Igei megvallások anyagi szükség esetén
Örökkévaló szövetséget kötött velem az Úr, mindennel
ellátva és állandót. Mert az én teljes üdvösségemet és
minden kívánságomat előhozza Ő. (2Sám. 23,5.)
Megemlékezem az Úrról, az én Istenemről, mert Ő az,
aki erőt ad nekem a gazdagságnak megszerzésére,
hogy megerősítse az Ő szövetségét. (5Móz. 8,18.)
Áldást parancsol mellém az Úr mindenben, amire ráteszem
kezem. Bővölködővé tesz engem az Úr minden jóban.
Megáldja kezem minden munkáját. Fejjé tesz engem az
Úr, és mindinkább feljebbvaló leszek. (5Móz. 28,8. 11–13.)
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. (Zsolt. 23,1.)
Jézus szegénnyé lett, hogy én az Ő szegénysége által
gazdaggá legyek. (2Kor. 8,9.) Jézus azért jött, hogy életem
legyen és bővölködjem. (Ján. 10,10.)
Jézus megváltott a törvény átka alól. Jézus megváltott
a szegénység, a betegség és a szellemi halál alól. (Gal. 3,13.)
A szegénység helyett gazdagságot, a betegség helyett
egészséget, a halál helyett örök életet adott nekem.
(2Kor. 8,9. Ésa. 53,4. 5. Ján. 10,10. 5,24.)

Mindez igaz és beteljesedik az életemben Isten Igéje
szerint. Mert ezt mondja az Úr Isten: Amit szólok, az
a szó meglészen. Nem töröm meg az én szövetségemet,
és ami kijött az én számból, el nem változtatom. (Ján. 17,17.
Ezék. 12,28. Zsolt. 89,34.)

Így szól az Úr: Gazdagság és tisztesség van nálam,
megmaradandó jó és igazság. Hogy az engem szeretőknek
valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket meg−
töltsem. (Péld. 8,18. 21.)
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Gyönyörködöm az Úrban, és megadja nekem szívem
kéréseit, mert az én szívem örömét az Isten kedveli.
(Zsolt. 37,4. Préd. 5,20.)

Adtam és nekem is adatik, jó mértéket, megnyomottat
és megrázottat, színig teltet adnak az én ölembe. (Luk. 6,38.)
Amilyen mértékkel mérek, olyan mértékkel mérnek nekem
is. Bőven vetek, ezért bőven is aratok. Az Isten pedig
hatalmas arra, hogy rám árassza minden kegyelmét;
hogy mindenben, mindenkor teljes elégségem legyen,
minden jótéteményre bőségben legyek. (2Kor. 9,6. 8.)
Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül,
ád és megsokasítja az én vetésemet, és megnöveli az
én igazságomnak gyümölcsét; hogy mindenben meg−
gazdagodjak a teljes jószívűségre, amely általam hálaadást
szerez az Istennek. (2Kor. 9,10. 11.)
Először Isten országát és az Ő igazságát keresem, és
mindaz, amire szükségem van, megadatik nekem Jézus
nevében. (Mát. 6,33.)
Nem szenvedek hiányt semmiben, mert az én Istenem
betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint
dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,19.)
Az élő Istenben reménykedem, aki bőségesen megad
nekem mindent gazdagon a megélhetésemre. (1Tim. 6,17.)
Elfogadtam a kegyelem és a megigazulás ajándékát, és
ezáltal mint egy király uralkodom az életben Jézus
Krisztus által. (Róm. 5,17.)
A Mindenható Isten, aki az Ő tulajdon Fiának nem kedve−
zett, hanem Őt értem odaadta, mimódon ne ajándékozna
Vele együtt mindent nekem? (Róm. 8,32.)
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Így szól az Úr, az én Istenem: Akkor meglátod és
ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel
hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a
népeknek gazdagsága. (Ésa. 60,5.)
Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek
gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki
téged neveden hívtalak, szeretettel szólítottalak és felövez−
telek téged, bár nem ismertél. (Ésa. 45,3–5.)
A világ gyűjtött kincse és nyeresége hozzád mennek és
tieid lesznek, téged követnek, előtted leborulnak. (Ésa. 45,14.)
Isten adott nekem bölcsességet és tudományt és örömöt,
a gonosznak pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre
és az egybehordásra, hogy adja annak, aki igaz az Isten
előtt. (Préd. 2,27.)
A bölcseknek ékességük az ő gazdagságuk. Az én böl−
csességem az Úrtól van, az én gazdagságom az Úrtól van.
(Péld. 14,24.)

Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Sere−
geknek Ura. E naptól fogva megáldalak. (Agg. 2,8. 19.)
Megnyitom neked az egek csatornáit, és árasztok reád
áldást bőségesen. (Mal. 3,10.)
És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem
zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát.
(Ésa. 60,11.)

Megesküdt az Úr jobbjára s erőssége karjára: többé nem
eszi az ellenség gabonámat. (Ésa. 62,8.) Mert így szól az Úr:
Megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el föl−
detek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn.
És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert
kívánatos földdé lesztek ti. (Mal. 3,11. 12.)

És adok esőt a magra, amellyel a földet beveted, és a
kenyér, a föld termése, bő és tápláló lesz, és széles mezőn
legelnek nyájaid. (Ésa. 30,23.)
Uram, Te meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon
meggazdagítod azt. A Te folyód telve van vizekkel;
gabonát szerzel nekem, mert úgy rendelted azt. (Zsolt. 65,10.)
Békességet ád határaimnak, megelégít engem a legjobb
búzával. (Zsolt. 147,14.)
Telve lesznek tárházaim, eledelt eledelre szolgáltatnak.
(Zsolt. 144,13.)

Gazdagság és bőség van házamban, s igazságom mind−
végig megmarad. (Zsolt. 112,3.)
Én az Úr vagyok, a Te Istened: nyisd szét a te szájad
és betöltöm azt. Szorongatóid ellen fordítom kezem, és
megelégítelek java búzával, és sziklából folyó mézzel
töltelek be téged. (Zsolt. 81,10. 14. 16.)
Így szól az Úr: És örvendezek benned, ha jót cseleked−
hetem veled, és rád hozom mindazt a jót, amiket én felőled
mondok. (Jer. 32,41.)
Adott nekem az Isten gazdagságot és kincseket, mert az
én szívem örömét az Isten kedveli. (Préd. 5,19. 20.)
Az Úrnak öröme van az Ő szolgájának gyarapodásában,
és az Ábrahám áldása az enyém. (Zsolt. 35,27. Gal. 3,14.)
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor az Isten ama
kegyelméért, melyet nékem a Krisztus Jézusban adott,
mivelhogy mindenben meggazdagodtam Őbenne, és
semmiben nem szűkölködöm. (1Kor. 1,4. 5. 7.)
Köszönöm Atyám, hogy elém hoztad javaidnak áldásait;
színarany koronát tettél fejemre. (Zsolt. 21,3.) Ámen.
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