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ALAPTANÍTÁSOK 
Megvallásaink 5. – Isten orvossága – minden napi megvallások 

 
A mostani kazetta a megvallás tanítássorozat ötödik kazettája.  
 

� A súlytöbblet és túlevés esetében elmondandó megvallások a Róma 12:1 és az 
1Korinthus 6:19 Igéje alapján készültek. Ki kell mondani a száddal ezeket a 
megvallásokat minden étkezés elıtt: 

 
„Nem kívánom az ételt annyira, hogy elhízzak. A testemet felajánlom Istennek. Az én 

testem a Szent Szellem temploma. A Szent Szellemé, Aki bennem lakozik. Nem a magamé 
vagyok, áron vétettem meg. Jézus Nevében ellenállok annak, hogy túlegyem magam. Testem  

tökéletes egészségével megdicsıítem Istent.” 
 

Róma 8:13 
„Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Szellem által 

megöldöklitek, éltek.” 
 
A lényegi, belsı valónknak, a belsı emberünknek, a szellemi lényegünknek kell a testünket 

uralnia, ezért a gondolatainkat és a beszédet ennek megfelelıen kell irányítani. Akkor kezd Isten 
ereje a te oldaladra kerülni, és a te számodra mőködni.  

Sokszor az emberek annak következtében, hogy túleszik magukat, sok problémával 
szembesülnek.  

Ha ezt a megvallást megteszitek, ez nem egy szigorú diéta, de nagyon hasznos.  
Ahogy valaki nagyon találóan megjegyezte: annyit ehetek, amennyit akarok, de nem akarok 

sokat enni.  
Néha azt mondják a hívık, hogy: én imádkozom, és a kalóriát kiimádkozom az ételbıl.  
De ez nem mőködik így. Ennek ellenére, ha megeszed a kalóriát, a kalóriától meg fogsz hízni. 

Ezért a test cselekedeteit a szellemmel meg kell öldökölnötök, és Isten Igéjének a vonalában kell 
cselekednetek.  

Ahogy Pál mondja: a testemet a szellemem vezetése alatt tartom.  
Ez azt jelenti, hogy Isten Igéjének a vonalában kell vezetned a testedet, vagyis Isten Igéjének a 

kimondásával kell a testedet magad alá vetni. Egyszerő az oka ennek: újra kell programoznunk a 
szellemünket.  

Sokszor az emberek azért eszik túl magukat, mert a test kívánja. Legtöbbször a test kívánságait 
az étel iránt a kimondott szavainkkal hozzuk létre.  

Például azt mondod, hogy: én annyira szeretem a fagylaltot! Annyira szeretem az édességet! Azt 
mondod például, hogy: én nem tudok édesség nélkül élni! Még ha olyan kövér leszek, mint a ház, 
akkor sem!  

Természetesen, ha ezeket rendszeresen kimondod, így is lesz a számodra, mert a testedbe 
beépítetted ezeket a kívánságokat a kimondott szavaid által.  

Sokan megpróbálnak úgy szolgálni, hogy megpróbálják imádsággal kiőzni az emberbıl a 
felesleges zsírmennyiséget. De a Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt tanítja, hogy meg kell öldökölni 
a test cselekedeteit és kívánságait. Ezt pedig csak a szellemi belsı emberetek növekedése által 
tudjátok megtenni.  

Nincs könnyő megoldás. Ha Isten Igéjét kimondod a száddal, ez hozza meg a megoldást a tested 
szabályozása szempontjából is.  

 
� A következıkben rátérünk az anyagi szükség esetén teendı megvallásokra.  

Addig kell megtenned ezeket a megvallásokat, amíg a kívánt dolog valóságba nem kerül az 
életedben.  
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Az emberek megpróbálnak hitben mőködni, és azt hiszik, hogyha háromszor-négyszer 
kimondják, ezzel már rendben van.  

Nem fog megtörténni, ha csak egyszer-kétszer kimondtad - de a kimondás, a megvallás része a 
valóságnak. Ki kell mondanod ezeket az igaz Igéket ahhoz, hogy az ígéretek a sajátoddá váljanak, 
hogy valósággá váljanak. Ki kell mondani a száddal, amit hiszel a szívedben - de ehhez a szívedet 
meg kell alapozni Isten Igéjével.  

Az anyagiak tekintetében nincs különbség, mint a gyógyulás, vagy bármi más területen. 
Ugyanúgy meg kell vallanod Isten Igéjét az anyagi életed területén.  

 
Galata 3:13 
„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van 

írva: Átkozott minden, aki fán függ.” 
 
Az átokról az 5Mózes 28-ban olvashatsz.  
Az átkok, amelyek ott fel vannak sorolva – megváltást kaptál ezen átkok alól Jézus Krisztus 

által. Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amely hármas volt: a szellemi halál alól, a 
szegénység alól, és a betegségek alól kaptunk megváltás.  

A törvény átka tehát hármas felépítéső: szegénység, betegség és bőn, amely halált hozott. Vagy 
másképpen a bőn, amely szellemi halált hoz. A bőn az, amely a világba a halált behozta. Ádám által 
jött a bőn.  

Amikor felfedezzük annak igazságát, hogy Isten megváltott minket a sötétség birodalmából, a 
betegségek alól, a szegénység alól, a szellemi halál alól, kiváltott minket ebbıl a világból, megváltott 
minket a bőn átka alól, amely a szellemi halál - amikor ezt megértjük, és el tudjuk fogadni, akkor 
belépünk abba az áldásba, amelyet Isten akar adni a számunkra.  

Nagyon világosan írja az Ige a Galata 3:13-ban: Jézus Krisztus megváltott minket a törvény 
büntetésének átkaitól! Mert a bőn hozta magával az átkot, és az átok miatt pedig a szegénység jött a 
világra.  

Az 5Mózes 28-ban fogod megtalálni a törvény áldásait és átkait.  
Szeretném a figyelmeteket felhívni valamire, mielıtt ebbe belemélyednénk! Nagyon sokan nem 

értik ezt. Jézus Krisztus megváltott a törvény átka alól!  
Nem az áldások alól váltott meg Jézus!  
Sokan úgy gondolják, hogy az Úr az áldások alól váltott meg minket, és úgy gondolják, hogy a 

szegénységük által Istent megdicsıítik. Ha csak végigküszködik az életüket, az dicsıség Istennek.  
Nem, nem, nem! Isten Igéje nem ezt tanítja! Amikor felfedezed azt, és megérted, hogy Isten a te 

oldaladon áll, Isten akarja azt, hogy fejlıdj, akkor tudod elfogadni ennek az áldásait, és akkor tudsz 
abban élni.  

 
5Mózes 28:1 
„Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és 

teljesíted minden İ parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek 
minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened.” 

 
Ha tehát figyelmezel az Úr szavára!  
Nagyon sokan nem hallgatnak arra, ami Isten mond nekik. Isten az İ Igéjében elmondja 

számunkra, hogy hogyan kell gyarapodnunk, áldásban járnunk. Isten elmondja számunkra, hogy 
hogyan tudunk belépni az İ áldásaiba, hogyan tudunk az İ áldásai által élni.  

Ha viszont nem akarunk ebben járni, ha nem azt tesszük, amit Isten Igéje mond a számunkra, 
akkor nem tudjuk elvárni, hogy azok az áldások, amelyeket Isten ránk akar árasztani, azok a miénk 
legyenek.  

A „figyelmez” szó az eredeti héber nyelvben nagyon érdekes. Azt jelenti, hogy: figyelmesen 
hallgasd, legyél engedelmes, és mondd el másoknak. Jelentsd ki.  
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Sokan csak azt gondolják, hogy elég hallani, vagy csak egyszerően odafigyelni rá. Azt is jelenti 
ez a szó, hogy: legyél engedelmes, hogy jelentsd ki, hogy valld meg.  

Mit? Az Úr hangját!  
Az a szó, hogy „szorgalmasan”: szentül, gyorsan, sebesen, és még annál is jobban, hatalmasan, 

vagy hangosabban, és hangosabban, és hangosabban!  
Tehát ez az Ige nem csak annyit mond, hogy: figyelj oda arra, amit Isten mond neked, hanem azt 

mondja: figyelmesen hallgasd, kezdd el mondani, kezdd el kijelenteni, sebesen, gyorsan, minél 
messzebbre, minél gyorsabban, egyre hangosabban és hangosabban.  

Ezt tanítja az Isten Igéje - hogy Isten Igéje a te szádba kerüljön.  
Nagyon fontos, hogy megértsétek Isten célját!  
Az ótestamentumi alapelvek tehát így épülnek föl. Az anyagi életünkben el kell vetned a régi 

rossz, helytelen, esetleg vallásos elképzeléseidet, amit a sátán tett a gondolataink közé. Hinned kell, 
hogy Isten a te oldaladon áll, és azt akarja, hogy te fejlıdj, gyarapodj hatalmasan! Ahogy mondja az 
Ige, hogy akkor ez mind valósággá válik, ha megtanulod Isten Igéjét. 

 
5Mózes 28:2 
„És reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te 

Istenednek szavára.” 
 
Sokszor az emberek azt kérdezik: nem értem igazából, hogy miért áldotta meg az Isten annyira 

azt a másikat?  
A jó gyülekezeti tagok, akik már régóta, évek óta a gyülekezet tagjai, mérgesek és elkeseredettek 

lesznek arra, ha valaki Isten alapvetı Igéit elkezdi használni a gyakorlatban, és Isten ereje és 
hatalmas áldása lesz ennek az embernek az életén. Egyszerően azáltal, hogy Isten Igéjét a saját 
szájával kimondja, elıhívja az addig nem létezı dolgokat valóságba, és ezáltal elkezd fejlıdni, 
gyarapodni.  

És elkezdenek az emberek azon gondolkodni, hogy vajon neki miért sikerült?  
Isten nem csak az ı számukra teszi meg. Mindenki számára megteszi! Azok számára, akik az İ 

Igéje alapján cselekszenek.  
Neked is meg fogja cselekedni, ha az İ Igéje alapján fogsz cselekedni! Mindezek az áldások, 

amik ebben a könyvben fel vannak sorolva, mind rád fognak szállni, ha Isten Igéje szerint élsz!  
Mit jelent az, hogy gyızedelmessé tesznek? Ez azt jelenti, hogy nem tudsz olyan gyorsan elıre 

szaladni, hogy Isten áldásai utol ne érjenek. Ezért tehát Isten Igéje alapján kell cselekedned, és ki 
kell mondanod Isten Igéjét egyre hangosabban és hangosabban!  

Ismerek olyan embereket, akik gyülekezetbe járnak hosszú-hosszú évek óta, rendszeresen 
befizetik a tizedet, és csodálkoznak, hogy Isten miért nem áldja meg ıket? Úgy gondolják, hogy az 
áldások csak Izrael számára vonatkoznak.  

Ez nem igaz, hiszen egy jobb szövetséget kaptunk, egy új szövetséget kaptunk.  
Megnézzük Isten áldásait: 
 
5Mózes 28:3-7 
„Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezıben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse 

és a te földednek gyümölcse és a t barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, és a te 
juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütı tekenıd. Áldott leszel bejöttödben, és 
áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja elıtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; 
egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak elıled.” 

 
A 8.versben pedig azt olvasod, hogy:  
 
5Mózes 28:8 
„Áldást parancsol melléd az Úr a te csőreidben, és mindenben.”  
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Nem azért, mert te olyan különleges lennél. Mindenki számára meg fogja tenni az Úr, hogy az 
áldását rá árasztja, aki az İ Igéje alapján cselekszik, és megvallja az Úr Igéjét az ı életére, az ı 
helyzetére, és bármi másnál jobban hiszi Isten Igéjét.  

Nézzétek meg, milyen áldásokat mond az Úr a következı versekben:  
 
5Mózes 28:12-13 
„Megnyitja néked az Úr az İ drága kincsesházát, az eget, hogy esıt adjon a te földednek 

alkalmas idıben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te 
pedig nem veszel kölcsönt. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló 
leszel és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én 
parancsolok ma neked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat.” 

 
Látjátok tehát, az Úr esıvel fog minket megáldani, és fejjé tesz minket. Mi leszünk a csúcson. 

Nem a dolgok alján leszünk, hanem a csúcson leszünk. 
A 15. verstıl kezdve pedig elolvashatjátok az átkokat, a betegségeket – hiszen a betegségek is az 

átkok közé tartoznak.  
De az áldások tartoznak mihozzánk! Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól, hogy 

az Ábrahám áldásában részesüljünk.  
A következıkben azt fogjuk elmondani a számotokra, hogy hogyan lehet ezt egyes szám elsı 

személyben saját magatokra alkalmazni.  
 

� A megvallásaid tehát a Galata 3:13 verse alapján a következıképpen kell, hogy 
hangozzanak: 

„Jézus megváltott a törvény átka alól. Jézus megváltott a szegénység alól, Jézus megváltott 
a betegség alól, Jézus megváltott a szellemi halál alól.” 

 
� A következı megvallás sorozat pedig a 2Korinthus 8:9, az Ézsaiás 53:5-6, és János 

10:10 verse alapján történik. 
„A szegénység helyett gazdagságot, a betegség helyett egészséget, a halál helyett örök életet 

adott nekem.” 
 
2Korinthus 8:9 
„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé 

lett érettetek, hogy ti az İ szegénysége által gazdaggá lehessetek.” 
 
Ez nagyon nagy örömhír a szegények számára. Ugye? Nem kell többet szegényként élni, mivel 

Jézus Krisztus megváltott a törvény átka alól. Nincs értelme szegénynek lenni. Ne higgyetek ebben!  
Nagyon sok szegény ember van mégis. Isten azt akarja, az az akarata, hogy belelépjetek az İ 

áldásaiba. Az ismeret hiánya okozza, hogy az emberek mégis szegénységben élnek.  
Isten azt mondja a számodra, hogy te bıségben élhetsz. Nem arról van szó, hogy mindenki 

milliomos legyen.  
Az emberek azt mondják, amikor anyagilag rosszabb helyzetbe kerülnek, hogy Isten akarja ıket 

valamire megtanítani ezáltal. Én nem hiszem, hogy a Biblia ezt tanítaná!  
Én azt hiszem, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus a gyógyító, İ az, aki életet ad 

nekünk, hogy még bıségesebben legyen az életünk, mint eddig!  
Ezért tehát rendezd a soraidat az ördöggel! Minél gyorsabban megteszed ezt, annál gyorsabban 

fogsz bekerülni Isten áldásainak körébe!  
Nézzétek meg azokat az embereket, akik mindig csak a mélységben, a völgyben, az árnyékban 

vannak. Mindig csak panaszkodnak!  
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Isten kivezet titeket a völgybıl! Isten akarata az, hogy ti növekedjetek, hogy fejlıdjetek 
mindenben! Ehhez arra van szükség, hogy bizonyos dolgokat elfelejtsetek, hogy megtanuljatok 
áldásban járni.  

Szabaduljatok meg a rossz elképzeléseitektıl! Nem lehet úgy az áldásokban járni, ha azt hiszed, 
hogy Isten ellened van! Tudjátok azt, hogy Isten soha nem teremtett kisebbségi helyzetbe senkit?  

 
Efezus 2:10 
„Mert az İ alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, 

amelyeket elıre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” 
 
Isten arra teremtett minket, hogy az İ képességeiben járjunk.  
 
2Krónikák 24:20 
„Az Isten Szelleme pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, aki felálla a nép között, és 

monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? Mert az 
nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, İ is elhagy titeket.” 

 
5Mózes 8:18 
„Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedrıl, mert İ az, aki erıt ád néked a 

gazdagságnak megszerzésére, hogy megerısítse az İ szövetségét, amely felıl megesküdt a te 
atyáidnak, miképpen e mai napon van.” 

 
Zsoltárok 37:4 
„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kívánságait.” 
 
Gyönyörködj tehát az Úrban, és az Úr törvényeiben, és az Úr útjaiban - és utána az Úr fogja a te 

szívedbe helyezni az İ és a te kívánságaidat. Ha te megszenteled magadat Isten elıtt, ha megbízol 
benne, és átalakulsz Isten Igéje alapján, akkor a te szíved kívánságai Istennek is a kívánságai lesznek 
egyben - és az emberek így az egész életükben gyızedelmesek lehetnek! 

 
János 15:7 
„Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak 

akartok, és meglesz az néktek.” 
 
Amit csak akartok, kérhettek!  
Nem azt mondja az Ige: kérj, amit Isten akar. Ha Isten Igéje benned marad, és a te gondolataidat 

Isten Igéje fogja irányítani, akkor a szívünk szerinti kívánságaink egyben Isten kívánságai lesznek, 
és Isten fogja teljesíteni a kívánságaidat, ha ezek a kívánságok Isten Igéjének a vonalában vannak.  

Ez az Ige tehát azoknak a számára igazság, akiknek a szívében Isten Igéje van.  
 
János 15:7 
 „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak 

akartok, és meglesz az néktek.” 
 
Sok embernek a szívében van az Ige, de amikor a bajok és a megpróbáltatások jönnek, akkor 

nem Isten Igéjét tartják a szájukban, hanem az ördög szavait mondják ki. És ezek a szavak hozzák az 
illetıt bajba a baj idején.  

Nagyon könnyen elmozdultak a hitükrıl - és ez azért történt meg velük, mert nem mélyen 
alapozták meg a szívükben az Igét.  
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Amikor a szívedet Isten Igéje alapján építed fel, és amikor utána elveszted az állásodat, azt fogod 
mondani: köszönöm Uram, egy jobb állást fogok kapni Tıled, mert minden, amit csak teszek, az 
fejlıdik. Amihez nyúlok, azon áldás van.  

Fedezzétek fel, hogy Isten Igéje minden egyes helyzetben vezetni fog!  
Valaki azt mondja erre neked, hogy: ha a hit mőködik, akkor mindenkinek milliomosnak kellene 

lenni.  
Nem, ez így nem igaz, de ha Isten Igéje a szívedben lakik, mindenképpen fejlıdni fogsz.  
Mindenképpen a vallásos, rossz alapvetı nézeteket meg kell változtatnod! Hagyjál föl a saját 

magad elképzeléseivel! Ha Isten törvényei szerint akarsz mőködni.  
Ha megnézzük azt, hogy az anyagi helyzetünket tekintve mit tanít az Ige. Tudnod kell, hogy amit 

az Ige tanít, az az igazság! El kell jutnod arra a pontra, hogy tudnod kell, hogy az az igazság.  
Teljesen mindegy, hogy milyen körülmények közé kerülsz, Isten Igéje az igazság!  
 
Lukács 6:38 
„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.” 
 
Jézus egy korábbi Igeversben itt azt mondja, hogy: én az Atyám szavait mondom!  
Jézus értette a gyarapodás törvényét. Isten Igéje, és Isten törvénye az ugyanaz! Ezért neked 

fognod kell az Igét, és jelen idıbe kell tenned, és alkalmaznod kell ezt az alapelvet! El kell kezdened 
adni!  

Valaki azt mondja erre talán, hogy: majd ha nekem jobban megy, akkor adok.  
Ha ilyen a magatartásformád, akkor soha nem fog neked jobban menni! Elıször adnod kell 

abból, amid van.  
Amikor a szegény özvegyasszony adta a kis pénzét, Jézus azt mondta, hogy: ı többet adott, mint 

ti mindnyájan! Amikor Jézus a templom kapuja elıtt nézte, hogy hogyan adnak az emberek, hogyan 
adakoznak, és nézte, hogy a gazdag emberek mennek be a templomba. Ez az özvegyasszony, aki 
nagyon szegény volt, nagyon kevés pénzt tudott csak beletenni, de a legnagyobb arányban adott. A 
legnagyobb százalékban ı adott, és Isten mindig mindent arányaiban tekint, százalékban tekint.  

 
Márk 12:41-44 
„És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet 

pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vet 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, hogynem mind 
a többi, akik a perselybe vetettek. Mert azok mindnyájan az ı fölöslegükbıl vetének; ez pedig 
az ı szegénységébıl, amije csak volt, mind beveté, az ı egész vagyonát.” 

 
Isten elvárja tehát tıletek, hogy adjatok! Amikor adsz, utána Isten azt is elvárja, hogy hidd az 

Igét! De amíg nem adtál, addig ez az Ige nem mőködik a számodra! Addig ez a te számodra csak 
jövı idı. Adjál, és neked is adatik! Ha eddig nem adtál, akkor ez a számodra nem jelent 
bıvölködést.  

Sokszor voltam olyan helyzetben, hogy volt sok pénzem, de nem volt annyi pénzem, hogy 
megtegyem, amit akartam. Ezért, mivel hittem a szívemben az Igét, elajándékoztam azt a 
pénzmennyiséget, amim volt, és hittem a szívemben, hogy Isten százszorosan, bıvölködıen 
visszaadja, és meglesz a pénzem arra, amire kellett volna.  

Ez minden alkalommal megnyitja számotokra az utat!  
Ez teljesen írásokon alapuló, hogy ha adsz, hinned kell, hogy Isten visszajuttatja hozzád. Ezen a 

területen is szükséges, hogy a hitedet fejleszd. Miután adtál, meg kell vallanod: adtam, és nékem is 
adatik. Jó mértékkel színig teltet adnak az én ölembe!  
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Át kell tehát alakítanod az Igét a megfelelı személyre, és a megfelelı igeidıre. Jövıidıbıl tedd 
át magadnak az Igét jelen idıbe, mert engedelmes vagy az Igének. Engedelmes vagy Isten Igéjének.  

Valaki azt mondja erre: Igen, én adtam, de nekem senki nem adott.  
Akkor erre én azt válaszolom: vagy te vagy a hazug, vagy Isten a hazug.  
Mit gondolsz, kire fogok tippelni?  
A te saját száddal kimondott igazságtalanságok el tudják vágni Isten áldásának a folyamát.  
És nagyon sokan ezt teszik: Adok, de úgy adok, hogy én ezt soha vissza nem várom.  
Így ne adjál! Isten azt mondja, hogyha te adsz, neked adatik.  
Ez az alázatos mód, mert ez jelenti azt, hogy aláveted magad Isten Igéjének.  
A Biblia azt tanítja, hogy: vessétek alá magatokat Isten szent kezének. Ez azt jeleneti, hogy Isten 

szent Igéjének veted alá magadat. Mikor aláveted magad az Igének, ez azt jelenti, hogy elvárod az 
Igétıl, hogy valóságba hozza azt, amire teremtetett.  

Ennek ellenére még mindig mondják az emberek sokan, hogy: én adtam, de nekem nem adatott.  
Megkérdezzük ıket, hogy: tényleg adtál? Azt mondják: igen, adtam!  
A következı lépés pedig akkor az lesz, hogy a kimondott szavaidat Isten Igéjével egy vonalba 

rendezed! Minden alkalommal vissza fogja küldeni hozzád Isten az áldást, mert ez egy élet. Ha 
hiszel Istennek. És ha hiszed, akkor ezt meg is kell vallanod a száddal. Meg kell vallanod, hogy: 
lehetıségek nyíltak a számomra, hogy adjak, és ezáltal nekem is adatik!  

Kezdd el az Igét kimondani a száddal!  
Sokan mondják, hogy: ez az én számomra nem mőködik!  
Nem vagyok meglepve rajta, mert hiszen hogy beszélsz? Te mondod ki saját magad, hogy ez 

nem mőködik a számodra. Én azt mondom ki, hogy ez az én számomra mőködik!  
Neked biztos nem mőködik, mert te azt mondod ki, hogy: nekem ez nem mőködik.  
Én viszont azt vallom meg, hogy: a számomra ez igazság, ezért nekem mőködik. 14 év óta élek 

így. Pontosabban még régebb óta, de mindenki számára fog mőködni, aki hiszi, mert Isten 
törvényérıl van szó.  

Mőködjetek együtt Isten törvényeivel! Úgy nem fogsz Istentıl kapni, hogy nem dolgozol Vele 
együtt, és nem vagy Vele egyetértésben. Amikor te egyetértésben vagy Istennel, Isten szíve izgatottá 
válik, hogy beteljesítse az İ Igéjét.  

Arra is szükség van, hogy bizonyos rossz hagyományoktól megszabadulj! Jézus azt tanította, 
hogy a hagyományaitok által a számotokra nem mőködik Isten Igéje. Ha a hagyományaitokra 
támaszkodtok, és az alapján akartok élni Isten Igéje helyett, akkor bizony bajba kerültök. Bajba 
kerültök mind az anyagi életetek területén, mind az egészségetek területén, mind a hitetek területén.  

A hagyományok sajnos nem mőködnek. Isten Igéje az, ami mőködik! 
 
2Korinthus 9:6-8 
„Azt mondom pedig: Aki szőken vet, szőken is arat; és aki bıven vet, bıven is arat. Ki-ki 

amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségbıl; mert a jókedvő adakozót 
szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy 
mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bıségben legyetek.” 

 
Tehát mindenkire vonatkozik az Ige. Bárki számára mőködik!  
Vannak, akik egyszerően csak beadják, ahelyett, hogy jókedvően adnák. Értem ezalatt, hogy van, 

amikor a prédikátorok csak siránkoznak és kéregetnek, és a végén megsajnálják ıket, és azért adnak 
nekik.  

Nem ilyenfajta adakozást tanít itt az Úr! Nem szomorúságból, nem kényszerőségbıl, hanem 
jókedvően adakozzatok! Azért adok, mert az Úr szeretete van ott a szívemben, és az Úr adja a 
szeretetét, ezért én is adok a szeretetembıl - és ha jókedvően adakoztok, akkor bıségben is fogtok 
aratni.  

Ha a rossz indíttatással adsz, akkor ez a törvényt rövidre zárja. A szíved indíttatása a kulcsa 
mindennek! A belsı emberednek kell elhatároznia, hogy adsz.  
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Soha nem azért adok elsı sorban, hogy utána kapjak. A megfelelı indíttatásnak ott kell lennie.  
Ha ezt megteszed, akkor mind Isten elıtt, mind az emberek elıtt kedves leszel. 
Mikor akarod elkezdeni Isten Igéjét cselekedni? Isten azt mondta, hogy tedd meg!  
„Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes 

elégségetek legyen.”  
Tehát ne szomorúságból, ne kényszerbıl adjál! 
Nagyon sokszor az emberek nem adnak, hanem csak beadnak, hogy az emberek nehogy rosszat 

mondjanak róluk.  
Nem igazi adásnak számít ez az Úr szemében. Az Úr szemében az az adás, amikor a szívedbıl 

adsz. Amikor a belsı emberedbıl hallod meg a hangot, hogy neked most adnod kell, akkor kell 
adnod. A szívedbıl kell adnod, és utána valld meg Isten Igéjét az anyagi életedre.  

Sok embernél az a probléma, hogy megpróbálják learatni Isten ígéreteit anélkül, hogy Isten 
Igéjét cselekednék.  

 
2Korinthus 9:10 
„Aki pedig magot ád a magvetınek és kenyeret eleségül, ád, és megsokasítja a ti vetésteket, 

és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét.” 
 
Amikor mezıgazdasággal foglalkoztam, és amikor mostanában vezetek az úton, és látom, hogy 

újra mővelik a földeket, visszagondolok azokra a napokra. Ha nem vetem el a gabonamagot, akkor 
nem fogok aratni sem.  

Úgy hiszem, hogy ezt a magyarok megértik, és úgy hiszem, hogy a Bibliának ezt az igazságát is 
a szívetekben kell hinni ahhoz, hogy mőködjön a számotokra.  

Az Isten Igéjét mőködésbe kell hozni a saját számodra!  
Isten az Igéjét arra tervezte, hogy mőködjön a számodra.  
Amikor a száddal kimondod, idézed, és Isten akaratát valósággá hozod az életedben - a saját 

szavaiddal - a te elvetett magod megsokszorozódik.  
Nem a csőrben fog a magod megsokszorozódni. Az Isten nem azt tudja megsokasítani, ami a 

bankban van neked. Isten nem ilyen módon mőködik. Isten azt tudja megsokszorozni, 
megsokasítani, amit elvetettél.  

A mag, amit elvetettél, az fog aratásba végzıdni. Ha nem veted el a magot, akkor nem fogsz 
aratni sem. Siránkozhatsz, könyöröghetsz, imádkozhatsz Istenhez, nem fog megváltozni.  

Ha nem kezded el Isten törvényét alkalmazni, és nem kezdesz el adni, akkor ez a törvény nem 
fog mőködni a számodra. Azért, mert te hiszed a Bibliát, attól még nem mőködik a számodra. 
Szükséges hozzá egy elhatározás. El kell határoznod, hogy te az Ige cselekvıje leszel.  

Ha csak megpróbálod, akkor nem fog mőködni. Ez egy teljes élet.  
Isten azt mondta, hogy éljétek ezt a fajta életet, cselekedjétek!  
Nem azt kell mondanod, hogy: bárcsak adtam volna, bárcsak elvetettem volna a gabonát még az 

esı elıtt. Az Ige cselekvıi azok, akik Isten áldásait megkapják, és ebben az éltben valóban áldást 
kapnak. Helyezd Isten Igéjét az elsı helyre az életedben! Tedd meg a minıségi elhatározást!  

Azért, mert a szomszédod számára mőködött, azért neked még nem fog mőködni. Ha csak 
megpróbálod az nem visz ikerre.  

Ismerek olyanokat, akik, csak megpróbálták. A megpróbálók soha nem mennek sikerre. A 
megpróbálók úgy mennek neki, hogy: ugyan a másiknak sikerült, és is megpróbálom, hátha nekem is 
sikerül.  

De bizony ebben az is benne van, hogy könnyen fel is fogod adni. Kimondod, hogy: 
megpróbáltam, de nem sikerült.  

Ez a probléma, hogy csak megpróbáltad. Nem tartottál ki, pedig a számodra is mőködik.  
A megpróbáló azt mondja, hogy: próbálgattam, de nem sikerült. A sikertelenség elsı jele 

elegendı arra, hogy feladják, és utána körbejárnak és mondják, hogy: annak a másiknak sem 
mőködött, nekem se fog mőködni.  
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Így, ilyen módon nem tudsz Isten Igéjében mőködni. El kell határoznod magad, hogy ezen az 
úton jársz, és ki kell tartanod benne! Aki csak megpróbálja, az nem jut sehova, mert jön a sátán, és 
kilopja a szívedbıl az Igét.  

Amikor Mária és Márta Jézussal van együtt, Mária elhatározza, hogy Jézus mellett marad, és 
hallgatja a tanításait - Márta pedig úgy dönt, hogy a háztartásban segédkezik.  

Ti is határozzátok el, hogy Jézus Krisztus szavaira figyeltek, és azt meg is cselekszitek!  
 
Lukács 10:42 
„De egy a szükséges dolog: és Máris a jobb rést választotta, mely el nem vétetik tıle.” 
 
Márk 4:16-17 
„És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, akik amint hallják az Igét, mindjárt 

örömmel fogadják, de nincsen bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság 
vagy háborúság támad az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak.” 

 


