele: a megelégedettség. Lehet-e hitelt felvenni úgy, hogy szabadok maradunk? Szerintem lehet, de 
kizárólag mértékkel és „okosan”. Okos és mérsékletes a hitel-felvétel, ha  

(a) amit finanszírozunk a hitelből, képes jövedelmet termelni (pl. egy üzleti lehetőség) vagy képes értékét tartani vagy 
értékben növekedni (pl. egy ingatlan) – mindkettőhöz persze Isten áldása kell. Fogyasztási hitelt (autóra, tv-re, utazásra 
stb.) felvenni viszont egyszerűen ostobaság és tilos.  

(b) amennyit hitellel finanszírozunk, csak töredéke lehet a teljes vételárnak. Mennyi a jó töredék? Beszéljük meg Istennel. 
Előtte azonban nem árt elgondolkodni a legrosszabb jövőbeni eshetőségeken, hogy még akkor se essünk a szolgaság 
csapdájába. 

(c) A rendszeresen fizetendő kamat és tőke törlesztések összege (nagyon találó nevén „adósságszolgálat”) nem terhelheti meg 
túlzottan a családi vagy üzleti büdzsét. Ehhez persze józanul tervezni is kell.  

A fenti emberi feladatokat csak akkor tudjuk biblikusan végezni, ha Isten akarata szerint megtanulunk elégedettnek lenni. Hogy a 
megelégedettség tanulható, Páltól tudjuk: „…mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és 
tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Pál levele a filippiekhez 4, 11-13) 
 
A döntés (mint minden pénzügyi döntés) lelki kérdés, nem technikai. Ha muszáj is hitelhez folyamodnunk, tudnunk kell, hogy harcunk 
lelki harc, nem gazdasági. A tét a szabadságunk, nem a jólétünk. Isten pedig azért óv bennünket a szolgaságtól, mert szeret, és óriási 
árat fizetett értünk: „Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái.” (Pál első levele a korinthusiakhoz 7,23) Akár elfogadjuk, 
akár nem, az adósság érzése mindenképp rányomja bélyegét életünkre. Ezért is írja Pál apostol máshol, hogy csak egy 
kötelezettségünk legyen – és az is lelki jellegű:  „Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a 
vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok 
semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek…” (Pál levele a rómaiakhoz 13,7-8). 


