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Alaptanítások 
Bıvölködı élet 2. – Fejlıdésben járni 

 
Zsoltár 115:12-16 
„Az Úr megemlékezik mirólunk és megáld minket; megáldja Izrael házát, megáldja 

Áronnak házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. Gyarapítson 
titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és 
a földet. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.” 

 
3János 2 
„Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben 

légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.” 
 
A téma tehát: növekedés, minden területen az életünkben. Növekszünk a lelkünkben, 

növekszünk Istennel való együtt járásunkban, az egészségünkben.  
Isten azt akarja, hogy egészségesek legyünk, és erısek legyünk, és hogy mindenben jól menjen 

sorunk, fejlıdjünk fizikailag, anyagilag, lelkileg és szellemileg. Isten azt szeretné, hogy áldottak 
legyünk, hogy minden területen növekedni tudjunk.  

Istennek vannak megalapozott törvényei, amely az İ növekedési rendszerét megalapozza. És ha 
mi szeretnénk ezekbe a törvényekbe betekintést nyerni, és ezt megértjük, akkor fogunk növekedni. 
Ha ezen törvényekkel szemben mőködünk, akkor nem fogunk növekedni.  

Tehát valóban csak rajtunk múlik, mennyire vagyunk áldottak, és mennyire tudunk fejlıdni.  
Ha megtartjuk ezeket az utakat, akkor Istennél az a lehetıség, hogy megáldjon. Isten 

megalapozta ezeket a törvényeket, és megtanított minket ezekre az alapelvekre, és megadja a magot 
is, hogy ezt elvessük - hogy egy jó kezdésben legyen részünk. 

De a valóság az, hogy tılünk függ igazán, és nem Tıle, hogy mennyire válunk áldottakká. 
Tılünk függ, hogy mennyire tudunk növekedni.  

Tehát számos dologról kell ezzel kapcsolatban ma beszélnünk. Ezek a dolgok, ha nyitott füllel 
hallgatod, akkor befolyásolhatják az egész életedet. A Szent Szellem egyetlen egy mondattal az 
egész életedet meg tudja változtatni. A Szent Szellem egyetlen egy mondaton keresztül a teljes 
gondolkodás módodat meg tudja változtatni! 

A mi gyülekezeti alkalmainkon is meg lehet tapasztalni: néha az emberek, miután az egész 
szolgálatnak vége van, az alkalomnak vége van, még mindig szeretnének ott maradni. Ha Isten a 
gyógyító alkalmainkon szól hozzánk, akkor nem igazán helyes dolog, hogy ha azt elhanyagoljuk, és 
inkább hazaszaladunk! 

A gyerekeket is például nehéz rávenni arra, hogy csöndben legyenek. Most olyan értelemben 
beszélek errıl, hogy szellemileg fel kell növekedni! Észre fogod venni, ahogy a szellemedben 
növekszel, hogy a figyelmed egyre tovább tud terjedni. Mert ugyanúgy, ahogy a gyerekek fejlıdnek, 
ugyanúgy fejlıdünk mi a szellemünkben.  

Sajnos vannak olyan keresztények, akik ugyan már 30 éve újjászületett keresztények, még 
mindig szellemi gyermekkorban vannak. Ezért az a képességük, hogy az Igére hallgassanak, hogy 
szellemben legyenek, az az idıtartam kevés, kicsi.  

Voltam egy konferencián, ahol szolgálók jöttek össze. Az egyik szolgáló 2 órát és 35 percet 
prédikált, és úgy tőnt, mintha 5 percet beszélne csak. Mielıtt a lényegre tért volna, elıtte még egy 
másfél órás bevezetıt tartott - mert azok, akik ott hallgatóságként szerepeltek, azok szellemükben 
felnövekedett szolgálók voltak, és a hallgatóság hozta ki az ı szellemébıl a mondandót, és 
szükségük volt erre, hogy ık tovább növekedjenek.  

A szellemükben fiatal keresztényeknek arra van szükségük, hogy tovább növekedjenek a 
szellemükben. Ahogy az odafigyelési idıtartamunk növekszik, úgy tudunk egyre többet és többet 
befogadni, és több mindenre figyelni.  
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Elıfordul, hogy a keresztények sietve jönnek az alkalmunkra, és nagyon sietnek már hazamenni 
is. Van abban igazság, hogy ha állandóan sietsz, akkor testi vagy. Talán azért sietsz haza, hogy már 
végre ebédelhess, vagy TV-t nézhess.  

Nagyon fontos tudnotok azt, hogy a magatartásformátok, a hozzáállásotok fontos, hiszen Isten 
néha rövid idı alatt is nagyon sok mindent tud tenni.  

Tehát legyen meg az a fajta hozzáállásod, hogy szakítasz arra idıt - még arra is, hogy Bibliát 
olvasol. Mert ha állandóan sietségben vagy, és csak kapkodva éled az életedet, Istennek nagyon 
nehéz téged megáldani. És ha úgy imádkozol, hogy közben valami máson jár az eszed - ez nem az 
igazi útja, hogy Istenhez fordulj. Isten szeretné, hogy a teljes figyelmedet átadd Neki. 

Tehát vagy hideg, vagy forró legyen valaki! Nem jó, ha langyosan állsz hozzá! Ha valamit 
elhatároztál, hogy megteszed, akkor tedd meg, és ne nézd állandóan az órát. 

Isten nem valóságos számos embernek!  
Az elsı törvény a növekedés törvényeiben az így hangzik: helyezd Istent az elsı helyre! Ha 

Istent helyezed az elsı helyre, Isten meg fog áldani. Ha te tisztelettel vagy Felé, akkor İ is meg fog 
tisztelni téged. Ha te az İ dolgairól gondot viselsz, akkor İ is gondját fogja viselni a te dolgaidnak. 

Beszéltünk itt a tized fizetésérıl, az elsı, és a legjobb részrıl. Ezzel helyezed Istent az elsı 
helyre! Az adás nem lehet csak egy mellékes dolog a számodra, mert az elsı helyen kell szerepelnie 
az életedben!  

Hajlamosak az emberek úgy gondolkodni, hogy: elıször jönnek az én költségeim, mint például, a 
lakásrészletek, a költségek, a rezsi, az autó, és utána majd valami marad. De Istennek adni - ez a 
legelsı helyen kellene, hogy szerepeljen! 

Én nagyon sokszor láttam, hogy Isten dolgaiban mit tudok tenni, és azt megtettem elıször - és 
utána jönnek a mi saját dolgaink.  

Sok ember nem jut el erre a helyre! De nekünk az isteni alapelvek közé kell magunkat 
besorakozni! Nekünk kell tehát megváltozni, hogy ilyen módon gondolkodjunk és éljünk! 

Isten nem annyira arra tekint, hogy mennyit adtál, hanem a százalékot nézi!  
Azt is mondtuk, hogy Isten a szíveket vizsgálja, azoknak a szívét, akik adnak Azt  a hitet tekinti, 

amilyen hittel adják. Tehát Istent nem lehet befolyásolni, hogy nagy mennyiségeket adsz például. 
Mert ha nem hitben adod, akkor az nem tetszik Istennek. Mert az, hogy nagy mennyiség, meg kis 
mennyiség – ez teljesen relatív. Ez teljesen csak attól függ, hogy neked mennyi van. Ha valakinek 
összesen 1000 forintja van, és 300 forintot ad - az egy nagy ajándék tıle. Ez az ı jövedelmének egy 
nagy százaléka. 

Jézus figyelte azt az özvegyasszonyt. A Biblia tanítása szerint Jézus figyeli, hogy az adományba 
ki mennyit tesz. 

Én szoktam rajta gondolkodni, vajon Jézus ma is figyeli-e? A Biblia azt tanítja, hogy Jézus 
Krisztus ma is ugyanaz, aki volt. Ha akkor figyelte az adományokat, akkor a mai napon is figyeli, és 
ez sokatok számára kinyilatkoztatott tudásként kellene, hogy megvillanjon. Jézus figyeli az 
adományokat!  

Sok ember számára az adomány adása nem szellemi dolog. Csak úgy érzik, hogy ezt meg kell 
tenniük - és kívánják azt, hogy bárcsak errıl ne is kerülne említés. Vagyis ez azt mutatja, hogy 
számukra ez nem egy élı dolog. De ha megismeritek az igazságot, akkor az szabaddá tesz 
benneteket, és utána az ember örömteljes kell, hogy legyen.  

Ennek az asszonynak a két fillérje, amit az adományos dobozba tett, ez kb. 3 forintnak felelne 
meg a mai napon. Jézus figyelmét megragadta, és a tanítványoknak azt mondta, hogy: többet adott 
ez az asszony, mint ti mindannyian összesen. És elcsodálkoztak rajta, mert volt, aki nagy összegeket 
adott.  

Tehát ez mutatta, hogy Jézus nem az összegre tekintett, hanem a százalék arányra. Jézus azt 
mondta, hogy: ı mindenét odaadta, amilye volt. Ez 100%. Ennél többet nem tudsz adni, mint 
amennyid van. 
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Márk 12:41-44 
„És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet 

pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vetett vala abba. És egy szegény özvegyasszony is 
odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vet bele. Akkor elıszólítván tanítványait, monda 
nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogy nem mind 
a többi, akik a perselybe vetettek. Mert azok mindnyájan az ı fölöslegükbıl vetettek; ez pedig 
az ı szegénységébıl, amije csak volt, mind beveté, az ı egész vagyonát.” 

 
Isten a százalék arányt nézi!  
Isten azt is nézi, hogy mi az, ami megmaradt neked. Isten mindent tud a te üzleti dolgaidról. Isten 

jobban számon tartja a te üzleti dolgaidat, mint te magad! 
Szeretném folytatni a múltkori tanításról, a kazetta végérıl egy gondolatot. Beszéltünk a 

múltkori szalagon arról, hogy tiszteld meg Istent a tizeddel. Ez a ’tiszteld meg’, ’becsüld meg’ - ez 
sokszor azt jelenti, hogy bele kell nyúlni a pénztárcádba.  

Beszéltünk arról, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ez jelenti azt is, hogy anyagiakban és pénzben 
is megtiszteled ıket. 

 
Márk 7:10 
„Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: Aki atyját vagy anyját 

szidalmazza, halállal haljon meg.” 
 
Sokszor, amikor áldásról, vagy átokról ejtünk szót, akkor csak szavakra gondolunk, de ez a 

szavakon túlra is nyúlik. Tenni valamit valakiért - megáldani ıket ily módon.  
Nem jelenti ez csupán azt, hogy valamit tenni nekik, és ezáltal ártani nekik. Amikor Isten megáld 

minket, akkor nem csak annyit tesz, hogy jó dolgokat mond rólunk, hanem azt is jelenti, hogy jó 
dolgokat tesz értünk. 

 
Márk 7:11-13 
„Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán, azaz 

templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek: Úgy már nem engeditek, hogy az atyjával vagy 
anyjával valami jót tegyen, eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet 
rendeltetek; és sok effélét is cselekszetek.” 

 
Jézus tehát itt megdorgálja ezeket, mert törvényt hoztak létre, amely végül is hatálytalanította 

Isten Igéjét. Hiszen Isten Igéje azt mondta, hogy: „tiszteld apádat, és anyádat.” A zsidók azt találták 
ki, hogy: ha Istennek adod a pénzt, akkor már a szüleidnek nem kell adnod.  

Jézus ezt helytelenítette, és megdorgálta ıket, és azt mondta nekik, hogy: hatástalanná tettétek 
Isten szavát!  

Látod tehát, hogy Jézus ezalatt azt értette, hogy tegyél a szüleidért, anyagilag.  
Itt azt mondják az Igében a zsidók, hogy: mi az Istennek adtuk a pénzt - és ez engem akkor 

hatálytalanít az alól, hogy a szüleimnek is adjak.  
Aki felnevelt téged, annak hálával és köszönettel tartozol azért, amit tett érted. Elıször valaki ki 

kellett, hogy hordjon 9 hónapig, iskolába készítettek elı. Ne feledkezz el ezekrıl a dolgokról! 
A szülık sem tökéletesek. Van, amikor ık sem a leghelyesebben tették, amit tettek - de 

mindenképpen meg kell emlékezni róluk hálával, és köszönettel! 
Még mielıtt Bibliaiskolába jártam, 19 évvel ezelıtt lehetett, Isten megáldott engem, és 

karizmatikus baptista hívıkkel találkoztam. Ez az asszony elmondta nekem, hogy ı a törvény alatta 
adott százalékot, tizedet. Elmondta nekem, hogy amikor a szüleihez hazament látogatni ıket, akkor 
bizony üresek voltak a polcok, és üres volt az asztal - nem volt mit enniük. A férje javasolta neki, 
hogy: menjünk el, és vegyünk nekik élelmet.  
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A szülık hazaköltöztek végül is az Úrhoz - és az asszony még mindig a tizedet fizette a 
gyülekezetnek, és amikor végül is megkapta ezt a belsı megvilágosodást, hogy a szüleirıl kellett 
volna gondot viselnie, ez is jelentette volna Isten tiszteletét. Nagyon rosszul érezte a szívében magát, 
és ha csak egy alkalma lette volna – mondta -, hogy a szüleitıl bocsánatot kérjen. 

Tehát amikor a szüleidet megtiszteled, azzal is Istent tiszteled meg, ha jó dolgokat teszel nekik. 
Hogy legyen egy olyan szíved, amibıl áldások jönnek! Legyen hited arra, hogy Isten képes arra, 
hogy téged megáldjon, hogy olyan helyzetbe kerülhess, hogy legyen lehetıséged arra, hogy 
édesapádat, édesanyádat segíthesd, támogasd.  

Azokat, akik az életedben segítettek, amikor a szellem arra vezet, azokra is emlékezz vissza, és 
segítsd ıket!  

Én is, azokat a szolgálókat, akik segítettek az én utamon, tisztelettel vagyok irányukban.  
Az Úr szeretné, ha azokat, akik megérintették az életünket, és elıbbre vitték, azokat tisztelnénk. 

Az a személy, akiben nincsen köszönet, és nincs hála, és nagyon könnyen elfelejti, hogy mi az, amit 
az emberek tettek érte. A szülık bizony áldozatokat hoznak a gyermekeikért!  

Látjátok sokszor bizony, hogy a szülık súlyos áldozatok árán a gyermekeiket kitaníttatják, 
magasabb szintre kerülnek a gyermekek, és a gyermekek, miután felnınek, egyszerően szégyellik a 
szüleik környezetét, és nem akarnak a szüleik környezetében megjelenni, mert talán nem olyan 
magas szintő a kifejezésük, vagy szegényesnek tőnnek. Valaki bizony segített elkezdeni, és soha ne 
feledkezz el arról! És ahogy Isten téged megáld, neked is vissza kell menned, és megáldanod ıket! 
Tegyél dolgokat a számukra - a szülık, és bárki más számára, akik segítettek az életedben. Legyen 
hited Isten felé, hogy megáld téged, hogy te is meg tudd ıket áldani!  

Ez egy igazi szellemi pont.  
Ausztráliában volt az az ember, akinél hatalmasabb szellemi ajándékokkal megáldott szolgálóval 

még nem találkoztam az életben. Már közel 40 éve volt a szolgálatban. Soha nem láttam életemben 
annyi ajándékkal megbízott embert a szolgálatban, mint ıt. Rengeteg városban törte meg a jeget, és 
kezdett gyülekezeteket, és azok a pásztorok, akikkel elkezdte a munkát, még a mai nap is ott 
pásztorkodnak. Olyan gyülekezetekrıl beszélek, ahová több ezren járnak. És láttam ezeket a 
pásztorokat a közelmúltban, szinte nevét sem akarják hallani ennek a szolgálónak. Nem tisztelték 
tehát meg, nem emlékeztek rá megfelelı módon. Ezek a felnevelt szolgálók, ezek a pásztorok, 
egyszerően annyira sem tisztelték a szellemi atyjukat, hogy még a gyülekezetbe sem akarták 
meghívni.  

Ez jelenti azt, hogy ha nem vagy hálás, nem vagy köszönettel teljes a szívedben. Ez bizony azt 
jelenti, hogy Istent sem tiszteled. 

 
1Timóteus 5:17-18 
„A szolgálatukat jól betöltı presbiterek kétszeres megbecsülésre legyenek méltók, fıképpen 

akik az igehirdetésben és tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: A nyomtató 
ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára.” 

 
Én egyszerően tanítok errıl a területrıl, de ez nem azt jelenti, hogy én egy forintot is kérek 

bárkitıl!  
Ahogy mondja az Ige, hogy: „nyomtató ökörnek ne kösd be a száját.”  
Megdöbbentı az, hogy hányan fejlıdnek - ennek ellenére a gyülekezetükben a szolgálóknak nem 

adnak ahhoz, hogy ık is fejlıdni tudjanak!  
Megdöbbentı az is, hogy olvasod az Újszövetséget több helyen, hallod az utalást, hogy Pált is 

mindenki elhagyta. És tudom, hogy ı ilyenkor mit érzett. Ismerek olyanokat, akik az én 
alkalmaimon születtek újjá szellemükben, és amikor az utcán késıbb találkoztam velük, akkor úgy 
néztek rám, mintha az ördöggel találkoztak volna. Ez csak annak a gyümölcse, amire ıket tanították 
a késıbbiekben - és ezekben a gyülekezetekben, ahol ilyen tanítások vannak, ott senkit nem 
tisztelnek, és az evangelizációs szolgálatban sem vesznek részt, az emberek megváltása sincs  a 
szívükön.  
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Én egy asszony szolgálatán tértem meg. Hatalmasan felkent szolgálója volt Istennek. És én 
tisztelem, és becsülöm ıt, és ahányszor csak látom, mindig nagy boldogság van a szívemben.  

Ahogy az ausztrál szolgálóról beszéltem, nem tisztelik azok, akik a keze alatt növekedtek föl.  
Amit itt próbálok most a megértésetekre adni, hogy ha te Isten szolgálóinak a gondját viseled, 

akkor Isten is a gondodat fogja viselni. Isten nem felejt el semmi jót, amit valaha életedben is tettél. 
Ha egy pohár vizet adsz a legkisebbnek, még azt sem felejti el Isten. Bárkinek is teszel jót az ı 
emberei közül, azt İ nem felejti el. 

Hadd kérdezzek valamit: kifizetıdı dolog-e az, hogy áldás vagy Isten emberei számára? 
Kifizetıdı dolog-e az, hogy Isten szolgálói számára áldás legyél? 

 
1Korinthus 9:11 
„Ha mi néktek a szellemieket vetettük, nagy dolog-é, ha a testi javaitokat aratjuk?” 
 
Róma 15:27 
„Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a szellemi javaiban 

részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben.” 
 
Galata 6:6-7 
„Aki pedig az Igére (Rhema) taníttatik, közölje minden javát tanítójával. Ne tévelyegjetek, 

Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.” 
 
Ahogy az emberek tehát vetnek az életükben szellemi dolgokat.  
Ahogy engem a szellemi oktatóm tanított, én támogattam ıt a fizikai javaimból. Még mindig, a 

mai napon teszem. Még ma is adok a szolgálatoknak!  
Nem lehet árcédulákat ragasztani szellemi kivilágosodáshoz! Nem lehet árcédulákat ragasztani 

Isten Igéjéhez, a gyógyuláshoz, a megigazulás megértéséhez! Nem lehet árcédulát ragasztani a Szent 
Szellem megértéséhez, vagy Isten azon akaratához, hogy az İ akarata, hogy te fejlıdj! És mindezek 
a dolgok, amelyeket a Bibliából kapsz megértésként, ezekre nem lehet árcédulát tenni - de vissza 
kell adnod anyagiakban, vetned kell!  

Arról a területrıl beszélünk most, hogy hogyan tiszteld Istent. Ez jelenti azt, hogy az İ 
gyülekezetét tiszteld, tiszteled a szüleidet, az embereket tisztelettel veszed körül, és a tanítókat. 
Mindazokat, akik segítettek neked a szellemi felnövekedésben.  

Egy másik módja Isten megtisztelésének, hogy segíted a szegényeket. 
 
Példabeszédek 14:31 
„Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtıjét; az pedig tiszteli, aki 

könyörül a szőkölködın.” 
 
Ha tiszteled Istent, akkor könyörülsz a szegényen. 
 
Példabeszédek 28:27 
„Aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; aki pedig elrejti a szemét, megsokasodnak 

rajta az átkok.” 
 
Az isteni törvény tehát: aki ád a szegények, nem lesz neki szüksége.  
A szegény annyit jelent, hogy valaki, aki szükségben van, hiányban van. Lehet valaki a 

szomszéd széken a gyülekezetben. Legyél érzékeny, fogható a szellemi dolgok iránt. Erre mondja 
azt a Biblia, hogy ne tudja a jobb kezed, hogy mit tesz a bal.  

Egy következı fontos törvény, a vetés és aratás törvénye. Ha vetünk, akkor aratunk. Ha adsz, 
akkor neked is adatik. Ez egy törvény. Ha vetsz, akkor aratni is fogsz. Ha te adsz másoknak, akkor 
az neked visszaadatik. 
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2Korinthus 9:6-7 
„Azt mondom pedig: Aki szőken vet, szőken is arat; és aki bıven vet, bıven is arat. Ki-ki 

amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerőségbıl; mert a jókedvő adakozót 
szereti az Isten.” 

 
Szükség van tehát arra, hogy a szívedben megértsd, hogy jókedvően kell adakozni! 
A 6. versben mondja az Ige: aki szőken vet, szőken is arat. Ha bıven vetsz, akkor bıven is 

aratsz.  
Lehet, hogy már hallottad ezt, de ennek ellenére nagyon sok embernél ez nem valóságos. Mert ha 

ezt valóságként élnék, akkor teljesen másképp élnék az életüket. Ha valaki a szívében ezt valóban 
hinné, akkor folyamatosan keresné a lehetıséget, hogy hol tud adni. Pontosabban szólva, lenne hited 
abban, hogy Isten megmutatja, hogy hol kell adnod. 

Ha valakinek sok pénze van, akkor a legjobb út arra, hogy még gazdagabbá válik, az, hogy ezt a 
pénzt valahogy befekteti. Ez egy alapelv az elıremozdulásban, hogy a megfelelı, helyes dolgokba 
kell belefektetni a pénzt, és akkor abból fogsz növekedni, amit elvetettél.  

Sokan, látjátok magatok körül, hogy meggazdagodnak. Hogyan történik ez velük? Azáltal, hogy 
ık befektetnek.  

Tudjátok, hogy a legjobb befektetés, amit valaki is tehet, hogy Isten dolgaiba helyezed a pénzed! 
Ez a legjobb beruházás, befektetés! Ezáltal nem azt akarom mondani, hogy a természetes dogokat el 
kell hanyagolni! Mert soha nagyobb visszatérítéssel nem fogod kapni a vetés eredményét, 
minthogyha Isten országába helyezed a vetést, ha Isten munkájába, Isten embereinek a szükségeibe 
helyezed a vetést!  

Ha megnézed, nagyon sok embernél ez a fejlıdés így jön létre, hogy Isten dolgaiba vetnek. Nincs 
tehát jobb befektetés, mint Isten dolgaiba, és Isten embereinek szükségeibe helyezni a pénzt! 

Sokszor az emberek nem is gondolnak rá, hogy ez is egy befektetés. Bármi, amit adsz, legyen az 
gyülekezetnek, legyen az szolgálóknak, vagy egyszerő testvéreidnek az Úrban - mindent, amit adsz, 
úgy kell tekintened rá, mint egy elvetett magra, és el kell várnod, hogy ez a mag sokszorosan 
megteremjen.  

Így mőködnek Isten alapelvei! Mert így kell kialakítani a gondolkodásmódodat, hogy ha adsz, 
akkor azt nem egyszerően csak eldobod magadtól, hanem elveted. Nem olyasvalami, aminek egyszer 
és mindenkorra búcsút mondtál, hanem úgy kell tekintened rá, mint hogy elvetetted a magot. Nem 
azt mondom, hogy ez az egyetlen ok arra, hogy az ember magot vet, de mindenre, amit adsz, úgy 
kell tekintened, mint Isten országába történı befektetésre. 

Megnézzük azt az Igét, amelyet a Bibliaiskolánkban is nagyon sokszor tanítottak nekünk! 
 
Lukács 6:36-38 
„Legyetek azért irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek; 

ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik; Adjatok , 
néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti 
öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.” 

 
Az adás, és a vetés és az aratás törvénye ez.  
Ha irgalmasságot, könyörületességet vetsz, mit fogsz aratni?  
Ha ítélete vetsz, mások ítéletét, mit fogsz aratni? Ítéletet.  
Ha bocsánatot vetsz, mit fogsz aratni? Bocsánatot.  
Ha bőntudatot vetsz, mit fogsz aratni? Bőntudatosságot.  
Mint ahogyan, ha babot vetsz, akkor babot fogsz aratni. Ha kukoricát vetsz, akkor kukoricát 

fogsz aratni.  
Lehetséges-e az, a fizikai környezetünkben, hogy babot aratunk, amikor kukoricát vetettünk? 

Nem létezik! Ez egy törvény, Isten a természeti világban is így tervezte.  
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És ahogyan ezt nagyon sokan nem fedezik föl, ez nem csak a természeti világban törvény, hanem 
a szellemi világban is, és életednek minden területét befolyásolja ez a törvény!  

Emlékezzünk vissza, minden példabeszédek példabeszédére! 
A Márk 4-ben olvashatjátok, hogy a magvetı az Igét veti, és az Úr úgy tanít itt a tanítványainak, 

hogy: ha ezt a példabeszédet nem értitek, akkor a többit sem fogjátok megérteni!  
Tehát mondhatnánk, hogy az összes példabeszédek nagypapája a vetés és aratás törvénye. 
Ha az életed bármely területén hiányban élsz, akkor az elsı terület, ahol ezt le kell ellenırizned 

az életednek ezen területén, a vetés. Megfelelıen vetettem-e az életemnek ezen területén? Nem csak 
pénzrıl, vagy dolgokról van itt most szó! Ha ezt megérted, ez igazán fog segíteni abban, hogy 
megvilágosodjon!  

Valaki jön hozzám, és arról panaszkodik, hogy: nincsenek barátaim! Tudjátok, mi az, amit én 
szeretnék tudni? Kinek vagy te a barátja?  

Mindenkit rá tudok venni arra, hogy nekem segítsen. Valaki azt mondhatja, hogy: nincs senki, 
aki segítsen nekem! Akkor nézd meg ezen a területen, hogy hogyan vetettél te! Kinek segítettél te 
valaha az életedben?  

Valaki panaszkodhat, hogy: mindenki olyan kemény velem! Megkérdezem ilyenkor: te hogyan 
bántál másokkal? Irgalmas voltál velük?  

Van, aki azon panaszkodik, hogy: mindenki folyamatosan az én hátam mögött beszél rólam! 
Akkor én azt kérdezem, hogy: te beszéltél másokról a hátuk mögött rosszat?  

Úgy tőnik, hogy az emberek nem adnak nekem még egy lehetıséget. Ilyenkor gondolkodj el, 
hogy te vajon adtál-e az embereknek másodszor lehetıséget! 

Jézus Péternek tanította, hogy naponta hetvenszer hétszer, vagyis 490-szer kell megbocsátanod!  
Ha keményszívőséget vetsz, mit fogsz aratni? Keményszívőséget! Lehet, hogy nem holnap, és 

lehet, hogy nem holnapután aratod ezt le, de hogy ez a mag növekszik, és az aratás is eljön, az 
biztos.  

Ha irgalmasságot vetsz, akkor irgalmasságot fogsz aratni!  
Meglesz a lehetısége mindenkinek arra, hogy ı is keményszívő legyen, hogy ítélkezzen mások 

felett, hogy bocsánat nélkül legyen a többiek felé. De fedezzétek fel, ezek az alkalmak kiválóak arra, 
hogy irgalmasságot vessetek, hogy késıbb ti is azt kapjátok, amire szükségetek van. A bölcs ember 
így fog tenni! 

Nagyon sokszor, amikor azt mondod, hogy megosztod a véleményedet, akkor nem teszel mást, 
csak ítélkezel. Isten hívja ezt ítélkezésnek.  

Azt mondod: hát én errıl ezt és ezt gondolom. Ki kérdezett róla?  
Azt mondod, hogy: én úgy gondolom, hogy ezt nem kellene neki megcsinálni!  Nem te vagy az ı 

ura! İneki kell megállni Jézus Krisztus ítélıszéke elıtt, és nem neked helyette!  
Azzal is tisztában kell lenned, hogy Isten nem veled fogja megbeszélni azt, hogy a másiknak mit 

kellene tenni, és mit nem kellene tenni, mert te nem ismered a többiek szívét.  
És ha valakinek látod, hogy az élete tönkrement, és a lépéseire azt mondanád, hogy: én soha nem 

tettem volna ezt meg - ilyenkor csak megítélted. És mit mond a Biblia, ha te ítélkezel? Téged is 
megítélnek! Ha bölcs vagy, akkor mit kellene mondanod? Azt kellene mondanod, hogy: nem tudom 
a pontos helyzetet. Én hiszem a legjobbat róla, és imádkozni fogok érte.  

Miért teszed ezt? Mert ha te magadat egy hasonló helyzetben találod a késıbbiekben, mit 
szeretnél? Ezért már most kezd el vetni az irgalmasságot, hogy késıbb tudjál irgalmasságot aratni, 
amikor szükséged lesz rá.  

Bármikor, amikor egy olyan helyzetbe kerülsz, ha valaki a te irgalmadra szorul, vagy olyan 
helyzetbe kerültél, ahol te pozitív, vagy negatív irányban tudsz tenni értük valamit, ne felejtsd el, itt 
egy alkalom, hogy vetni tudjál, és bizonyosodj meg róla, hogy olyan dolgokat vetsz csak, amit aratni 
szeretnél késıbb! 

Jézus Krisztus is pontosan ezt teszi, mielıtt İ is adna. Megemlíti az összes többi dolgot, azt 
mondja, hogy: ne vessetek ítéletet, elítélést, bőntudatot! Irgalmasságot, bőnbocsánatot vessetek, 
szeretetet vessetek!  
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Ha elveszted a türelmedet az emberekkel, és elkezdesz rossz irányba beszélni emberekrıl, az 
emberek hibáiról kezdesz el beszélni, akkor rossz magot vetsz! És nem szeretsz ilyen magot aratni! 
Jobb, ha ezt abbahagyod!  

Nagyon sokan jelenleg aratják a múltbeli dolgaikat, és mindenki mást okolnak érte, csak 
magukat nem. Még az ördögöt is okolják, de az igazság az, ık azok, akik ezt a rossz magot 
elvetették, és addig, amíg nem változtatják meg, addig ez folyamatosan az ı irányukba jön.  

Ha irgalmasságot, könyörületességet, szeretetet vetsz, és jó dolgokat vetsz, ezek a legfontosabb 
dolgok! Utána utal Jézus az anyagi dolgokra!  

Hányan szeretnétek, hogy a pénz folyamatosan jönne az utatokon? Ha azt mondod erre, hogy te 
nem szeretnéd, akkor valami hiba van benned!  

Hányan szeretnék, hogy jó dolgok jöjjenek az ı útjakon? Siker, és újra siker? Ha ez az, amit 
szeretnél, mit kell, hogy vessél? Ha szeretnél valamit aratni, mit kell vetned?  

Nem úgy kezdıdik, hogy elıször aratsz, és aztán majd vetsz, hanem elıször vetsz, és utána 
aratsz.  

Ha farmernak gondolod magad, elıször gondolkodsz az aratásról, és aztán a vetésrıl? Ennél ı 
jobban tudja! Hiszünk a megvallásokban. És azt is hiszem, hogy vannak emberek, akiknek 
helytelenek az elképzeléseik, mert úgy gondolták, hogy a fejlıdéshez csupán annyi kell, mint jó 
megvallások. De ha a farmer csak ennyit tenne, hogy jó megvallásokat tesz, így szól minden reggel: 
én megvallom, és hiszem, hogy jó aratás lesz, Jézus Nevében. Megkérdezik, hogy: ebben az évben 
hány hektárt vetettél be? Azt mondja: nem, nem… De megvallom.  

De ez nincs egyvonalban Isten alapelvével. A megvallás nagyon jó, és meg kell vallanod 
mindazt, amit már elvetettél! 

Sokszor az emberek megvallják, de nem vetették el. De ha aratni szeretnél, akkor elıször vetned 
kell. 

 
Máté 7:12 
„Amit akartok azért , hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy 

cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” 
 
Ez tehát az arany út! Amikor ezt megérted, és elkezdesz ebben mőködni, akkor fogod látni, hogy 

a dolgok jönnek az utadon feléd. 
Mindent, amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek. Azt mondja, hogy: valljátok meg? 

Nem azt mondja! Azt mondja: tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény!  
És itt rontják el az emberek! Nem igazán vetettek, és nem élik az adakozó életet. Ha aratni 

szeretnél egy területen, akkor azon a területen elıször vetned kell! Ha több, bıvebb aratást szeretnél, 
akkor bıvebben kell vetned. Olyan módon vess, amilyen módon aratni szeretnél!  

Valaki mondhatja, hogy: nálam csak bab van, és én kukoricát akarok. Akkor el kell kezdened 
kukoricát vetned.  

Ha pénzt vetsz, mit fogsz aratni? Pénzt. Ha ruhát vetsz, mit fogsz aratni? Ruhát fogsz aratni. Ha 
ékszert vetsz, mit fogsz aratni? 

Ismertem olyan szolgálókat, akiknek a feleségüknek adni kellett győrőket, és annyi győrőt 
arattak, hogy 10-15 győrőt is tovább adott utána. Mert azt mondta, hogy csak adják oda a 
gyülekezetben, akinek szüksége van rá, mert annyi győrőt kap, hogy már nem tudja továbbadni.  

Tehát ha valaki számára jót teszel, akkor azt a jót fogod aratni. Ha valakinek szívességet teszel, 
akkor szívességet fogsz aratni. Ha valakinek segítesz, akkor neked is segítség érkezik. Minden 
területen, ahol csak aratni szeretnél, ez a törvény mőködik.  

Ha tehát egy bizonyos területén az életednek hiányban szenvedsz, ellenırizd le, hogy hogyan 
vetettél azon a területen!  

Az is meglehet, hogy vetettél egy bizonyos területen, de nem aratsz – ezekre a kérdésekre a 
választ majd késıbb válaszolom meg. 

Ha többet akarsz aratni, akkor többet kell vetned. Úgyhogy amilyen módon akarsz aratni.  
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Ha azt szeretnéd, hogy az emberek gyorsan, és megfelelı módon válaszoljanak neked, akkor 
neked is nagyon gyorsan kell választ adnod mindarra, amit az Úr mutat, hogy meg kell tenned. 

Én is nagyon gyorsan válaszolok, egész nap nem akarom, hogy az Úr foglalkozzon velem. Volt 
már olyan, hogy az Úr nyomatékosan foglalkozott veled, hogy valamit megtegyél? És nem tetted 
meg napok hosszán, hetek hosszán? Ilyen módon akarsz aratni? Mert amilyen módon vetettél, úgy 
fogsz aratni. 

 
Példabeszédek 3:27-28 
„Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak 

megcselekedése. Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg, és holnap adok; 
holott nálad van, amit kér.” 

 
Ne mond, hogy: gyere vissza holnap - amikor ott van a lehetıséged, hogy ma odaadd neki.  
Ha megvan a pénzed, akkor most azonnal tedd meg, amit meg kell tenned. Ha ilyen módon 

vetsz, akkor oly módon is fogsz aratni.  
Ha hiszitek, ha nem, vannak olyan emberek, akiknek meg elfogadni nagyon nehéz dolgokat. 

Akkor is nagy problémát okoz. Miért olyan nehéz neked elfogadni valamit, ha adnak neked? 
Legtöbbször ez a nagyon csúnya nevő büszkeség a baj - és Isten nagyon nem szereti a büszkeséget. 
Ha azt akarod, hogy áldás szálljon rád, meg kell tanulnod elfogadni!  

Bizonyos országokban, bizonyos népeknél egy ajándékot nem elfogadni, az akkora mértékő 
sértés, néha háborúnak a kezdete.  

Úgy gondolom, hogy amit az emberek adni akarnak, azt el kell fogadni! 
 
Máté 7:12 
„Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy 

cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” 
 
A Szent Szellem kell, hogy vezessen. Kérdezd meg az Urat, hogy hol kell vetned!  
Az emberek sokszor nem fedezik föl hogy adni, az sokkal többet jelent, mint hogy csak pénzt 

tenni az adományos dobozba. 
A múlt nyáron Tulsában voltam, és éreztem a szívemben, hogy kell adnom, de úgy éreztem, 

hogy nem az adományos dobozba kell adnom. Amit éreztem a szívemben, amit oda kell adnom, az 
egy tárgy volt. Nem tudtam, hogy kinek kell adnom, úgyhogy el kellett kezdenem keresni. Minden 
nap 10-15 ezer ember volt ott. Néha úgy gondoltam, hogy bizonyos szolgálóknak kell adnom, de 
aztán nem voltam benne biztos, úgyhogy csak hagytam, hogy hadd munkálódjon még, és nem 
aggodalmaskodtam felette. A következı nap, amikor a konferencia nagy dísztermében éppen a 
könyveket nézegettem, vásároltam, láttam egy szolgálót, egy tanítót - nagyon gyorsan 
megelevenedett bennem, hogy ez az a szolgáló. El kellett mennem vissza a kocsihoz, és magamhoz 
venni ezt a tárgyat. Olyan hatalmas örömöt éreztem a szívemben, amikor azt oda tudtam adni, 
mintha legalábbis elragadtatott volna az Úr, mert ez volt az, amit a Szent Szellem szeretett volna 
tılem, hogy megtegyem. Még a mai napon is támogatom ezt a szolgálót. 

Tehát nagyon nagy része az adásunknak az a Szellem vezetése által kell, hogy történjen - de 
adni, az egy életformát jelent. 24 óra a napban! Hét napja a hétnek! És ez az a megértés, ami meg 
fogja változtatni az életedet!  

Meg kell tanulnod, hogy Isten akarata az, hogy meggyógyulj! Miért?  
Az Úr megmutatta nekem, hogy nem csak arról van szó, hogy jó cselekedeteket kell tenni, vagy 

engedelmeskedni kell az Igének, hanem az adás az az isteni szeretet elsırendő kifejezése is.  
Az emberi test, a hústest természete az mindig önzı. A hústest mindig azt akarja látni, hogy 

mennyit fog ı ebbıl kapni, hogy ı mit fog kapni, mit fog kapni. De Isten szeretete kiöntetett a 
szívünkbe, és ez a fajta szeretet természete az adás. A szeretet ad.  
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„Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az Egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hiszen 
İbenne, el ne vesszen, hanem örökké éljen!” 

A szeretet ad. Ha a szeretet határoz meg téged, és csak ez határoz meg téged, akkor mit akarsz 
tenni? Milyen lehetıségeket keresel, hogy mit szeretnél tenni? Az pedig az adás.  

Ha ezt megérted, és ennek az igazságát megérted, akkor jön el az a nap, amikor nem csupán csak 
adsz. Nem pénzrıl beszélek most minden nap! Ha egy nap valakinek nem adsz valamit – beszélek itt 
barátságról -, az Igébıl megvilágosodást, megértést, mutasd az örömödet valaki számára. Valamit 
tegyél az ı szívükbe. Ha ezt nem tetted meg, akkor az egy haszontalan nap volt. Adjál valamit az 
embereknek! A szeretet ad!  

Ez a leghatalmasabb tanúbizonyság a világ számára. Mi szeretjük egymást, egyik a másikunkat 
mindenkor. És ez a szeretet ki kell, hogy áradjon a nem keresztények felé is! Kell, hogy adjunk a 
nem keresztényeknek is. Kell adnunk az idınkbıl, a szeretetünkbıl. És meg kell mutatni, hogy 
igenis foglalkozunk, és törıdünk az ı életükkel. Ha akarsz nekik segíteni anyagilag, akkor fogják 
megtudni, hogy te igenis érdeklıdsz az ı életükben, és akkor lesznek még inkább nyitottak arra, 
hogy meghallgassanak. 

Ha a készpénzben mutatod meg a jóindulatodat, akkor igazán nyitottak lesznek. Beszélhetsz az 
Úrról akár napokat is, de ha látják a pénzt a kezedben, akkor fogják igazán elhinni, hogy te törıdsz 
velük.  

Ez az, amit a Máté 7:12-ben olvastunk!  
Ha az ima van a szíveden, akkor az imádság is egy nagyon fontos adakozás lehet a másik felé. 

Mert amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, tegyétek meg ti is nekik! Ott kezd el, ahol 
vagy jelenleg, azon a szinten. Az emberek mindig csak a másikon gondolkodnak. Ott kezd el, ahol te 
vagy, azon a szinten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


