Bevezetés
A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni
Isten tanítását.
Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró
gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már megtanultam az évek
során, hogy a siker nem véletlen, nem a szerencsén múlik. Több könyvet is
elolvastam a győztes élettel kapcsolatban, de nem találtam olyan választ, amely
kielégített volna. Meg sem fordult a fejemben, hogy a Bibliát a létező
legsikeresebb egyéniség írta: maga Isten!
Azokban a régi napokban, amikor elkezdtem követni az Úr tanítását, úgy
tűnt, hogy Ő nagyon kemény az irányomban. Nem értettem, miért olyan
szigorú velem. Persze fogalmam sem volt arról, hogy alig tíz éven belül a
kamatlábak a valaha létező legmagasabbra szöknek. Nem is álmodtuk volna,
hogy életünket energia-, élelem-, papírválság és más nehézségek fogják
elözönleni.
Amikor Gloriával először kezdtük a tanultakat gyakorlatba ültetni, szinte
ki sem láttunk a problémákból. Harmincéves koromban újra egyetemi hallgató
lettem, és Isten ekkor hívott el bennünket, hogy teljes időnkben szolgáljuk Őt.
Súlyos adósságokban és nagyon szegényes körülmények között éltünk
akkoriban. Sokat kellett utaznom, mert az Ige prédikálására és tanítására
kaptam elhívást, de az autónk nagyon lerobbant állapotban volt már,
ruhatárunk is szegényes. Korábban több mint harminc kilót fogytam, így persze
semmi nem illett rám. Nadrágjaimat olyan sokszor kellett méretre igazítani,
hogy úgy néztek ki, mintha a két hátsó zseb helyett egyetlen hatalmas zseb
díszelegne rajtuk. Folytathatnám még helyzetünk ecsetelését, de elégedjünk
meg azzal: a semminél is kevesebbünk volt. Dollár ezrekkel tartoztunk. Isten
azonban elénk állította Igéjét, hogy az legyen életünk mércéje. Vagy hitből
kellett megélnünk, vagy sehogy sem. Nagyon nehéznek tűnő kötelezettségeket
vállaltunk.
Kijelentettük, hogy pénzt és szolgálati lehetőséget emberektől soha nem
fogunk kérni. A Róma 13,8 szellemében megfogadtuk, hogy sem a magunk,
sem a szolgálatunk céljaira soha egyetlen centet sem fogunk kölcsönkérni,
hanem szükségleteinket csak Isten előtt tátjuk fel, és Tő1e várjuk, hogy
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megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel,
micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos
tanulópénzt fizetnünk. Imádkoztunk, megvallottuk hitünket, Isten Igéjén
álltunk akkor is, amikor minden körülmény a teljes csőd árnyékát vetette ránk.
De Isten Igéje működött! A dolgok értünk és nem velünk kezdtek
történni. Fejlődni kezdtünk. Tizenegy hónap alatt megszabadultunk az
adósságtól. Lehet, hogy nem tudod, milyen érzés szabadnak lenni az
adósságtól, ezért el sem képzelheted, milyen nagyszerű, amikor senki nem
helyez rád nyomást. Megismertük a Zsidó 4,11 igazi jelentését: "igyekezzetek,
hogy bekerüljetek abba a nyugodalomba." Amikor nem kényszerülsz arra,
hogy emberi forrásból keress segítséget, hanem képes vagy Isten törvényei
szerint élni, végre békességet és nyugalmat találsz. Isten mindig többet nyújt,
mint amennyire szükséged van. A kamatlábak növekedése nem érinti
szolgálatunkat. Az orvosi költségek emelkedése sem terhel bennünket.
Megtanultuk, hogy gyógyulásunkat Istentől vegyük át. Akit felültettek a
mennybe, arra nem hatnak már a világot sújtó nehézségek. Nem sújthatnak
bennünket sem, ha már Jézus az életünk Ura. A Filippi 4,19 kijelenti, hogy
szükségeinket az Ő gazdagsága szerint tölti be, és nem földi hiányaink szerint.
A problémáink oka az, hogy nem tudjuk, hogyan működnek a dolgok a
mennyben. A világ törvényei szerint próbálunk Isten áldásaiban élni, de ez nem
megy. Istentől úgy kapunk, ha az Ő törvényeit és módszereit használjuk. A
kezedben tartott könyvben a bővölködésnek ezeket a törvényeit osztom meg
veled, ahogyan Isten Igéjéből megértettem. Nem teóriákat fogsz olvasni,
hanem olyan tényeket, amelyeket egytől egyig kipróbáltunk. A saját
életünkben bizonyosodtunk meg e tények valódiságáról, és ezek szerint élünk!
A Malakiás 3,10-zel szeretnélek buzdítani, ahol Isten ezt mondja: "Hozzátok
be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban,
és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem
nyitom meg néktek az egek csatornáit, és hanem árasztok reátok áldást
bőségesen.˝ Már most határozd el, hogy követni fogod Isten Igéjének
útmutatásait, és tágasabb életteret keresel magadnak!
Kenneth Copeland
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I. FEJEZET
A bővölködés törvényei
Most a bővölködést fogjuk tanulmányozni, és azt, hogy Isten Igéje
szerint hogyan élvezhetjük a jólétet. Kiindulásul olvassuk el azokat a verseket,
amelyekre az egész tanulmányunk épül. Előrebocsátom, hogy ebben a
könyvben elsősorban nem azt fogjuk hangsúlyozni, amit a véleményünk szerint
mond Isten Igéje, hanem amit valójában állít! Ha megértünk valamit az Igében,
el hisszük azt, majd tenni kezdjük, annak hit lesz a gyümölcse. ˝A hit hallásból
származik, a hallás pedig Isten Igéje által" (Róm.10,17). Amikor alapvető
fontosságú bibliaverseket olvasol a következő oldalakon, emlékezz meg Jézus
szavairól a János evangéliuma 17 részéből: "A te igéd igazság." A tisztább
megértés érdekében a következő idézetben az igazság szót helyettesítsd igére:
"Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy
egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Mert felettébb örültem, amikor
atyafiak jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról [az Igéről, amely
benned van] úgy, amint te az igazságban [Igében] jársz. Nincs annál
nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban
[Igében] járnak." (3Ján.2-4). Fontos tudnunk, hogy amikor János apostol
megírta ezt a levelet idős korában, akkor már hosszú-hosszú ideje,
tulajdonképpen ifjú kora óta keresztényként élt. Annak idején Jézus mellett
volt, és közelről figyelte Őt egész földi szolgálata alatt. Amikor János az Úrban
erős, bölcs öregember lett, voltaképpen ezt mondta: "Elsősorban azt kívánom,
hogy jómódú és egészséges legyél."
Tradicionális fogalmaink miatt odáig jutottunk, hogy a bőséget valami
rossznak vagy istentelennek hisszük. János azonban azt írja, hogy szükséges
bővölködnünk és egészségesnek lennünk. Azután a 11. versben így szól:
"Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az
Istentől van; aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent." Ha a jómód
gonosz dolog, miért akarná az Úr, hogy bőségben éljünk? Láthatod,
Önmagában nincsen semmi rossz a bővölködésben. Nem a pénz minden
gonosznak a gyökere, hanem a pénz szeretete. (lTim.6,10). Sokan élnek ebben
a bűnben, miközben egy vasuk sincs!
De szeretném, ha megértenétek, hogy a bőség fogalmához az
anyagiaknál sokkal több minden tartozik. Amikor János azt mondta, hogy
bőségben kell élnünk és egészségeseknek kell lennünk, még azt is hozzáfűzte:
"amint jó dolga van a lelketeknek." Az ember szellem; van lelke, ami
értelemből, akaratból és érzelmekből tevődik össze; és testben él. Ezért a
bővölködés a szellemi, a lelki és a fizikai területekre egyaránt vonatkozik.
Ahhoz, hogy szellemileg bővölködj, újjá kell születned. Amikor elfogadod
Jézust Megváltódnak, és életed Urává teszed Őt, akkor a szellemed
újjászületik, és közösségbe kerül az Atyával, a Mindenható Istennel.
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Ez lehetővé teszi számodra, hogy mindent megkaphass Tőle, amit Igéjében
megígért.
Lelki gazdagságra viszont úgy juthatsz el, ha képessé válsz arra, hogy
uralkodj az értelmed, az akaratod és az érzelmeid fölött. Csak azért, mert
hatalmas ismereteket halmoztál fel, az elmédnek nincsen feltétlenül jó dolga.
Az elme jóléte abból származik, hogy használod az összegyűjtött információt,
hogy te uralkodsz az ismeretek fölött, és nem fordítva! A 2Korinthus 10,5
szerint le kell rombolnunk a képzeletet és minden magaslatot, ami
fölmagasztalja magát Isten ismeretével szemben (vagyis Isten Igéjével
szemben), és foglyul kell ejtenünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék
Krisztusnak. Aki ezt megteszi, az már ura önnön intellektusának, és
gondolatvilága gazdaggá válhat. Csak akkor uralhatod teljesen az értelmedet,
ha Isten Igéje benned élő és ható.
Az akaratod fölött ugyanígy kell uralkodnod. Vannak, akik ezt mondják:
"Uram, segíts szétmorzsolni az akaratomat." Isten azonban nem a szétzúzott
akarat felett kíván uralkodni. Igényt tart az akaratodra, de úgy, hogy az ép és
ugyanakkor az Ő akaratának alávetett legyen. Így élhetsz egységben Istennel.
Amikor az embert alkotta, olyan akaraterővel ruházta fel, amely valójában
isteni akarat, hiszen az embernek joga van megválasztani saját örökkévaló
sorsát. Csak egy istennek van ilyen választási lehetősége! Az ember Isten
képmására teremtetett, és olyan akaratot kapott, amellyel önálló döntésekre
képes. Ha úgy akarod, eljuthatsz a pokolba, és Isten tisztelni fogja az ehhez
való jogodat. Ez nem szükségszerű, de mégis megteheted. A másik lehetőség
az, hogy Jézus Krisztust választod és Isten Igéjét. Az 5Mózes 30,19-ben Isten
kijelenti: "Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az
életet és a halált adtam ellőtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet,
hogy élhess mind te, mind a te magod." Micsoda kiváltság! Tiéd a választás!
Az ember lelkének akkor van jó dolga, ha az akarata összhangba kerül Isten
akaratával. Hogyan kerülhetsz harmóniába Isten akaratával? Másképp nem,
csak ha tudod, mit jelentett ki Ő az Igében. Isten Szava ugyanis pontosan az Ő
akaratát fejezi ki! Ha valaki őszinte, nem akarhat mást, mint amit mond. Ha
összhangban vagy Isten Igéjével, akkor az Ő akaratával is együttműködsz.
Vizsgáljuk meg most a lelkünk érzelmi részét. Azt a személyt nevezzük
érzelem gazdagnak, aki képes emócióinak irányítására. Régebben úgy
gondoltam, ez azt jelenti, hogy soha ne mutassam ki az érzéseimet; de nem így
van. Jézus tökéletes uralmat gyakorolt az érzelmei felett, mégis könnyekre
fakadt Lázár sírjánál! Sírt ugyan, de mégsem csatlakozott a bánattól sújtottak
táborához, és ez a lényeges. Továbbra is Szellemben mozgott. Aminek kellett,
annak adott elsőbbséget, és feltámasztotta Lázárt a halálból. Bár kimutatta az
érzelmeit, mégsem azok irányították. Sohasem leszel egészségesebb vagy
gazdagabb annál, mint amilyen egészséges és gazdag a lelked. Újjászülethetsz,
még Szent Szellemmel is betöltekezhetsz, és lehet, hogy a lelkednek még sincs
jó dolga. Megtörténhet például, hogy egy szegénységben élő, idős, szent
4

asszony úgy tud imádkozni, hogy egy egész gyülekezetre szellemi ébredést
hoz, és a városban mindenki megtér, miközben ő maga egész idő alatt betegen
fekszik az ágyában -addig, amíg nem gyakorol hitet Isten Igéjében saját
egészsége érdekében! Mindez megtörténhet úgy, hogy közben nem ismeri meg
azt a teljességet, amelyet a Szent Szellemmel való betöltekezés nyújt;
nyelveken sem szól, pedig bármikor meggyógyulhatna és anyagilag is
felvirágozhatna. Látjátok, ennek az asszonynak a lelke ezeken a területeken
nem bővölködött, mert nem értette meg Isten Igéjének teljes jelentését. Az Ige
nem hatott a gondolkodásmódjára a gyógyulás, a Szent Szellem és a
bővölködés igazságaival. Viszont eléggé ismerte az Igét ahhoz, hogy
üdvösségre és ébredésre törekedjen, és ezzel az ismerettel leimádkozta a
mennyből Isten erejét. Ezen a területen tehát bővölködött a lelke.
Az anyagi jóléten (az érzékek jómódja) a világ azt érti, hogy van
aranyunk-ezüstünk; és pénzügyi, politikai és társadalmi támogatást vagy
hatalmat élvezünk. Egészséges gondolkodása (gazdag lelke) pedig a világ
szerint annak van, aki tudja, hogyan boldogulhat az életben. Ha ezt a két
fogalmat egyesíted, megkapod azt a személyt, aki képes úgy használni az
értelmét, hogy gazdasági és politikai hatalomhoz jusson. Ha bővölködésről van
szó, a világ legfeljebb erre gondol, pedig ennek könnyen látható hátulütői
vannak! A gazdagság és a hatalom nem képes megoldani minden problémát.
Milyen alantas "isten" a pénz! Egészséget nem vehetsz rajta, és még csak meg
sem előzheted vele, hogy a betegség legyűrje a testedet. Persze valamit
segíthet, de a világ gyógyítási módszere egyszerűen nem elég jó. Ha pedig az
értelmi területet nézzük, megeshet, hogy valaki minden tényt a fejében tart, és
mégsem képes az ismereteit úgy kamatoztatni, hogy pénzhez vagy egészséghez
jusson, vagy csak azt megnyerje, amire szüksége van.
Miből származik a szellemi, értelmi és fizikai jómód? Mi kapcsolja
egybe ezeket a területeket? Isten Igéje. A Biblia a Zsidó levélben azt állítja,
hogy az Ige élő, energikus és élesebb minden kétélű kardnál. Elválasztja a
lelket és a szellemet, az ízeket és a velőket, és megítéli a szív gondolatait és
szándékait (Zsid.4,12). Ha Isten Igéje szerint élsz, bővölködni fogsz, és
egészséges leszel.
Nem horgonyozhatunk le kizárólag a fizikai vagy az értelmi világ
gazdagságánál, de nagyon könnyű lenne az is, ha csak a szellemi bőséggel
törődnénk. Márpedig pusztán azért, mert üdvösségre jutottunk és
betöltekeztünk Szent Szellemmel, nem engedhetjük meg magunknak, hogy
lusták legyünk, és elhanyagoljuk a fizikai és értelmi bőséget. Isten akarata az,
hogy éppé tegyen bennünket -szellemünket, lelkünket és testünket is, és
épségben meg is tartson az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléig (lásd
lThess.5,23). Ha Isten Igéje fényében jársz, életed minden területén bőségre
jutsz. Meg kell értenünk, hogy minden létező dolgot törvények kormányoznak,
semmi sem történik véletlenül. A szellemvilágnak is vannak törvényei, és
léteznek természetes törvények is.
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A természetes törvények a természetes, fizikai világban szabnak medret
tevékenységünknek. Nem lebegünk, hanem járunk. Ha nem lenne gravitáció,
akkor lebegnénk. Ezek a fizikai törvények azonban manipulálhatók, például a
repülőgépre hat a gravitáció, de ellensúlyozza azt egy másik fizikai törvény, a
felhajtóerőé. Amikor a felhajtóerő törvénye hatni kezd, repülünk, de ennek a
kihasználásához ismerned kell a nehézségi erő törvényét is. Nem arról van szó,
hogy figyelmen kívül hagyhatod a gravitációt, hanem arról, hogy ellensúlyozod
egy magasabb rendű törvénnyel. Persze ezek csak természetes fizikai
törvényszerűségek, amelyek az anyagvilágban hatnak.
Rá kell ébrednünk, hogy a szellemvilág és annak törvényei
hatalmasabbak az anyagvilágnál és az abban ható törvényszerűségeknél.
Szellemi törvény hívta életre a fizikait. A világ és az azt kormányzó
fizikai erők egy szellemi erő, a hit ereje által teremttettek. Isten, a Szellem
teremtette az anyagi valóságot a hit erejével. A Zsidó levél azt mondja: "Hit
által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami
látható, a láthatatlanból állott elő" (Zsid.11,3). Ha a nehézségi erő nem lenne
valóságos erő, értelmetlen lenne a gravitáció törvényéről beszélni.
A gravitációs erő működteti a gravitáció törvényét. Ugyanígy a szellemi
törvény is működésképtelen lenne, ha a hit ereje nem lenne valóságos erő. A
hit azonban valóságos szellemi erő, szellemi energia, szellemi hatalom. A hit
energiája tartja működésben a szellemvilág törvényeit. Amikor a hit energiáját
felszabadítják, akkor ezek a szellemi törvények pontosan úgy hatnak, ahogyan
Isten mondja.
A Róma 8,2 szerint fia, Jézus Krisztusban való élet szellemének
törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A
szellemvilágban két funkcionális törvény létezik. Az egyiket, a bűn és a halál
törvényét, Ádám szabadította fel, amikor az Édenkertben áthágta Isten
parancsát. A másik, az élet Szellemének törvénye, Jézus Krisztus
feltámadásakor lépett hatályba. Az élet Szellemének törvénye az Isten
gyermekeinek életét irányító legfontosabb törvény. Ez ellensúlyozza a bűn és a
halál törvényeit, és a hit ereje tartja fenn. Vannak bizonyos tényezők,
amelyeknek a kölcsönhatásakor éppen az lesz az eredmény, amit Isten akar. Az
üdvösség a földkerekségen mindenki számára elérhető, mert az Ige azt mondja,
hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik (JóeI 2,32; Róm.10,13). Az
életnek ez a magasabb rendű törvénye itt a földön hat, mégis emberek halnak
meg és mennek a pokolba minden nap. Miért? Mert nem hozták működésbe az
üdvösség törvényét a személyes életükben, pedig az csak akkor hat, ha ilyen
módon aktivizálják.
Ugyanez a szabály érvényes a jólétre is. Isten Igéje feltár bizonyos
törvényszerűségeket, amelyek a bővölködést irányítják. Ezeket a hit működteti,
és csak akkor hatnak, ha aktivizálják őket. Mihelyt a hit ereje megszűnik, többé
nem működnek.
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A Biblia azt állítja, hogy Isten Igéje törvény, amely örökké megmarad
(lásd l Pét.1,25). Amikor Isten szól, szavai törvénnyé válnak a szellemvilágban.
Jézus azt mondta, hogy "nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden
igével, amely Istennek szájából származik" (Mát.4,4). Isten Igéjében
találhatók bizonyos "sikerformulák", amelyek eredményt hoznak, ha helyes
módon alkalmazzák őket. A Márk 11,23 szerint, "ha valaki azt mondja ennek
a hegynek: Kelj fel, és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem
hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott;" Itt Jézus
egy elvet, egy működőképes szellemi törvényt mutatott be. A természetes
észjárás számára bolondság, hogy hit által bármely kimondott dolgot
megkaphatsz, még akkor is, ha az szöges ellentétben áll a látható tényekkel.
Ezt azonban Jézus mondta, és az örök, Mindenható Isten gondoskodott arról,
hogy így is legyen! Amikor e szellemi törvény alapján cselekszel, hittel tedd!
Ne kételkedj a szívedben! Hatni fog, hogy elérhesd a céljaidat!
Érted már, hogy a bővölködés törvénye hogyan működik? Ugyanúgy,
mint az üdvösségé, a gyógyulásé és más dolgoké. Mindhárom esetben
ugyanazzal az Istennel és ugyanazzal az Igével van dolgunk, ugyanazzal a
Jézussal és a hit ugyanazon erejével és ugyanazzal a tolvajjal is, a Sátánnal, aki
igyekszik ezt az erőt ellopni tőlünk! Sokan a világ módjára gondolkoznak az
üdvösségről, és a pokolba jutnak vele. Ez tragédia! Az emberi jó szándéknak
semmi köze az örökkévaló üdvösséghez! Lehet, hogy jó szándékból szeretnél
repülni. De addig mégsem emelkedhetsz fel a földről, míg a megfelelő
körülményeket meg nem teremted, amíg a megfelelő törvényeket működésbe
nem hozod. Egy gazdálkodó is: kívánhat ugyan bő termést, de nem lesz
aratnivalója, ha sohasem ültet jó magot.
A szellemi és fizikai törvényekkel egyaránt számolnod kell, ha
eredményeket akarsz látni. A Biblia az 5Mózes 29,29-ben a következőt jelenti
ki: "A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a
miénk és a mi fiainké mindörökké, hogy e törvénynek minden igéjét
beteljesítsük." Soha egyetlen törvény sem veszíti el az érvényét, amelyet Isten
valaha is kinyilatkoztatott a szentjeinek. Ezek a törvények minden alkalommal
hatnak, amikor működésbe hozzák őket. Mindaz, amit Isten Ábrahámnak vagy
leszármazottainak az anyagi boldogulásról tanított, ma éppoly jól működik,
mint több ezer évvel ezelőtt. Ha ezt nem hiszed, akkor még nem találkoztál
zsidókkal! A formulák működnek, és működni is fognak! Az Ige minden egyes
törvényt lejegyez, amit Isten az érdekünkben hozott. A Szent Szellem pedig
azért jött el, hogy megtanítson bennünket ezekre a törvényekre és a
működésükre is; egyetlen célból, hogy hasznosítsuk azokat a saját életünkben.
Valahányszor egy ilyen törvény működik, az a Mindenható Isten dicsőségét
öregbíti, aki kimondta azt. A Sátán pedig, aki tagadta Isten törvényének
működését, ismét vereséget szenved.
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A világ rendszere kontra Isten rendszere
Isten egy magas fokon szervezett rendszert tart fenn, hogy életed minden
szükségét betöltse. A világnak az a rendszere, melynek a szükségleteinket
kellene kielégítenie, ezzel a rendszerrel pontosan ellentétes módon működik.
Isten rendszere tökéletes. A világ fogalmai, fejezzenek ki bármit -, a legjobb
esetben is igen korlátozottak, és 99,9% valószínűséggel tévesek. Nekünk, akik
hívők vagyunk, vigyáznunk kell arra, hogy egyéni életünkben ne szorítsuk
Istent a világ által felállított korlátok közé.
A világgal és működési rendszerével ugyanis az a probléma, hogy egy
Sátán nevezetű, szellemi veszett kutya garázdálkodik benne. Az a rendszer
például, amelyet a világ alkalmaz a gyógyításra, nyomorúságos kudarc! S bár
elért már sok jót is,- hála Istennek -, mégis, kénytelenek vagyunk beismerni,
hogy igen távol áll attól, hogy a beteg emberek problémáit megfelelő módon
orvosolja. Néhányan azonban odaszentelik erre az életüket úgy, mintha isten
lenne! A világi gyógyítás istene a kórház és a gyógyszer, az élő Istenről viszont
legtöbbször tudomást sem vesz, pedig nélküle nem lehet eredményes! A
Mindenható ereje nélkül,- akár közvetlen erőről, akár az emberi testbe épített
életerőről legyen is szó - lehetetlen meggyógyulni. A föld színén senki sem
képes meggyógyulni Isten nélkül. Két lehetőség áll előtted: vagy a világ orvosi
eljárásait választod, vagy Isten gyógyító módszerét.
Isten rendszere és annak törvényei ellentmondanak a világi módszereknek.
A világ nem képes megérteni annak a módját, ahogyan Isten az emberi testre
gondot visel. A Biblia azt mondja, hogy Isten dolgai a világ számára
bolondságok (lásd lKor.2,14). Az ember testét Isten alkotta, tehát Ő az, aki
egészen biztosan képes megjavítani is. A Ford gyár tudja, mit hirdet: ha
képesek előállítani az egész autót, biztos tudnak alkatrészeket is gyártani
hozzá!
Keveset tudunk a Krisztus Jézusban való élet szellemének törvényéről, és
kellő megértésünk hiánya megnehezíti, hogy ezt a törvényt saját magunkra
alkalmazzuk. Pál apostol írta: "És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem
változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az
Istennek jó, kedves és tökéletes akarata" (Róm.12,2). Hogy Isten akaratában
helytálljunk, meg kell értenünk, hogyan is működik az Ő rendszere. Ne
gondold, hogy Isten legnagyszerűbb áldásait a világ rendszeréből kapod meg.
Ő ugyan felhasználja azt is annak érdekében, hogy elérjen téged, de a világ
rendszere által nyújtott lehetőség mindig messze alatta marad Isten áldásainak.
A bővölködés tanulmányozásakor az a legfontosabb, hogy soha ne tekints
arra testi szemszögből, a világ hozzáállása szerint. Szoktasd rá magad, hogy
Isten Igéjével összhangban gondolkodj. Ha nem vigyázol, akkor a bővölködés
törvényszerűségeire gondolva csak a pénzt látod magad előtt, pedig ez a
jólétnek csak egy nagyon szűk területe. Az igazi bőség nem más, mint maga
Isten, amikor kinyilatkoztatja magát számunkra az Igében. Ha Ő megnyilvánul
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előtted beszédén keresztül, akkor mindig könnyen megérintheted, mert tudod,
hogyan kapcsolódj az Igéhez. Csak az Igével való kapcsolat által biztosíthatod
Isten mindennapos jelenlétét az életedben. Nem szabad érzéseink vagy
érzelmeink szerint ítélnünk. A mércénk az, amit Isten az Igében megmondott.
Vessünk most egy pillantást a pénz világára. Ez a legproblémásabb terület
a földön; nem a betegséggel van a legtöbb gondunk. Sok egészséges ember
nyakig adósságba verte magát, pedig Isten népének semmi dolga az
adóssággal! A pénzügyek területén is azt tapasztaljuk, hogy a világ rendszere
bonyolult, és nagyon gyatrán működik. Folytonosan a depresszió és az infláció
két szélsősége között hintázik. Az élet nagyon egyszerűvé válik, amikor abban
a rendben kezdesz tevékenykedni, amit Isten az anyagiak számára megszabott.
Ne kérj kölcsön senkitől! Istentől vedd át inkább, amire szükséged van! A
kölcsönzéssel az a baj, hogy a világi mechanizmus tartja ellenőrzése alatt.
Ahhoz hogy kölcsönt kapj, alá kell rendelned magadat egy másik személynek.
A Példabeszédek 22,7 szerint a kölcsönvevő szolgája a kölcsönadónak. Ha
kölcsönkérsz, a nevedet alárendeled valaki másnak, ez pedig igen súlyos dolog
a neved szellemi jelentősége miatt. A neved azonos a természeteddel. Ha jó,
akkor te is jó vagy, jó híred van. Amire a neved képes, mindazt megteheted.
Amikor azonban kölcsönt kérsz, és adósa leszel valakinek, térdet hajtasz az
illető előtt, és úgy tekintesz rá, mint az ellátásod forrására. Ez pedig szellemi
problémát teremt, amely nagyon komoly is lehet, különösen, ha a másik
személy istentelen.
Nézz bátran Istenre! Ő ad neked, nem kölcsönöz! A hívőknek meg kell
tanulniuk együttműködni az Ő rendszerével. Nem könnyű ezt megtanulni; de
ha az Igében kutatni kezded, hogy mi ennek a módja, egyre jobban fogod
kívánni, hogy megismerd Isten rendszerét. Ha pedig erre építkezel és életed
minden területén hitből élsz, megtapasztalod, hogy Isten beavatkozik.
Kiegészíti, amiről nincs ismereted, és sikerre vezet téged! Minél mélyebbre
ásol az Igében és minél több ismeretre jutsz, annál többre viszed. Minél
sikeresebb leszel, annál dühödtebben harcol majd a Sátán ellened; de minél
erősebben küzd, annál nagyobb a diadal felette. S minél nagyobb a győzelmed,
annál nagyobb lesz Isten dicsősége. Ahogy Isten dicsősége egyre növekszik, te
is egyre előbbre jutsz! Ez tehát a folyamatos fejlődésed záloga. Ezen a ponton
hadd mutassak rá a Sátán szerepére. Amikor meghallod az Igét, amikor
megtanulsz hinni Istenben, veszélyessé válsz a Sátán számára. Különösen igaz
ez az adakozás esetében. Jézus azt tanította, hogy a magvető Isten Igéjét veti,
és a Sátán azonnal eljön, hogy az elvetett Igét elragadja (lásd Márk 4,1-20).
Miért teszi ezt? Három alapvető okból:
1. Isten Igéje adja a kulcsot a Szellem törvényeihez.
2. A Szellem törvényei kormányozzák a természetes törvényeket.
3. A Sátán a természetes világban működik.
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Mihelyt képes vagy felszabadítani ezeket a törvényeket a hiteddel úgy,
hogy a mögöttük rejlő erőre építesz, a mérkőzésnek vége! Ha megismered a
játékszabályokat, a Sátán végére ért a lehetőségeinek, legyőzött ellenséggé
vált! Fontos tudnunk, hogy a bőség törvényei életkortól függetlenül
mindenkinél működnek! A gyermekeim éppen olyan sikerrel élnek velük, mint
mi, a feleségemmel. Megismerték Isten pénzügyi rendszerét, és képesek
tökéletesen hinni Benne, bármire legyen is szükségük. És meg is kapják, amit
kémek!
Amikor teherautóra volt szükségünk a szolgálati felszerelésünk
szállításához, Kelly lányom azt mondta: "Apám, én akarok elsőként adakozni
erre a teherautóra." Odaadta azt a néhány dollárját, amije volt, és egyezséget
kötöttünk. Majd elkezdte megvallani, hogy visszakapja a pénzét, és úgy is lett!
Nem tartott hónapokig, nem is panaszkodott, egyszerűen így szólt: "Jézus
nevében, ez az enyém!" Egy nap a kisfiúnk, aki akkor úgy hatéves lehetett,
bejött hozzám: "Papa, neked akarom adni a pénzemet." Nem mondtunk neki
semmit, egyszerűen az Úr vezetéséből jött. Fel sem fogta teljesen, hogy Isten
vezette, így csak gyermeki módon válaszolt a késztetésre. (Így kell nekünk is
reagálnunk, gyermeki engedelmességben.) Befektette pénzét a szolgálatba, és
hitt abban, hogy megtérül. Néhány nap múlva vissza is kapta! Nála is működik
ez a dolog, pedig csak egy hatéves kisfiú! Miért? Mert Szent Szellemmel
betöltött, újjászületett hívő, Isten gyermeke. Joga van hozzá, hogy e
törvényekkel éljen. Nem az életkorunk teszi hatásossá a nehézségi erő
törvényét; a gravitáció törvénye azért működik, mert a gravitáció egy erő. Ne
feledd, a hit szellemi erő és szellemi törvény által hat (lásd Róm.3,27).

Bővölködés: A világ szerinti jólét kontra Isten bősége
Hadd mondjam el még egyszer: a világból kapott értesüléseink
ellentmondanak az Istentől származó információknak. Ha tudod, hogy mit
gondol vagy mit mondott Isten, akkor nagyon könnyű ugyanúgy gondolkodni
és hinni. Ha tudod, hogy Ő mit állít egy dologról, senki nem csaphat be. A
világ számára a bővölködés,- ahogy minden más is,- vagy teljes mértékben
érzéki, vagy pedig az érzékek uralta értelem szüleménye. A világot a
természetes ösztön és a fizikai érzékek irányítják. Jelmondata ez: ˝Csak azt
hidd el, amit látsz.˝ Ha valamit láthatsz, ízlelhetsz, hallhatsz, ha
megszagolhatod vagy megfoghatod, akkor valóságosnak kell lennie; ha viszont
nem érintkezhetsz vele, a fizikai érzékeiddel, akkor nem is létezik. Ebben a
fejezetben már volt arról szó, hogy a bővölködés világi meghatározása nagyon
korlátolt, mindössze a pénzügyi lehetőségre, és vallása szerint sem képes. A
világ maga is beismeri, hogy nincsen hatalma sem a betegség felett, sem a
szellemi vagy társadalmi bajok leküzdésére.
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A valóságos jómód arra való képesség, hogy használjuk Isten erejét az
emberiség problémáinak megoldására az élet bármely területén. Ez sokkal
többet jelent a csupán anyagi, politikai és társadalmi kérdéseknél. Nem a pénz
a jólét egyedüli fokmérője. Megtörténhet, hogy tiéd a világ összes pénze,
közben szellemileg, értelmileg és fizikailag mégis nyomorult vagy. A pénz a
földön jelenlevő hatalom legalacsonyabb rendű formája.
És azt tudod-e, hogy melyik a legmagasabb rendű? Az ima ereje! Ha
Jézus nevében imádkozol, Isten a saját képességét veti latba, hogy a helyzeted
megoldódjon, bármilyen ügyrő1 legyen is szó. Csak Isten ereje tehet téged
teljesen éppé, ez az egyedüli hatalom, amely az emberi lét teljes spektrumát
felöleli. Isten önmagában is több mint, amire valaha is szükséged lehet! Ahhoz,
hogy jómódú életet élj, lelkednek az Ige valamennyi igazságában gazdaggá kell
válnia, ugyanis Isten ereje közvetlen kapcsolatban áll az Igével: Ő az Ige által
szabadította fel ezt az erőt; az Igét küldte el nekünk, hogy kapcsolatba
kerülhessünk hatalmával. Ézsaiás magát Istent idézte, amikor ezt írta: "Így lesz
az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem
megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem" (Ésa.
55,11). Az Ő ereje az emberi lét teljes tartományát átfedi,- Igéje tehát
hasonlóképpen. Láthatjuk ezt, például a Zsidó 1,3-ban, amely szerint Ő
mindeneket fenntart hatalmának szava által, vagy a Zsidó 4,12-13-ban, ahol az
áll, hogy az Ige valami olyan élő valóság, amely egyaránt áthágja szellemi,
lelki, testi és gondolati életet is. Sőt, azt állítja, hogy a föld színén semmi sincs
elrejtve Isten Igéje előtt.
A hited közvetlenül függ a benned élő Ige szintjétől. Emeld fel az Ige
benned levő mértékét, s akkor képes leszel hitet gyakorolni az életed szellemi,
értelmi és fizikai vonatkozásaiban, valamint a pénzügyeidben és társadalmi
kapcsolataidban is. Így tanulhatod meg, hogy minden nehézségedet Isten Igéje
szerint old meg. Isten akkor is tudja, hogy mi a problémád megoldása, ha te
nem találod! Az Ő számára az egyetlen nehézséget az jelenti, hogy áttörjön
hozzád. Isten mindig tudja, hogy mi a megoldás, de mi nem mindig vagyunk
abban a helyzetben, hogy meghalljuk, amit mond.
Ha már tudod, hogyan gyógyulhatsz meg Isten ereje által, de csak te
magad veszed ennek hasznát, és másnak sohasem segítesz, akkor nálad sem
fog sokáig működni. Ha már képes vagy meggyógyulni hit által, segíts valaki
másnak is, hogy ő is birtokba vegye a gyógyulást. Add tovább a hitedet magad
körül! Ha már tudod, hogyan lehet anyagi jómódra jutni hit által, segíts az
embereknek is a környezetedben. Amint megfogod mások kezét, magad is
fejlődni fogsz.
A János 14,l8-23-ban Jézus tökéletes kivonatot nyújtott tanítványainak a
bővölködésről: ˝Nem hagylak titeket árvákul; eljövök tihozzátok. Még egy
kevés idő, és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én
élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én
Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek. Aki ismeri az én
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parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem
szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem
[manifesztálom, kézzelfoghatóvá teszem] magamat annak. Monda néki Júdás
(nem az Iskárióti): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és
nem a világnak? Felele Jézus, és monda néki: Ha valaki szeret engem,
megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és
annál lakozunk.˝ Ez az ige Isten egy megnyilvánulásáról, manifesztációjáról
szól. Akkor élsz bőségben, ha Isten kijelenti magát számodra, és veled lakik.
Tudnod kell, hogy Ő a Szent Szellem által itt van a világban. Valahányszor egy
bűnös megteszi Jézust életének Urává, Ő kész akcióba lépni. Addig azonban
senkinek sem nyilvánítja ki magát, amíg nem hívják.
Ha Isten általános jelenléte is elegendő lenne, akkor az összes emberi
lény üdvözülne a földön, mert mindannyian a Szent Szellem jelenlétében
vagyunk. Pünkösd napján Ő elküldetett a földre, és ma is itt van. De nem ez a
döntő, hanem az, hogy Isten jelenléte kézzelfoghatóvá váljon. Amikor Isten
Igéje alapján cselekszünk, amikor megtartjuk a beszédét, akkor Jézus
kinyilvánítja, vagyis valóságossá teszi magát számunkra. Nemcsak jelen lesz,
hanem ott is lakik! Látod a különbséget? Ha az Igét tesszük az első helyre az
életünkben, akkor Jézus manifesztálja magát nekünk. Akkor ahányszor csak
valami probléma támad a világban, tudni fogjuk, hogy a választ megtaláljuk az
Igében. Azt is tudjuk, hogy ha az Ige alapján cselekszünk, a szívünkben élő
Felséges győzelemre vezet bennünket még akkor is, ha kilátástalan helyzetben
vagyunk. Vannak, akik Isten kegyelmének valamilyen különleges
megnyilvánulására várnak mielőtt megtérnének, pedig egyáltalán nem
szükséges várakozniuk. Az Ő Igéje szült bennünket (lásd 1Pét.1,23), és aki
megvallja Jézust Urának és hiszi, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból,
üdvözül (lásd Róm.10,9-10). Könnyű dolog hinni Isten Igéjében. Nem kell
várnod, hogy megnyerd az üdvösséget, mert Isten már felajánlotta azt.
Arra sem kell várnod, hogy bőségre juss,- ezt is felkínálta már neked.
Mindezek eléd tárulnak az Igébő1. Tudnod kell, hogy a Filippi 4,19-ben nem
azt mondja a Biblia, hogy Isten a hiányod mértéke szerint ad neked. Nem, Ő az
ő dicsőségének gazdagsága szerint tölti be a szükségleteidet Krisztus Jézusban.
Hallottam, hogy ezt prédikálták: ha száz dollárt kérsz Istentől, de csak húszra
van szükséged, valószínűleg a végén csak tízet kapsz. A Bibliában azonban
semmi ilyet nem olvashatsz, sőt, Isten ezt mondta: "Ha hajlandók és
engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek" (Ésa.1,19). "Azért mondom
néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek,
és meglészen néktek" (Márk 11,24). "...nincsen semmitek, mert nem kéritek"
(Gal.4,2).
Ha az Ige alapján élsz, akkor szíved kívánságai fejlődni kezdenek, míg
végül összhangba kerülnek Istennel. Ő pedig akkor rád árasztja minden
kegyelmét (2Kor.9,8). Az első lépés az, hogy vond el a gondolataidat
önmagadról, és vállald fel Krisztus Testének gondjait úgy, mintha a sajátjaid
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lennének. Az Ige hangsúlyozza, hogyha hozzád jön valaki, akinek ételre meg
ruhára van szüksége, nem elég csak imádkozni érte, s azzal éhesen és fázva
elküldeni. Tápláld, ruházd fel az ilyeneket!
Egy másik dolog: Isten nem csak a foglalkozásod szerint tölti be a
szükségleteidet. Némely üzletembertől hallottam olyan véleményt, hogy ezek a
dolgok csak nálam működnek, mert én prédikátor vagyok. Ostobaság!
Mindenfelé ismerek prédikátorokat, akiknél nem, működnek. Egyesek ekként
vélekednek: "De hát nekem nincs lehetőségem, hogy adományt gyűjtsek. Én
nem állok ki prédikálni, nem rám gondolnak, amikor adakoznak. Nekem meg
kell dolgoznom a magaméért." Nos, ha nagyobb a hited a munkádban és a saját
munkavégző képességedben, mint Isten Igéjében, akkor számodra valóban
járhatatlan ez az út. Isten fel akarja használni a munkád adta lehetőségeket,
hogy megáldjon téged, vagy akár adhat neked jobb foglalkozást is.
De egy biztos: Őt nem korlátozza a te munkád, hacsak te magad nem
szorítod Istent a foglalkozásod korlátai közé. Tarts most egy percnyi szünetet,
és gondolkodj el azon, hogy Isten nem egy prédikátorral kötött szövetséget,
hanem egy Ábrám nevű dolgos gazdaemberrel. A Szentírás feltárja, hogyan
beszélt Ábrám a szodomai királlyal: "Én egy fonalszálat vagy egy sarukötőt
sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad: Én gazdagítottam
meg Ábrámot" (lMóz.14,23). Ábrahámot nem ember tette gazdaggá, hanem
Isten. Ugye érted már?
Van egy fontos igazság, amely végigvonul az egész Biblián, az egész
történelmen, amióta csak Isten az emberekkel foglakozik. Amikor valamilyen
igény felmerült, Istennek mindig akadt olyan embere, aki rendelkezett a
megfelelő szellemi, értelmi vagy anyagi forrással, hogy azt a szükségletet
kielégítse, tekintet nélkül arra, hogy mi is volt az. Izrael számára ez az ember
Mózes volt, a világ számára viszont Jézus. Jézus talált egy férfit, akinek volt
egy szamara; Efézusnak pedig Pálra volt szüksége. A Biblia azt mondja, hogy
Isten ajándékokat adott az embereknek: apostolokat, prófétákat, evangélistákat,
pásztorokat és tanítókat (lásd Ef.4,11). Mindig volt valaki, aki által Isten
minden igényről gondoskodott. Senki sem lehet olyan szellemi, hogy nincs
szüksége mások segítségére. Mindnyájan egymásra szorulunk.
Kezdd el átérezni azokat a gondokat, amelyektől Krisztus Teste szenved.
Az igényeid közepette se feledkezz meg az elveszettekről. Tegyük fel, hogy
ruhára van szüksége valakinek, és tőled próbál kérni, de éppen neked sincs mit
felvenni. Bajban lennétek mindketten, nem? Neked is szükséged volna
öltözékre, és őt is fel kellene ruháznod. Jézus azt mondta: "Ne
aggodalmaskodjatok, és ne mondjátok: ˝Mit együnk? vagy: Mit igyunk?
vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól
tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van." (Mt 6,31-32).
De ezt is mondta: "Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és
megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek
néktek, amellyel ti mértek." (Lk,6,38).
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Mikor megértettem ezt és mások szükségleteit a magaméi elé helyeztem,
azt tapasztaltam, hogy a saját nehézségeim természetfeletti módon
megoldódtak! Hátborzongató volt! Addig a pontig gyakorlatilag a teljes felnőtt
koromban adósságban éltem. Úgy tűnt, hogy minden vállalkozás, amibe
belevágok, egyszerűen szétesik, és csak tetézi a csődöt. Akkor az Úrhoz
fordultam, és eltökéltem, hogy az Igének szentelem az életemet. Majd
felmarkoltam a Bibliámat, és a hálószobámban föl-alá járkálva teli tüdőből
harsogtam: "Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő dicsőségének
gazdagsága szerint Krisztus Jézusban!" Nap nap után, órákon át vallottam ezt
kitartóan! Akkor még teljesen kilátástalannak tűnt a helyzetem. Nem volt
lehetőségem prédikálni, de mondanivalóm se sok! (Azért valamit mégis tudtam
mondani: "Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő dicsőségének
gazdagsága szerint Krisztus Jézusban!" Ezt a mondatot kiválóan tudtam!)
Tizenegy hónappal később egy fillér adósságom se maradt.
Közben megtanultam, hogy a problémáim között másokról se
feledkezzem meg. Adakoztam nekik, foglalkozni kezdtem velük. Amikor
elkezdtem az adakozást, hirtelen rádöbbentem, hogy milyen rengeteg még a
dolgom Isten munkájában! Évek teltek el, és úgy éreztem, hátralékban vagyok.
Amikor eljutsz erre a pontra, ha kell, Isten a mennyet és a földet is megrázza,
hogy elérjen.
Sok keresztény elméjében motoszkál a nagy kérdés, hogy származhat-e
anyagi "áldás" a Sátántól? Bár sokszor úgy tűnik, hogy az istenteleneknél van
az összes pénz, de ez mégsem igaz így. Több rejtett gazdagság létezik, mint
amennyinek ők valaha is a birtokába jutnak. A Biblia világosan beszél arról,
hogy Isten nekünk adja a világ rejtett gazdagságát, a titkos helyek elrejtett
javait (lásd Ésa.45,3). Elmondja nekünk, hogy "...a bűnösnek marhái
eltétetnek az igaz számára" (Péld 13,~2). Akkor miért a bűnös rendelkezik
felettük? Azért, mert Isten pénzügyi törvénye körül vannak bizonyos tényezők,
amelyek addig nem érvényesülnek, amíg működésbe nem hozzák őket. Izrael
példája bizonyítja ezt.
Isten megtanított bizonyos dolgokat Ábrahámnak, amelyeknek a zsidók
ma is hasznát veszik. Ezek az elvek ma is érvényesek. Nem találni egyetlen
zsidót sem, aki a szegénységben hinne, mert a szegénység nem az áldások
között szerepel az Ószövetségben. A vallásban igen, de a Bibliában nem!
A szegénységet a középkorban tették a keresztény vallás részévé; abban
az időben, akkor elvették az emberektől a Bibliát, és eldugták a kolostorokban.
A szegénységi fogadalmakat akkor vezették be a kereszténységben, amikor a
vallási hierarchia uralomra jutott. Azok pedig, akik ezt a rendszert
működtették, nem voltak újjászületett emberek. Ha szemügyre veszed a világ
pénzügyi, rendszerét, a maga teljességében felfedezheted benne a Sátán néhány
szóval kifejezhető sémáját -"a tolvaj pedig nem egyébért jön, hanem hogy
lopjon, öljön és pusztítson" (Ján.10,10).
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Hogyan lehet tönkretenni egy vízfolyást? Úgy, hogy meggátolod az
áramlását. A fizikai test hogyan pusztítható el? Úgy, hogy megakadályozod a
működését. És hogyan lehet Krisztus Testét anyagilag tönkretenni? Ha
félreteszik a teljes felhalmozott pénzkészletet, és nem teszik lehetővé a
mozgását. A Sátán csaló. Semmi sem áldás, amit tesz. A Példabeszédek 1,32
ezt így erősíti meg: "A balgatagoknak szerencséje [jóléte] elveszti őket."
Megeshet ugyan, hogy látszatra áldást ad, de valójában ő mindig pusztít.
Mindig zsákutcába vezet, ahonnan nincsen kiút. Ami azt illeti, ha meg akarod
különböztetni Isten és a Sátán munkáját, ne felejtsd el: a Sátán mindig azt
mondja, hogy nincs kiút, Jézus viszont ezt: "Én vagyok az Út" (Ján.14,6). A
kétség, a vereség, a csüggedés MINDIG a Sátántól van.
Ha hiszel Istenben, és magadra vállalod Krisztus Teste szükségeit,
nyitott edénnyé válsz, amelyen Isten dolgai átfolynak másokhoz. Mindaz, amit
Istentől kaptál, Jézuson keresztül áradt rád. Vajon elveszített Jézus valamit is
azzal, hogy adakozott? Nem, a mai napig minden az övé. Az 1János 4,17
megdöbbentő kijelentést tesz: "...amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban."
Nem azt állítja, hogy amint Ő volt, vagy amint mi egy napon leszünk; hanem
hogy amint Ő van, úgy vagyunk mi is. Az Isten jobbján elfoglalt jelenlegi
pozíciójában Jézus többet birtokol a javakból, mint amennyit továbbadhat. Mi
viszont a társörökösei vagyunk, tehát Ő gondot visel arra, hogy bőven legyen
nekünk is, amiből adakozhatunk (lásd Fil.4,10-19). Az adás csatornájára a
Jelenések könyvében láthatunk példát. Isten kijelentést adott Jézusnak, aki
angyala által felfedte azt szolgája, János előtt. Az angyal tehát átadta a
kijelentést Jánosnak, neki viszont tovább kellett adnia a gyülekezeteknek. A
gyülekezetek továbbították azt Krisztus Testének, végül az Egyház
megismertette a kijelentést a világgal.
Ha a csatorna állandóan nyitva áll, az áradás folyamatos: a szeretet és
erő, a pénz, a táplálék és mindazon dolgok, amelyekre szükség van, szünet
nélkül áramlanak! Azt az alapelvet, amely biztosítja Isten tervében a Krisztus
Testéről való gondviselést és azon keresztül a világ ellátását, egyetlen vers
foglalja össze a Prédikátor könyvéből: "Vesd a te kenyeredet a víz színére,
mert sok nap múlva megtalálod azt" (Préd.11,1). Adj, és egy idő után az majd
visszatér hozzád. Valamikor el kell döntened, hogy "kiveted a kenyeredet". Ne
halogasd tovább! Nem várhatod, hogy visszatérjen a kenyered, ha még nem
vetetted ki. Sokan várják, hogy befusson a hajójuk, pedig még sohasem
bocsátották vízre. Nem, ez a dolog nem így működik. Nem mondhatod a
kályhának: "Melegíts fel egy kicsit, aztán majd megraklak fával." Te adsz, és
azután neked is adatik. A kulcs a folyamatos adásban van. Amint az Igében
jársz, és Isten bősége megterem az életedben, eljutsz egy pontra, ahol minden
hullámmal a kivetett kenyered jön vissza. A te dolgod annyi, hogy a vízre
dobd. Azt pedig, hogy viszontlásd, bízd Istenre! Törődj a magad dolgával, és
hagyd, hogy Isten is megtegye, ami Rá tartozik. Akkor folyamatosan kapsz
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majd. Minél többet adsz, annál többet kapsz, és minél többet kapsz, annál
többet kell adakoznod. Isten tervezte el, hogy a dolgok így működjenek.
Amikor eljutsz idáig, több lesz a bevételed, mint amennyit továbbadhatsz.
A Sátán pontosan ezzel ellentétes módon működik. Bármit tesz is, az
szennylerakódást és dugulást idéz elő. Ha találkozol egy nagyon vagyonos,
gonosz emberrel, voltaképpen egy lerakódást látsz, amelyet a Sátán hozott
létre, hogy megrekessze a pénzáram útját. "És Jézus körülnézett, és ezt
mondta a tanítványainak: mekkora nehézségek árán lépnek be az Isten
országába azok, akik gazdagok, és megtartják azt maguknak!˝ (Márk 10,23, a
The Amplified Bible fordítása alapján). Ha valaki az egymillió dollárját a
páncélszekrényben tartja, és sohasem költi el, annak sem ő, sem más nem fogja
hasznát venni. Nagyon sok embernek fordíthatná a javára, de ő eltömítette a
csatornát. Az ilyesfajta eljárásból csak egyvalaki húzhat hasznot: a Sátán, aki a
gyűlölet, a félelem és a kapzsiság erőit használja arra, hogy lakat alatt tartsa az
anyagi forrásokat. A Példabeszédek 1,19 szerint a kapzsiság elveszi gazdája
életét. A Sátán megmutathatja neked, hogyan szerezhetsz pénzt. Arra azonban,
hogy milyen módon tarthatod is meg, már nem képes megtanítani. Az önzés
képtelen megőrizni azt, amit felépített,- az önzés mindig tönkreteszi azt, ami
megvan.
Tegyük fel, hogy valaki elhatározza: megkíméli a bal karját, és csak a
jobbat fogja használni. Évek múltán, amikor a jobb karja elfárad - így
okoskodik emberünk -, cserélhet majd, és újra a balt veszi elő. De mi történik a
bal kezével? Ez alatt az idő alatt elsorvad. Ez ugyan balga gondolat, de
lényegét tekintve érvényes arra az emberre is, aki félretesz százezer dollárt
attól való féltében, hogy egy napon nem marad pénze. Ha csak néhány dollárral
gyakorlod ezt a fajta félelmet, akkor is éppoly vétkes vagy a felhalmozás
bűnében, mint az, aki egymillió dollárt lakatol le. Ugyanúgy eltömődést, sátáni
dugulást idézel elő. Akinek nincs semmije a másodkézből szerzett ingén kívül,
az is éppolyan bűnös lehet a kapzsiságban, mint aki dollármilliókat halmozott
fel valahol. Az egyik éppúgy csalás áldozata, mint a másik. A didergőnek egy
használt ing is kívánatos. Mint már korábban is hangsúlyoztam, a Biblia nem
azt állítja, hogy a pénz minden gonoszság gyökere, hanem azt mondja, hogy a
pénz szeretete az (1Tim6,10), ebben a bűnben pedig milliók élnek, akiknek egy
garasuk sincs. Isten tizenöt centtel is nagyobb dolgokat vihet véghez - feltéve,
hogy hitből adják -, mint a királyok az aranyhegyeikkel. Egy törékeny
özvegyasszony bebizonyította ezt a két fillérjével (lásd Márk12,41-44)!
Vigyázz, ne állíts korlátokat Istennek azzal, amit a szemeddel látsz, és
amit az értelmeddel felfoghatsz! Ha az egész világ teljes ínségbe kerülne is,
Isten még mindig bőven rendelkezne anyagi forrásokkal, és gazdagon rád is
áraszthatná azokat. Ahogy Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ne féljetek
hát a jókedvű, szabad szívű adakozástól! Ha újjászületett hívő vagy, a
szellemvilágban olyan életed van, amit másokkal is megoszthatsz. Fontos
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megtanulnod, hogyan adhatod tovább ezt az életet, hogy mások se
szenvedjenek hiányt. Isten Igéje ezt mondja: "Mily szépek a
békességhirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek" (Róm.10,15).
Ennek a mondatnak az igazi jelentése mindaddig talány volt számomra,
amíg nem hallottam egy misszionárius és családja történetét, akiket a japánok
elfogtak a II. Világháborúban. A fogolytáborban azt mondták nekik, hogy
Washington elesett, az Egyesült Államok megadta magát, és Japán került
hatalomra. Képzelhetitek, hogyan reagáltak erre: teljesen elcsüggedtek! A
japánok körbevonszolták őket az országban, végül azonban az élelemhiány
miatt kezdték őket leöldösni. A misszionárius kislányát is agyonlőtték.
Rákövetkező nap fülsiketítő robajt hallottak, és szinte elsötétült az ég a B-29esektől! Szinte eszüket vesztették az örömtől, hiszen már minden reményt
feladtak! A hazugság alatt, hogy országukat legyőzték, csak görnyedezni
tudtak. Aztán jött egy amerikai katona, berúgta a fogolytábor ajtaját, és csak
ennyit mondott: "Szabadok vagytok!" E pár szó hallatán a misszionárius
lerogyott előtte, és megcsókolta a csizmáit!
A Mindenható Isten életadó ereje van benned, és a világnak
kétségbeesett szüksége van erre az életre! Ne fukarkodj vele, ingyen kaptad,
ingyen add tovább! Szívügyed-e, hogy az üdvösséget eljuttasd az emberekhez?
Feltett szándékod, hogy az evangéliummal tápláld a megtéretleneket? Ha igen,
Isten melléd áll abban, amit teszel, és ez az igazi bővölködés! Ő ugyanis
elkötelezte magát amellett, hogy Jézus Krisztus üzenetét közvetítse a világnak.
Ennek érdekében képes megmozgatni mennyet és földet, mert azok számára,
akik még sohasem hallottak róla, Jézus nem halt meg, és fel sem támadott a
halálból. Az ilyen személyeknek Jézus áldozata semmit sem jelent. Az Ige az l
János 4,17-ben ezt mondja: "...amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban."
Isten Jézus által táplál bennünket. Ha hiányt szenvedsz valamiben, és az Úrhoz
fordulsz, nála választ találsz, és még sokkal többet is! Előfordult-e már, hogy
amikor az Úrhoz fordultál egy problémával, Ő ezzel fogadott: "Nahát, erre nem
számítottam! Erre a problémára még a mennyben sincs megoldás..." Ugye,
hogy nem! Isten olyan forrásokkal rendelkezik, hogy a lehető legsúlyosabb
nehézséget is könnyűszerrel megoldhatja számunkra.
Jézus a csatorna, mi pedig a világ számára vagyunk azok. Akkor
bővölködsz igazán, amikor képes vagy egy kilátástalan helyzetben lévő ember
szemébe nézni, majd felvállalni a gondját úgy, mintha a sajátod lenne. A
szellemben járó embereknek segíteniük kell azokon, akik még nem képesek
erre. Hordoznunk kell egymás terheit. Amikor egy testvéred hozzád jön a
nyomorúságával, kapcsolódjatok össze imában, egyesítsd hitedet az övével.
Jézus nevében gyakorolj nyomást a Sátánra, és kergesd el attól az embertől.
Hozd működésbe a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvényeit. Építs
Jézus Krisztusban való megigazultságodra, építs eltökélten erre! Építs kitartóan
a fiúságodra! Építs szilárdan Jézus vérére! Mindez működik, dicsőség
Istennek!
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II. FEJEZET
A Megerősített szövetség és a rendíthetetlen szív
ISTEN szövetséget kötött a földön. Ez a szövetség pedig meghatároz
mindent, amit tesz. A Názáreti Jézus megszületett erre a világra, meghalt a
kereszten, lement a pokolba, kifizette a bűn miatti árat, és feltámadt a halálból.
Mindez amiatt a szövetség miatt történt, amelyet Isten az emberrel kötött. Isten
nem részrehajló. Nem választ ki egyeseket, hogy csak őket részesítse
üdvösségben és gyógyulásban. Áldásai mindenki számára érvényesek, aki
betölti a szövetség feltételeit (lásd lPét.2,24). Isten azért kötött szövetséget,
hogy üdvösségre jussunk, meggyógyuljunk, megszabaduljunk és
bővölködjünk, és a szövetségben garantált minden gondoskodását közzé tette
az Igében. Az Ige az Ő szövetsége, ez köti Őt. Amikor valakinek a szavait
latolgatod, akkor az őszinteségét mérlegeled: meg is teszi, amit mond?
Helytálló, amiről beszél? Jó nevű ember? Egy személy nevét annak
megfelelően ítélik jónak vagy rossznak, hogy megtartja-e a szavát. Nem a
hírneved teszi becsessé a szavadat. Épp ellenkezőleg: az tesz híressé, amit
mondasz. Ebben áll Jézus nevének ereje; az Ő neve azért becses, mert szava, az
Ige - jó. Isten még a saját neve fölé is felmagasztalta az Ő beszédét (lásd
Zsolt.138,2). Érvényt szerzett a földön szövetségének, most viszont az
embernek kell megszilárdítania a szívét ebben a szövetségben.
Az eredmények abból születnek, ha két tényező összehangolódik: a
szövetség, melyet Isten érvényre juttatott, és a szíved, melyet megszilárdítottál
ebben a Szövetségben. Ha a szíved nem a szövetségre támaszkodik, akkor az,
számodra semmit sem ad. Az Efézus 2,12 ezt állítja: "abban az időben
Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret
szövetségeitől távol valók; reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók
voltatok e világon." Isten nélkül lenni szellemi csődöt jelent. Hiába tett
bármit,- ha nem tudsz róla, vagy nem nyerheted meg, szellemi nyomorba
kerülsz. Végül pedig ilyen vagy olyan formában fizikailag is tönkre mégy. Más
nem tud segíteni, a saját fizikai képességeidben sem bízhatsz, mert túl
esendőek ahhoz, hogy kisegítsenek a bajból, értelmi képességeidre ugyanúgy
nem számíthatsz. Szerte a világon riasztóarányban követnek el öngyilkosságot
még a legélesebb elméjű emberek is. Isten nélkül az ember szövetségen kívül
él a világban. Semmije sincs, amiben hihet, semmiben sem bízhat.
Még a keresztények között is vannak sokan, akik nem tudják, hogy mit
higgyenek. "Mi ennek a titka? - kérdezik. - Minden tőlem telhetőt megteszek,
hogy higgyek Istenben, mégsem sikerül." Sok kiváló, becsületes ember van,
aki ráadásul újjá is született és Isten Szellemével is beteljesedett, mégis teljes
vereséget szenved az élet minden területén. Fizikailag, értelmileg, a társadalmi
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kapcsolatokban és anyagi területen egyaránt. Miért? Mert nincs tudomásuk a
szövetségről. Márpedig Isten csak azt tudja elérni, aki ismeri, hogy mi áll az Ő
beszédében. Mondhatná valaki: hinni fogok Istenben. Rendben, de mit is fogsz
te hinni tulajdonképpen? Azt, hogy Ő Isten? Ez nagyszerű, de ezzel a hittel
nem viszed sokra. Azt kell megtalálnod, amit Isten a szövetségben megígért,
mert arra az egyezség során elkötelezte magát. Ha üzletember vagy, pontosan
tudod, hogy miről beszélek. Amikor két fél üzleti kapcsolatba lép egymással,
tudniuk kell, miben bízhatnak. Ha nem tudják, félreértés áldozatai lesznek.
Lehet, hogy mindketten teljesen őszinték, mégis tönkreteszik a kapcsolatot,
mert nem értik meg egymást, nem tudják, mit várhatnak egymástól. Hogy ezt
elkerüljék, le kell ülniük, meg kell határozniuk, és írásban rögzíteniük kell
kapcsolatuk feltételeit. Ha már ilyen módon megegyezésre (szövetségre)
jutottak egymással, akkor világossá válik, hogy ki, mit várhat a másiktól.
Hívőként Istennel állsz szövetségben, vagyis Isten Igéje a tiéd, elérhető
számodra. De ha ennek ellenére nem ülteted gyakorlatba, ugyanazon a szinten
maradsz, mint az, aki nem tudja, hogy igényt tarthat az üdvösségére. Ő a
pokolhoz van láncolva, te viszont a szegénységhez vagy valami más
nyomorúsághoz; holott az Ige szabadságot kínál számodra. Ha nem élsz a
szövetséggel, vereség a részed. Ez az én életemben is így volt. Újjászülettem és
betöltekeztem Szent Szellemmel, de még keresztényként is teljes vereségben
éltem majdnem négy éven át, különösen az anyagiak területén. Minden tőlem
telhetőt megtettem, hogy higgyek Istenben, a szándékaim is jók voltak, de
fogalmam sem volt arról, hogy mi lenne elérhető a számomra, és arról sem volt
ismeretem, hogy miről gondoskodott Isten Jézus Krisztusban. Állandóan vert
helyzetben voltam a Sátánnal szemben! Ha van is valakinek a bankban
egymillió dollárja, de nem képes hozzáférni semmire sem megy vele ugyanolyan nyomorult, mint egy ágrólszakadt fickó!
Jól szemlélteti ezt annak az embernek a példája, aki megtakarította a
pénzét, hogy Amerikába utazhasson. Addig kuporgatott és gyűjtött, míg végül
összejött a hajójegy ára és még épp annyi, hogy telt egy doboz sós kekszre meg
egy kis sajtra. Úgy okoskodott, hogy ezt a keveset beosztja, amíg a hajó földet
ér. Az utazás során olykor lenézett a szalonba, ahol a többiek étkeztek, aztán
visszament a kabinba, hogy megegye a kis porcióját. Amikor a hajó partot ért
New York kikötőjében, egy hajósinas megállította, és megkérdezte: ˝Uram,
észrevettem, hogy minden étkezést kihagyott az út alatt. Valami kifogása volt a
szolgálatunkkal kapcsolatban? Vagy talán a koszt volt ehetetlen?˝ Emberünk
így válaszolt: "Ó nem, nem. Senki sem bántott meg, csak épp a puszta jegyre
telt a pénzemből. Az élelemre már nem futotta." Erre az inas így szólt:
"Sajnálom uram, pedig a jegy árában benne volt az ellátás is!" A felszolgált
fogások mind megillették volna, ha tudja. A jegye egy megállapodást
tartalmazott, azonban nem ismerte az egyezmény feltételeit! Épp annyi joga
lett volna ott étkezni, mint a hajóskapitánynak, de ő inkább kekszen és sajton
tengődött. A legtöbb keresztény is "kekszen és sajton" él, mert nem ismeri
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Istennel való szövetségét, és nem tudja, hogy mivel rendelkezik Jézus
Krisztusban.
A megerősített szövetség
Ábrahám; Mózes; Dávid; Salamon... Miért áldotta meg ezeket a férfiakat
Isten? És miért vannak oly kevesen, akik megtalálják Isten áldásait a
pénzügyeikben? Meg kell újítanunk az észjárásunkat, és Isten
gondolkodásához kell igazodnunk az anyagi áldások területén is. A bővölködés
idején szem előtt tartandó legfontosabb igazságot Mózes 5. könyvében
találhatjuk: "Ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam és az én
kezemnek ereje szerzette nékem e gazdagságot! Hanem emlékezzél meg az
Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak
megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te
atyáidnak, miképpen e mai napon van" (5Móz.8,17-18). A legfontosabb
tudnivaló: Isten adja az erőt a meggazdagodáshoz. Miért? Hogy igazolja
szövetségét. Olvassuk tovább az 5Mózes 9,5-6-ot: "Nem a te igazságodért,
sem a te szívednek igaz voltáért mégy te be az ő földük bírására; hanem az
Úr, a te Istened e népeknek istentelenségéért űzi ki őket előled, hogy
megerősítse az ígéretet, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak:
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. Tudd meg azért, hogy az Úr, a te
Istened nem a te igazságodért adja néked ezt a jó földet birtokul, mert
kemény nyakú nép vagy te!" Mózes lényegében ezt mondta: "Isten nem a te
igazságodért űzte ki azokat az embereket a földjükről.
Azért tette, mert ezt ígérte, amikor egyezségre, lépett Ábrahámmal,
Izsákkal és Jákóbbal. Igaz, hogy a nép mindent megtett, hogy megakadályozza
Őt ígérete beteljesítésében, mert minden lehetséges módon áthágták a
szövetséget. Isten azonban megalapította a papi hivatalt, hogy áldozatokat
mutassanak be ezekért a bűnökért. Az izraeliták nem rendelkeztek olyan
igazsággal, amelyben bízhattak volna. Ezért Isten gondoskodott számukra
kiútról. Még megigazulatlan emberek között is ilyen sokat tett azért, hogy
betöltse a szövetség ígéreteit! Az 5Mózes 29,9 megparancsolja: "Tartsátok
meg azért e szövetségnek igéit, és aszerint cselekedjetek, hogy szerencsések
legyetek [bővölködjetek] mindenben, amit cselekesztek." Eszerint mindabban,
amit teszünk, bővölködnünk kell. Ehhez viszont az szükséges, hogy megtartsuk
a szövetség igéit.
Mindezzel teljes összhangban áll az az útmutatás, melyet Józsué élete
legválságosabb helyzetében kapott Istentől. Mózes meghalt, és Józsué arra
készült, hogy átvegye Izrael vezetését. Ez bizony nehéz feladatnak ígérkezett.
Mózes szemtől szemben beszélt Istennel. Vizet fakasztott a kősziklából a
puszta közepén... Ő bőségben élt! Amikor vízre volt szüksége, Isten képessé
tette, hogy megszerezze. Isten ereje vizet fakasztott, s még csak nem is került
semmibe! Ez már bővölködés a javából! Szeretném, ha megértenéd: Józsué
nem mindennapi helyzetbe került akkor. Ebben a pillanatban a természetes és a
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természetfeletti világ, függőben volt. Ha Isten népe csődöt mond, nem jöhet el
Jézus! Ha viszont Isten hagyja cserben őket, megváltás nem lesz! Istennek
érvényben kellett tartania a szövetséget a földön, hogy elküldhesse Jézust, a
Megváltót. Ahhoz pedig, hogy a szövetség érvényes maradjon, szüksége volt
valakire, aki hallgat majd rá. Vajon mire helyezi Isten a hangsúlyt a történelem
e válságos pillanatában? Mit ítél fontosnak? Beszél Józsuéval, és így szól a
Józsué l,5-9-ben: "Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében:
amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak
téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e
népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak,
hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent
ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe;
attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben,
amiben jársz! El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem
gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél,
amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor
boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne
félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben
jársz." Az 5. versben ismét látjuk a gazdagság és a bőség kulcsát: "veled
leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled." A siker titka maga
Isten, amint kinyilatkoztatja magát az embernek!
Jézus a Máté 28,20-ban ugyanezt ígérte: "Íme, én veletek maradok
mindörökké, a világ végezetéig." A János 14,16-ban pedig azt mondta, hogy
elküldi a Szent Szellemet vigasztalónkul, hogy örökké velünk maradjon. A
bőség annak a ténynek a mellékterméke, hogy Isten velünk él, és kinyilvánítja
magát számunkra. Az Úr sok dolgot mondhatott volna Józsuénak: hogy attól
fogva böjtölje végig a hét nagy részét, vagy hogy órák hosszat imádkozzon
minden nap. Mondhatta volna azt is, "ha hiszel bennem, nagy csodákat teszek"
vagy: "ha hiszel bennem, felhőt adok nappal, éjjel pedig tűzoszlopot." Vagy
mondhatta volna ezt: "nem kell aggódnod, ha egy másik Vörös-tengerhez érsz
vagy rád támadnak az ellenségeid". Mégsem mondott semmi hasonlót. Józsué
életének e sorsdöntő órájában és a megváltói tervnek ebben a létfontosságú
időszakában Isten így szólt: "El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól,
hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy
cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te
utaidon, és akkor boldogulsz.˝ Egy másik fordítás szerint "bölcsen viseled
magad az élet minden dolgában". Mit ítélt Isten a legfontosabbnak? Az Ő
beszédén való elmélkedést. Egyetlen szavával kimondta a 138. Zsoltár második
versét, amely szerint beszédét még a neve fölé is felmagasztalta. Látod?
Ha Isten Igéjét teszed életed első helyére, és a végső tekintély számodra
az Ige, annak bővölködés az eredménye. Szükségszerű, hogy így legyen, mert
Isten Igéjének hatásköre az élet minden helyzetére kiterjed. Az IGE A VÉGSŐ
TEKINTÉLY. Ha Józsué engedetlen lett volna, és nem elmélkedett volna az
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Igén éjjel és nappal, Isten minden hozzá intézett szava haszontalan maradt
volna. Meg akarod érteni, hogy miképp engedelmeskedhetsz Isten, írásba
foglalt akaratának? Ehhez csak egyetlen út vezet: elmélkedned kell az Igén. A
Példabeszédek 23,7 ezt mondja nekünk: ahogyan az ember a szívében
gondolkodik, olyan ő maga is. Tanuld meg befogadni Isten Igéjét és
elmélkedni azon. Ha megteszed ezt, hiába állítja a világ, hogy nincs kiút - te
mosolyogva mondhatod: "De igen, van egy. Jézusnak hívják." Isten azt
mondta: "Ha az én Igémen elmélkedsz, akkor jó dolgod lesz [bővölködni fogsz]
és jó szerencsés leszel.˝ Más szavakkal: ha bölcsen intézed az élet valamennyi
teendőjét, nem származhat bajod a gazdagságból. Nem számít, hogy ki vagy, és
milyenek a körülményeid, – ha minden élethelyzetben bölcsen viselkedsz,
győztes leszel.
Pál és Silás fényes módon igazolták ezt, amikor börtönben voltak.
Dicsérték Istent éjféltájt, és minden bizonnyal bölcsen viselkedtek, hiszen a
börtönajtók felpattantak! Egy jó üzletember tisztában van azzal, hogy nem
bevételt nyerni a legnehezebb. Bárki képes előteremteni a pénzt, ha tudja, hogy
mi a bölcs lépés. Akár ötven centet is főnyereménnyé fordíthat, ha pontosan
tudja, hogy mihez kezdjen vele. Ha pontosan tudnád, hogy hová fektesd a
pénzedet -ha tudnád, hogy mihez kezdj, hova menj, kivel beszélj, és mit mondj
- a siker elkerülhetetlenül a nyomodba szegődne.
Az lesz igazán sikeres ember, aki ismeri az Urat, megtanulta, hogy
higgyen Istenben, és másokat is képes erre megtanítani. Az ilyennek Isten is,
önmaga is, a körülötte levők is hasznát veszik. A Sátán számára viszont
roppant veszélyes ez az ember. Ne feledd, az erőt Isten adja a
meggazdagodáshoz, és ezt azzal a céllal teszi, hogy megismertesse veled
szövetsége bizonyítékát.
Isten egy a Szavával. Amikor az Ige jelenlétében vagy, magának
Istennek a jelenlétében vagy. A János 1,1 szerint "Kezdetben volt az Ige, és az
Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige.˝ Nincs rá lehetőség, hogy Isten az
Igén kívül nyilvánuljon meg az életedben. Vannak ugyan különleges
megjelenési módjai is kegyelmének, de egy keresztény nem engedheti meg,
hogy ezekből éljen. Nekünk Isten jelenlétének abból a formájából kell élnünk,
amely az Ő Igéjéből származik, mégpedig folyamatosan. Te megtartod a
beszédét, Ő pedig kinyilvánítja magát neked.
Számomra semmi sem izgalmasabb, mint tudni azt, hogy ha az éjszaka
közepén felébredek valamilyen gond miatt, csak a Bibliámért kell nyúlnom.
Isten erejének ez a megnyilvánulása mindig, mindenki számára működik, aki
használni akarja. Ha tudatára ébredsz, hogy az Igén keresztül bármikor
elérheted Isten megnyilvánulását és így kezdesz járni, jómódú leszel.
Láttuk már a Szentírásból, hogy Isten megerősítette a földön szövetségét.
Mit jelent ez újszövetségi értelemben? Az Ige azt mondja, hogy az Újszövetség
a megigazulás szövetsége, amely jobb ígéretek alapján köttetett, mint az
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Ószövetség. Mózes 5. könyvében Isten kemény nyakúnak és istentelennek
nevezte Izraelt. Az Újszövetségben viszont azt olvassuk, hogy Isten igazságává
tétettünk Jézus Krisztusban. Már nem konok embereknek lát, (bár sokszor tart
bennünket tanulatlanoknak, mert nem ismerjük a szövetséget, de akkor sem
vagyunk kemény nyakúak és istentelenek.) Ő a Bárány vérén keresztül néz
minket, és szeplőtlennek, feddhetetlennek, kifogástalannak lát. Izrael Isten
szolgája volt, mi viszont a fiai vagyunk (lásd Gal.4,7). Tisztában kell hát
lennünk azokkal a jogokkal, amelyek Isten gyermekeiként és országa
polgáraiként megilletnek bennünket.
Illusztrációképpen lássuk most a tékozló fiú példázatát a Lukács
evangélium 15. fejezetéből. Sok éven át, olvastuk ezt a példázatot anélkül,
hogy megértettük volna teljes jelentőségét. Pedig rendkívül fontos, hogy a
prosperitással kapcsolatban is alkalmazzuk, de ezen eddig átsiklottunk. Csak a
tékozló fiú hazatéréséig kísértük figyelemmel az eseményeket. Ő állt a
figyelmünk középpontjában, de nem gondoltuk végig, mi is történt a bátyjával
valójában? A tékozló fiú fogta az örökségét, és elverte. Amikor hazatért, az
apja levágatta neki a hízott borjút, tárt karokkal üdvözölte, és nagy
dínomdánomot rendezett számára. Amikor a másik fiú megérkezett és látta, mi
történt, felháborodott azon, amit az apja tett. Így szólt: "Én veled maradtam, s
mégsem adtál nekem soha egy gidát se, ő meg elmegy, elszórja a pénzét, és te
borjút vágatsz a tiszteletére." Az apja erre így válaszolt: "Fiam, mindenem a
tiéd." Vagy más szavakkal: "Bármikor, ha hízott borjút szerettél volna,
kaphattál volna, s még most is megkaphatod. Nagyon örülök, hogy az öcséd
hazatért, de te is kaphattál volna, ha kérsz!" Az idősebb fiú beérte volna egy
gidával, pedig egész idő alatt az övé volt a borjú is. Mindkét fiú rendelkezett az
öröksége felett, de csak az egyikük élt vele. Az idősebb nem tette, mert a
gondolkodásmódja kicsinyes volt.
A legtöbb hívő ugyanígy, gondolkodásmódbeli kicsinyessége miatt, saját
magát rekeszti ki a Jézus Krisztusban való teljes örökségből. Mivel nem
ismerik. Azt a szövetséget, amelyben állnak, nem ismerik a Mindenható Isten
gyermekeiként őket megillető jogokat sem.

Szegénység és gazdagság
Mózes 5. könyvének 28. fejezetében olvasunk az Isten Igéje iránti
engedelmességből származó áldásokról. A 11-12. vers például a következőt
állítja: "És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek
gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te barmodnak
gyümölcsében azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak,
hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget,
hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek
minden munkáját; és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz
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kölcsönt." Látjátok, Isten bőséggel áldotta meg Ábrahámot és leszármazottait,
mert megesküdött rá a szövetségben. Dicsőség Istennek!
Ezek után a 15. verstől a törvény átkának összefoglalását találjuk. "Ha
pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és
teljesítsd minden parancsolatát és rendelését, reád jönnek mind ez átkok, és
megteljesednek rajtad." Az átok pedig teljes és tökéletes nincstelenséget mond
ki az élet minden területére. A szegénység nem Isten áldása. Aki azt hiszi, hogy
mégis az, és hogy a szegénység valamiféle alázatosságot hoz, az lényegében
abban hisz, hogy Isten az átok szerzője, pedig az valaki más. Az áldás
származik Istentől. Nem Isten átkozta meg Ádámot. Ő kertet épített neki, és
mindenről gondoskodott, amit az valaha is megkívánhatott. Az átkot a Sátán
szerezte. Amikor Ádám a Sátán mellé állt, minden átkozottá lett a földön.
Később Isten egy védőernyőt feszített ki az Ábrahámmal kötött szövetség
révén, amely oltalmat nyújtott – a kimenekedés útját,- ez alól az átok alól.
Ameddig Ábrahám az Úrral járt és hallgatott a szavára, védelmet
élvezett; de abban a pillanatban, amikor figyelmen kívül hagyta Isten hangját
és a saját megértésére támaszkodott, kilépett e védőernyő alól, és ismét
sebezhetővé vált a Sátán számára. Miért tűnik oly nehéznek, hogy kijöjjünk
Istennel? Hiszen Ő tudja, mi a különbség a jó és a rossz között, és ismeri
azokat az alaptörvényeket, amelyekre ezek az értékek épülnek. Nagyon bölcsen
átlátja az életet kormányozó erőket. Létrehozott egy meghatározott módon
működő rendszert, de mivel a Sátán becsapott bennünket, mi azt hisszük, hogy
az épp fordítva működik. Isten nem velünk van haragban. Ő azt utasítja el,
hogy a Sátánnal alkudjon meg. Mi történt Évával az Édenkertben? Isten
figyelmeztette, hogy ha eszik a tiltott gyümölcsből, meghal. A Sátán azonban
megkörnyékezte, és kételkedést ültetett benne a kérdezősködésével: "Valóban
Isten mondta...?" Végül meggyőzte, hogy Isten Igéje nem igaz, így Éva
engedetlen lett Istennek, Ádám pedig csatlakozott hozzá. A törvény azonban
működésbe lépett, és abban a pillanatban meghaltak, bár testük halála csak
évekkel később következett be. Ádám bukása óta az emberi nem átkozott. Az
idő folyamán lassan hozzászokott a csaláshoz, és nem is volt meg a szükséges
szellemi ismerete, hogy kiszabaduljon a csapdából. Miután néhány nemzedék
eltelt, Ádám tanítását elfelejtették. Senki sem tudott már Istenről vagy a
szellemi törvényekről; amit Isten mondott, nagyrészt idegenné vált az emberi
elme számára.
Jézus azt tanította: „adjatok, és néktek is adatik.” Csakhogy ez
ellenkezik a gondolkodásmódunkkal. "Ostobaság - mondjuk erre -, semmi
értelme, mindenki tudja, hogy ha kiadod a kezedből, többé már nem a tiéd!" De
Isten ismeri az adakozás törvényének alapelvét. A Sátán is ismeri, és
megpróbál becsapni téged, hogy tudatlanságban, gyenge és erőtlen állapotban
tartson, és irányíthasson. Amikor Isten megkötötte Ábrahámmal a szövetségét,
a legtöbben képtelenek voltak azt megérteni. Amíg engedelmeskedtek
Istennek, áldás alatt éltek, de mihelyt a maguk eszére hallgattak, ismét
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visszatértek az átok alá. Isten újra és újra intette őket: "Ha nem követitek
Igémet, nem cselekszitek, amit mondok nektek, semmit sem tehetek az
érdeketekben. Nem gyakorolhatok hatalmat a saját szabad akaratotok felett!"
Érdemes elgondolkozni azon, hogy amikor Isten szövetséget kötött
Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal, megígérte, hogy gondot visel rájuk és az
utódaikra. Ezek az emberek tehát szabadok voltak! Következésképpen azok a
zsidó rabszolgák is, akik az egyiptomi uralom alatt a korbácsütéseket
szenvedték, valamennyien szabadok voltak,- csak sajnos nem tudtak róla! Ezért
hívta el Isten Mózest, és ezért adott neki képességet és hatalmat, hogy
lejegyezze az Ábrahámmal kötött szövetséget. Így a nép tudomást szerzett a
történtekről és arról, hogy milyen egyezség született. Mózes a szövetség
nevében ment el és tett csodákat Isten erejéből a fáraó szemei előtt, és a
szövetség nevében, vezette ki népét a kötelékből. Már négyszáz évvel korábban
szabadon távozhattak volna, de nem ismerték a szövetségüket.
Isten egy szerződés formájában fejezte ki a legbensőségesebb
gondolatait, vágyait és akaratát, és mindezeket a Bibliában hozta
nyilvánosságra. Innen szerezhetünk tudomást ezekről, hogy Jézus nevében
megszabaduljunk a Sátán hatalmától Isten Szelleme által. Jézus azt mondta:
"Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim
vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket."
(Ján.8,31-32). Már láttuk, hogy Isten érvényt szerzett a szövetségének. Láttuk,
hogy a bőség Ábrahám egyik áldása, a szűkölködés pedig a törvény átka alá
tartozik.
Hogyan érint mindez bennünket, akik az Újszövetségben Krisztus
Testének tagjai vagyunk? A Galata levél szerint "Krisztus váltott meg minket
a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott
minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a
pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által. Ha pedig Krisztuséi
vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök"
(Gal.3,13-14 és 29). Jézus értünk szenvedte el a törvény átkát. Vereséget mért a
Sátánra, és elvette az erejét.
Nincs már okod arra, hogy a törvény átka alatt élj. Arra sincs okod, hogy
szegénységben tengődj. Sok újjászületett hívő él szellemi nyomorban, szellemi
alultápláltságban. Embrióként ugyan hatalmas szellemi "szupermenek", de
mivel nem táplálkoznak megfelelően, nem növekednek egy dekát sem.
Szellemben csak úgy fejlődhetsz, ha Isten Igéjével táplálkozol, és
megcselekszed azt. "Az Ige hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon
növekedjetek" (lPét.2,2). Mivel Isten szövetséget kötött, a jólét viszont olyan
ellátás, amely ebből a szövetségből ered, meg kell értenetek, hogy a jómód
most, a jelenben tartozik hozzánk!
Talán ezt mondod erre: "Isten látja a jövőt. Ő tudja, hogy ha volna
pénzem, nem költeném el bölcsen, vagy éppenséggel valami ocsmány dologra
fordítanám. Ezért nincs egy fi11érem sem." Ez valóban így van, de csak azért,
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mert ebben hiszel. Nem Isten Igéjébe veted a hitedet, és nem is abba, hogy
jogod van a rendezett anyagi körülményekhez, mert keresztény vagy. Ezért
kerültél kifosztott állapotba. A Sátán adta be neked ezt a hazugságot, és nem
Isten.
Ébredj fel! Isten azt akarja, hogy bővölködj (lásd 3Ján.2). Bőségre
juthatsz, és valljuk meg őszintén, ostoba dolog lenne, ha nem kérnél belőle.
Úgy lesz valaki értékes személlyé, ha rádöbben, hogy joga van bővölködni,
majd megragadja Isten Igéjét, jómódúvá válik, ezután pedig másokat is részesít
a javaiból.
Pál apostol megtanulta az adás szellemi törvényét, és nagyon értette a
módját, hogyan éljen vele. Elég erős volt az Úrban ahhoz, hogy higgyen a
bővöIködésben, megnyerje azt, majd továbbadja. Ez már valóban sokat jelentő,
értékes áldozat! Isten Igéje felszólít bennünket: "adjatok, és néktek is adatik".
Ha elkezdesz e törvény alapján élni, látod, hogy el sem menekülhetsz
előle! Miközben adakozol, az adományod olyan gyorsan tér vissza hozzád,
hogy nem tudsz a továbbadással lépést tartani! Ahogy az Mózes 8,18-ban
olvassuk, Isten ad nekünk erőt a meggazdagodáshoz, mégpedig azért, hogy
hitelesítse számunkra a szövetségét. Azért, mert ezt mondta! Ha teljes
mértékben felfogod, hogy Ő a tiéd és te az Övé vagy, és hogy mindent
megtehetsz Krisztus által, aki megerősít téged (lásd Fil.4,13), akkor szíved
minden keménysége megolvad. Megérted, hogy nélküle semmit sem tehetsz, és
mihelyt megérted ezeket a dolgokat, nem fogsz félni az adakozástól. Nem
rettegsz a veszteségtől. Ha adsz, akkor kapni is fogsz, és még több áldás
birtokába kerülsz, amit továbbadhatsz! Állandó folyamat lesz ez, dicsőség az
Úrnak!

A rendületlen szív
Isten megalapította szövetségét a földön, de ennek a ténynek a puszta
ismerete nem elég. Ahhoz, hogy a szövetség valamennyire is hasznavehető
legyen, meg kell benne erősítenünk a szívünket. A 112. Zsoltárban találjuk a
rendíthetetlen szív tökéletes leírását. A zsoltár a bővölködő embert festi le, és
betekintést nyújt abba, ami a bőség mögött rejtőzködik. Vizsgáljuk meg együtt
közelebbről! "Dicsérjétek az Urat. Boldog az az ember, aki féli az Urat, és az
ő parancsolataiban igen gyönyörködik." Milyen embertípus lesz, áldott tehát?
Az, aki féli az Urat, s aki gyönyörűségét leli Isten parancsolataiban, az Ő
szövetségében. "Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke
megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig
megmarad." Senki sem veheti el az ilyen ember igazságát! Ha Isten ad neked
valamit, nem kell félned, hogy elveszíted. Ő neked adta az Igét, szilárdan
állhatsz azon, mert a tiéd. "Az igazakra világosság fénylik a sötétben; attól,
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aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és
kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi. Mivelhogy soha sem ingadoz: örök
emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban
bizakodó. Rendületlen az ő szíve." Isten hitelesítette a szövetségét, ez az
ember pedig a szövetségre épít a szívében. Szíve erős, az Úrban bizakodó.
Nem ijesztheted meg sem energiaválsággal, sem magas kamattal, sem
egyéb rémhírrel. Teljesen és tökéletesen az Úrban bízik, és Istennel való
szövetsége révén megkapja, amire szüksége van. Ha szilárd vagy és Isten
szövetségében élsz, a Sátán nem tud sarokba szorítani. Nagyon fontos
megértened: Isten akarata az, hogy bőségben élj. Ha ismered az Ő szándékait,
annak eredményei lesznek. Ha biztosan tudod valamiről, hogy az Isten akarata,
többé nem szabadna nélkülöznöd.
Amíg nem tudod biztosan, hogy a gyógyulás már a tiéd, addig azon
tépelődsz, vajon akarja-e Isten is, hogy ismét egészséges légy? De így ez az
igazság soha nem fog meggyökerezni az életedben; személyes módon igazából
sosem leszel képes hinni benne. Sokan vannak, akik már egy tucatszor
meggyógyultak más hívők imái által, mégis folyton egészségügyi
problémákkal küszködnek. De ha megértik az Igéből, hogy joguk van a
gyógyuláshoz, mert amikor Jézus elszenvedte az ostorcsapásokat, megvásárolta
azt, a Golgotán pedig teljes egészében kifizette a gyógyulásunk árát,- ha
megértik ezt, akkor többé nem alkusznak meg a betegséggel. Miért nem? Mert
az Ige rendíthetetlenné válik a szívükben, és egy erő, a hit ereje kel fel bennük.
Ez elmondható a bővölködésről is. A nincstelenség a törvény átkához
tartozik, de Jézus Krisztus megváltott minket az átoktól, és olyan bőséggel
ajándékozott meg bennünket, amely sokkal több a létszükségletek puszta
betöltésénél! Tarts egy percnyi szünetet, és gondolkodj el. A te szíved miben
gyökerezik? Bűnben vagy megigazultságban? Halálban vagy bővölködő
életben? Betegségben vagy a gyógyulásban és isteni egészségben? Nyomorban
vagy jólétben? Hitben vagy félelemben? A szívedet kizárólag Isten Igéje tudja
úgy megerősíteni, hogy teljesen a helyére kerüljön, és az Úrban bizakodjon
szilárdan és mozdíthatatlanul. Fordulj az Igéhez, és táplálkozz vele: olvasd,
tanulmányozd, elmélkedj rajta. Akkor a szíved rendíthetetlen, erős, az Úrban
bizakodó lesz, és a 112. Zsoltár példázza majd a te életedet is.

Isten bölcsessége
A szív az Isten Igéjén való elmélkedés útján válik rendíthetetlenné.
Láttuk Józsué könyvében, hogy ha egy személy éjjel-nappal elmélkedik az
Igén, és mindazt megcselekszi, ami megíratott abban, bővölködni fog, és
bölcsen igazgatja az ügyeit. Az Igén való ilyenfajta elmélkedés során fogod
felfedezni, hogy mi Isten mondanivalója az anyagiakról. A Példabeszédek
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3,13-14 szerint "boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki
értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és
a kiásott aranynál ennek jövedelme." Más szavakkal: a bölcsesség és az
értelem ára magasabb, mint az aranyé és ezüsté. Bölcsességet és értelmet
szerezni jobb, mert hasznosabbak.
Ezt maga Salamon bizonyította be: messze földön híressé vált
bölcsessége miatt és távoli országokból hoztak neki gazdagságot, kincseket.
˝Drágább a fényes karbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem
hasonlíthatók hozzá. Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában
gazdagság és tisztesség" (Péld.3,15-16). A gazdagságot és a tisztességet
valójában a bölcsesség birtokolja. Vajon miénk-e a bölcsesség? A válaszért
újra az Isten által ratifikált szövetséghez fordulunk. Nézzük meg, mit mond
erről az Ige. A Biblia nagyon világosan állítja, hogy Isten Jézust tette
bölcsességünkké (lásd 1Kor.1,30). Jakab apostol pedig ezt mondja: "Ha
valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek
készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel,
semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához,
amelyet a szél hajt és ide s tova hány" (Jak.1,5-6). Pál így imádkozott a
Kolossé 1,9-10-ben: "Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem
szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten
akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy
járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel
gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében."
Minden erőfeszítésünket gyümölcsnek kell követnie, sikernek kell
koronáznia. Erre Isten bölcsessége tesz képessé. Biztos vagyok abban, hogy
tisztában vagy az ima fontosságával. De tölts időt az Igével is Isten előtt.
Engedd, hogy kinyilatkoztassa neked bölcsességét és a tőle származó
megértést. Valószínűleg ismerős számodra a 2Korintus 5,17: "Azért ha valaki
Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."
Krisztusban vagy? Ha igen, akkor hiszel a Kolossé 2,2-3-ban: "Hogy
vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy
eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az
Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a
bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve." Korábban azt olvastuk a
Példabeszédek könyvében, hogy a bölcsesség gazdagságot és tisztességet tart
az egyik kezében, a másikban pedig napok hosszúságát. Mindez csak néhány a
bölcsesség kincsei közül, de az összes Krisztusban van elrejtve. A bölcsesség
Krisztusban van. Te is Krisztusban vagy. Tehát a bölcsesség benned van,
hozzád tartozik! Isten hozott a gazdagság lelőhelyére!
Az igazán bölcs, Isten szövetségében élő ember úgy kormányozza az
anyagi életét, hogy kikerülje a kölcsönkérést. Nem kötelezi el magát ilyen
módon. Aki kölcsönt vesz fel, a világ pénzügyi rendszerére bízza magát, és
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sohasem lesz képes egyedül irányítani az ügyeit. Isten pénzügyi rendszere
viszont olyan, hogy mindenre gondot visel, amire szükséged van.
Nem bűn kölcsönkérni, de van jobb út is, és miért ne azt követnéd? Van
magasabb szintű élet is, nőj fel ahhoz! Tudom, hogy ezzel egy elég kényes,
üzletembereket érintő kérdést feszegetünk. Mégis, Isten képes előteremteni
mindent, ami az üzletemberek szívében vagy elméjében megfoganhat, és meg
is teszi. Van egy biztos módszere, de a használatához fel kell nőnöd
szellemileg. Ha olyan hitre akarsz jutni Istenben, hogy gondoskodjon az
üzleted működéséhez szükséges több ezer dollárról, akkor azzal kezdd, hogy
egy új ingre és nyakkendőre gyakorold a hitedet. Eközben olyan szintre
fejlődsz, ahol képes vagy hinni abban is, hogy Ő bármilyen nagy összeget
előteremt. Isten bölcsessége viszi majd ezt véghez az életedben, mégpedig az
Igével töltött idő gyümölcseként.
Tegyük fel, hogy hozzád lépne Henry Ford, és átnyújtana neked egy írást
e szavakkal: "Ez a könyv tartalmaz minden titkot, amit az autó-iparban, a
gyártási szakmában és a tőzsdén megtanultam. Mindaz, amit itt leírtam,
megpróbáltatott az évek során, és beigazolódott, hogy teljesen biztos a hozam,
ha naponta egy órát olvasod és elmélkedsz rajta." Vajon feláldoznál egy óra
alvást Henry Ford sikeréért?
De te is elérheted azt, amit ő, sőt, még sokkal többet is, ha olvasod Isten
Igéjét, és elmélkedsz rajta. Szánd rá magad! Lépj be Isten jelenlétébe, és tökéld
el az elmédben és a szívedben, hogy megteszed! Krisztus Teste minden
tagjának kötelessége, hogy higgyen abban, hogy Isten gondoskodik a bőségről.
Ha csak egyikünk is kudarcot vall ebben a felelősségben, Krisztus egész Teste
szenved emiatt az egyetlen sejt miatt. (Lehet, hogy nem sokat használod a
kisujjad, de ha megsérül, az egész kezed fáj.) Mivel hívők vagyunk,
felelősségünk, hogy szerte a világon gondot viseljünk testvéreinkről és
nőtestvéreinkről. Ha ez a felelősségtudat hiányzik belőlünk, ők fognak
szenvedni emiatt. A hit működésének alapvető célja tehát az emberiség
szükségleteinek betöltése. Lehet, hogy nincs szükséged sok pénzre ahhoz, hogy
te magad boldog és sikeres légy, de szerte a világon emberek halnak éhen.
Valakinek el kell látni őket, mert nem tudnak gondoskodni magukról. Még
éhező prédikátorok is vannak. Az emberek leggyakrabban azt kifogásolják,
hogy a prédikátorok pénzt akarnak. Tudod, mi a legjobb módja annak, hogy ezt
a kifogást leszereld? Ne perlekedj velük, inkább adj nekik! Áldd meg őket, adj
nekik, és imádkozz értük!
A szövetség a tiéd. Isten bölcsessége is a tiéd, a szívedben él. Hozd a
felszínre: elmélkedj az Igén, és add meg Istennek a lehetőséget, hogy
kiterjessze rád az áldásait. Ha lehetővé teszed, hogy az Úr váljon ellátásod
forrásává, akkor a hitetlenek világát működtető mechanizmustól függetlenül
élhetsz. A 2.Korintusi levélben az Ige nagyon világosan beszél arról, hogy
bőven tehetünk jót akkor is, ha nem kapunk segítséget vagy támogatást. Az
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ilyen embereket semmi sem korlátozza abban, hogy az Úr dolgait cselekedjék.
Dicsőség az Úrnak!
Amikor hozzáláttunk, hogy megtervezzük az első televíziós
sorozatunkat, azt mondták, hogy kudarcra vagyunk ítélve, mert az efféle
vállalkozás tengernyi pénzt emészt fel. Valaki felajánlotta, hogy fél áron,
percenként 750 dollárért műsoridőhöz juttat minket. Egy hatvan perces adás
így 45 000 dollárba került volna. Még a gondolata is lesújtó volt, hogy egy
éven át ilyen áron viseljük egy hetente sugárzott műsor költségeit! Egy ötrészes
sorozatért 350 000 dollárt kértek. Akkor az Úr így szólt hozzám: "Nekem miért
nem adsz esélyt? A szakértőket már megkérdezted, most hagyd, hogy én is
tehessek valamit!" Tehát hagytam. Isten pedig lépett, és az ötrészes sorozatot
3750 dollárért vittük filmre!
Pál apostol azt mondta: "...a világ számomra megfeszíttetett, és én is a
világnak"(Gal 6,14). Ahhoz, hogy Isten erejében működj, és hit által élj, az
első és legfontosabb szabály, hogy száz százalékig elkötelezd magad Isten
Igéje és annak tekintélye mellett. Ahogy Isten Józsuénak mondta, a bőségre
vezető legjobb út az Igén való elmélkedés. Ne csak tanulmányozd; különbség
van az elmélkedés és a tanulmányozás között. A tanulmányozás lényege az,
hogy leásol a szövegben, például megnézed a hivatkozásokat a
konkordanciában.
Az elmélkedés tárgya viszont gyakran csak két vagy három igevers.
Olvass el egy verset többször. Forgasd az elmédben; légy csendben, és hallgasd
Istent 20-30 percig. Én így tanultam meg sok mindent az Igéből és Jézus
szolgálatáról. Isten Szelleme egyetlen mondatban is annyi mindent mondhat,
amiből egy hónapig is elélsz! Ő azért küldetett hozzánk, hogy megtanítson
minket Isten mély dolgaira (lásd lKor.2,9-10).
Hadd mondjak el egy példát a saját tapasztalatomból. Bizonyos idővel
ezelőtt eltökéltem, hogy a Szentírás alapján megtalálom a módját, hogy
miképpen kell bánni az anyagiakkal. Hittem, hogy Isten olyan pénzügyi
rendszert működtet, amelyet a legtöbb keresztény nem ismer. Ez nyilvánvaló
volt az apám életéből. A szüleim elhatározták a házasságkötésükkor, hogy
hátralevő életükben tizedet fizetnek a bevételükből. Nagyon keveset tudtak
arról, hogy az anyagiak terén milyen módon vethetik a bizalmukat Istenbe.
Apám a munkavégző képességére hagyatkozott. Kiváló üzletkötő volt, és Isten
megáldotta a vállalkozását. Amikor szolgálatba léptem és tanulmányozni
kezdtem Isten Igéjét, azt olvastam, hogy hozzuk a tizedet a tárházába, és Ő
megnyitja a menny csatornáit (a Mal.3,10 angol bibliafordítása szerint: a
menny ablakait). Azonban csak rá kellett néznem az apámra, és láthattam, hogy
az ő életében ez nem működik. Bár nagyon jó életkörülményeket teremtett, de
minden fillérért megdolgozott!
Így hát kutatni kezdtem, és megkérdeztem az Urat, hogy mi ennek az
oka. Isten többek között a kevélységet mutatta, ami a legtöbb üzletemberben
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megvan, különösen azokban, akik keményen dolgoznak, akárcsak az apám. Ő
bizony semmit sem fogadott el; ha valaki adhatott, az csakis ő volt! Ha Isten
valamiképpen meg akarta ajándékozni, csak az üzleten keresztül tehette, mert
amikor valaki adni próbált neki, apám kényelmetlenül érezte magát és zavarba
jött. Ez nem jó dolog. Isten megmutatta nekem, hogy a legtöbb üzletember
egyszerűen a kevélysége miatt nem képes ajándékot elfogadni.
Egy alkalommal összejövetelre készülve éppen szellemben imádkoztam
nyelveken, amikor az Úr szólt a szívemhez. Ezt mondta: "A tizedről akarom
tanítani ezeket az embereket." "Hogy érted ezt? Arról én se tudok semmit!"kérdeztem. Csak annyit tudtam, hogy a "tized" szó tíz százalékot jelent! Azért
fizettem be, mert otthon és a gyülekezetben erre tanítottak. (Két dolgot tudtam:
hogy üdvösségem van, és hogy tizedet kell fizetnem. Évente ötven prédikációt
hallottunk az üdvösségről, a maradék kettőt meg a tizedfizetésről!) Folytattam
az imádkozást, és az Úr egyre csak a tized témáját hozta elém. Végül azt
mondtam neki: "Ha azt akarod, hogy a tizedről tanítsak, először engem kell
oktatnod." Így felelt: "Lapozz az Igében oda, ahol először beszélek róla.
Megmutatom neked, hogy mi a tized lényege." Így hát elmélkedni kezdtem
ezeken az Igéken. Elolvastam egy szakaszt, aztán behunytam a szemem, és
Istenre figyeltem. Ha a gondolataim elkalandoztak, visszatértem a Bibliához, és
újra meg újra elolvastam, gondolkoztam rajta, és még erősebben figyeltem
Istenre. Szükséges, hogy időt fordíts Isten hallgatására; ez a sikered ára!
Hajlandó vagy kifizetni?
Miközben közösségben voltam Isten Igéjével, kezdtem rájönni bizonyos
dolgokra. Isten az Igébe csomagolta be a rendszerét, az Igébe rejtette el, és az
elmélkedés a kulcs a titokhoz. Ez azért van így, hogy a Sátán ne tehesse rá a
kezét. (Ebben a könyvben később még megosztok veled néhány titkot a
tizedfizetéssel kapcsolatban.) Egyszer arról a történetről elmélkedtem, a mikor
Péter olyan halat fogott, amelyiknek pénzérme volt a szájában. Rájöttem, hogy
ez egy pénzügyi manőver volt, és úgy döntöttem, kikutatom, hogy Istennek mi
erről a mondanivalója. Vagy ötvenszer elolvastam a történetet, de minden
alkalommal falba ütköztem! Annyit értettem az egészből, hogy Péternek
adópénzre volt szüksége, ezért Jézus horgászni küldte, mire ő a kifogott hal
szájában megtalálta a szükséges összeget.
Néha órákat töltöttem azzal, hogy képzeletben újra és újra lepörgettem a
jelenetet, azután az Úrhoz fordultam: "Uram, tudom, hogy valahol itt van a
kulcs elrejtve, és én hit által igénylem a kijelentést!" Míg végül, egy nap
fogtam a Bibliámat ima közben, felütöttem ennél a résznél, és még egyszer
elolvastam. És akkor megakadt a szemem valamin, amit már azelőtt is nagyon
sokszor olvastam. Az utasításon, amit Jézus Péternek adott: "Az első hal
szájából vedd ki a pénzt." Ekkor megszólalt az Úr a szívemben: "Fiam, ne
láncolj engem az anyagiakhoz. Én a halakkal is éppúgy tudok bánni, mint a
pénzzel." Megértettem, hogy hol hibáztam! Arra az egy halra
összpontosítottam, sőt, én Péter helyében kirántottam volna az érmet a hal
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szájából, elrohantam volna, hogy kifizessem az adót, majd rádöbbentem volna
arra, hogy nincs mit ennem. Rövidlátó módon még a halat is visszadobtam
volna, és a további fogással sem törődtem volna. Pedig, ha volt első hal, akkor
volt második is, és még több is. Péter halászatból élt; nagyon jól tudta, hogyan
kell a zsákmányt értékesíteni. Nyilvánvaló, hogy Jézus megint megtöltötte
hallal a csónakját. Az is lehet, hogy én ennivalót vásároltam volna a pénz egy
részén, az adót pedig továbbra sem tudtam volna kifizetni.
Eszembe jutott, hogy abban gyakoroltam a hitemet, hogy Isten az autóra
való pénzt fogja előteremteni, holott abban kellett volna hinnem, hogy magát
az autót adja meg! Az Úr ezt mondta: "Így van. Arra a szűkös kis pénzforrásra
korlátoztál engem." Aztán valami olyat mondott, amit sohasem fogok
elfelejteni: "Fiam, ha egy tehenet vezetek hozzád pénzeszsákkal a nyakában, az
ég szerelmére, fejd meg, mielőtt hazaküldöd!" Az Úrnak roppant humorérzéke
van, de csak azóta szereztem erről tudomást, amióta időt töltök Vele, és
elmélkedem a beszédén.

A gazdag ifjú
Létezik egy másik terület is Isten anyagi rendszerében, ezt szeretném
most feltárni előttetek. A Márk 10,17-23-ban elolvashatjuk a gazdag ifjú
történetét. Ez a Biblia egyik leginkább félreértelmezett története. Mindig a
hagyományos világi gondolkodásmód fényében olvastuk, és úgy véltük, Isten
szét akarta zúzni azt a fiatalembert, de nem erről van szó. Félreértésünk oka
ugyanaz volt, amely miatt az ifjú is elment Jézus mellett,- Isten Igéje iránti
tudatlanság. Nem tudta, mit deklarál a szövetség. Ismerte ugyan a Törvényt és
a Tízparancsolatot, Ábrahám szövetségéhez azonban ennél sokkal több dolog
tartozik. Isten egyezséget kötött Ábrahámmal, és ígéretet tett, hogy meg tesz
bizonyos dolgokat, ha ő engedelmeskedik a Szavának. Később próféták
támadtak, akik hozzátettek még ehhez a szövetséghez, és lejegyezték, hogy
Izrael hasznát vehesse. Olvassuk most el ezt a beszélgetést Márk
beszámolójában. "És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és
letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök
életet elnyerhessem? Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod: Ne
paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; kárt ne tégy;
tiszteljed atyádat és anyádat. Az pedig felelvén, monda néki: Mester,
mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén
megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el
minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer,
kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván e beszéden,
elméne búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén monda
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tanítványainak: Mily nehezen, mennek be az Isten országába, akiknek
gazdagságuk van! "
Mielőtt elkezdenél elmélkedni az Igén, rá kell bíznod magad a János
10,10 abszolút igazságára: "A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és
öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek."
Valahányszor olyasmit olvasok, ami ennek látszólag ellentmond, azonnal
megállok, és kiigazítom a gondolkodásomat. Az igazság valamilyen módon
rejtett, s a feltárásában a Szent Szellemre hagyatkozom. Nem Isten okozza
nehézségeinket, nem Ő lop tőlünk, hiszen minden jó Tőle származik! Amikor
erre az alapvető igazságra támaszkodsz, akadályozod a Sátánt, és végzetes
csapást mérsz a csalásra. De ha megengeded neki, a Sátán bizonygatni fogja
neked, hogy Isten szegénységben és betegségben akar tartani, hogy alázatra
tanítson. Megpróbál arról is meggyőzni, hogy a gazdag ifjú azért nem nyerte
meg az örök életet, mert volt pénze. A Sátán azonban hazug és a hazugságok
atyja!
Az Úr a következőképpen tárta fel az igazságot előttem. Amikor a Márk
10,20-at olvastam ("Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket
megtartottam IFJÚSÁGOMTÓL FOGVA"), szólt hozzám: "Látod, ezért volt
gazdag." Azután az 5Mózes 8,18-hoz vezetett, ahol az áll, hogy Ő ad erőt a
meggazdagodáshoz abból a célból, hogy szövetségét megszilárdítsa. Ez a
fiatalember tehát szemmel láthatóan betöltötte a szövetségnek ezt a részét. Az
Úr így folytatta: "Kértem-e tőle olyat, amit nem én adtam neki korábban?" Meg
kell értened két tényt:
1. Amid van, azt Istennek köszönheted;
2. Ő soha nem kéri tő1ed, hogy adj fel valamit anélkül, hogy ne
viszonozná valami jobbal.
A 21. versben ez áll: "Jézus pedig rátekintvén, meg kedvelé őt."
Vannak, akik azt gondolják, hogy Isten nem kedveli a gazdag embereket. Itt
mégis azt olvassuk, hogy Jézus ránézett az ifjúra, és megszerette őt... még
mielőtt egy szóval is kérte volna, hogy ossza szét a vagyonát. Láthatod,
szerette azt az embert, ezért olyat kért, ami előnyös lett volna a számára.
Nézzük a történet folytatását: "Jézus... monda néki: Egy fogyatkozásod van."
Hiányzott tehát valamije, az pedig a szövetségről kapott működőképes
kijelentés volt. Csak azt tette, amit abban a helyzetben feltételezni lehetett róla.
Igét ismerő embernek mutatta magát, Jézus pedig próbára tette az ismeretét,
amikor így szólt: "Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a
szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a
keresztet." Mit tett erre az ifjú? Szomorúan elment, mert nagy vagyona volt.
Jézus azon nyomban megállíthatta volna. Elmagyarázhatta volna neki, hogy
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valójában miért is kérte tőle ezt az áldozatot, de nem tette, mert így az a
fiatalember már nem hitből engedelmeskedett volna.
Ha megkérte volna Jézust, hogy magyarázza el a kérését, az Úr megtette
volna. A tanítványoknak is mindig kifejtette a példázatait, ha megkérték rá, de
sohasem azzal a szándékkal, hogy befolyásolja őket döntési szabadságukban.
Ha az a fiatalember valóban ismeri a szövetséget, eszébe juthatott volna: "Mit
is mond a szövetség a szegényeknek való adakozásról?" És felidézhette volna a
Példabeszédek 19,17-et: "Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez;
és az ő jótéteményét megfizeti néki." Ekkor kapta élete legnagyobb üzleti
ajánlatát, de elsétált mellette, mert nem ismerte Isten anyagi rendszerét. Nem
fordított időt a tudakozódásra; természetes észjárással azt feltételezte, hogy
Isten csődbe akarja juttatni. A gondolkodása nem az Igéhez, hanem a pénzhez
igazodott. Amikor elment, Jézus így szólt: "Mily nehezen mennek be az Isten
országába, akiknek gazdagságuk van!"
Ezután figyelemre méltó dolog történt: "A tanítványok pedig
álmélkodának az Ő beszédén!" Mi magától értetődőnek tartjuk, hogy Jézusnak
és a tanítványainak semmijük sem volt. A Biblia leírása szerint azonban Péter,
Jakab és János halászatból élő emberek lévén, több bárkával is rendelkeztek, és
egy sereg szolgájuk volt! Jézusnak ez a mondata megrázta őket, mert
ellenkezett azzal, amit addig láttak. Csodálkoztak Jézus szavain! Jézus nem
volt szegény a szolgálata alatt. Még kincstárnoka is volt!
Verjétek ki a fejetekből a vallásos gondolatokat, és úgy olvassátok az
Isten Igéjét, mintha a ti számotokra íródott hírlap lenne. Szeretném, ha még egy
lényeges dolgot is megértenétek, Jézus szavainak valóságát: "Jer, kövess
engem, felvévén a keresztet." Mi tehát a "kereszt"? Önző, szeretetlen
emberek,- ők a "kereszt, amit hordoznunk kell". A legnagyobb parancsolat úgy
szól, hogy szeressük egymást. Sajnos egyeseket nem könnyű szeretni, de mégis
ezt kell tennünk. Hordoznunk kell egymás terhét, és erősítenünk kell egymást.
Nem ellenkezhetünk többé Isten szeretetével. Ez a mi keresztünk.
Észrevetted, milyen jelentőségteljesek Jézus szavai: "Jöjj, kövess
engem"? Így szólította meg mindazokat, akiket apostoli küldetéssel bízott
meg. Amikor megértettem ezt, az Úr megkérdezte tőlem: "Hát nem lett volna
okos dolog ezzel az emberrel helyettesíteni Júdást?" Júdás a pénz szeretete
miatt bukott el. Még lopott is a kasszából. Ez a fiatalember viszont kitűnő
üzletember volt, őszinte, és fiatalkorától fogva a szövetségben élt. Tökéletes
jelölt volt erre a munkára, mégis hátat fordított annak az óriási lehetőségnek,
hogy Jézust kövesse.
Olvassuk tovább Márk beszámolóját a 10.rész 25. versétől: "Könnyebb a
tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába
bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván maguk között:
Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az
embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden
lehetséges. És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és
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követtünk téged. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony, mondom néktek, senki
sincs, aki elhagyta házát vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy
anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit énérettem és az
evangéliumért, aki százannyit ne kapna most, ebben az időben. " EBBEN AZ
IDŐBEN! Az Ő akarata szerint százszorosan megtérült volna az ifjú vagyona!
Jézus azt ígérte: "...aki százannyit ne kapna most, ebben az időben, házakat,
fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket
üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet."
Amikor Isten áldani kezd téged, valaki azonnal üldözni fog, mert
veszélyessé válsz a Sátán számára. Olyan ember leszel, aki tudja, hogy
sikerének Isten a forrása. Megtanulod, hogy az Ő végtelen ellátása követ,
előtted pedig kimeríthetetlen gondviselése jár. Annyit kell csak tenned, hogy te
magad is csatornája légy ennek az ellátásnak és gondviselésnek. Ehhez pedig
az adás a kulcs, ez nyitja meg az ajtót. Jézus ismerte az adás szellemi
törvényét, és nagyon hozzáértően épített rá. Oly meglepő mértékben adakozott
a szegényeknek, hogy amikor az utolsó vacsorán Júdás elhagyta a termet,
némelyek azt gondolták, bizonyára a szegényekhez ment, hogy adakozzon
nekik.
Akarod, hogy százszorosan megtérüljön a pénzed? Adakozz, és hagyd,
hadd forgassa meg Isten, mielőtt visszaadja neked. Nincs a világon olyan bank,
ahol ilyen kamatot ajánlanának! Dicsőség az Úrnak! Mindez pedig a Biblia
által "királyi törvénynek" nevezett elv alapján működik, és arra épül. "Szeresd
felebarátodat, mint magadat." Ugyanolyan készségesen törődj mások
szükségeivel is, mint a magadéival. A világi emberek is tudnak erről a
törvényről, "aranyszabálynak" nevezik. De a működési elvét már nem értik, sőt
a legtöbb keresztény sem. Ahhoz, hogy az anyagi életünket kormányzó
törvények a kívánt módon működjenek, hitet kell gyakorolnunk.
Apám fizette ugyan a tizedet úgy, ahogyan Isten megparancsolta, de nem
hitte, hogy megtérül, amit ad. Gyűjtött ugyan a mennyben, de itt a földön
semmi hasznát sem vette. Sok idő telt el, mire megtanult egyet s mást ezen a
területen, és bízni kezdett Istenben. Ma már nyugállományban van, mégis
sikeresebb anyagilag, mint amikor rendkívül keményen dolgozott. Ma már a
pénzügyeiben is Isten Igéjére alapozza a hitét. Sok tizedfizető úgy vélekedik,
hogy semmit sem kérhet vissza Istentől. Ez azt mutatja, hogy igazából nem is
tudják, mit mond az Ige a tizedről.
Amikor Mózes 5. könyvében Isten megszabta, hogy népe tizedet
fizessen, megparancsolta nekik, hogy így imádkozzanak: "Tekints le szent
hajlékodból, és áldd meg népedet a tejjel és mézzel folyó földdel." Isten
parancsolta, hogy ezt mondják! Ne feledd tehát, hogy az Igén való elmélkedés,
az a legfontosabb alaptörvény, amely által megszilárdíthatod a szívedet Isten
szövetségében. Egyszerűen el kell fogadnod azt a tényt, hogy Isten Igéje
működik. Elmélkedésnek pedig azt nevezzük, amikor az Igén tartod a
gondolataidat.
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A következő hét lépés segíteni fog abban, hogy megtanulj Isten Igéjén
elmélkedni:
1. Alkalmazd az Igét a saját személyedre.
2. Hagyd, hogy a Szent Szellem valósággá tegye a szívedben Isten
Igéjét.
3. Gondosan mérlegeld, hogy ez az Ige miképpen illik a te életedre.
4. Elmélkedj azon, hogy ez az Úrtól jövő beszéd meg fogja változtatni a
helyzetedet.
5. Lásd be, hogy a Biblia az igazságot mondja ki rólad.
6. Lásd magad olyannak, amilyennek Isten lát.
7. Törekedj arra, hogy Isten Igéjét a maga teljességében ragadd meg. Rá
kell bíznod magadat arra a tényre, hogy Isten Igéje igaz és működik!
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III. FEJEZET
A Mennyei bankszámlád
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek
magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem
emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a
ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem. Ha azért a te
szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te
egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora
akkor a sötétség?! " (Mát.6,19-23) Csak úgy követheted Isten Igéjét, ha
céltudatos vagy. El kell fogadnod, hogy Isten Igéje képviseli a legfelsőbb
tekintélyt, és szó szerint kifejezi Isten szándékát. Ha azt mondja, hogy
meggyógyultál, akkor meggyógyultál! Nem számít, mi erről a tested
véleménye. Ha hiszel ebben az igazságban, és ennek megfelelően cselekszel,
akkor Istennel való szövetséged,- vagyis Isten Igéje,- teljes érvényű igazsággá
lesz az életedben, és az Ige által képviselt szövetség a fizikai testedre is
kiterjed.
Ezt az igazságot az anyagiak és a bővölködés területén akkor kezdtem
megtanulni, amikor egyetemre mentem. Megrémített a gondolat, hogy újra
iskolába fogok járni! Harmincéves voltam, feleséggel és két kisgyermekkel, és
fogalmam sem volt, hogyan tartom majd el őket. Többen azt mondták, hogy
hibát követtem el, és a családom éhezni fog. Mégis elfogadtam az Úr elhívását,
és hittem, hogy be fogja tölteni a szükségleteimet. Sokan gondolták rólam,
hogy meghibbantam! A világ rendje szerint az egyetemistáknak
nincstelenségben kell tengődniük, de az Ige nem mondja ezt. Abban semmi
ilyet nem olvashatunk: Isten betölti a szükségeidet az Ő gazdagsága szerint
dicsőségesen, ahogy kikerülsz az egyetemről. Akkoriban vajmi keveset tudtam
arról, hogyan kell hitben járni, de makacsul eltökéltem, hogy megtanulom. És
Isten gondoskodott rólunk.
Soha senkitől nem kértem egy fillért sem. Kezdtünk ráérezni, hogy mit is
jelent hitben járni. A Máté 6,20-ban Jézus azt tanítja, hogy: "gyűjtsetek
magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem
emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják." Az Ige tehát ezt
mondja, de mi vallásos fejjel így olvassuk: ˝ne gyűjtsetek magatoknak
kincseket a földön..., hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben,
ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti..., és ahol egy ujjal se
nyúlhattok hozzá, amíg a mennybe nem kerültök.˝ Hozzátettük a magunk kis
fogalmait, de Jézus nem így értette. Ő ezt mondta: "Ha hagyjátok, hogy a
menny kincstáratokká váljék, hogy számotokra onnan származzék minden
ellátás; akkor történhet bármi itt a földön, olyan bank áll majd mögöttetek,
amelyet senki ki nem rabolhat, és senki sem juttathat csődbe." Amit most
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beteszel, a szükség idején visszakaphatod. Jézus itt nem arról beszél, mi
történik majd, ha a mennybe kerülünk. Itt Isten jelenlegi ellátásáról tanít.
Ha megfigyeled, a Máté 6-ban azzal fejezi be a prédikációját, hogy a te
mennyei Atyád tudja, hogy szükséged van ezekre, te pedig keresd először Isten
országát és az Ő igazságát, és mindezek megadatnak néked. A Timóteushoz írt
levél ugyanezt illusztrálja: "Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg,
hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan
gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki gazdagon megad nékünk mindent
a mi bőséges tápláltatásunkra. Jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó
cselekedetekben, legyenek szívesen adakozók, közösséget vállalók, kincset
gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy megragadják az örök életet"
(lTim.6,17-19). "Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne
fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban." Pál
arról beszél, hogy akik gazdagok itt a földön, nem bízhatnak a vagyonukban.
Ezért mondta Jézus, hogy a gazdagnak nehéz bejutni az Isten országába. Ha
egy gazdag ember a pénzében bízik, szívét a vagyona fogja uralni. Akkor pedig
a Sátán becsaphatja, és a gazdagság csalárdsága megfojthatja benne Isten
Igéjét, végül pedig gyümölcstelenné teheti (lásd Márk 4,19). "…se ne
reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki
gazdagon megad nékünk mindent a mi bőséges tápláltatásunkra. Jót
tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen
adakozók, közösséget vállalók, kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre,
hogy megragadják az örök életet"
Az örök életet nem akkor nyered majd el, amikor a mennybe jutsz. Itt a
földön kapod meg hit által, úgy, hogy megveted a lábad a szabadságban,
amelyre elhívattál, és szilárdan megállsz benne. Amikor arról olvastunk a 23.
Zsoltárban, hogy Isten asztalt terít nekünk, valami mennyei ünnepre
gondoltunk. Ő azonban azt mondja, hogy ellenségeink előtt terít meg nekünk.
Márpedig az ellenségeink nem a mennyben élnek, hanem itt a földön! Amikor
az Úr ezt megmutatta, azt mondta: "Ha a gyermekeimet asztalhoz tudom
ültetni, akkor már minden rendben van!" Pál arra kér bennünket, hogy legyünk
"szívesen adakozók, közösséget vállalók" s így gyűjtsünk magunknak kincset
mennyei bankszámlánkon.
Jöhet ínséges idő, de a kincs ott lesz letétben! A létező ÖSSZES pénz,
arany és más érték már itt van a földön. Amikor adakozom, a menny lefoglal
ezekből a földi javakból egy bizonyos hányadot, és nincs a világon olyan erő,
amely visszatarthatná tőlem, amikor igénylem! Mivel a mennyben gyűjtött
javakról pontos nyilvántartást vezetnek, így igénylésemnek semmilyen földi
erő nem mondhat ellent.
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Éppen Daytonban szolgáltam (Ohio állam), amikor egy délutáni ima
alkalmával az Úr arra az igeszakaszra hívta fel a figyelmemet, ahol az áll, hogy
gyűjtsünk kincset a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre.
Miközben olvastam, így szólt hozzám:
„A rozsda az infláció és az üzleti pangás. Ha a mennyei
páncélszekrényedbe, bankodba és raktáradba veted a bizalmadat, akkor bármi
is történik a világgazdaságban, te bővölködni fogsz! – majd folytatta: - ˝Nem
mondtam soha, hogy ez a kincs nem használható fel addig, amíg a mennybe
nem jutsz."
A Timóteushoz írt levél azt tanácsolja, hogy gyűjts kincset magadnak jó
alapul a jövőre, amikor szükséged lesz rá (1Tim.6,19). A mennyei bankot nem
fenyegetik sem rablók, sem csőd. A kellő időben mindig rendelkezésedre áll.
Eddig a pontig abban hittem, hogy amikor adakozom, számíthatok rá, hogy
azonnal megtérül a teljes összeg a százszorosával együtt. Zavarba ejtett
azonban, hogy ez nem mindig történt meg. Megkérdeztem hát az Urat, mi
ennek az oka. Sohasem szenvedtem ugyan hiányt, de mégsem értettem teljesen,
mi áll a dolog hátterében, amíg meg nem magyarázta:
„Nem volna értelme átutalni egy földi bankba az összes pénzt, amit a
mennyben megtakarítottál, amíg nincs szükséged az egészre. A földön tartott
pénz kiszolgáltatottá válik a Sátán és a világ pénzügyi rendje számára. Ha ma
adnék neked ezer dollárt, kilenc hónap múlva valószínűleg nem érne többet
hétszázötvennél. Tanulj meg hinni abban, hogy ezt a pénzt letétbe helyezted, és
amikor szükséged van rá, csak kiáltanod kell érte. Az én bankomban
kamatoztasd a pénzedet olyan árfolyamon, amelyet az én Igém garantál. Ha
együttműködsz a pénzügyi rendszeremmel, szinten tarthatjuk a mindenkori
árfolyamot. Nem számít, ha egy milliárd dollárba kerül is egy szelet kenyér,–
én viselem a költségét!"
Hát, ha Isten megengedheti ezt magának, akkor én is. Végtére is, Ő az
Apám! Ohióbeli tartózkodásom idején a televíziós szolgálatom felől is szólt
hozzám Isten. Akkor még el sem tudtam képzelni, milyen forrásból fedezzük
majd a működését, de azt már régen megtanultam, hogy emiatt ne hátráljak
meg. Tudtam, hogy az Úr majd sínre teszi az ügyet. Nem érdekelt, miképp
lehet kivitelezni, vagy hogy mik a pénzügyi részletek. Tudtam, hogy csak egy
módon sikerülhet a tervem,– ha adakozom.
Aztán átvillant rajtam a gondolat: semmit sem adott még, aki mindenét
oda nem adta, és azonnal az ikermotoros repülőgépem jutott eszembe.
Bevallom, a hideg futkosott a hátamon! Büszkeségem és örömöm volt az a kis
repülőgép. A tizedet is azzal a hittel fizettem, hogy Isten megadja nekem, és
mivel Tőle kaptam szolgálati eszközként, igen nagy becsben tartottam. És
akkor rádöbbentem, hogy meg kell szabadulnom tőle, nem engedhetem, hogy
elválasszon Istentől. Imádkozni kezdtem, és az Úr szólt hozzám:
"Ha majd megérted, hogy milyen áldás felé vezetlek, szerződést kötsz
velem, hogy segíthesselek anyagilag. Engem tégy Úrrá az anyagi életed fölött."
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Pontosan így is tettem. Szerződést kötöttem, amelyben letétbe helyeztem
a mennyben a repülőgépet arra az időre, amikor majd szükségem lesz rá. Nem
akartam megválni a géptől, de tudtam, hogy Isten azért kéri el, hogy valami
többel, értékesebbel viszonozza. A hitem azt diktálta, hogy bízzam rá magam
Isten Igéjére, mert az igaz. Így hát megfegyelmeztem a gondolataimat, és a
hitemre hangolódtam rá, nem a félelmekre. A következő egyezményt kötöttem
az Úrral:
,,1971 október 4-én a repülőgépemet átadom az Úrnak, hogy az árát
Isten Igéjének hirdetésére fordíthassa, akár televízió, akár bármilyen más
eszköz által." Ezt a szövetséget a Lukács 6,38 ("Adjatok, néktek is adatik…")
és Márk 10,30 ("...aki száz annyit ne kapna most, ebben az időben") alapján
kötöttem az Úrral. Az egyezmény ezt a kijelentést is tartalmazta: "A repülőgép
eladásából származó pénzt önszántamból adom, és számítok a megtérülésére."
Azután a motorokon generáljavítást és némi karbantartási munkát
végeztettem, majd megcsinálták az éves kötelező átvizsgálást is. Összesen kb.
8000 dollárt költöttem erre a berendezésre, amely tulajdonképpen már nem is
volt az enyém.
Isten szeretet, és ebből az következik, hogy az Isten erejét kormányzó
törvények az adás törvényei. Ha megtöröd ezeket a törvényeket, az erő nem tud
többé munkálkodni! Isten rendszere igazán különlegesen működik: először is
keres egy teljesen kilátástalan helyzetű személyt. Gondoskodik számára
magról, amit elvessen, hogy elkezdhessen adakozni. Végül megtéríti az
adomány százszorosát. Ilyen pénzügyi műveletet csak Isten engedhet meg
magának, és az irányítására is csak Ő képes!
1971 októberében kötöttem meg azt a szerződést, amelyben Isten
rendelkezésére bocsátottam a repülőgépemet. 1972 február 11-én, amikor az
alabamai Birminghamben tartottunk istentiszteletet, az Úr úgy vezetett, hogy
átadjam egy bizonyos evangélistának. Megtettem. Nagyon fontos, hogy
megértsd: amikor Isten arra kért, hogy ajándékozzam el a gépet, egy pillanatig
sem haboztam. Isten már majdnem négy hónappal előre előkészítette ezt az
ügyletet, s így volt időm arra, hogy megszabaduljak a birtoklási vágy
szellemétől, amely annyira kötött a repülőhöz. Ezért voltam képes azonnal
cselekedni, amikor Isten szólt. Nagyon izgalmas volt! Még hazarepültünk a
géppel, aztán átadtuk új tulajdonosának.
A szolgálati ütemtervem azonban még mindez előtt készült, és ez
repülőgép használatára kényszerített. Ráadásul a programtervet magánrepülőre
építve állítottuk össze, így semmiképp sem lehetett légi járatokkal vagy autóval
teljesíteni. A helyzet ugyanis az, hogy az Egyesült Államokban hatszázötven
repülőtér fogad légi járatokat, a miénkhez hasonló gépeket viszont nyolcezer.
Érthető, hogy azonnal szükségünk volt egy másik gépre.
Ekkor az Úr szólt hozzám:
"Ha elhelyezed nálam a repülőgépet bankbetétként, lehetővé teszem,
hogy a televíziós szolgálat intézéséhez szükséges összeget felvehesd."
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A filmezés és a műsor elkészítése néhány hónapot és több ezer dollárt
vett igénybe. Azt már tudtam, hogy a rendszeres adást hogyan tarthatjuk fenn:
Akik hallgatták az Igét, támogatni fognak, s így Isten üzenete másokhoz is eljut
majd. De természetesen az indulási időszakban még nem voltak nézők, ez
pedig további szükségekkel tetézte a repülőgép hiányát.
Az Úr azt mondta:
"Én majd kezembe veszem az ügyet, ha te a megfelelő bankbetéteket
beteszed."
Így is történt. Február 21-én, mindössze tíz nappal később, birtokunkban
volt az új gép és a televíziós szolgálathoz szükséges pénz is. Mindössze tíz
napba telt! Csak Isten intézhette így ezt a helyzetet. A második repülőgép
ötször értékesebb volt az előzőnél. Nagyobb is, gyorsabb is volt, magasabban
és messzebb repülhettünk vele. Tulajdonképpen pontosan ilyen gépet kértem,
és egy fillér, nem sok, annyi adósságunk sem maradt utána! Dicsőség az
Úrnak!
Meg kell tanulnunk, hogyan helyezhetünk el megfelelő módon
bankbetéteket a mennyben, hogy aztán a szükség idején kivehessünk onnan. Ha
egyszer elfogadod, hogy letétbe helyeztél egy dolgot, könnyű lesz elhinned,
hogy vissza is kapod Istentől. Könnyebben fog működni a hited. Egyáltalán
nem nehéz elhinni, hogy Isten megadja azt a pénzt, amit betettél a bankba a
sarkon. Amikor kitöltöd a csekket, hogy levehess egy összeget a számládról,
nemigen kell hitet gyakorolnod. Ahhoz viszont jókora hit szükséges, ha úgy
akarsz pénzhez jutni, hogy előzőleg semmit sem tettél be. Ugyanez az elv
érvényes Istennél is. Az én esetemben ez az akció azért folyt le ilyen gyorsan,
mert már megnyitottam a betétet a mennyben, hogy bármikor kivehessek róla.
Sok ember nyitott ugyan bankszámlát Istennél, de sohasem vették
igénybe, mert még nem jöttek rá, hogy most, a jelenben gyűjtöttek kincset
maguknak.

Letét elhelyezése a Mennyei bankszámládra
A mennyei folyószámlára alapvetően négyféleképpen adakozhatunk,
vagyis helyezhetünk el bankbetétet a mennyben. Ez a négy mód a tized
fizetése; a szegényeknek való adakozás; az evangéliumba való befektetés és az
Isten dicsőítéseként történő adás. Tekintsük most át röviden mindegyiket, hogy
megtanuljuk a működési elveiket. Fontos megértened, hogy ezek az adakozási
módok határozottan elkülönülnek egymástól, de mégis van bizonyos átfedés
közöttük. Mindegyiket a rá jellemző igei törvények szabályozzák, és
mindegyik a maga törvényeinek megfelelő profitot hozza.
Például a tizedfizetés nem ugyanaz, mint az evangéliumba való
befektetés. A tizedfizetés olyan befektetés, amelynek során a jövedelmednek
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Istenhez tartozó hányada közvetlenül Hozzá jut. Tizedfizetőként bizonyos
előjogokkal rendelkezel és erről fogunk most beszélni.

A tizedfizetés
Az anyagiak területén természetesen a tized a legismertebb téma a
keresztények számára. Csaknem mindannyian ismerjük a tizedfizetés
gyakorlatát, igazi jelentőségével azonban csak nagyon kevesen vannak
tisztában. A tized fizetéséről adott törvényben Isten megparancsolta Izraelnek,
hogy első termésük tíz százalékát adják Neki. Már említettem korábban, hogy
amikor Isten először mondta, hogy tanítsak a tizedről, az 5Mózes 26-hoz
kalauzolt, ahol bevezette ezt a gyakorlatot Izraelben. Olvassuk el, tehát ezt a
részt az első verstől, és nézzük meg, hogy miként érvényesül a tized törvénye
az Újszövetségben. "Mikor pedig bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te
Istened ád néked örökségül, és bírni fogod azt, és lakozol abban..." Hogyan
vonatkozik ez a keresztényekre? A Kolosse levélben 1,13-ban Pál leírja, hogy
Isten megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az Ő
drága Fiának országába. Isten országában élünk. Beléptünk abba az örökségbe,
amely Jézus Krisztus által a miénk, és amelyet az Ő nevében birtokolunk. Jézus
Krisztusba vetett hitünk által rendelkezünk egy olyan okmánnyal, amely
igazolja a jogcímünket e királysághoz. Isten tehát hatalommal ruházott fel
bennünket, a tizedfizetés kiváltságával pedig azt akarja megmutatni nekünk,
hogyan tarthatjuk hatékonyan ellenőrzésünk alatt az anyagi szférát.
Nézzük tovább az ószövetségi igeszakaszt: "...akkor végy a föld minden
gyümölcsének zsengéjéből, amelyet szerezz a te földedből, amelyet az Úr, a te
Istened ád néked; és tedd kosárba, és menj arra a helyre, amelyet kiválaszt az
Úr, a te Istened, hogy ott lakozzék az ő neve. És menj be a paphoz, aki abban
az időben lesz, és mondjad néki: Vallást teszek ma az Úr előtt, a te Istened
előtt, hogy bejöttem a földre, amely felől megesküdt az Úr a mi atyáinknak,
hogy nékünk adja" (5Móz.26,2-3). Ki ez a pap? A Zsidó levél szerint Jézus a
mi Főpapunk (Zsid.3,1). Sőt, ugyanez a levél leszögezi azt is, hogy Jézus
személyesen vesz tőlünk tizedet (Zsid.7,8). Nekünk tehát Hozzá kell vinnünk a
tizedet, és ezt kell mondanunk: "Megvallom a mai napon az Úr Isten előtt,
hogy azért az örökségért jöttem, amelyről az Úr megesküdött, hogy nekem
adja." Ez rendkívül fontos része a tizedfizetés folyamatának: tégy vallást a
Főpapod előtt. A 4. vers: "És a pap vegye el a kosarat kezedből, és tegye azt
az Úrnak, a te Istenednek oltára elé." Ezen a ponton követjük el a mulasztást.
Amikor hozzánk érnek a kosárral, gyorsan bedobjuk a tizedpénzt, vagy
gondolkodás nélkül borítékba zárjuk. Ehelyett azonban Jézushoz kell vinnünk,
aki viszont Isten oltára elé helyezi.
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Az ige további részében az Úr felépít Izrael számára egy megvallást. Az
5-10. versek megemlékeznek azokról a hatalmas tettekről, melyeket véghezvitt
az életükben, és arról is, hogy megszabadította őket az egyiptomi rabságból.
Nekünk, keresztényeknek, változtatnunk kell e megvallás szövegén az
Újszövetségben elfoglalt pozíciónknak megfelelően.
Mi a világ bűnösei voltunk, tehát a megvallásunknak valahogy így kell
hangzania:
"Azon a földön állok most a Mindenható Isten országában, amelyet
Tőled kaptam Jézus Krisztusban. Bűnös voltam, és a Sátánt szolgáltam, ő
volt az istenem. De segítségül hívtam Jézus Nevét, és Te meghallottad
kiáltásomat. Megszabadítottál a sötétség erejétől és hatalmából, és átvittél
engem a Te drága Fiad országába. Jézus az én Uram, és mint Főpaphoz,
most Hozzá viszem munkám első gyümölcsét, és ezzel imádlak Téged.
Örvendezem mindabban a jóban, amit nekem és hozzátartozóimnak
adtál."
Ez megfelel annak a megvallásnak, amely felidézi Izrael szabadulását
Egyiptomból. A Bibliában ugyanis ez az esemény annak az előképe, amikor mi
kiszabadulunk a Sátán rabságából. Izrael Egyiptomra mutatott a
megvallásában, mi pedig a Golgotára.
A következő - az egész 5Mózes 26-ra alapuló- megvallást,
vezérfonalként használhatod:
"Megvalljuk ezen a napon Neked Urunk, hogy beléptünk abba az
örökségbe, amely felől megesküdtél, hogy nekünk adod. A Mindenható
Isten országában vagyunk, azon a földön, amelyről Jézus Krisztusban
gondoskodtál. Bűnösök voltunk és a Sátánt szolgáltuk, mint istenünket. De
segítségül hívtuk Jézus Nevét, és Te meghallottad kiáltásunkat, és
megszabadítottál minket a sötétség ereje és hatalma alól, és átvitté
bennünket a te drága Fiad országába.
Jézushoz, a mi Urunkhoz és Főpapunkhoz visszük bevételünk első
zsengéjét, és azzal imádjuk az Urat, a mi Istenünket. Örülünk mindannak
a jónak, amit nekünk és a mieinknek adtál. Hallgattunk az Úrnak, a mi
Istenünknek szavára, és mindenben aszerint cselekedtünk, ahogy
megparancsolta nekünk. Most tekints le a mennyből, szent hajlékodból, és
áldj meg bennünket, ahogyan az Igédben mondtad. "
Mindez része a tized fizetésének, és könnyen belátható, hogy nem lehet
megtenni néhány másodperc alatt, amíg a kosár elhalad előttünk. Tervszerűen
kell végezni, de biztosítalak, minden rááldozott perc megtérül!
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A feleségemmel kitöltjük a tizedről való csekkeket, feltartjuk az Úrhoz,
és szánunk időt arra, hogy imádkozzunk felettük. Pénzünk így Isten
imádásának eszközévé válik.
Az 5Mózes 26,10. azt mondja: a főpap az oltár elé helyezi a tizedeket, és
imádja velük Istent. El tudod képzelni, amint Jézus dicséri Istent a pénzeddel?
Ejha! Micsoda kép!
Van egy másik része ennek a megvallásnak a 14-15. versben, amely
nagyon fontos: "Hallgattam az Úrnak, az én Istenemnek szavára; aszerint
cselekedtem, amint parancsoltad nékem. Tekints alá a te szentségednek
lakóhelyéből, a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet,
amelyet nékünk adtál, amint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és
mézzel folyó földet." Ezzel ellentétben mi így gondolkodtunk: "Folytatom a
tized fizetését, és talán valamikor nemsokára észreveszi, és megáld engem." Ez
így helytelen. Isten áldását az Igébe vetett hit által vesszük át. Nem
automatikusan kapjuk, ahogy az üdvösséget sem. Ilyen megfontolással ezt is
mondhatnád valakinek: "Járj csak a gyülekezetbe, és ha szerencsés vagy, Isten
nemsokára üdvösséget ad!" Nem. Ahhoz, hogy az üdvösségre vezető törvények
hatni kezdjenek az életedben, cselekedned kell e törvények alapján. Ugyanez
érvényes a bővölködésre is. Ahogy Malakiás könyvéből is láthatjuk (Mal.3,1011), a tizedet fizetőknek Isten megígérte, hogy megnyitja számukra a menny
ablakait, és kiönti rájuk az áldását úgy, hogy szinte még befogadni sem lesznek
képesek.
Néhány éve lehetőségünk nyílt arra, hogy mindezt gyakorlatba ültessük.
Egy barátom építkezési vállalkozása holtpontra jutott, s már hosszú ideje nem
kapott megrendelést. Valamit tenni kellett, így hát eljött hozzánk imáért a
feleségével. Miközben imádkoztam érte, az Úr megmutatta, hogyan kezeljük a
nehézséget. Ez az ember fizette a tizedet, így azt az Igét alkalmaztuk, amely a
Malakiás 3,10-11-ben áll: "Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba,
hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt
mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és
ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a
kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a
mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura." Ennek szellemében imádkoztunk, és
hittük, hogy Isten bőséges áldást fog adni.
Azután megdorgáltuk a Sátánt, a pusztítót. Ezt mondtuk: "Sátán, ez az
ember fizeti a tizedet, és nincs jogod hozzá, hogy megkötözd az üzleti
vállalkozását. Jézus nevében megparancsoljuk, hogy azonnal vedd el róla a
kezedet!" Amikor körülbelül három hónappal később beszélgettünk, elmondta,
hogy az ima után fényesen beindult az üzlet. Dicsőség az Úrnak!
Az Ige azt állítja, hogy ha fizetjük a tizedet, ilyen jogok illetnek meg
bennünket. Ha fizeted a tizedet, ezzel anyagi sikered és bőséged alapjait veted
meg. Bankbetéteket helyezel el Istennél, amelyeknek a szükség idején hasznát
veheted. Ne várd meg, míg sarokba szorítanak, már előtte gyakorolj hitet ezen
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a területen. Akkor építsd fel a hitedet, amikor még jól mennek a dolgok. Ha
megtanulsz az Igének való engedelmességben élni, akkor mosolyoghatsz majd,
amikor a Sátán megpróbál a falhoz szegezni, mert tudod, hogy te megtetted a
magad részét. Az anyagiak területén is megtört a hatalma fölötted! Ha az isteni
szövetség alapján állva élsz azokkal a jogokkal, amelyek téged, mint
tizedfizetőt megilletnek, a Sátánnak nincs esélye veled szemben. Isten
melletted van, és megdorgálja a kártevőt. Ha pedig éppen rosszul állsz
anyagilag, ne várj a tizedfizetéssel! Ebben a helyzetben egyszerűen nem
engedheted meg magadnak, hogy várakozz!
A tized elsősorban Istené. "Avagy az ember csalhatja-é az Istent? Ti
mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és
az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis [az angol fordításban:
mert] csaltok engem: a nép egészben!" (Mal 3,8-9). Ez az igerész világossá
teszi, hogy aki nem fizet tizedet, megrabolja Istent, és emiatt átok alatt él.
Azonnal kezdj el tizedet fizetni! Ha semmi pénzed sincs, keress valamit az
ingóságaid között, és még ma add oda. Ennek az átoknak a megtöréséhez nem
vezet ennél gyorsabb és biztosabb út. Ha pénzt kapsz, ELSŐ dolgod legyen,
hogy kiveszed Isten részét, és felajánlod neki. "Tiszteld az Urat a tőkédből és
[tisztességes munkákból származó] jövedelmedből és minden bevételed első
gyümölcséből. Így telnek meg bőven tárházaid, és kádjaid újbortól
túlcsordulnak" (Péld.3,9-10, a The Amplified Bible fordítása alapján). Ne
feledd, az Ige kijelenti, hogy Isten ad erőt a meggazdagodáshoz, és az Úr
áldása tesz vagyonossá.
Amikor tizedet fizetsz, Isten átveszi a jövedelmed tíz százalékát földi
munkájának céljaira. Ez a munkája pedig abban áll, hogy szolgálatokat biztosít
a számodra. "És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul,
némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul a
szentek tökéletesbítése céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének
építésére" (Ef.4,11-12). Adás terén nem versenyezhetsz Istennel! Ő még a
maga tíz százalékát is visszaforgatja, hogy gondoskodjon arról, hogy
tökéletesedj, felkészült légy, és épülj.
Ez felvet egy kérdést: hová kell befizetni a tizedet? Vannak, akik úgy
gondolják, hogy csak gyülekezetek kaphatnak tizedet. Ez azonban csak akkor
igaz, ha a szellemi táplálékunk forrása a gyülekezetünk. A Bibliában azt
olvashatjuk, hogy a "raktár"-ba hozzuk be a tizedet, hogy ENNIVALÓ legyen
Isten házában. A tárház (raktár) az a hely, ahol az élelem megtalálható.
Ezrekről tudok, akik a legkülönbözőbb felekezetekhez tartozó
gyülekezetekbe járnak, de ott semmiféle szellemi táplálékból sem részesülnek.
Az ilyen gyülekezet hogyan lehetne tárház? Az 5Mózes 26,14 a The Amplified
Bible fordításában így hangzik: "Nem ettem a tizedből...halottra sem adtam
belőle. Hallgattam az Úrnak, az én Istenemnek szavára; aszerint
cselekedtem, amint parancsoltad nékem." Eszembe sem jut, hogy Isten tizedét
valami holt munkába fektessem be. Ha egy halott gyülekezetbe akarsz
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befektetni, olyanba, amely senki felé sem szolgál, akkor tedd be a saját
pénzedet, de a tizedet akkor is olyan tárházba vidd, amely Isten életével táplálja
az embereket. Sok gyülekezet és alapítvány csak a Sátán lerakatául szolgál,
hogy távol tartsa az anyagi eszközöket attól az ébredéstől, amely a földön ma
kibontakozik. Minthogy a tized először is Isten pénze, és mert Jézus az, Aki
kézhez veszi és kezeli (lásd a Zsid.7,8-at), imádkozz e kérdés eldöntéséhez.
Hagyd, hogy Ő mondja meg, hol kell azt kamatoztatnod.
Tisztában vagyok azzal, hogy amit itt leírtam, nem nagyon fér meg
néhány gyülekezet tanításával, mégis tudom, hogy helytálló. Krisztus Testének
pénzügyei felett Jézus az Úr! Ő méltányos és igazságos Isten tizedének
szétosztásában. Ha egy gyülekezet táplálja az embereket, meg fogja kapni a
részét. Ha egy evangélista gondot fordít az emberek ellátására, Jézus megadja
neki az Isten tizedéből ráeső részt. A különféle szolgálatoknak mind táplálniuk
kell Isten népét. Csak ebben az esetben méltók arra, hogy Jézus betöltse egyéni
elhívásukat jóval a legalapvetőbb szükségleteik felett is.

Adakozás a szegényeknek
A bankbetét második formája a szegényeknek való adakozás. A
Példabeszédek 19,17 megállapítja: "Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a
szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki." Számíthatsz rá, hogy
visszakapod azt, amit a szegényeknek adtál. A szegényeknek való adakozással
nem búcsúzol el a pénzedtől, hanem ilyenkor lényegében az Úrnak adsz
kölcsön, és Ő visszafizeti neked. Ő az adományt kölcsönnek tekinti, s
minthogy azt tanítja nekünk, hogy ne tartozzunk, Ő sem marad adósunk azzal a
pénzzel. Mihelyt kölcsönadod, Ő megfizeti. Ha Jézus most hozzád lépne és
kölcsönkérne tőled száz dollárt, nem gondolod, hogy visszafizetné? Lényeges
megértenünk, hogy minden anyagi gazdagság itt van a földön.
Nem a mennyből fog ránk zuhogni, mert már itt van a földön, és több is
van belőle, mint amennyire bárkinek is szüksége lehet. A Biblia beszél arról,
hogy a tengerek bőségét fogjuk szopni, és a homokba rejtett kincset (lásd
5Móz.33,19). A probléma csak az, hogy nem tudjuk, hogyan érhetjük el ezeket
az elrejtett javakat.
Azonban a szegényeknek való adakozás által nemcsak azt tesszük
lehetővé, hogy Isten velünk legyen anyagi téren és megáldjon minket, hanem
hogy megáldja az ínségben lévőket is. Fontos tisztázni néhány dolgot az
adásnak eme formájáról. Egy közeli barátom mesélte, hogy elvitt egyszer egy
szegény asszonynak ezt-azt. "Még az ajtóhoz sem értem -mondta-, amikor a nő
megkérdezte, nem volna-e valami konyhaeszközöm vagy hasonló a számára."
Ez a magatartás eléggé zavarta őt, ezért imádkozni kezdtünk, és eközben az Úr
így szólt hozzám:
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"Te ugyanígy viselkedsz velem. Adok neked valamit, és hamarosan már
valami más ügyben rángatod a kabátujjamat. No most részemről rendben a
dolog, de értsd meg, egy szegény embernek te vagy az egyetlen reménysége.
Számára te képviseled azt az ellátást, aminek mindig híján volt."
Hát így már egész más! A szegények úgy vélik, hogy ez a világ a
gazdagoké, mert a Sátán a nincstelenséggel és mindenféle elnyomással
uralkodik rajtuk. Amikor megérted, hogy a Sátán áll a szegények nyomorúsága
mögött, meg látod azt is, hogy az életükben Isten erejére van szükség. Ha
gondoskodsz róluk anyagilag, akkor attól sem fogsz húzódzkodni, hogy
elvezesd őket az evangélium elfogadására. Valahányszor én ilyen módon
adakozom, mindig megmagyarázom, hogy mit mond az Ige, és beszélek nekik
Jézusról. Elmondom nekik, hogy Jézus az ellátásom forrása, és ez az ő
számukra is lehetséges. Azt is fel kell ismerniük, hogy ők maguk is Isten földi
csatornáivá válhatnak valaki más felé. Etethetsz egy tolvajt reggeltől estiglegföljebb egy jóllakott tolvaj lesz belőle -, az étel nem változtat meg senkit.
Isten Igéje az, ami belülről átformál!
Ha megfelelő módon adakozol a szegényeknek, akkor bizonyságot is
tehetsz nekik, bemutathatod Isten erejét. Sohasem adok a nincsteleneknek úgy,
hogy ne beszélnék nekik Jézusról. Ha részesülni kívánnak az anyagi javaimból,
először meg kell hallgatniuk, amit mondani akarok Róla. Jézus tanított az
alamizsnáról, ami nem más, mint a szegényeknek való adakozás. A szolgálatát
leíró bibliai utalásokból kitűnik: Jézus közismert volt arról, hogy adakozott a
rászorulóknak. A hegyi beszédben így tanít: "Te pedig, amikor alamizsnát
osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed" (Mát.6,3).
Névtelenül adakozni még élvezetesebb, ilyen örömöt semmi más nem nyújt!
Ráadásul a következő vers így fo1ytatódik: "Hogy a te alamizsnád titkon
legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván." Ő MAGA
jutalmaz meg téged. Dicsőség az Úrnak ezért a nagylelkű üzleti ajánlatért!

Befektetés az evangéliumba
A Márk 10,29-30-ban Jézus ezt mondta: "Bizony, mondom néktek,
senki sincs, aki elhagyta házát vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját,
vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit énérettem és
az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most, ebben az időben." Ez nem
más, mint az evangelizálás munkájába történő befektetés, hogy az egész
világon terjedhessen az örömüzenet. A Nagy Küldetés így szól: "Elmenvén e
széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek˝ (Márk
16,15). Ez mindannyiunk kötelessége, ha pedig nem mehetünk személyesen,
küldenünk kell valakit magunk helyett. Mind annyiunknak részt kell vennünk
ebben a megbízatásban.
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A misszionárius Isten apostola, eszköz a világ evangelizálására.
Sajnálatos módon nem sokra becsülik. Általában a rangsor végére helyezik, és
nem az élére. Pedig megérdemli az anyagi támogatásunkat és az imatámogatást
is. Bármire legyen is szükség az evangélium hirdetéséhez, Isten minden
hatalmával és erőforrásával ott áll e munka mögött. Ha az Igét nem prédikálják,
nincs hit sem (lásd Róm.10,14); hit nélkül pedig senki sem nyerhet üdvösséget
(lásd Ef.2,8). Ha valaki még sohasem hallotta az Igét, az olyan, mintha az ő
számára Jézus nem halt volna meg. Elmondhatjuk tehát, hogy a Kereszt
hiábavaló lenne, ha Isten nem támogatná az evangélium hirdetését.
Az evangéliumba való beruházás egy másik módja az olyan szolgálatok
támogatása, amelyek arra tanítják Isten népét, hogy legyenek sikeresek a
szellemi életben. A tanító szolgálatokra Isten nagy felelősséget helyez,
következésképpen nagy áldásban is részesülnek. Bármely, e téren jártas
szakember felvilágosíthat, hogy a beruházás leggyümölcsözőbb módja a
masszív és rendszeres befektetés egy biztos vállalkozásba. Márpedig Isten
munkájánál semmi sem megbízhatóbb! Kezdj el rendszeresen befektetni, és ezt
végezd hűségesen.
Térjünk most vissza a Márk l0,29-30-hoz, ahol Jézus kijelentette, hogy
az evangélium hirdetésébe való befektetés minden embernél beválik. Péter erre
így szólt: "És velünk mi lesz? Mi mindent elhagytunk, és követtünk téged." Ezt
úgy kérdezte, mint aki arra gondol, hogy Jézus munkacsoportja még ezeknek a
törvényeknek a tekintetében is különleges státuszt élvez. Jézus válasza
félreérthetetlenné tette, hogy mindaz, aki befektet az evangéliumba, joggal
számíthat rá, hogy a százszorosa fog megtérülni.

Dicsőítésként való adakozás Istennek
Ahogyan Izrael is ajánlott fel áldozatokat Isten dicsőségére, a mai hívők
is dicsőíthetik Őt adakozás által. Érdemes megjegyezni, hogy Izrael nem
mutathatott be áldozatot hibás állatból. Ez az elv ma is érvényes. Ha egy
másodkézből szerzett cipő az adományod, akkor te is hasonlóra számíthatsz
majd. Ne az elnyűtt holmidat ajándékozd el, hanem a színe-javát, akkor
sohasem fogysz ki a jó dolgokból. Én is így tettem, amikor felajánlottam a
repülőgépemet Istennek, akkoriban ugyanis az volt a legértékesebb ingóságom.
Néhány éve egy evangélista keresett fel a problémájával: "Nem értem,
hogy miért, de a jövedelmem teljesen elapadt - panaszolta. - Hetek óta már egy
fillér bevételem sincs." Mivel aznap reggel éppen a Lukács 6,38-ból
prédikáltam, elmondtam neki, hogy az adakozás a kulcs. Adnia kell abból,
amije van. Ha nem pénzt, hát valami mást. Hazament, és összeszedte a ruháit
(egy öltöny, egy sportkabát és egy munkásnadrág kivételével mindent), majd
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szétosztotta azoknak, akiket a munkanélküli irodán talált, és hirdette nekik az
Igét. Mikor aznap este istentiszteletre jött, valósággal ragyogott. Szinte
megrészegedett attól, hogy az adakozásával Istent dicsőíthette! Aznap este
közel 200 dollár készpénzt nyújtottak át neki, még az összejövetel befejezte
előtt! Senki nem beszélt arról, hogy mit tett; ő is csak csendben ült a helyén a
gyülekezetben. Mégis odament hozzá valaki, és megajándékozta Isten vezetése
szerint.
Ez a dolog igazán működik! Az Ige megemlíti, hogy Isten az Ő népe
dicséretei között lakik (lásd Zsolt.22,4), és ha mi dicsérjük Őt, Ő érvényt szerez
jogainknak (lásd Zsolt.9,1-5). Engem úgy vezetett, hogy a 118. Zsoltár alapján
vigyem Hozzá a dicséret áldozatát. Tanulmányozzuk most együtt ezt a zsoltárt.
"Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! Mondja
hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme! Mondja hát az Áron háza, hogy
örökkévaló az ő kegyelme! Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökkévaló
az ő kegyelme! Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és
tágas térre tett engem az Úr. Velem van az Úr." Mire ehhez az utolsó
kifejezéshez érek, szinte kiáltanom kell! Az Ige kijelenti, hogy ha Isten a te
oldaladon áll, egyik ellenséged sem jár sikerrel (lásd Róm.8,31). "Velem van
az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember? Velem van az Úr az én segítőim
közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre. Jobb az Úrban bízni, mint
emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben
reménykedni. Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében
elvesztém őket. Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében
elvesztém őket. Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövistűz." A
"tövis" szó küzdelmet, viszályt jelent. "...mert az Úr nevében elvesztém őket.
Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem. Erősségem
és énekem az Úr, és Ő lőn nékem szabadulásul. Vigasságnak és
szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobb keze
hatalmasan cselekedett! Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott; az Úrnak
jobb keze hatalmasan cselekedett!" Természetesen Jézus az "Úrnak jobb
keze".
Mikor a fentieket teszed, Jézust dicséred. "Nem halok meg, hanem élek,
és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! Keményen megostorozott engem az Úr;
de nem adott át engem a halálnak. Nyissátok meg nékem az igazságnak
kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat! Ez az Úrnak kapuja;
igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy meghallgattál és
szabadításomul lettél! A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett!
Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! Ez a nap az, a melyet az Úr
rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!" Valószínűleg rengetegszer
hallottad már ezt az utolsó verset, de a jelentőségét csak az egész zsoltár
mondanivalójának fényében értheted meg teljesen. "Oh, Uram, segíts most;
oh, Uram, adj most jó előmenetelt!"
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Itt is, akárcsak az 5Mózes 26-ban, ezt mondod az Úrnak: "áldj meg minket
bőséggel!" "Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az Úr
házából valók vagytok! Isten az Úr, és ő világosított meg minket. Kötelekkel
kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Istenem vagy te, azért hálát
adok néked! Én Istenem, magasztallak téged. Magasztaljátok az Urat, mert
jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!"
Amikor ilyen módon, mintegy Isten dicsőítéseként kezdesz adakozni,
történik egy s más az anyagi életedben. A dicséret rendkívül hatásos eszköz
Isten erejének felszabadítására, az adakozás törvényével kombinálva pedig
egyenesen verhetetlen! Az Isten dicsőítéseként végzett adakozás nem a
szokványos megtérülést hozza. Dávid nagyon magasra emelkedett ilyen
módon: juhászfiúból Izrael királyává lett. Gondolod, hogy Isten gyönyörűségét
leli a nyomorban? Olvasd el a héber szöveg egy szó szerinti fordítását vagy egy
magyarázó fordítást, és nézd meg, milyen óriási összeget áldozott Dávid a
templom építésére. Dollármilliókról volt szó! Dávid jómódú ember volt, a
Biblia bizonysága szerint Isten szíve szerint való. Mit gondolsz, honnan nyerte
a gazdagságát? Ábrahám, Izsák és Jákob Istene adott neki erőt a
meggazdagodáshoz. Az előbb arról beszéltünk, hogy milyen különböző
területeken gyarapíthatod a mennyei bankbetétedet. Azonban olykor még
kombinálhatod is ezeket a módszereket, hogy még nagyobb áldásban részesülj.
Emlékszem, egy prédikációsorozatom előtt Isten kijelentette, hogy
elérkezett a szolgálatom fordulópontja. Azon tűnődtem, vajon úgy érti-e, hogy
a csőd irányába fordulok? Az első este nyolcan jöttek el, és összesen 4,25
dollárt adakoztak. Eléggé zavart a dolog, így hát az Úr elé álltam, és
megkérdeztem, mit tegyek. "Bennem higgy!”- válaszolta, majd felnyitotta a
szememet az Ige néhány igazságára. A körülmények elkezdtek javulni, de
aznap este a gyűjtés még mindig nem haladta meg a 33 dollárt! Arra
gondoltam, hogy hazaküldöm a feleségemnek, de az Úr szólt hozzám: "33
dollárból nem fogod kifizetni a számláidat. Hiszed, amit a tizedről mondtam?
Hiszed, hogy Jézus az, Aki tizedet vesz tőled az imádás céljára? Ha hiszed,
akkor ezt tedd: adj tizedet a neked szükséges teljes összeg után, és várj a
szolgálat következő gyűjtéseire! Ez a 33 dollár éppen meg is felelne tized
gyanánt" -fejezte be.
Ettől a pillanattól fogva rajtam múlt, hogy mihez kezdek az összeggel.
Hitre volt szükségem, hiszen az a pénz az enyém volt. Az Úr nem azt kérte,
hogy előre fizessem be a tizedet, hiszen akkor a tizedkötelezettségem csak 3,30
dollár volt. Azt kívánta tőlem, hogy adakozás által dicsőítsem Őt mindazért,
amit vártam tőle, s én pontosan így is tettem. A tizedfizetést, az Istent dicsőítő
adakozással egyesítettem, és az Úr minden módon megáldotta az
összejöveteleket. Nyolc emberrel kezdődött, de péntek este már szó szerint az
ablakban is ültek, olyan kevés volt a hely. Anyagi áldás szempontjából is az
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addig tartott legeredményesebb összejövetelek voltak. Dicsőség az Úrnak!
Tudod látni azokat az áldásokat, amelyek elérhetőek ezekben?

Kivét a Mennyei bankszámládról
Mihelyt ráébredsz, hogy a fenti módokon bankbetéteket helyeztél el a
mennyben, azt is meg kell tanulnod, hogyan vehetsz ki onnan. A Kolossé 1,4-6
szerint "Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban és a szeretetet,
amellyel minden szentekhez vagytok a mennyekben néktek eltett
reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az
evangélium. Mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és
gyümölcsöt terem." Jézus Krisztus evangéliuma a forrása mindannak, ami a
mennyben raktározódik számodra.
Ha felszabadítod az Ige cselekvő erejét, abból hit származik. "A hit
hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által." A hit hozza működésbe a
szellemi törvényeket, amelyeknek a következményei itt, a földön nyilvánulnak
meg.
Amikor gyűjtesz a mennyben, ugyanakkor a befektetés földi
fénymásolata is létrejön. - Feltéve, hogy ragaszkodsz az Igéhez, és
megcselekszed. Pontosan így nyertél üdvösséget is: az üdvösség sem a
mennyben vár rád. Ugyan a mennyben készítették el és tették számodra
elérhetővé, de az örök élet már itt, a földi életedben megnyilvánult, amikor
elhitted és követted az üdvösségre vonatkozó igazságot. Ugyanez az elv
érvényes anyagi területen is. Ha értéket helyezünk el Isten bankjában, jogunk
van erre a betétre hivatkozni és meríteni belőle. Tisztáztuk már, hogy mit tanít
Isten a tizedről, mi a tized alapja, és hogyan működik. Azt is tudnod kell
azonban, hogy miként profitálhatsz abból, hogy tizedet fizetsz.
Amikor látogatni kezdtem az Oral Roberts egyetem előadásait, Roberts
testvér éppen a hit magváról tanított. Számomra pedig egyre világosabb lett,
hogy mit jelent ki az Ige az adakozásról. Feleségemmel elhatároztuk, hogy
támogatni fogjuk Roberts testvért. Ez igazi hitbeli kilépést igényelt részünkről,
minthogy abban az időben nem rendelkeztünk biztos jövedelemmel. Épp csak
ekkoriban tanultuk meg, hogy az adakozás területén hogyan álljunk meg az
igazságban. E kötelezettségünk értelmében csaknem egy éven át havonta tíz
dollárt adakoztunk– és minden egyes hónapban teljesen váratlanul húszat
kaptunk vissza valakitől! Később megtanultunk célratörőbb módon is hinni
Istenben, de az alapelveket akkor sajátítottuk el.
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Vessünk még egy pillantást a Malakiás 3,10-re, hadd hangsúlyozzak ki
még valamit. "Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen
ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a
Seregeknek Ura..." Isten sok helyütt mondja a Bibliában, hogy "legyen
hitetek", "higgyetek Bennem", de itt, Malakiásnál ez áll: próbáljatok ki;
tegyetek próbára! Sok keresztény valamilyen isteni jelét keresi annak, hogy Ő
képes és akar is gyógyítani, és csodákat tenni a mai világban. Ilyen jelet
azonban csak pénzügyi területen kaptunk Istentől, mi pedig mindenhol
keressük, csak itt nem! "De hát mégsem irányíthatom Istent,- mondogatjuk -,
és azt sem várhatom el Tőle, hogy megáldjon! Ez ellenkezik az alázattal!" Ő
azonban mást mondott: "És ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a
Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem
árasztok reátok áldást bőségesen [az angol fordításban: ’...ha nem nyitom
meg néktek a menny ablakait, és ha nem árasztok rátok olyan áldást, hogy
nem lesz elég hely a befogadására']." Egy nap éppen ezt a részt
tanulmányoztam, s mivel egyre csak a menny ablakai kifejezés motoszkált a
fejemben, egy kis kutatómunkához láttam.
A menny ablakai valójában "zsilipeket" jelent. Az lMózes 7,11-ben a
Biblia ugyanezt a szót használja. Itt azt olvassuk, hogy Isten megnyitotta a
menny ablakait (Károli fordításában itt is az ég csatornáit kifejezés szerepel),
és az özönvíz elárasztotta a földet. Isten nem használ üres szófordulatokat: amit
kimond azt pontosan úgy is gondolja! Megnyitja a menny zsilipjeit, és bőséges
áldást zúdít arra, aki tizedet fizet. A következő verstől (Mal.3,11) pedig így
folytatja: "És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek
gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek
Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé
lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura."
Most nézzük meg, hogy miképpen profitálhatsz az adakozásból. Az
Efézus 6,8 szerint tudnunk kell, hogy "ki-ki bármi jót cselekszik, jutalmát
veszi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados." Bárkivel bármi jót teszel,
ugyanazt kapod vissza az Úrtól. Malakiásnál azt olvastuk az imént, hogy Isten
megígérte, hogy megnyitja nekünk az egek csatornáit, vagyis számíthatunk az
áldásaira. A Lukács evangéliumában viszont Jézus kijelenti: "Adjatok, néktek
is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti
öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek"
(Luk.6,38). Vagyis, az emberektől is kaphatunk adományokat; s így az áldás
kétszeres lesz! Ha fizetsz tizedet, részesülsz Isten mennyei áldásából, az
adományaidat viszont az emberektől is visszakapod. Minden irányból áldás
zúdul rád! Láttuk már, hogy a Márk 10,30 szerint Jézus százszoros profitot
ígért, ha adakozunk az evangélium céljaira.
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Amikor befektettem a repülőgépemet az evangéliumba, ezzel az igével
építettem a hitemet abban, hogy a százszorosa fog megtérülni. (Azt persze nem
vártam, hogy egyetlen éjszaka alatt.) Abban az időben, amikor szolgálatba
léptem, százszoros nyereség még elképzelhetetlen volt! Bár megértettem, hogy
Isten Igéjében ez áll, és tudtam, hogy így is van, mégis, időbe telt, hogy a hitem
annyira kibontakozzon, hogy ezek a dolgok megjelenjenek az életemben.
Először nem öt- vagy tízezer dollárra gyakoroltam a hitemet, éppen csak a
Roberts testvérnek adományozott első tíz dollár megtérülésében hittem. Száz
százalékos haszonban hittünk a feleségemmel, és ez az összeg minden áldott
hónapban be is folyt. De ahogy rendszeresen elmélkedtem az Igén és meg is
vallottam, egy idő múltán olyan hit született a szívemben, hogy e
"hadizsákmánynak" akár a százszorosát is képes voltam megnyerni. 1971
októberében adtam át a repülőgépemet az Úrnak. Teljes mértékben az Ő
rendelkezésére bocsátottam, nem tekintettem többé tulajdonomnak. A
következő néhány hónap folyamán pedig következetesen megvallottam, hogy
jogom van a bank kivéthez; az összeg ott van a mennyei számlámon, és élhetek
vele, mihelyt szükségem lesz rá. Előfordult, hogy az éjszaka közepén arra
ébredtem, hogy a félelem akar diktálni: vegyem kezembe az ügyet; gyakoroljak
nyomást az emberekre; béreljek; kössek lízinget; esetleg kérjek kölcsön. De
ilyenkor újra csak rábíztam magam Isten Igéjére és a Vele kötött
szövetségemre, és hálát adtam Neki, hogy Szava igaz és erőteljes. 1972
januárjában az Úr pontosan megmutatta, hogy kinek adjam a repülőgépet. A
helyzet némileg kínossá vált. Már folytak a tévésorozat előkészületei, noha a
szükséges tőkét még nem teremtettük elő. Ráadásul szállítóeszköz nélkül
maradtunk, holott a szolgálati tervünk nagyon zsúfolt volt. Természetes módon
nem látszott kiút, de ekkorra már tudtuk, hogy a dolgok Isten irányítása alatt
állnak.
Tíz nappal később a kezemben volt az összeg, pontosan annyi, amennyit
megvallottam bankkivétként. Egy olyan embertől kaptam, akit nem is
ismertem. Egyszerűen tudtomra adta, Isten szólt hozzá, hogy fizesse ki nekünk
a pénzt. Annyit kért mindössze, hogy az összeget csak a szolgálatra fordítsam,
és ne hozzam nyilvánosságra a nevét. Ragaszkodott ahhoz, hogy Istené legyen
minden dicsőség, és így is történt. Milyen más ez, mintha földi banktól akarnál
kölcsönt szerezni! Ott választ kell adnod mindenre, amit a bankár tudni akar.
Ha ellenben Istentől kapod az összeget, Ő semmilyen kikötést nem támaszt.
Az igazat megvallva, korábban már szemet vetettem egy másik gépre.
Pontosan tudtam azt is, hogy kinél van. Felhívtam a tulajdonost, és bár alig
akart hinni a fülének, mégis lehozta a gépet hozzám. Ő is keresztény volt, és
Isten már három-négy hónappal azelőtt a tudtára adta, hogy az én gépemmel
röpköd. De mivel nem akarta elhinni, hogy az Úr be is váltja a szavát, ezért
nem tett előkészületeket önszántából. Így aztán egy darabig ki kellett húznia
közlekedési eszköz nélkül! Ez aztán az izgalmas élet!
Csinálhatsz, amit akarsz, de én és a házam népe az Urat szolgáljuk!
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Három módja van annak, ahogy levehetünk egy összeget a mennyei
bankszámlánkról:
1. a megegyezés ereje
2. a megvallás ereje
3. Isten Igéjén való várakozó állásban lévő erő által

A megegyezés ereje
Mélyen a szívemben évek óta tudtam, hogy az Istennel való
kapcsolatban eljuthat valaki olyan szintre, ahol minden körülmény közepette
győztesen él. Tudtam, hogy Jézusban van a teljes győzelem, és igyekeztem is
megtalálni azt. Mégis, akiket megkérdeztem efelől, általában azt mondták,
hogy így majd csak a mennyben élhetek.
Hála Istennek, hogy az Ige másként nyilatkozik. A Máté 18,19-20-ban a
következőt olvassuk: "Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy
akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja
nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az
én nevemben, ott vagyok közöttük." Figyeljük meg pontosan, Jézus ezekkel a
szavakkal kezdte: "Ismét mondom néktek." Olyan fontos dologról beszélt itt,
hogy ezt nem csak egyszer említette meg a tanítványainak. Újra és újra
elmondta nekik, amíg fel nem fogták, hogy ha egyetértésre jutnak és
megállapodnak valamiben, Jézus megjelenik közöttük, és véghezviszi azt. Az
egyetértéshez természetesen társra van szükséged. Az a legideálisabb, ha
házastársak vannak egy akaraton. Olyan személyre van szükséged, aki nem
enged az elhatározásaiból, hanem mihelyt megállapodtatok, szilárdan kitart,
amíg a dolog meg nem történik. Jézus még a lehetetlent is megteszi, ha két
keresztény tántoríthatatlanul egy akaraton van az Ige alapján. Épp ezért olyan
fontos anyagi területen, hogy meg tedd a mennyei befektetést. Könnyű dolog
tulajdonodként kezelni egy dolgot, ha már létrehoztad a mennyei fedezetét.
A megegyezés imája erőteljes ima, és ha felszabadítják az erejét,
működik. Sokszor azonban a megállapodás csak az egyik fél részéről történik
meg, a másik mindössze reménykedik. Előfordult már, hogy közösen
imádkoztunk valakivel, és befejezésül azt mondtam: "Elvégeztetett, és meg fog
történni." Mire a másik személy, akiről feltételeztem, hogy egy akaraton
vagyunk, így szólt: "Őszintén remélem én is, Copeland testvér." Ilyenkor
kénytelen voltam megjegyezni: "Sajnos, mégsem fog megtörténni. Én
megegyeztem a dologban, te viszont csak reménykedtél benne."
Egyezség kötése során mindkét félnek szilárdan el kell köteleznie magát
a megállapodás mellett. Tegyük fel, például, hogy egy bizonyos határidő előtt
ki akarsz egyenlíteni egy számlát. Megegyezni valakivel a cél érdekében, majd
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a társad így szól: "Ezt a számlát úgy tekintem, mintha már ki lenne fizetve." Ha
most te ezt mondod: "Igen, én is ebben reménykedem", akkor az ügy minden
bizonnyal holtpontra jut, amíg komolyan nem veszed az egyezményt. Addig
azonban a partnered sem járhat sikerrel. Ilyen erős megállapodásnak kell
születnie két keresztény között, ha szövetségre lépnek és hitet gyakorolnak
abban, hogy bővölködni fognak azon a területen, amely felől egyezségre
léptek. Ne feledjük, Jézus Krisztus Igéje garantálja: ha egyikünk sem bontja fel
a megállapodást, az be fog teljesedni.

A megvallás ereje
Jézus a következőt mondta a Márk 11,23-ban: "Mert bizony mondom
néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe!
És szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik,
meglesz néki, amit mondott." Figyeld meg az utolsó szavakat: "meglesz néki,
amit mondott." A hit kimondás útján szabadítható fel. Még az üdvösségünk is
egy nyilvános megvalláson alapul, amelyben kimondjuk, hogy Jézus Krisztus
lett az Urunk (lásd Róm.10,9-10). Amit kimondasz, a tiéd lehet! Sőt, pontosan
azt kapod meg, amiről beszélsz. Ha szegénységben élsz és szűkölködsz,
változtass a beszédeden. Ez meg fogja változtatni az anyagi helyzetedet!
Gyakran hallom, amint ilyesféléket mondogatnak: "Copeland testvér,
nem értem, mi köze a szavaimnak a körülményeimhez." Ami azt illeti, annak
idején, amikor megpróbáltam rájönni a dolog nyitjára, én magam sem értettem.
Mégis, az az egyszerű tény, hogy erre Jézus kér, elég volt ahhoz, hogy
változtassak a beszédmódomon. Azóta megtanultam, hogy a körülményeinket
alakító hatalmas szellemi erőt a szánkból kijövő szavak irányítják. Ez az erő a
bensőnkből lép ki. Maga Jézus mondta: "Mert a te beszédeidből ismertetel
igaznak, és a te, beszédidből ismertetel hamisnak" (Mát.12,37). A szavak
tartályhoz hasonlatosak. Tartalmazhatnak hitet, szeretetet, félelmet, gyűlöletet,
de lehetnek teljesen üresek is. Jézus figyelmeztetett arra, hogy számadással
tartozunk a hiábavaló (vagyis üres, működésképtelen) szavakért ( lásd Mát
.12,36).
Már említettem, hogy itt a földön vannak mindazok a materiális javak,
amelyekre valaha is szükségünk lesz. Bármire is tartunk igényt, már itt van
lent, és hangos megvallás által birtokba vehetjük, erről maga Isten
gondoskodik. A Zsidó 3,1 szerint Jézus a mi (meg)vallásunk Apostola és
Főpapja; a Zsidó 4,14-ben pedig az áll, hogy ragaszkodnunk kell a
megvallásunkhoz. Ha szeretnénk, hogy megvalósuljon valami, meg kell
vallanunk. Nem várhatunk ezzel, amíg bekövetkezik.
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A Márk 11,23-ban Jézus olyan dolgok kimondásáról beszél, amelyek
még nem valósultak meg. Amikor a hegyet megszólították, még nem vettetett a
tengerbe. Jézus azért adta ezt a tanítást, hogy hit által bármihez
hozzájuthassunk, amit kimondtunk.
Miután ezt megértettem, többé nem volt nehéz megvallást tenni:
"Megkaptam..., látom a hit szemével." Mihelyt befektetek mennyei
folyószámlámra, elmondhatom, hogy megkaptam, és aztán meg is érkezik.
Néha azonnal, máskor csak többszöri megvallás után. Előfordul, hogy egy-két
napba telik, míg megkapom, máskor néhány hét múlva jön meg. Olyan is volt
már, hogy több hónapos megvallásba került, de áttört! Isten Igéje gondoskodik
arról, hogy áttörjön. Sikerülni fog!

Isten Igéjén való várakozó állásban lévő erő
Isten Igéje teljes mértékben igaz. Hatalmas erő van az Igében. Isten a
Bibliában leírt szavakkal szabadította fel a saját hitét. Ő egyetlen olyan szót
sem mondott ki, amely nélkülözné a beteljesedéséhez szükséges erőt. Ha egy
hívő éppoly gyorsan és eltökélten rábízza magát Isten beszédére, mint az
ügyvédje, az orvosa vagy a legközelebbi barátja szavára, fantasztikus
mélységben tárulhat fel előtte az írott Ige. Isten Igéje maga a hozzád szóló
Isten. Az Igének nincs titkos értelmezése. Mindenki számára azonos az Ő
akarata. Bízz benne, és várd, hogy áldásai megvalósuljanak az életedben. Ha
várakozással nézünk az Igében megígért dolgokra, így beszélünk:
"Megkaptam, hittel átvettem. A pénzem már úton van hozzám, s
még inkább adhatok majd Isten munkájára, a szegényeknek és más
területeken is, ahol helyt kell állnom."
Az Isten Igéjébe vetett állandó bizakodás olyan szellemi tevékenység,
amelynek eredménye áldás és hitben és erőben való növekedés. Jakab azt
mondja erről, hogy a hit cselekedetek nélkül halott (lásd Jak.2,17). Felszólít,
hogy ne csak hallgassuk, cselekedjük is meg az Igét. Végül pedig azt állítja,
hogy amikor Isten beszédébe vetjük bizalmunkat, vagyis az Igére tekintünk, a
szabadság tökéletes törvényébe nézünk. Isten beszéde mindig beteljesedik azok
életében, akik hűségesen megcselekszik. Isten Igéjének megvallása mindig
meghozza a megfelelő eredményt az életedben, bármilyen akadályt gördít is a
Sátán az útjába, mert a Mindenható, Jahve Isten Élő Beszédét vallod, és arra
nézel várakozással teli módon.
Jézus Krisztus a biztosíték arra, hogy Istennel való szövetségünk, vagyis
a hozzánk szóló Ige abszolút és örökkévaló módon igaz. Hála Istennek, téged
és engem soha nem érhet utol a vég, ha megállunk az Ő beszédében! Ha az ég
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és a föld elmúlna, még akkor sem kellene félnünk, mert Isten Igéje nem
veszhet el! A Zsidó 1,3-ban olvassuk, hogy Ő hatalma szavával tart fenn
mindent. Akarod, hogy anyagilag is fenntartson téged? Akkor okosan teszed,
ha ebbe a szóba kapaszkodsz. Ha azt szeretnéd, hogy a szellemi életedet tartsa
fenn, akkor is az Igében maradj meg. Életed bármely területéről legyen is szó,
ha ott fenn akarsz maradni, bízd azt a területet Isten beszédére, és kezdd el
megvallani sikeredet és győzelmedet Jézusban. Így biztosan el is nyered!
Nem mindegy, hogy milyen szavakat használsz! Neveld rá magad, hogy
minden tetted, szavad és gondolatod megfeleljen annak, amit Isten tesz, mond
és gondol! Ő a beszéde miatt kötelezi magát szükségleted betöltésére, és nem a
te igazságod vagy annak hiánya miatt. A Jézus feltámadásakor életbe lépett
szövetség kötelezi Őt erre. Ha tántoríthatatlanul erre a szövetségre alapozol,
kijöhetsz a szükségállapotból. A Biblia azt mondja, hogy senkinek semmivel
ne tartozzunk, csak szeretettel (lásd Róm.13,8). De én csak az Istentől már
átvett szeretet mértékéig szerethetek másokat, jobban nem.
Tegyük fel, például, hogy még lett volna pár ezer dollár tartozásom a
repülőgépem után, amikor Isten szólt hozzám, hogy ajándékozzam el. Ebben az
esetben az Úr nem tudott volna tovább vezetni a szolgálatomban, akadály
tornyosult volna elém, és képtelen lettem volna adakozni! Hogyan kezelhetjük
a pénzügyeinket úgy, hogy ne hódoljunk be a világ rendszerének? Mi az, ami
ajtót nyit ezen a téren? Rálelhetnénk a kulcsra, mi mégsem tudunk mást, mint
kölcsönözni, kölcsönözni és kölcsönözni!
A Biblia azt állítja, hogy ha éjjel és nappal az Isten Igéjén elmélkedünk,
akkor sikeresek leszünk, és ügyeinket okosan intézzük. Isten Igéje a kulcs.
Kezdj el elmélkedni azon, hogy mit mond az Ige azokon a területeken,
amelyekről szót ejtettünk. Engedd, hogy Isten megmondhassa neked, mit tégy
és hogyan. Ne felejtsd el, a gazdag ifjú azzal követte el a legnagyobb hibát,
hogy sarkon fordult és elment. Csak annyit kellett volna mondania: "Uram, ezt
nem értem, de bízom benned. Megmagyaráznád, kérlek, hogy mit mondanak
erről az Írások?" Ő azonban mindjárt arra gondolt, hogy Jézus el akarja venni
mindenét, holott Ő éppen Isten országát ajánlotta fel a számára!
Szeretnék még valamit megosztani veled. Az 1Timóteus 2,1 felszólít,
hogy imádkozzunk minden emberért; a királyokért és azokért, akik hatalmat
képviselnek. Pál figyelmeztet, hogy ezekért az emberekért kell legelőször
imádkoznunk. Isten Igéje szerint tehát imádkoznod kell azokért, akik a
környezetedben politikai tevékenységet folytatnak. Hogy milyen lesz az anyagi
életed, az sokban a kormány vezetőin is múlik. A Szentírás azt mondja, hogy
adjuk meg az adót, akiknek tartozunk vele (Róm.13,7). Ha rossz hangnemben
beszélünk a kormányról és vezetőiről, különösen az adózás kapcsán, ez a
bővölködésünk egyik legkomolyabb akadálya lehet. Sokan háborognak az
adóik miatt, ez pedig visszahat a kormányra, amely azt a pénzügyi rendszert
működteti, amelyben élünk. Egy nap az Úr azt mondta nekem: "Fejezd be az
adó miatti zsémbelődést és panaszkodást. Vidáman fizesd, úgy, ahogyan a
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tizedet adod, és én megáldom." Attól fogva a feleségemmel imádkozni
kezdtünk az adópénz felett- miként a tizeddel is tesszük-, és még sohasem
fordult elő, hogy ne tudtuk volna kifizetni a számláinkat. Adózásunkkal
megáldjuk az Egyesült Államok kormányát. Ez aztán a változás, nem? Vesd ki
a szívedből a kormányod felé táplált zúgolódást és haragot!
Az Ige szerint imádkoznunk kell a vezetőinkért, és becsmérlés helyett
hálát kell adnunk értük! "Aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten
rendelésének támad ellene; akik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet
szereznek" -mondja a Róma 13,2. Amikor elolvastam ezt az igerészt,
megtörtem a rossz megvallásomat, és imádkozni kezdtem az államférfiakért.
Életemben először elmentem szavazni. Ahogy más területek felől, úgy most a
szavazás felől is keresni kezdtem Istent. Imádkoztam (már nem érzelmektől
indíttatva), s ennek az lett az eredménye, hogy bölcsen voksoltam. Amikor
megváltozott a hozzáállásom, Isten bepillantást engedett az ország politikai
ügyeibe. Körülbelül kéthete imádkoztam már ily módon, mikor megmutatott
egyet s mást az elnökről. Amikor abbahagytam a szívemben a zúgolódást,
megnyíltam arra, hogy kijelentést vegyek Istentől. Előtte erősen kritizáltam a
kormányt és a politikusokat, folyton elégedetlenkedtem és panaszkodtam, de
Isten megváltoztatta a magatartásomat. Már nem sajnáltam a kormánytól a
járandóságát, ezért kijelenthetett nekem bizonyos igazságokat, én pedig végre
képessé váltam ezek megértésére. Így a bővölködés olyan területe tárult fel
előttem, amiről addig azt sem tudtam, hogy létezik.
A Biblia szerint polgári vezetőink Isten szolgái, és Ő a javunkra rendelte
ezeket a férfiakat. A bennünket körülvevő nehézségeket pedig az okozta, hogy
megvontuk tőlük az imatámogatást.

Most hadd mutassak neked egy kis receptet útmutatóul, hogy
könnyebben profitálhass az adakozás által. A mi életünkben megbízhatóan
működött, és nálad is beválhat, ha komolyan veszed.
1. Gondold át, mekkora összegre van szükséged. Légy óvatos, ne csapd
be magad. Isten nem zsugori, hanem adakozó, szerető. Isten szeretet. Úgy
szerette a világot, hogy adott. Határozd meg az igényelt összeget, légy
céltudatos. Aki maga sem tudja, hogy mit akar, az semmit sem kaphat az Úrtól
(lásd Jak.1,7-8).
2. Lépj egyezségre valakivel a Máté 18,19 szerint. Ez nagyon fontos.
Akkor a legjobb és a leghatékonyabb, ha e területeken férj és feleség vannak
egy akaraton. Ha a te esetedben ez nem lehetséges, akkor egy másik hívővel
kapcsolódj össze, nyerd meg őt az ügyednek.
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3. Ragadd meg hittel az ígéreteket. Alkalmazd a Márk 11,23-24-ben
megállapított elveket. Szívből higgy az Igében, és hangosan valld meg.
4. Kötözd meg az ördögöt és erőit Jézus Nevében. Hatalmad van arra,
hogy Jézus nevében kiparancsold a Sátánt a pénzügyeidből. Ez a te
felelősséged. Ne kérd, hogy Isten tegye meg. Tedd meg magad Jézus nevében.
A Márk 16,17, a Jakab 4,7, Efézus 6 és a teljes Újszövetség neked parancsolja,
hogy állj ellen az ördögnek. Férjek és apák különösen figyeljenek erre. Őket
illeti ez a felelősség, mint otthonuk szellemi fejét.
5. Oldozd el a menny erőit. A Zsidó 1,14 kijelenti az angyalokról, hogy
ők szolgáló szellemek: "azok szolgálatára küldettek, akik örökölni fogják az
üdvösséget." A Biblia arról is beszél, hogy az angyalok hallgatnak Isten
szavára (lásd Zsolt.103,20), tehát amikor Jézus Nevében használod az Igét,
akkor szükségszerű, hogy kövessék a parancsodat.
6. Dicsérd Istent a válaszáért. A dicséret tartja nyitva a bőség ajtaját.
Tisztán tartja a csatornát, amely összeköt Istennel. Így leszel képes az
elfogadásra.
Most lássunk egy példát e 6 lépés alapján:
"Atyám, Jézus Nevében, _______ dollárt (forintot) kérünk. Ez a pénz,
rendelkezésünkre áll mennyei folyószámlánkon, és most levesszük róla.
Hit által átvesszük ezt az _______ dollárt (forintot). A Márk 11,23-24
értelmében teljes szívünkből hisszük és meg is valljuk, hogy Jézus Nevében
ez az összeg a miénk. A Máté 18,19 szerint megegyezünk abban, hogy
_______ dollárunk (forintunk) van. A mai naptól ennek gondját Rád
bízzuk, és köszönjük Neked. Sátán, Jézus nevében hatalmat veszünk most
a tevékenységed fölött, megkötözünk és megerőtlenítünk téged. Szolgáló
szellemek, a Zsidó 1,14 alapján megbízunk benneteket, hogy menjetek, és
hozzátok el nekünk ezt az összeget. Atyánk, magasztalunk Téged, mert
dicsőségesen betöltöd szükségeinket a te gazdagságod szerint Krisztus
Jézusban. Dicsérünk azért is, hogy Jézus nevében megsokasítod a
vetőmagunkat."
Amikor szolgálatba léptem, és beiratkoztam az Oral Roberts Egyetemre,
egy régi házban laktunk a feleségemmel Tulsában (Oklahoma állam). Rengeteg
tartozásunk volt csődbejutott vállalkozások miatt. De kezdtük megérteni,
hogyan is működik a hit magvának elve, és egyre inkább bíztunk abban, hogy
Isten majd gondot visel a szükségleteinkről. Elhatároztuk, hogy arra is hitet
fogunk gyakorolni, hogy az összes adósságunkat kifizetjük. Egy este leültünk,
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összeszámoltuk a teljes tartozást, majd fogtam a csekk-könyvemet, és
kitöltöttem a csekkeket a törlesztéshez szükséges összegre.
Ráhelyeztük a kezünket, és a Róma 13,8-cal imádkoztunk: "Senkinek
semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek." Azt
mondtam: "Atyám, ezeket a csekkeket beteszem ide, az asztalfiókba, és
hiszem, hogy kihúzol minket a kutyaszorítóból. Tőled várom azt a pénzt,
ami ezeknek az adósságoknak a törlesztéséhez szükséges, Jézus Nevében."
Nem voltam olyan ostoba, hogy feladjam a csekkeket, amíg az összeg be nem
folyt a bankba. Ez törvénybe ütközött volna, és Isten nem áldja meg a csalást!
Fillérnyi pontossággal kikalkuláltuk azt is, hogy mekkora költséggel
vezethetnénk a háztartásunkat úgy, hogy semmiben se lássunk hiányt. Még az
előre nem látott kiadásokkal is számoltunk. Mindezt leírtuk, és imádkoztunk
felette Jézus Nevében. Eltökéltem, hogy attól fogva egy pillanatra sem
veszítem szem elől a célomat, és alig 12 hónapon belül már senkinek sem
tartoztunk. És azóta sem, egy fillérrel se. Isten csodákat tett akkor, és ma is
folytatja! Dicsőség az Úrnak!
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IV. FEJEZET
Bőségben járni
"Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet,
bőven is arat. Ki-ki , amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy
kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig
hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben,
mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az Ő igazsága örökké
megmarad. Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád, és
megsokasítja a ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét,
hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk
hálaadást szerez az Istennek. " (2Kor 9,6-11)
A The Amplified Bible fordítása szerint ugyanez így hangzik: "És Isten
képes minden kegyelmét (minden jóindulatát és földi áldását) bőségesen
rátok árasztani, hogy mindig és minden körülmények között és mindenben
önellátóak legyetek, bármire van is szükségetek,- hogy elegendő javatok
legyen ahhoz, hogy ne szoruljatok segítségre vagy támogatásra, és bőven
teljen minden jótettre és bőkezű adományra... És [Isten], Aki a magvetőt
ellátja maggal és kenyérrel eleségül, gondoskodni fog forrásról a
vetésetekhez, és meg is sokasítja, és igazságotok gyümölcsét megnöveli...
Ekképpen, meg fogtok gazdagodni mindenben és minden módon, hogy
nagylelkűek lehessetek, és bármilyen szívességet tesztek is, általunk az
hálaadást szerez Istennek. " (8,10-11 versek)
Miközben vidáman és nagylelkűen adakozol, Isten minden áldást hozzád
irányít. Azt akarja, hogy képes légy adni másoknak, hogy segíthess a
szükségleteik kielégítésében, ezért megszaporítja a bevételi forrásaidat az adás
érdekében. Isten rendszere így működik!
Beszéltünk már a bővöIködés törvényeiről, és különösképp a százszoros
megtérülés ígéretét tanulmányoztuk, például a Márk 10,30 alapján. Most
szeretnék megvizsgálni egyet s mást Jézus tanításában, a Márk 4-ből vett
igerészben. A magvető példázatában itt is százszoros haszonról beszél.
Kezdjük a 14. verssel: "A magvető az igét hinti. Az útfélen valók pedig
azok, akiknek hintik az igét, de mihelyst hallják, azonnal eljő a Sátán, és
elragadja a szívükbe vetett igét. És hasonlóképen a köves helyre vetettek
azok, akik mihelyst hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják, de nincsen
bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság
támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. A tövisek közé vetettek pedig
azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és
egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz.
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A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt
teremnek, némely harmincan nyit, némely hatvanannyit, némely százannyit."
Jézus itt Isten Igéjéről tanít. Ha az Istenbe vetett hitről van szó, a legelső
és uralkodó szabály a következő: a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje
által. Az Isten Igéjére épülő cselekvés eredményekhez vezet. Legalább olyan
gyorsan kellene engedelmeskednünk Isten Igéjének, mint ahogy egy orvos,
ügyvéd vagy egy bizalmas barát szavát követjük. Függetlenül attól, hogy a
körülményeink mit diktálnak, vagy fizikailag mit érzünk, meg kell tennünk,
amit Isten mond. Ha Isten Igéjét igazságnak tekintjük és így cselekszünk, az
hitet terem. A működő hit aktiválja a szellemvilág törvényeit, és eredmények
születnek. A magvető példájában Jézus Isten Igéjéről tanít, és arról, hogy az
miképpen terem gyümölcsöt.
Vizsgáljuk meg közelebbről, s a továbbiakban beszéljünk még néhány
fontos tényről. A 15. vers szerint "Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik
az igét, de mihelyst hallják, azonnal eljő a Sátán, és elragadja a szívükbe
vetett igét." A mag, Isten Igéje megtette a maga dolgát. Behatolt a szívükbe.
Erre az a bizonyíték, hogy a Sátán azonnal eljön, hogy kivegye az elvetett Igét.
Azonnal. Nem tűnődtél még azon, hogy lehet az, hogy miután prédikálják a
gyógyulást, mégis mindenki megbetegszik a gyülekezetben? Hát úgy, hogy a
Sátán eljön, hogy ellopja tőlük a gyógyulásra vonatkozó Igét.
"És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, akik mihelyst hallják
az igét, mindjárt örömmel fogadják, de nincsen őbennük gyökere." Azaz
hiányzik az egészséges keresztény önbizalmuk. Mi történik velük? Csak egy
ideig tartanak ki. "Azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige
miatt, azonnal megbotránkoznak." Az Ige miatt van részünk üldözésben és
szenvedésben. Amikor az Igével összhangban kezdesz tevékenykedni, egyfajta
bélyeg kerül rád, és a Sátán mindent elkövet, hogy legyőzzön. Ha azonban
használod az Igét, az megvívja a maga harcát úgy, hogy "felettébb
diadalmasan" kerülj ki a küzdelemből (lásd Róm.8,37). Aktivizáld az Igét,
kezdd el használni! Ez a Szellem kardja, zúzd szét vele a Sátánt! "Álljatok
ellene az ördögnek, és elfut tőletek" (Jak.4,7). Ne felejtsd el, úgy nem fog
elmenekülni, ha lefekszel és holtnak tetteted magadat. Ellene kell állnod az
Igével!
"A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, De a világi
gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén,
elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz." Ne kövesd el azt a hibát, hogy ezt a
három dolgot egy kalap alá veszed. Nem ugyanarról van szó! A világi gondok
és a gazdagság csalárdsága két különböző terület.
Most a világ gondjairól akarok beszélni, mert valószínűleg ez a terület a
legveszélyesebb, keresztény életedet ez teheti tönkre leginkább. A világ
gondjai megbénítják a hitedet, leállítják az Ige működését az életedben, erősen
korlátozzák a gondolkodásodat, és belül megnyomorítanak.
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Mi a legnagyobb gond a világban? A viszálykodás! Azt mondod, jogod
van csúnyán viselkedni, jogod van kritizálni a testvéredet, ha akarod, jogod van
kötekedni, ha ehhez van kedved, jogodban áll azt mondani, amit csak akarsz! A
veszekedés a létező legvilágiasabb dolog! A Sátán maga a viszály. A
viszálykodás a világhoz tartozik, és bűn. Halálos, és a szárnyain szinte minden
alkalommal betegséget hordoz. A Jakab 3,16 mondja, "Mert ahol irigység és
civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van." A Galata
levélben Pál apostol a patvarkodást a házasságtörés, a paráznaság, a
bálványimádás, a varázslás, a gyűlölködés és a részegség mellé teszi (lásd Gal
5,19-21).
Érthető, hogy ha valaki veszekszik, akkor könnyen gyilkosságba,
házasságtörésbe vagy valami hasonlóba eshet, mert ezek mögött a civódás a
hajtóerő. Aki szeretetben él, nem így reagál. Aki Isten szeretetében él, az nem
tekint más nőre vágyakozva. A kívánság akkor fogan meg, amikor csak
magadra gondolsz. A viszálykodás a Sátán leghatásosabb eszköze.
Jézus a Márk 11,25-26-ban a következőt mondta: "És mikor imádkozva
megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a
ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg
nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." A
meg nem bocsátás és a viszály a bűn és a halál törvénye alatt van. Ennek a
törvénynek az ereje pedig csak egyféleképpen törhet meg valakinek az
életében: ha Isten megbocsát neki Jézus Krisztus által. Valahányszor teret
adunk a viszálynak és az engesztelhetetlenségnek, alárendeljük magunkat a bűn
és a halál törvényének, s mindaddig nem nyerhetjük el Isten megbocsátását,
míg mi magunk is meg nem bocsátunk a testvérünknek, és ki nem vetjük a
viszályt az életünkből. A Sátán ismeri ezt a törvényt, és megpróbál
ellenségeskedésben tartani bennünket. A leggyengébb pontodon támad meg, és
elpusztít, ha teheti.
Most azonnal határozd el, hogy többé nem adsz helyet semmiféle meg
nem bocsátásnak. Nem engedheted meg magadnak, hogy ezzel a bűnnel
játszadozz. A hit szeretet által munkálkodik. Abban a pillanatban, amikor
ellenségeskedni kezdesz, a hited botladozni kezd. Ha észreveszed, hogy a hited
valamilyen területen meggyengült, nézz csak szét a háztartásodban, a
családodban, a baráti kapcsolataid között,- valahol ott rejtőzik a viszály. Találd
meg, bánd meg, és rendezd a kapcsolatot. Nem számít, hogy mások mit tettek
veled. Azért is szeresd őket! Adj szeretetet, és szeretetet fogsz kapni. Lehet,
hogy egy napba kerül, lehet hogy egy hétbe vagy egy évbe, de meg fogod
kapni! A szeretet soha nem fogy el!
"A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és
gyümölcsöt teremnek, némely harmincan nyit, némely hatvanannyit, némely
százannyit." Ha befogadod az Igét a szívedbe, gyümölcsöt terem, akár
százszorosat is. Dicsőség az Úrnak!
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Márk evangéliumának 4. fejezetében Jézus végig az Isten Igéjét tanítja.
A 21. versben ezt mondja: "És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elő a
gyertyát, hogy véka alá tegyék vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a
gyertyatartóba tegyék?" A gyertya Isten Igéjét jelképezi. A 119. Zsoltár 130.
versében azt olvassuk, hogy ahová az Ige behatol, ott világosságot gyújt.
Egyesek úgy vélik, hogy nem érthetjük meg a Bibliát. De miért küldte volna el
Isten az ő beszédét, ha aztán a véka alá rejti azt? Jézus így folytatja: "Mert
nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék; és semmi sem volt
eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson." Pál apostol azt mondta, hogy
Isten Szelleme most felszínre hozza és kijelenti nekünk azokat a titkokat,
amelyeket a próféták leírtak a Bibliában (lásd 1Kor.2,9-10). Ez tehát az Igére
vonatkozik. Márk 4,23-25: "Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. És
monda nékik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek,
olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok. Mert
akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van."
Mi köze ennek Isten Igéjéhez? Isten mindenről gondoskodott, ami a
sikeredhez szükséges a jelenlegi és az eljövendő világban. Az Úr Jézus
Krisztusban Megváltót adott, hogy széttörje a Sátán bilincseit az emberiségen.
Jézus elszenvedte a korbácsütéseket, a lándzsadöfést és a tövisszúrásokat.
Elszenvedte a bűnt és a halált, utána pedig feltámadott örök életre. Isten Általa
gondoskodott mindenről.
Olvassuk el újra: "Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel
mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok.
Mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije
van." Az az ember, akinek nincsen szövetségi kapcsolata Istennel, aki ahogyan az Efézus 2,12 írja -, kívül esik az ígéret szövetségem, Isten nélkül él
a világban, és nincs reménysége. Ha kívül állsz a szövetségen; ha Igéje nem hat
és nem működik az életedben, akkor, ami kevesed van, azt is elveszi tőled a
Sátán. Tehetsz bármit, ha Isten nélkül élsz a világban, előbb vagy utóbb
valamelyik előtted álló útkanyarulatban úgyis kifoszt. Ő egy szabadlábon élő
tolvaj és gyilkos, aki kétségtelenül igyekszik mindent tönkretenni az életedben.
Veled ellentétben ő már hosszú idő óta működik a földön, körülbelül hatezer év
az előnye!
Vesd hát bele magadat az Igébe, testvérem, és töltekezz be Szent
Szellemmel! Ha ezt teszed, behozhatatlanul lekörözöd, mert Isten Szelleme
már nagyon régen a Sátán előtt is létezett! Ha az Újszövetség szerint élünk,
fölényben vagyunk, mert ebből meríthetjük a Sátán feletti uralkodáshoz
szükséges ismereteket. Tehát megint csak az Igénél kötöttünk ki. Az ellenség
még az újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett hívőket is kifosztja, ha
nem tudják, hogy mit mond Isten a gyógyulásról és a bővölködésről. Ha
nincsenek tisztában Istennel kötött szövetségükkel, a Sátán azt a keveset is
elveszi tőlük, amijük van.
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Ne késlekedj! Határozd el, hogy te halló fülű ember leszel. Jézus
megígérte, hogy akkor még több nagyszerű dolog kerül a birtokodba (25. vers).
Folytassuk Márk 4,26-tól: "És monda: Úgy van az Isten országa, mint
mikor az ember beveti a magot a földbe. És alszik és fölkel éjjel és nappal; a
mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a
föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt
pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás
elérkezett."
Ha nem aratjuk le a termést, hiába akarunk bővölködni, a szélnek
vetettünk. Még ha tizedet fizetnek és adakoznak is a keresztények, a
tudatlanságuk gátolhatja Isten kegyelmét. "Hogyan is kérhettem volna Istent,
hogy adjon nekem valamit?" -kérdezik. Az ilyen emberek kevélységből még
azt sem fogadnák el, amit adni akarnak nekik. Értelmetlen dolog elvetni a tized
és az adakozás magvát, ha nem engeded meg Istennek, hogy megáldja a
vetésedet. Ha elültetted a magot, arasd le a termését is!
Vannak üzletemberek, akik nagy összegeket adakoznak, Isten adományát
viszont nem képesek elfogadni. Előfordulhat, hogy tudod, hogyan juthatsz
nyereséghez Istenbe vetett hited által, de ajándékot elfogadni nem vagy képes.
Talán eszedbe sem jutott még a munkán kívül más forrás! Az egész világon
élnek Istennek engedelmes emberek. Ha mindegyikük adna neked egy
tízcentest, a hátralevő életedben nem lennének anyagi gondjaid.
Vannak, akiket ma Isten arra hív el, hogy anyagiakkal szolgáljanak. Az
Ige említést tesz gyámolókról és kormányokról (lásd 1Kor.12,28). Ők arra
kaptak elhívást, hogy a szolgálatokat anyagilag igazgassák, finanszírozzák,
kezeljék. Valójában nagyon kevesen vannak, akiknek legfontosabb szolgálata
minden más előtt Isten munkájának finanszírozása.
Legtöbben a vállalkozásukat teszik az első helyre, Istent pedig csak a
másodikra. Jelenleg az újszövetségi segítők szolgálata van a legkevésbé
kiforrott állapotban, pedig ez éppen annyira valóságos, mint a prédikálás
munkája.
Kire van szükséged, ha be akarod fektetni a pénzedet a tőzsdén? Egy
részvényügynökre, valakire, aki ismeri a tőzsdét. És ha az evangéliumba
akarod beruházni a pénzedet, milyen ember után nézel? Egy prédikátort
keresel. Azonban ez így nincs egészen rendben. Az lenne a helyénvaló, ha az
evangélium pénzügyei nem a prédikátor vállát nyomnák. Az ő feladata az,
hogy az Igét ismerje. Isten elé járul, elmélkedik az Igén, aztán szolgálja
Krisztus Teste szükségeit. Az evangéliumba való befektetés mikéntjét a segítés
és a menedzselés szolgálatára elhívott embereknek kell ismerniük. Ez
felszabadítja a szolgáló testvért, aki így az elhívására tud összpontosítani.
A Márk 4,30-33-ban ez áll: "És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten
országát? Avagy milyen példában példázzuk azt? A mustármaghoz, amely
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mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, és mikor elvettetik,
felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgy, hogy
árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak. És sok, ilyen példázatban
hirdeti vala nékik az igét, Úgy amint megérthetik vala."
Már említettem, milyen fontos távol tartanod magadtól a viszályt. Most
nézzük meg, milyen hatással van ez az anyagi életedre. A Lukács 6,27-34-ben
Jézus erről tanít. "De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek
ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat,
akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki
egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, aki felső ruhádat
elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj; és
attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És amint akarjátok, hogy az emberek
veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak
azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a
bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jól,
akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt
cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy
visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a
bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza."
Jézus itt arra tanítja követőit, hogy miképp maradhatnak távol a
viszálykodástól. Ez nem valamiféle keresztény formula vagy hitvallás. Azért
hangzott el, hogy megmaradj Isten erejében, és győztesen élhess. A szeretet
védőpajzsot emel körülötted, s ezzel megakadályozza, hogy az ellenségeskedés
következményei működhessenek az életedben. Ez a pajzs, a hit pajzsa távol
tartja a Sátánt mindattól, amit teszel, gondolsz, és ami vagy. Az 1János 4,8
kijelenti, hogy Isten szeretet. Mivel hívő vagy, Istentől születtél, vagyis szeretet
által születtél. Az 1János 5,18 folytatja: "Aki Istentől született, nem vétkezik:
hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt."Amíg
megőrzöd magad az ellenségeskedéstől, a Sátán nem árthat neked.
A 2Timóteus 2,24-26 szerint Pál azt írta Timóteusnak a viszállyal
kapcsolatban, hogy az Úr szolgája ne torzsalkodjon, hanem szolgálja azokat,
akik ellenkeznek vele, hogy Isten megbocsásson nekik, és kiszabadulhassanak
az ördög tőréből, aki fogva tartja őket, és a maga kénye-kedve szerint bánik
velük. A viszályban élő embereket a Sátán foglyul ejtheti a maga akaratának!
A viszály olyan világi luxus, amit a hívők nem engedhetnek meg maguknak!
Mégis behívjuk tudtunk nélkül az otthonunkba. Otthon olyan dolgokat
teszel, és olyan szavakat ejtesz ki a szádon, amilyenek másutt eszedbe sem
jutnának. Vajon hazudnál a saját családodnak vagy meglopnád őket?
Természetesen nem! Akkor miért épp a civakodást engeded be közéjük?
Hiszen éppen az otthon az a hely, ahol a menny légkörének kell uralkodnia! Ez
az Isten alapította legerősebb intézmény. Ő Ádámnak sem gyülekezetet épített,
hanem családot!
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Jézus a Lukács 6,35-38-ban ezt tanította: "Hanem szeressétek
ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván;
és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő
jótevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti
Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok, és nem
kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik; Adjatok, néktek is
adatik." Jézus a viszálymentes létről tanított, amely teljes védelmet ad az élet
minden területén az ellenségeskedéssel szemben.
Csak ezután tért rá a prosperitás vezérelvére, az ADÁSRA. Ugyanis az
adakozásod sem működhet megfelelően, ha ezeket az útmutatásokat nem tartod
meg. A viszálykodás a szeretet hiányára vall, az 1Korintus 13 pedig
részletesen leírja, mit érünk szeretet nélkül. "Ha embereknek vagy
angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná
lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom." Ha szólunk is nyelveken,
szeretet híján semmi haszna. Úgy csak zajt csapunk! "És ha jövendőt tudok is
mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész
hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet
pedig nincsen én bennem, semmi vagyok." Ha nem élsz szeretetben, a
prófétálás is haszontalan. Ha marakodsz, panaszkodsz vagy embereket
kritizálsz, nem állhatsz ki azzal, hogy: "Ezt mondja az Úr...!" Ha nem élsz
szeretetben, értéktelenné lesz mindaz, amit megértettél Isten bölcsességéből és
a megváltás titkaiból. Ha akkora is a hited, hogy hegyeket mozdíthatnál el, ne
várd, hogy szeretet nélkül megtörténik.
Ugye érthető, hogy miért épp a viszály a Sátán első számú eszköze? Ha
ellenségeskedésbe tud rántani, és sikerül megakadályoznia Isten szeretetének
áramlását az életedben, bármekkora hangsúlyt teszel is a szellemi dolgokra, ő
fog diktálni! Pontosan tudja majd, hová üssön először!
"És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is,
szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból." Szeretet híján az
adásból sem profitálsz, még ha a testedet adnád is oda.
"A szeretet hosszútűrő; kegyes; a szeretet nem irigykedik; a szeretet
nem kérkedik; nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül; nem keresi a
maga hasznát; nem gerjed haragra; nem rója fel a gonoszt. Nem örül a
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez; mindent hiszen;
mindent remél; mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy."
A SZERETET SOHA EL NEM FOGY! Ha szeretetben élsz, az
adakozás, a hit, a szellemi ajándékok mind az előmeneteledet szolgálják.
Dicsőség az Úrnak!
Előfordulhat, hogy nem értesz egyet némelyekkel bizonyos kérdésekben.
Mégis, ilyenkor inkább azt a pontot keresd meg, ahol megegyezik a
véleményetek. Szeresd őket és imádkozz értük, ne kritizáld, ne rágalmazd őket.
Olyan emberekért is imádkozhatsz, akiknek nem keresed a társaságát. Ha ez
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szükséges ahhoz, hogy az ellenségeskedést távol tartsd magadtól, ám kerüld
őket, de ettől még imádkozhatsz érettük.
Jézus megmutatta, hogyan szabadulhatunk meg a viszálykodástól. Azt
mondta: "Ha valami panaszod van egy testvéredre, menj oda hozzá, és próbáld
meg rendezni vele a kapcsolatot." Nem azt mondta, hogy mindenki mást avass
be az ügybe, őt pedig szóra se méltasd! Azt mondta, hogy egyenesen az illető
személyhez fordulj. Három lehetőséget kínál a nézeteltérés rendezésére:
négyszemközt, egy másik testvér jelenlétében, és az egész gyülekezet előtt
(lásd Mát.18,15-17). Végül azzal fejezte be a tanítását, hogy rávilágított az
egyetértésben rejlő erőre: "ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön
minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám"
(Mt 18,19).
Lehetséges számunkra, hogy az erő olyan mértékében éljünk Krisztus
Testében, amely abszolút és teljes vereséget mér a Sátánra. Állj ellen a
gonosznak: az ellenállás a megegyezés ereje és Isten szeretetének ereje által
hat.
Tűnődtél már azon, hogyan lehetséges, hogy miután egyesek megtérnek
Istenhez, minden darabokra hull körülöttük? Láttam már némelyeket, akiknél
úgy tűnt, minden jól megy, amíg üdvösségre nem jutottak és az Igéhez nem
fordultak. Akkor viszont mindenféle nehézség támadt az életükben. Szinte úgy
látszott, hogy jobb soruk volt a megtérésük előtt. Nem tudtam hová tenni a
dolgot. Hogy lehet az, hogy a Sátán kedvére pusztíthat, amikor csak tetszik
neki? Aztán megértettem, hogy ennek oka az a téma, amelyről Krisztus
Testében a legkevesebbet beszélnek, a legritkábban tanítanak, és amelyet a
gyakorlatban is a leginkább elhanyagolnak, ez pedig az Isten szeretetéről való
kijelentés és az, hogy miképp működhetünk együtt viszálykodás nélkül. Ugyan
hallottuk már, hogy néhányan érintik ezt a területet prédikációikban, mégis,
mindenki a másiktól várja a gyakorlását.
Isten szeretete nem érzés. Mi valahogy egy kalap alá vesszük az
együttérzést az érzelmekkel. Amikor a Biblia arról beszél, hogy Jézus
szánalomra indult, megrögzött gondolkodásmódunk szerint feltételezzük, hogy
a szánalom érzése motiválta. Ezért aztán mindig valamiféle érzéstől várjuk,
hogy tettekre sarkalljon bennünket. Az emberek azért imádkoznak, hogy Isten
helyezze rájuk a "lelkek megnyerésének a terhét", vagy a "közbenjárás terhét."
Ilyenkor tulajdonképpen valamilyen érzelemért imádkoznak. Azt szeretnék, ha
Isten hátsón billentené őket, hogy megtegyék, amiről amúgy is tudják, hogy
tenniük kell. Jézust nem a szánalom érzése indította, hanem az az együttérzés,
ami Önmagából fakadt. Isten szeretet! A Szeretet ezt parancsolta: "Menjetek el
az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." Mi
lehet ennél több?
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Egy híres evangélistától hallottam: "Az én, elhívásom a Márk 16,15-20,
a Nagy Küldetés. Nem kaptam hatalmas kijelentést róla. Amikor elolvastam,
elhatároztam, hogy engedelmeskedem, és Isten méltányolta a döntésemet."
Isten vezetése a Beszéde általi vezetéssel azonos. Az érzelmek valóságosak, és
át is fogod élni azokat, de amíg csak erre az élményre vársz, semmit sem kapsz
Istentől. Amíg el nem kezdesz Isten Igéje alapján cselekedni - még hozzá
egyszerűen azért, mert Ő mondta -, addig mindig közönséges emberi
impulzusok fognak vezetni.
Légy eltökélt abban, hogy megválogatod, milyen szavakat használsz! Ne
engedd, hogy viszály, irigység és más effajta beszédek származzanak a
szádból; akkor Isten használni tud majd. Tegyük fel, hogy Isten felruház téged
erejével és kenetével, és "teljes hangerőre kapcsol" a szívedben. Ha ebben a
helyzetben dühbe gurulsz, és olyasmit mondasz, amit nem szabadna, a
szavaiddal mély sérülést okozhatsz valakiben. Az Ige kér bennünket, hogy
semmi romlott beszéd ne származzon a szánkból, hanem kedvesek és
lágyszívűek legyünk egymással, s ne szomorítsuk meg a Szent Szellemet (lásd
Ef 4,29-32). Ha megfogadod, hogy csak olyan szavakat ejtesz ki, amelyek
kegyelmet közvetítenek a hallgatóid számára, meglátod, Isten kenete növekszik
majd rajtad. A szavaid súlya egyre nő. Isten a szádba tudja helyezni az erejét.
Ez a szolgálat, az élet, a bővölködés, a gyógyulás titka. Jézus azt mondta,
hogy megnyerheted, amit kimondasz. Ha a szavaid Isten szerint valók lesznek,
a problémák megoldódnak. Határozd el, hogy Jézushoz illő módon beszélsz.
Ne ejts ki olyan szavakat, amelyek nem méltók Hozzá. Ha valakinek jól
megmondanád a magadét, beszélj inkább Jézussal. Ő tudja rendezni a
helyzetet.
Ne kritizáld az embereket, amíg te magad nem csinálod jobban. Ne
kritizáld Billy Grahamet, amíg te magad nem nyertél meg milliókat Jézusnak.
Ne kritizáld Pétert, amíg te magad nem jártál vízen. Ha férj vagy, ne kritizáld a
feleséged főztjét, amíg te nem főzöl jobban. Feleségek, ne kritizáljátok a
férjeteket, ha meccset néznek egy szál alsóneműben, amíg nektek sem vonzó a
külsőtök reggelente, és egy negyvenkét éves fürdőköntösben tesztek-vesztek
becsavart hajjal! A magatok dolgával törődjetek. A feleség az otthon királynője
és a szeretet központja az otthonban, hát viselkedjetek is úgy. A férj pedig a
család prófétája és papja, s nem udvari bolond. A gyerekek pedig azt
képviselik, amit Isten az egész emberi fajjal tett. Szeretetből születtek, a szüleik
szeretete adott nekik életet. Ha ezeket a szerepeket mindenki Isten Igéje szerint
tölti be a családban, akkor Isten ereje és kenete az otthonodra száll.
Mielőtt orvosolnál valamilyen ügyet a gyülekezetedben, előbb a
családodat hozd helyre. Ha a nemzetedet akarod megjobbítani, kezdd a
családoddal. Mi élethosszig tartó mézesheteket töltünk a feleségemmel. Rögtön
a megtérésünk után megtanultunk egyet s mást ezen a területen, és szinte nem
is volt még szóváltásunk. Én ugyan hadakoztam néha, de ő sosem, így nem
bontakozott ki a viszály. Megesett, hogy kötekedő kedvemben mentem haza,
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de a szelíd felelet elfordítja a haragot. A Szent Szellem kitöltötte Isten
szeretetét a szívünkbe (lásd Róm.5,5). Ez az igazi élet! Isten szeretete ad
értelmet az életnek.

Hozz most egy jó döntést: fogadd meg, hogy szeretetben, örömben és a
Szent Szellem békességében fogsz élni! Imádkozz, kérd Istent, hogy bocsássa
meg neked az engesztelhetetlenség bűnét. Akarati döntéssel bocsáss meg
azoknak, akik igazságtalanok voltak veled. Ne tartsd magadban a sérelmeket.
Engedd el, hagyd, hogy Isten megtisztítsa a szíved. Azután személyes módon
mondd el ezt a megvallást Isten előtt:
"Mennyei Atyám, Jézus Nevében jövök Hozzád. Megértettem az
Igéből, hogy lehet veszekedéstől, meg nem bocsátástól mentes életet élni,
olyat, amely a Te szereteteddel és békességeddel teljes. Most hittel
megragadom ezt az életet, és megvallom, hogy az otthonomban a Te
szereteted működik. Oda szánom magam, hogy Isten szeretete teljessé
váljon a szívemben, és uralmat vegyen az életemben. Jézus az Uram. Te
pedig Atyám vagy, és én a gyermeked vagyok. Isten szeretetétől születtem,
a Szent Szellem ereje által, és ez a szeretet soha nem fogy el bennem.
Köszönöm Atyám. Mindezért Téged dicsérlek, Jézus Nevében."
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Hátsó borító
Kenneth Copeland 1937-ben született; 25 éves korában szentelte életét
Istennek. Öt évvel később beiratkozott Oral Roberts egyetemére Tulsában,
majd társpilótaként kísérte a híres evangélistát az országszerte tartott
evangélizációs kampányok repülőútjain.
Isten személyes elhívásának
engedelmeskedve feleségével, Gloriával együtt a texasi Fort Worth-ben egy
általuk alapított evangéliumi szervezet talaján gyorsan fejlődő rádiós
igehirdetésbe kezdett. Ez sikeres, nemzetközi hatósugarú tévéprédikátori
szolgálattá bővült, melynek során emberek milliói nyertek Istentől kegyelmet,
áldást, gyógyulást.
Kenneth Copeland a Biblia alapján azt állítja, hogy az Istenbe vetett élő
hit lehozza a mennyei realitást a földre. E könyvben a szerző saját tapasztalatait
írja le. A szellemi, lelki és fizikai jólétről, a "mennyei folyószámla" megnyitása
után folyamatosan áradó áldásról. Az Igével megvilágítja az utat és azokat a
szellemi törvényszerűségeket, hogy Isten céljainak szentelve magunkat miként válhat életünk minden területe sikeressé, bővölködővé.

71

