A növekedés Istene

Mi hisszük, hogy Isten a növekedés Istene, mert a Biblia ezt mondja. Az Újszövetségben
többször is elmondja, hogy Isten a növekedés Istene. Ő nem a visszafejlődés Istene, vagy
nem az ugyanolyan maradóknak az Istene, hanem Ő a növekedés Istene. Persze ez magába
foglalja a pénzt, az anyagi dolgokat, de magába foglalja a fontosabb dolgokat is. Ez magába
foglalja Isten ismeretének a növekedését, magába foglalja az igazság kijelentését, amely
téged szabaddá tesz, a kenet növekedését, a bölcsesség növekedését, a megértés
növekedését, ugye? Minden jó dolognak a növekedését, vagyis Istennek a növekedését. Ezért
ne ragadj le egy területen, ne hidd azt, hogy mi csak az anyagi növekedésről beszélünk, erről
is beszélünk, de nemcsak erről. Legyünk nyitottak a szellemünkben. Mi Isten akaratát kívánjuk
az életünk minden területén és tudjuk, hogy ez a növekedés.

Uram, szólj hozzánk minden területen, amely a Te tetszésedre van, amelyben növekednünk
kell. Tehát ezért imádkozunk ma este, ebben árasztjuk ki a hitünket.

Atyám köszönjük neked nagyon a te jóságodat és a te hűségedet, micsoda jó Isten vagy Te!
Ezért bemutatjuk magunkat neked ma, mint a te néped, és köszönjük a lehetőséged, hogy
megtarthatjuk ezt az alkalmat, és rád tekintünk, tudjuk, hogy önmagunkban nem vagyunk
elegendők, hanem mindannyian rád tekintünk, a mi szemeinket rád szegezzük, és azt mondjuk
neked, hogy mutasd meg nekünk, mit tegyünk. Adj nekünk szemeket, amelyek látnak, füleket
amelyek hallanak és olyan szíveket, amelyek nyitottak és megértőek. Adjál nekünk kijelentést
a te igazságodról és mondd pontosan azt, amit szeretnél, tedd azt, amit szeretnél, meghalljuk
és reagálunk rá, elfogadjuk és a te kegyelmed által megtesszük, mert mi az Ige cselekvői
vagyunk nemcsak hallgatói, és áldottak leszünk, ahogy azt megtesszük Jézus nevében. Ámen.

Mondd ki hangosan, hogy: cselekvő vagyok, cselekvő vagyok, cselekvője vagyok Isten
Igéjének! Lapozzatok el velem együtt ma este a Bibliában a 66-os Zsoltárhoz. A kijelentés és a
kiejtés az alkalmak során nemcsak a prédikátortól függ. Ez egy összevont dolog, ezért együtt
kell Istenben hinnünk, ugyanúgy ahogy az előző imánkban megtettük, kiárasztottuk a hitünket
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együttesen. Elvárod, hogy az Úr szóljon hozzád? Téged nem korlátoz az, amit én tudok.
Nagyon korlátozott lennél akkor, hogyha arra lennél csak utalva, amit én tudok. A mi tanítónk
nem ember, Isten embereket használ, de a mi tanítónk a Szent Szellem. És ő tud neked olyat
mondani, amit én nem mondtam. Tud neked olyat mutatni, vagy olyat mondani arról, ami
elhangzott vagy az elmédet beállítja egy megfelelő irányba és eljuttat téged egy bizonyos
helyre és Isten egy szempillantás alatt meg tudja válaszolni azt a kérdésedet, amely már évek
óta foglalkoztat téged. Meg tudja oldani egy szempillantás alatt azokat a dolgokat, amelyekkel
már régóta küszködsz, és hogyha te ezt elvárod, és hited van ebben, akkor Isten ezt megteszi.
Mondd ki hangosan, hogy valami jót kapok ma, hallani fogok az Úrtól és elfogadom.

Tehát Zsoltárok 66,10-es vers: Mert megpróbáltál minket oh, Isten. Megtisztítottál, amint
tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat...
– ha megnézed a történetet, ez azért volt, mert ők engedetlenek voltak, azt mondja, hogy –
…embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de te kihoztál minket bőségre.
Dicsőség! Hallgassátok meg az NIV fordítást:
vízen és tűzön keresztül mentünk, de te kihoztál minket egy bőséges helyre.
Az új King James ezt mondja:
tűzön és vízen keresztül mentünk, de te kihoztál bennünket egy gazdag beteljesedésre.
Egy gazdag beteljesedésre. Az Élő biblia azt mondja:
keresztülmentünk tűzön és vízáradaton, de végül kihoztál bennünket gazdagságra és
bőséges bőségre.
Én ezt nagyon szeretem.

Azt mondja itt az Ige, hogy keresztülmentünk bizonyos dolgokon, de végül is kihoztál
bennünket egy bőséges helyre, egy másik fordítás azt mondja, hogy vízzel bőségesen ellátott
és bőségesen ellátott helyre. Ez a szó, amit itt használ az ige, hogy bőség vagy a bőséges
hely, ugyanaz, mint a 23-as Zsoltárban, ahogy az angol fordítás mondja, hogy csordultig,
túlcsordulásig tele van az én poharam, hogy kifolyik a pohárból. Ugyanaz a szó, hogy az én
poharamból kicsordul az, amit beleöntesz, tehát Istennek van számunkra egy hely, amely a
bőségnek a helye, s túlcsordulásnak a helye. És itt beszél az Ige arról, hogy megpróbáltattunk,
bizonyos próbákon mentünk át, kihívásokon, és mi, én is és a feleségem, Phiylis is
keresztülmentünk bizonyos dolgokon együtt, és te is gondolom. De hányan hiszitek, hogy
nincs vége addig, míg vége nincs? És ha nem adod föl, és nem hagyod abba, már mondtam,
tudom…

Isten tanít
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De elmondom még egyszer, hogy én is, a feleségem is nem nőttünk fel gazdagon. Még azután
is, hogy összeházasodtunk és a szolgálatba beléptünk, anyagilag tönkrementek voltunk. Én
ezalatt azt értem, hogy olyan szegények voltunk, hogy nem volt elég pénzünk arra, hogy
tudjunk tankolni. Elmentél volna, hogyha lett volna benzin a kocsidban, és emlékszem rá, mikor
egyik nap a bibliaóra után hazamentünk és kinyitottuk a hűtőt és nem volt benne más mint pár
darab száraz répa és egy hagyma. Ez volt minden, ez volt minden! Tudod, tudjuk mit jelent az,
szegénynek lenni és hónap hónap után, év év után így telt el még a szolgálatban is.
Emlékszem rá, ahogy egy este csak ráestem az ágyamra és sírtam és mondtam, hogy Uram,
tudom, hogy nem ez a te akaratod, tudom, hogy ez nincs a te tetszésedre, tisztán látom az
Igédből, hogy nekünk gyarapodnunk kellene. Áldottaknak kellene lennünk, és tudom, hogy ez
nem a te hibád.
Légy irgalmas! Amit nem tudok, azt tanítsd meg nekem, amit nem értek, azt jelentsd ki nekem.
Bárki, a szolgálatban, akivel össze tudnál kapcsolni, hogy segítsen ezt látnom, és tanítani
tudnak olyan emberek, akik erről többet tudnak, mint én, légy irgalmas velem! A Biblia azt
mondja, hogyha te teljes szívedből segítségül hívod az Urat, mi fog történni? Ő meghallgat
téged, ugye, és Ő megválaszolja a kérdésedet! És Ő megtette! Oh, Isten olyan hűséges, ő
megtette és nem három nap alatt történt az a változás az életünkben, de úgy tűnt, hogy az
elkövetkezendő 5 évben Isten mindennap tanított valamit a gyarapodással kapcsolatban. Olyan
dolgok, amiket már tudtam, de nem tettem meg, nem gyakoroltam ezeket a dolgokat.
Elmondom nektek, hogy a feleségem és én hosszú-hosszú beszélgetéseink voltak, és
elkezdtünk változtatni a dolgokon. Összetettük a pénzünket és mindenünket, amink volt az
asztalra és lelkiismeretesebben tettük ezeket a dolgokat és átbeszélgettük, hogy mi az, amit
teszünk és mi az amit nem teszünk, és az Úr megmutatta, hogy Őt helyezzük az első helyre.
Elkezdtük kifizetni az adósságainkat és nem költöttünk annyit, nem mentünk le az adósságba
ismét. Sok ilyen dolgot tettünk és sok mást, és nem történt egy éjszaka alatt a változás. De
ahogy most visszatekintek arra az estére, amikor ott sírtam Isten előtt az ágyamon, Isten
elkezdte megfordítani a helyzetünket. Hétről-hétre, hónapról-hónapra, évről-évre…

Kihozott bőségre

Mondom nektek, hogy nem ott vagyunk, ahol lenni szoktunk. Isten szó szerint kihozott minket a
bőségre, a bőséges helyre. Én hiszem, hogy ennél még sokkal előrébb visz minket Isten, de
mondom nektek, hogy már most áldottak vagyunk. A beteljesedésnek a helyén vagyunk, a
megelégedettségnek a helyére érkeztünk el. A bőségnek a helyén vagyunk, és innen ez még
csak tovább gyarapodni fog. Hányan hiszitek, hogy Istennek számodra is megvan ez a
bőséges helye? Isten minden egyes gyermeke számára elkészítette ezt a helyet. A bőségnek a
helyét. A gazdag beteljesedésnek a helyét. Mondd ki hangosan: Istennek van számomra egy
bőséges helye. Az én családom számára Istennek van egy bőséges helye és gazdag
beteljesedésnek a helye, és ez mind számomra van.
El kell határoznod, hogy ez számodra van, és nem fogod addig abbahagyni a dolgokat, amíg el
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nem érsz oda. Addig nem adod föl. Ez nem a szelídek számára van, nem a visszafogottak
számára van, nem azok számára van, akik elbátortalanodnak. Hanem a hitedet igenis ki kell
nyújtanod, és hit által ki kell jelentened, hogy addig nem hagyod abba, amíg nem látod ezt a
helyet, nem érsz el oda. Az Igében azt olvasod, hogy igen keresztülmentünk tűzön, áradaton,
sokan azt hiszik, hogyha te hit által élsz, akkor nem lesznek kihívások az életedben. Ezt nem
tudom, honnan szedték. A Biblia nem mondja neked, hogyha te hit által élsz, nem lesznek
kihívások a te életedben! Hanem a hitéletnek az ígérete az, hogy te győzedelmes leszel,
minden egyes alkalommal, győzedelmes leszel, győzni fogsz!

De ez nem azt jelenti, hogyha te győzedelmes leszel, hogy nincs semmi, amit legyőzzél. Mert
hogyha neked valamit le kell győznöd, akkor leszel csak győzedelmes, nem? Tehát
legközelebb, hogyha látsz egy magas dombot magad előtt vagy egy kihívást, akkor csak kiálts
föl, és mondd azt, hogy dicsőség Istennek, ez még egy lehetőség számomra, hogy
bebizonyítsam Isten Igéjét! Még egy lehetőség Isten számára, hogy dicsőséget vegyen az én
életemben! Ámen? Az ördög próbálja lefesteni neked, hogy milyen hatalmas dolog ez, milyen
nehéz. Mondd azt nyugodtan az ördögnek, hogy jobb, ha ezt könnyebbé teszed magad
számára ezt a dolgot, mert minél nagyobb a probléma annál nagyobb lesz a bizonyság is,
ugye? Igen. Szeretnéd, ha nekem ez nehezebb lenne? Vagy szeretnéd ezt nehezebbé tenni a
számomra, ördög? Akkor tudod mi lesz? Még nagyobb dicsősége lesz ebből Istennek! Mert
Isten ezt meg fogja fordítani.

Több, mint győztes

Ezt jelenti, a több mint győztesnek lenni. Nemcsak egy győztes, hanem több mint győztes.
Győzöl és ez nem a vége, hanem odavágod az ellenség elé, hogy egye meg, amit kifőzött. Az
ellenség azt fogja kívánni, hogy bárcsak soha ne kezdett volna ki veled. Ezt jelenti, a több mint
győztesnek lenni. Kenneth Hagin testvér, az én hitbéli atyám, akit szolgálhattam hosszú évek
során, koraszülött volt és el akarták őt temetni, de találtak benne egy kis életet. Azt mondták,
hogy 16 éves koránál többet úgysem fog megérni, egy deformálódott szíve volt, a mellkasával
voltak gondok, gyógyíthatatlan vérbetegsége volt, de Isten megragadta őt és kijelentette
számára a Márk 11:23-at és 24-et. Ő pedig elhitte, elfogadta az ő gyógyulását és Istennek az
ereje jött rá abban a kis hálószobában. Bénult volt ugyan, de meggyógyult. Arról a helyről
gyógyultan ment el és Isten Igéjét hirdette 60 valahány évig. Halleluja! Nemcsak, hogy
meggyógyult, hanem az ő bizonysága és az Ige az egész földgolyón keresztül ment. Az egész
földgömbön keresztül ment és millió könyvet adott el, kazettákat, tanításokat. Hányan
gondoljátok azt, hogy az ördög azt kívánja, hogy bárcsak olyanra helyezte volna ezt a
betegséget, aki meg is halt volna tőle? De nemcsak, hogy meggyógyult, hanem 65 évnél is
tovább élt és prédikált és az ördög nem volt elég nagy ahhoz, hogy meg tudja őt ölni.
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Isten nemcsak, hogy meggyógyította őt, hanem rajta keresztül elmondta nekünk is, hogy
hogyan kell elfogadni a gyógyulásunkat és hogyan tudunk gyógyultak lenni. Hányan tudjátok,
hogy az ördög azt gondolja magában, hogy bárcsak ne tettem volna ezt? Miért tettem én ezt a
betegséget rá? És veled is így kellene, hogy legyen az ördög. Meg kellene kérdezned tőle,
biztos, hogy ezt akarod velem tenni? Látom, mit akarsz tenni, tényleg ki akarsz velem kezdeni?
Biztos vagy benne, mert én majd megetetem veled ezt az egészet, nem adom föl és
mindaddig, amíg lélegzem és ez a föld kering, Isten a trónon ül, állni fogok és Istenben fogok
hinni, ezért te rossz emberrel kezdtél ki! Mert győzni fogunk és győzedelmeskedni fogunk és
aztán mindenkinek elmondjuk, hogy mennyire képtelen voltál ezt megtenni. Ők látni fogják
majd a mi életünkben, hogy Isten ezt értük is megteszi, amit értünk megtett.

Megeteted az ördöggel azt, amit kifőzött, mert több mint győztes vagy! Ez egy hitválasz,
amikor rossznak tűnik a helyzet. Amikor úgy tűnik, hogy tűzön és vízen keresztül kell menned,
és a sáron keresztül. Ahelyett, hogy siránkoznál és sajnálnád magad, fölnézel és azt mondod,
hogy: ördög, hú nagyon elvétetted, nagyon elrontottad ezt a dolgot, ó bizony! Mert mi több mint
győztesek vagyunk. Győztesek vagyunk! Istennek megvan számunkra a bőséges helye,
mondd ki hangosan! Bőséges hely. Istennek van számunkra egy helye, a bőség helye, a
gyarapodás helye, a siker helye, a beteljesedés, a megelégedettség helye. Minden egyes
gyermeke számára Isten elkészítette ezt a helyet. Szomorú az, hogy sokan nem itt vannak
ezen a helyen, hanem a szegénység helyén. A szükség helyén.
Újjászületett gyermekeiről beszélek Istennek, akik üdvözültek már. Szeretik Istent, de fáj ez
nekik, mert évtizedeken keresztül a szükség helyén vannak. Én is, Phillis is éveken keresztül a
szükségnek ezen a helyén voltunk, a képtelenség helyén. Amikor ülsz egy alkalmon és
szeretnél adni az adományba valamit, de nincs semmid. Valaminek szeretnél a részévé válni,
de nincs semmid, nincs képességed. Ez egy átok. Azt mondtam, hogy ez egy átok, ez nem egy
áldás! Azt mondod, hogy lehet, hogy Isten valamit munkál benned a szegénységen keresztül,
tanít téged. Nem! Én voltam szegény. Mindössze annyit tanultam meg, hogy milyen
kényelmetlen is ez a dolog. Csak azon voltam, hogy ebből kijöjjek. Ezt tanultam, hogy ki akarok
belőle jönni. S kijöttem belőle, és tudom a különbséget, jobb az, hogy ha van, mint ha nincs.
Mintha nem lenne semmid.

Áldottnak lenni

Áldottnak lenni jobb, mint átkozottnak lenni, a bőség olyannyira jó, sokkal jobb, mint a szükség,
a hiány. A bőség, az dicsőséget ad Istennek az életedben! A szüksége nem szerez dicsőséget
Istennek! Ugye? Az emberek látják azt, hogy mit tett velünk az Úr egy pár év leforgása alatt. A
tévé, a területek, a földek, amiket Isten nekünk adott, a szolgáltatások, a szolgálatok és ezt
nem tudod megtenni, ha szükségben vagy. Nem siránkozunk, hogy oh, nincs elegem, nincs
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elég pénzem, nem tudom miért nincs elég ebből meg abból, hanem kiárasztod a hitedet a
bőségre.
Egyszer a gyógyító iskolában odajött hozzám egy ember és azt mondta, hogy mi ezt nem
hirdetjük úgy a gyülekezetünkben, ahogy ti. Azt mondtam, hogy oké. Erre azt mondja ő, mi
nem hiszünk ebben, nem látunk gyógyulásokat, soha nem láttam egy gyógyulást sem.
Mondtam neki, hogy ugye milyen érdekes? Mi prédikáljuk a gyógyulást, és mi hiszünk a
gyógyulásban, és vannak is gyógyulásaink! Nagyon-nagyon sok tanúbizonyságunk volt a
gyógyulásokról és azt mondtam, hogy ti nem hirdetitek, nem hisztek benne és ezért nincs is
nektek. Azon tűnődöm, valyon van-e itt összefüggés a kettő között. Ő rám nézett és ezt
mondta, hogy jól van te kis okostojás, próbálsz csak okoskodni. – de a Biblia ezt mondja,
ugye? A Biblia nem azt mondja, hogy jelek és csodák követik a nem hívőket. Vagy jelek és
csodák követik azokat, akik nem hirdetik ezt.
Ugyanez az igazság a gyarapodással kapcsolatban is. Vannak emberek, akik igencsak
csúnya szemmel néznek rám kint a parkolókban, találkoznak velem emiatt és volt egy ember,
akiről azt hittem, hogy bizony nekem esik azon nyomban, mert azt a szót használtam, hogy
gazdag. Arról beszéltem az alkalom során, hogy gazdagnak lenni, gazdagnak lenni, s azt
mondta, hogy ez így nincs rendben, ez egy nagyon rossz tanítás. S azt mondtam, hogy testvér,
ez a szó benne van a Bibliában, hogy gazdag.

"…ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak a kegyelmét, aki gazdag lévén, szegénnyé
lett érettünk, hogy mi az Ő szegénysége által gazdaggá lehessünk." (2Kor. 8,9)

A Szellemben ugyanolyan gazdagok vagyunk, mint amilyen igazak is vagyunk. Hányan
tudjátok, hogy az Ő sebei által, sebeivel gyógyultatok meg? Múlt idő! Ennek nincs köze ahhoz,
hogy hogyan érzed magad, vagy hogyan nézel ki. Ez igaz, függetlenül attól, hogy hogyan
nézel ki. Gyógyult vagy, vagy nem? Ha igen, ha hiszel ebben, és ragaszkodsz ehhez, ez meg
fogja változtatni a testedet. Nagyon sokan nem tanulták meg viszont azt, hogy ugyanez az
igazság a gyarapodással kapcsolatban is, hogy ugyanannyira vagyunk gazdagok, mint ahogy
gyógyultak vagyunk.
Ugyanabban a megváltásban Ő beteggé vált a mi betegségeinkkel és meggyógyultunk az Ő
sebei által. Ugyanúgy a mi szegénységünkkel vált Ő szegénnyé, hogy mi gazdaggá lehessünk,
és az ő szegénysége által gazdaggá tétettünk. Mondjuk ki hangosan, hogy: Gazdag vagyok!
Gazdag vagyok! Hányan értitek, hogy igazzá tétettetek? Lehet, hogy nem érzed magad
igaznak, lehet, hogy nem is úgy nézel ki, de Isten akkor is igazzá tett téged. Elvette a te
bűnödet és igazzá tett téged, az Ő igazságával. Igaz vagyok, gyógyult vagyok, és gazdag
vagyok! Mindegy hogy nézek ki, mindegy hogy érzem magam, higgyed ezt, cselekedjél és
várd el! Amikor ezt megteszed, ez elkezdi az életedet megváltoztatni. Elkezded magadat úgy
érezni és úgy is fogsz kinézni. Isten azt mondta, hogy elkészített számunkra egy bőséges
helyet és kihozott bennünket a bőségre. Erre a gazdag bőségre.
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- Keith Moore -
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