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Alaptanítások 
Bıvölködı élet 1. – Megváltás a szegénység átka alól 

 
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.” 

 
A mai tanítás arról szól, hogy hogyan áld meg minket az Úr - minket és a mi gyermekeinket.  
A mi Istenünk az áldások Istene, és a növekedés Istene – és nekünk adta a földet az Isten, hogy 

mi növekedjünk az İ dicsıségére. 
 
1Korinthus 3:7 
„Azért sem aki plántál, nem valami, sem, aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.” 
 
Isten azt szeretné, ha életed minden területén növekedhetnél, és Vele járhatnál. Szeretné, ha 

növekednél az İbenne való ismeretben, ha növekednél a tudásban, ha növekednénk a szolgálat 
kenetében az İ jelenlétének. Isten szeretné, ha növekednénk a Szellem gyümölcseiben.  

Isten azt is szeretné, ha anyagilag is növekednénk. Ez jelenti a pénzt, és az anyagi birtoklásunkat. 
Isten azt szeretné, ha az életszínvonalunk folyamatosan növekedne. Isten azt szeretné, ha mindig 
több és több lenne a tulajdonunkban, hogy ezáltal többet tudjunk adni másoknak, és többet tudjunk 
tenni másokért.  

Hogyan tudnának a gyülekezetek fennmaradni, és a hívıket szolgálni, ha a hívık nem tudnának 
segítséget nyújtani a számukra.  

Tehát a gyülekezetnek hinnie kell a növekedésben! Hinnie kell a fejlıdésben - mert ha a hívek 
nem fejlıdnek, akkor a gyülekezet sem fejlıdhet.  

Isten azt szeretné, ha áldottak lennénk, hogy mi is áldások lehessünk mások számára.  
A mai napon tehát a szívemen az üzenet lényege ez az élet, az adakozó élet, és a növekedés 

törvénye.  
Isten a növekedés Istene. Az az İ akarata, hogy mi bıségben éljünk, és folyamatosan 

növekedjünk. De azért, mert Isten akarata ez, nem jelenti azt, hogy miránk ez automatikusan 
érvényes lesz. Isten akarata az minden ember számára, hogy mindeni üdvözüljön, senki el ne 
vesszen, de sajnos nem mindenki kapott megváltást.  

Isten akarata a keresztények számára az, hogy minden keresztény teljes legyen a Szent 
Szellemmel, hogy egészségesek legyenek, és teljesek legyenek az életükben a keresztények. Isten 
akarata az, hogy mindannyian fejlıdjenek – és sajnos nem mindenki fejlıdik. Megvan az oka, hogy 
miért nem. 

 
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 egy nagyon fontos, alapvetı Ige!  
Ezen a szalagon nagyon sok Ige fog elhangzani, mert fontos a magyarok számára, hogy ezt 

megértsék!  
Az én szüleim, akik engem felneveltek, nagyon keményen dogoztak egész életükben. 

Mondhatom azt, hogy nem voltak nagyon gazdagok, de nem voltak szegények sem. Miután 
elvégeztem az egyetemet, és elvégeztem a Bibliaiskolát, nagyon jól fizetı állásom volt, amikor azt 
abbahagytam, és elmentem szolgálatba. De volt idıszak az életemben, amikor még nem voltam 
keresztény, amikor anyagilag nehézségekben éltem, adósságaim voltak.  
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Miután az Úrhoz fordultam, az Úr megáldott, és hatalmasan fejlıdtem - és amikor elkerültem a 
szolgálatba, az Urat szolgáltam, újra jöttek a gondjaim, és volt idıszak, amikor bizony nélkülöznöm 
kellett. De akkor is tudtam a szívemben, hogy Isten akarata az, hogy én fejlıdjek.  

Mert Isten azt akarta a számomra, hogy prédikáljak, és İ megígérte az Igében, hogy minden 
szükségemet megadja - de volt idı, amikor nélkülöznöm kellett.  

Nem azt mondom, hogy nagy szegénységben éltem, vagy hogy ez kibírhatatlan volt, de ha 
tudtam volna akkor, amit ma tudok, akkor megvehettem volna mindent, amire szükségem volt.  

A mai napon elmondhatom, hogy növekedtem ezen a területen is, a hitem is növekedett. Nem 
állítom, hogy mindent tudok, a mai napon is tanulok még.  

Jézus Krisztus is maga adakozó volt, és félelmek nélkül élte az életét. Nem félt a jövıtıl. İ is 
egy adakozó volt.  

Az Úr foglalkozik velem ezen a területen, egyre inkább izgatottá válok, amikor én is adhatok. 
Isten Igéje akkor kezd mőködni majd a számotokra, amikor ti is izgatottá váltok. 

Meg lehet mondani, nagyon pontosan, hogy valakinek ez élı tudás-e a szívében, vagy pedig ha 
csak egyszerően érvelésként jön elı a fejedbıl. Tehát ezalatt értem, hogy az Írásokat, az Igéket csak 
az értelmedben próbálod feldolgozni. Mert ha az Ige élı igazság a számodra, akkor azok az Igék 
soha nem öregszenek meg a számodra, és akárhányszor hallod, mindig izgatottá válsz, amikor 
hallod. 

Például egyszer valakinek egy Igérıl beszéltem, és legyintve válaszolt: ó, hát én ezt már mind 
tudom. 

Meg tudom mondani pontosan, hogy ennek az illetınek az nem volt valóságos tudás. Nem 
mőködik az ı életében.  

Amikor az valóságos az életedben, akkor izgatottá válsz. Soha nem fáradsz el attól, hogy azt újra 
hallanod kell. Mindig is élı a számodra.  

Jézus azt tanítja, hogy: azok a szavak, amelyeket én mondok néktek, az szellem és élet a 
számotokra.  

Isten hosszú évek során foglalkozott velem az adással kapcsolatban - és ha Isten megmutatja 
most, hogy adnom kell, izgatottá válok. Jó értelemben válok izgatottá, amikor adózni kell. 
Elhatároztam, hogy Isten akaratát töltöm be az életem minden területén.  

Amikor izgatottá válsz, akkor vagy az úton, és ezt szereti Isten. 
 
2Korinthus 9:7 
„Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerőségbıl; mert a jókedvő 

adakozót szereti az Isten.” 
 
Látjátok tehát, nem törvényrıl van szó.  
De amikor ilyenné válsz, akkor tudod, hogy a hited jelen van. És amikor hittel teszel valamit, az 

tetszik Istennek, és akkor jön a gyızelem.  
Az emberek küszködnek ezen a területen. Két terület van, ahol az ördög folyamatosan fog 

üldözni az életedben. Az egyik terület, hogy megpróbál betegségekben tartani. A másik terület 
pedig, hogy az ördög megpróbál anyagilag nehézségekben tartani, szegénységben tartani. Mert 
ismeritek, az Ige is írja, hogy ı a pusztító, ı a romboló.  

Végül is az ördögöt nem lehet okolni, hogy miért akarja az embereket szegénységben tartani, 
hiszen ha valakinek van pénze, de beteg, akkor nincs semmihez sem kedve, hogy bármit is csináljon. 
Ha valaki egészséges, de nincs pénze, akkor az ember lehet, hogy sok mindent szeretne tenni, de 
nem tudja megengedni magának anyagilag.  

A legjobb természetesen, amit az ördög tenni akar veletek, hogy betegségben és szegénységben 
tart benneteket. Ha az embernek pénze is van és egészsége is van, akkor tudja megtenni, amit tervez. 
Akkor tud Isten használni benneteket. Ezért mi háborúban vagyunk a betegséggel, a szegénységgel. 
Nem akarjuk, hogy az emberek szegénységben éljenek, nem akarjuk, hogy az emberek 
betegségekben éljenek, mert Jézus Krisztus megfizetett az egészségünkért, és a gazdagságért.  
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És ha Jézus megfizetett érte, akkor mi szeretnénk, hogy azt meg is kapjuk! 
És ha elhatározod, hogy te is szeretnéd magadnak megszerezni, akkor évek hosszú során akár ki 

kell tartani emellett, mindaddig, amíg nem látod magad elıtt, és nem tapasztalod meg ennek az 
igazságát. Ha Isten megáld, és megkapod az áldásokat, akkor tudsz mások felé szolgálni.  

Az emberek egy olyan Isten után érdeklıdnek, aki egészségben és gazdagságban tartja ıket. 
Milyen Evangéliumot szeretnél? Az örömhírt szeretnéd hallani! A szegénység és a betegség híre az 
nem örömhír! 

Jézus Krisztus Isten felkentje volt, hogy hirdesse a szegényeknek az Evangéliumot.  
Mi az örömhír a szegények számára? Az örömhír az, hogy nem kell szegénységben maradnotok! 
Mi az örömhír a megtört szívőek felé, a szegények felé, a megsebesültek felé? Az, hogy 

meggyógyulhatnak!  
Dicsıség Istennek, egy olyan Istenünk van, aki áldani akar minket! 
Nagyon egyszerően szeretném a következıben vinni a tanítást, és Igéket fogunk felolvasni. 
Nagyon régen elhatároztam, hogy ezt a fajta életet fogom élni, és az én számomra mőködik. 

Ismerek olyan magyarokat, akik szintén elhatározták, hogy ilyen életet élnek, és az ı számukra 
szükséges lesz, hogy nehogy félúton feladják. Szükséged lesz ezekre az Igékre, hogy a hitedet 
megalapozd! 

 
Példabeszédek 3:9-10 
„Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjébıl. Ekképpen 

megtelnek a te csőreid bıséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.” 
 
Nézzük meg azt a szót: „tiszteld” . Tisztelni Istent. Ez egy törvény, amit itt olvastunk. Hasonló 

törvény, mint a gravitáció törvénye. Amikor a szobában sétálunk, nem kell félni attól, hogy 
felemelkedünk a plafonhoz. Azt is tudod, hogy ha valamit kidobsz az ablakon, akkor az leesik a 
földre, és nem száll fölfelé. Ez minden nap ugyanúgy van, mint például dolgok sem változtatják a 
színüket. Mindegy teljesen, hogy egy fehér, vagy egy fekete bırő ember lép ki az épületbıl, a 
gravitáció örvénye mind a kettıjükre ugyanúgy fog hatni.  

Isten itt azt mondja, hogy ha te így teszel, akkor ez fog történni. Ha az Ige ezt így írja, akkor ez 
valóban így fog történni. Ha Isten mondja ezt neked, akkor számíthatsz rá!  

„Ekképpen megtelnek a te csőrjeid elégséggel.”  
Az elégség az több, mint amennyire szükséged van. Igaz, hogy marháról van szó, és minden 

jövedelmed zsengéjérıl, de ez mindenre alkalmazható. Tehát így fogalmazhatnánk: ha te 
megtiszteled az Urat pénzzel, és a te növekedésednek minden zsengéjébıl.  

Mi az, amit itt mond az Ige? Ha Istent helyezed ebben az elsı helyre, akkor Isten tud neked 
visszaadni.  

Vagyis más szóval megint, ha te biztosan gondot viselsz Isten irányában, akkor İ is biztosít 
téged, hogy a te dolgaidat gondján viseli. De ehhez az kell, hogy te elıször İt tiszteld magad elıtt! 
Az İ dolgait vedd a magad dolgai elé. Isten dolgait helyezd a saját dolgaid elé!  

Sokan mondják erre, hogy: igen, igen, ámen - de nem gyakorolják.  
 
Máté 6:33 
„Hanem keressétek elıször Isten országát, és az İ igazságát; és ezek mind megadatnak 

néktek.” 
 
Az İ dolgait keressétek elıször!  
Nagyon sokan nem így teszik. Mert az ı adásuk Isten felé nem elsıdleges, hanem sokadlagos. 

Mindent úgy tesznek, ahogy nekik tetszik: a lakás festése, az autóval való foglalatoskodás. Tehát a 
saját dolgaikat helyezik elsı helyre, és utána valamennyicskét adnak – és ez így van náluk.  

Ezáltal megsértik a növekedés törvényét, mert Istent kell elsı helyre helyezned! 
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Amikor arról beszélünk, hogy Istent elsı helyre tenni, akkor a tizedrıl is beszélünk. Nagyon sok 
érvelés és félreértés van ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Azt hiszik az emberek, hogy a tized 
egyszerően csak tíz százalékot jelent, valaminek a tíz százaléka.  

Sokszor azok a keresztények, akik nemrég váltak keresztényekké, nem értik, mit jelent a tized.  
Ausztráliában egyszer beszéltem egy emberrel, aki rákbetegségbıl gyógyult meg, hitember volt. 

És azt mondta nekem, hogy: hát, hiszen mi nem vagyunk a törvények alatt, mi az Újszövetség alatt 
vagyunk. Ezért azt mondta, hogy: én nem fogok tizedet fizetni, hanem követem a Szellem vezetését. 
Azt mondta, hogy: én a mai napokban nem hiszek a tizedben!  

Tehát abban az idıben ı nem értette az Igéket. 
Ábrahám maga is tizedet fizetett, Jákób is tizedet fizetett, és ezt belsı megértés alapján kapták. 

És mindez 430 évvel a törvény kezdete elıtt volt!  
Tehát ez nem olyan, ami Isten felé egy számla törlesztése lenne! Isten Igéje mindig 

kinyilatkoztatott tudás. Azért adja Isten, hogy neked segítsen.  
És mi nem akarunk senkire sem nyomást gyakorolni most. Egyszerően Igéket fogtok hallani.  
Ez az ember elhatározta, hogy ı fog adni. Találkoztam vele úgy hat hónapra rá, azt mondta, hogy 

lehet, hogy elkezd majd tizedet fizetni. Kérdeztem tıle, hogy: hát követed a Szent Szellem vezetését 
az adakozásban is, nem? Azt mondta: igen. Többet adott, mint tíz százalékot, és valóban követte a 
Szent Szellem vezetését. 

A mi számunkra is ezt kell tenni: az Igék alapján követni a Szent Szellem vezetését.  
Az emberek szeretnék a Szent Szellem vezetését követni, és egészséget, gyógyulást akarnak, 

anyagi áldást akarnak, de ezen a területen nem akarják meghallani a Szent Szellem hangját. De ha 
boldogulni akarsz, akkor a Szent Szellem hangját, és a saját szellemed hangját minden területen meg 
kell hallanod! Ezen a területen is!  

Isten nem szeretné, ha a dolgok birtokolnának téged, és egyáltalán nem bánja, ha birtokodban, 
tulajdonodban vannak dolgok, de İ szeretné neked adni.  

Amit tehát most hallotok, ez nem azért van, hogy titeket nagyobb megkötözésekbe tegyen, 
hanem hogy szabaddá tegyen! De ez is kötöttséggé válhat, ha nem érted meg a szívedben! Nem 
lehetsz bőntudat alatt, mert akkor nem mőködik!  

Ezért mutatjuk be a bibliai Igéket, hogy a szívedbıl adakozzál, és jókedvően adakozzál.  
Nézzük meg tehát ezeket az Igéket! 
 
Galata 3:13-17 
„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén 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. Atyámfiai! Ember szerint szólok. Még 
egy ember által hitelesített végrendeletet sem lehet érvényteleníteni, sem ahhoz hozzátenni. Az 
ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ı magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint 
sokról; hanem mint egyrıl. És a te magodnak, aki a Krisztus. Ezt mondom tehát, hogy a 
szövetséget, melyet elızıleg Isten megerısített a Krisztusra nézve, a négyszázharminc esztendı 
múlva adott törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.” 

 
Szeretnénk, ha megértenétek ezekbıl az Igékbıl, hogy Ábrahám 430 évvel a törvény elıtt már 

részesedett a tized törvényében.  
Nézzétek meg a 18. verset: 
 
Galata 3:18 
„Mert ha törvényb ıl van az örökség, akkor többé nem ígéretbıl; Ábrahámnak pedig ígéret 

alapján ajándékozta azt az Isten.” 
 
Ezért ez a mai napnak is a törvénye - íratlan és írott törvénye. 
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Zsidó 7:1-8 
„Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leverésébıl 

visszatérı Ábrahám elé ment, és ıt megáldotta, Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenbıl, 
akinek neve elıször azt jelenti: igazság királya, azután pedig Sálem királya, azaz békesség 
királya is. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem 
életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad mindörökké. 
Gondoljátok csak el, mily nagynak kell lennie, ha Ábrahám, a pátriárka tizedet is adott neki a 
zsákmányból. És bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatuk van, 
hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptıl, azaz a saját atyafiaiktól, jóllehet ık is az 
Ábrahámágyékából származtak. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett 
Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta, Pedig minden ellenmondás nélkül való, 
hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, 
akir ıl bizonyságot tesznek, hogy él:” 

 
Fontos, hogy a 8. versben lássuk: „itt ugyan halandó emberek szednek tizedet - ott pedig a 

mennyországban Jézus. „Ott pedig az, akirıl tanúbizonyságot tesznek, hogy ı él”– ez Jézus.  
Értitek, hogy Istennek a mennyországban nincs szüksége a ti pénzetekre? Tehát İ nem veszi 

közvetlenül a ti pénzeteket magához, hanem a hiteteket veszi. Azok fogadják tehát a tizedet, itt lent a 
földön, akik meghalnak, halandó emberek – vagyis a gyülekezet.  

Itt olvashatjátok a Bibliában! 
A kérdés az, hogy Isten meg tud-e bennetek áldani fejlıdéssel?  
Tehát nem adósságot fizetünk!  
Nézzünk meg újra Igéket az Ószövetségbıl! Tehát nem, mint törvényt, hanem mint példákat. 

Nem tartozunk az Ószövetség törvényei alá! Egyetlen egy törvény alá, a szeretet törvénye alá 
tartozunk. De ennek ellenére vannak szellemi törvények, amelyek érvényesek az életünkben! 
Látjátok: Ábrahám és Jákób megkapta a szívében ezt a szellemi törvényt, még a törvény elıtt, az 
ószövetségi törvények elıtt.  

Nektek is belsı megértés által kell megkapnotok - mert ha nem így teszitek, nem fog mőködni, 
És ha ezt megértitek, akkor jókedvő adakozók lesztek. 

Figyeljétek meg majd: a föld zsengéjét használja a Biblia. Ez is egyfajta kifejezése a tizednek. Ez 
az Ige sem a törvény kereteiben szerepel!  

 
2Mózes 23:19 
„A te földed zsengéjének elsejét vidd el a te Uradnak Istenednek házába. Ne fızd meg a 

gödölyét az ı anyjának tejében.” 
 
5Mózes 14:22 
„Esztendırıl esztendıre tizedet végy a te magodnak minden termésébıl, amely a te 

mezıdön terem.” 
 
5Mózes 26:2 
„Akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjébıl, amelyet nyersz a te földedbıl, 

amelyet az Úr, a te Istened ád néked; és tedd kosárba és menj oda a helyre, amelyet kiválaszt 
az Úr, a te Istened, hogy ott lakozzék az İ neve;” 

 
3Mózes 23:10, 14 
„Szólj Izrael fiainak és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, amelyet én adok 

néktek, és megaratjátok annak vetését: a ti aratástok zsengéjének elsı kévéjét vigyétek a 
papnak… Új kenyeret pedig és pergelt búzaszemeket és zsenge kalászokat ne egyetek mind a 
napig, amíg be nem viszitek a ti Isteneteknek áldozatát. Örök rendtartás ez nemzetségrıl 
nemzetségre minden lakóhelyeteken.” 
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Látjátok tehát, mit tesznek? Megtisztelik az Urat minden termésük zsengéjével. Vagyis ezáltal 
Istent dicsıítik, és elismerik, hogy İ adta nekik a termést. 

 
3Mózes 27:30 
„A földnek minden tizede, a föld vetésébıl, a fa gyümölcsébıl az Úré; szentség az az 

Úrnak .” 
 
A ’szentség’ annyit jelent, hogy különítsétek el az Úrnak, az İ egyedüli használatára. A 

’szentség’ annyit jelent, hogy azt nem én használom el, hanem az Úrnak adom, hogy İ használja, az 
İ céljaira. 

 
4Mózes 18:12-14 
„Az olajnak minden kövérjét, és minden kövérjét a mustnak és gabonának, azoknak 

zsengéit, amelyeket az Úrnak adnak, tenéked adtam. Mindennek elsı gyümölcsei az ı 
földjükön, amelyeket az Úrnak visznek, tiéid legyenek; mindenki, aki tiszta a te házadban, 
egye azokat. Minden, ami teljesen Istennek szenteltetik Izraelben, tiéd legyen.” 

 
Ez tehát egy nagyon erıs igei alapot adott. Hogyha kívánjátok, Mózesbıl 5. könyvébıl a teljes 

26. fejezetet elolvashatjátok, ami a tizeddel kapcsolatban szól! 
 
5Mózes 26:11-16 
„És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te házad 

népének; te és a lévita, és a jövevény, aki közötted van. Ha a harmadik esztendıben, a tizednek 
esztendejében minden termésedbıl egészen megadod a tizedet, és adod a lévitának, a 
jövevénynek, az árvának és özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, és jól lakjanak: 
Akkor ezt mondjad az Úr elıtt, a te Istened elıtt: Kitakarítottam a szent részt a házból, és 
odaadtam azt a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek minden te parancsolatod 
szerint, amelyet parancsoltál nékem; nem hágtam át egyet sem a te parancsolataidból, sem el 
nem felejtettem! Nem ettem belıle gyászomban, nem pusztítottam belıle tisztátalanul, és 
halottra sem adtam belıle. Hallgattam az Úrnak, az én Istenemnek szavára; aszerint 
cselekedtem, amint parancsoltad nékem. Tekints alá a Te szentségednek lakóhelyébıl a 
mennyekbıl, és áldd meg Izraelt, a Te népedet, és a földet, amelyet nékünk adtál, amint 
megesküdtél a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet. E mai napon az Úr, a te Istened 
parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és 
cselekedjed azokat teljes szívedbıl és teljes lelkedbıl!”  

 
Tudjuk azt, hogy ez az Ószövetségben, a törvények alatt volt. Így tisztelték meg az Urat, így 

adták a dicsıséget neki: minden jövedelmük elsı zsengéjét az Úrnak adták.  
Nézzük meg, mit mond Jézus a tizedrıl! 
 
Lukács 11:42 
„De jaj néktek, farizeusok! Mert megadjátok a tizedet a mentából, rutából és minden 

paréjból, de hátrahagyjátok az igaz ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezeket kellene 
cselekedni, és amazokat sem elhagyni.” 

 
Látjátok tehát, a farizeusok nagyon pontosan tartották be a tizedet, még, ha mondhatnánk, a 

sóból és a borsból is megadták a tizedet. Jézus mondja, hogy ezt bizony meg kell tenni - de valami 
mást elhanyagoltak. Ez pedig az ítélet volt, és Isten szeretete.  

Nagyon sajnálom ezt mondani, de köztünk is vannak ilyen keresztények. És sok olyan 
keresztény van, aki mind a kettıt elhagyja. Nem ítélik meg magukat, nem szeretik Istent a szívükbıl, 
és tizedet sem fizetnek. Ez annyit jelent, hogy nem tisztelik meg Istent az életükkel. 
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Márk 12:17 
„És felelvén Jézus, monda nékik: Adjátok meg ami a császáré, a császárnak, és ami az 

Istené, az Istennek. És elálmélkodának İrajta.” 
 
Mondja Jézus, hogy: ami a császáré, azt adjátok meg a császárnak, de ami Istené, azt Istennek 

adjátok!  
Van-e valami, amit Istennek az Újszövetségben adnotok kell? Az Ószövetségbıl most már 

ismerjük, hogy minden jövedelem tizede Istenhez tartozott.  
Az Újszövetségben találtok ilyen utalást? Istennek szüksége van arra, hogy adakozzatok, hiszen 

a szolgálatát nem tudja máshogy vinni itt a földön. Ezért mondja Jézus, hogy adjátok meg Istennek, 
ami Istené. Jézus itt a zsidókkal beszélt, akiket erre nem kellett tanítani. Mert ık generációról 
generációra tudták ezt az igazságot, és gyakorolták is.  

A tized nem csak tizedrészt jelent, hanem mindennek az elsı legjobbja! Vagyis a jövedelmed 
legfrissebb része. 

 
1Sámuel 2:30 
„Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jóllehet megmondottam, hogy a te házad és 

atyádnak háza mindörökké énelıttem jár; de most, azt mondja az Úr, távol legyen tılem, mert 
akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megvetnek, 
megvettetnek.” 

 
A lényeg itt, azt mondja az Úr: akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. 
 
Példabeszédek 3:9 
„Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjébıl.” 
 
Tiszteld az Urat minden jövedelmedbıl! A te egész jövedelmed zsengéjébıl. Az egész 

jövedelmedbıl!  
Nagyon sok helyen találkoztunk ezzel a szóval: tiszteld az Urat. A tiszteletnek része pedig az, 

hogy adsz az Úrnak. Kapcsolat van közte. A tisztelet nem csupán annyit jelent, hogy tizedet fizetsz, 
de azt jelenti a tisztelet, hogy igenis belenyúlsz a zsebedbe.  

Hogyan lehet tisztelni valakit? Minden jövedelmedbıl.  
Tudjátok, hogy lehetséges az, hogy fizeted a tizedet, és mégsem vagy tisztelettel az Úr felé? Van 

élı példája ennek a mai gyülekezeti korszakban: mert az emberek úgy fizetik a tizedet, mintha a 
számlájukat fizetnék, vagy mintha törvény alatt lennének, mintha az adósságukat fizetnék.  

Én nem így tekintek a tizedre, mintha egy számlafizetés lenne, vagy adósságfizetés!  
Sajnos ennek ellenére nagyon sok ember fizeti így a tizedét, mintha egy számlát fizetne. 

Megadják magukat, hogy: én ezzel, tartozom Istennek!  
Ahogy az elıbbiekben beszéltem a barátomról, aki azt mondta, hogy nem tizedet fog adni, 

hanem figyeli a Szent Szellem vezetését. Ha azt állítod, hogy a Szent Szellem vezetése alatt adsz, és 
folyamatosan kevesebbet adsz tíz százaléknál, akkor nem a Szent Szellem vezetése alatt vagy!  

Nagyon komoly dolog a Szent Szellem vezetését követni!  
Nézzétek csak meg, hogy az állam mennyit szed be, mint személyi jövedelemadót. Az emberek 

nem lelkesednek az adókkal kapcsolatban sem. Van olyan ráta, ahol már 40 százalékot jelent ez az 
adó. Az emberek ilyenkor bizony már ellene vannak az ekkora adásnak. De Isten soha nem emelte 
fel az İ százalékát! Azt csak a kormány teszi, hogy állandóan emeli az adókat.  

Jobban elszántuk magunkat a kormány felé, mint Isten felé? 
Azok az emberek, akik állandóan csak vitatkoznak a tizeddel kapcsolatban, azok nem veszik 

komolyan Isten Igéjét. Mert amikor az igazságot megkapod a szívedben, akkor nem arról fogsz 
vitatkozni, hogy a tizedbıl hány százalékot tudsz magadnak visszatartani, hanem csak azt fogod 
keresni, hogy mennyit tudsz tenni Isten országának.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

15/8 Jim Sanders – Alaptanítások: Bıvölködı élet 1. 

 

Ha csak vitatkozni van kedved róla, akkor még nem értetted meg a lényegét!  
Egy jobb szövetségünk van, és rosszabbul kellene adakoznunk, mint ahogy azt az Ószövetségben 

tették? Egy jobb szövetségünk van, jobb ajándékaink vannak, és egy jobb Közbenjárónk van! És az 
adakozásban rosszabbul kellene vinni a dolgunkat, mint ahogy azt az Ószövetségben tették?  

Jézus azt mondja, hogy ezt meg kellene tenni!  
És amikor arról van szó, hogy Istennek tudsz adni, akkor azt minél nagyobb mértékben kellene 

tenni. Nem azt kellene nézni, hogy mennyire tudod összezsugorítani! 
Nem a tíz százalékon van tehát a hangsúly, hanem annak a kérdése, hogy tiszteld meg Istent. 

Tehát minden növekményednek azt a részét leadni Istennek.  
A kérdés tehát az, hogy Istent helyezed-e elsı helyre. Amikor adsz, akkor igaz szívvel kell adni, 

hittel kell adni, és fölemelni a hitedet Istenhez! Olyan szívvel adni, hogy: Uram, elismerem, hogy ez 
Tıled jött. Nem lenne nekem ez, ha Te nem áldottál volna meg engem. Elismerem azzal, hogy adtam, 
hogy Te vagy az én forrásom, mindenben! Minden tökéletes és igaz ajándék Tıled jön, Atyám! Ezért 
visszaadom Neked, Atyám, mert szeretném támogatni a Te munkádat! Szeretném, ha a Te 
gyülekezeted mindenben részesülne, amire szüksége van! Mindenbıl a legjobb lenne neki! Ezért én 
boldogan adok, Uram! Mert tudom, hogy ott még sokkal több van, ahonnan te ezt adtad nekem! 
Ezért én ezt a pénzt elengedem probléma nélkül! Mert tudom, hogy Te onnan bıségesen tudsz adni, 
ahonnan ez jött! 

Az Újszövetségben Isten nem örül, csupán ha csak adsz pénzt. Teljesen mindegy, hogy mennyit. 
Ha azt nem a Szellem vezetése alatt teszed, és nem hitben teszed, és nem hitbıl teszed, nem fog 
tetszeni az Úrnak. Teljesen mindegy, hogy mennyi pénzrıl van szó, ezt hitben kell megtenni, a 
szellemben, a szívben.  

Amikor ezt megérted, és elkezded ezt gyakorolni, amikor elkezded Isten dolgait az elsı helyre 
tenni, akkor mondhatod, hogy elkezdtél Isten dolgai felıl érdeklıdni. 

Isten dolgait a te saját dolgaid elé kell helyezni! Ezt a fajta magatartást csak belsı megértés után 
fogod tudni megtenni. És az életedben módosításokra, és változtatásokra lesz szükség, mert az 
emberek eredendıen nem így gondolkodnak. 

Nézzük meg Káin és Ábel példáját! Egyikıjük belsı megértésben és hitben adott az Úrnak 
áldozatot, a másik pedig csak egyszerően hozta az áldozatát. 

 
Zsidó 11:4 
„Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot nyert 

afelıl, hogy igaz, bizonyságot tevén az õ ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél.” 
 
1Mózes 4:4 
„És Ábel is vive az ı juhainak elsı fajzásából és azoknak kövérségébıl. És tekinte az Úr 

Ábelre és az ı ajándékára.” 
 
Ábel tehát véráldozatot mutatott be Istennek juhainak elsı fajzásából, és azoknak a 

kövérségébıl. A legjobbat vitte Isten elé. Isten Ábelre, és az ı ajándékára tekintett.  
 
1Mózes 4:5 
„Kainra pedig és az ı ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede, és fejét 

lecsüggeszté.” 
 
Isten tehát nem tekintette Káin ajándékát. Káin a föld gyümölcsébıl vitt az Úrnak. İ úgy 

gondolta, hogy ez a legjobb. Isten nem érdeklıdött a föld gyümölcseibıl. Ábel viszont a juhaiból, és 
az állatainak elsı legjobbjából vitt véráldozatot.  

Nem hitben adja az ajándékot az, aki nem a legjobbat adja az Úrnak - és ha nem a tıled telhetı 
legjobbat adod és teszed, azt úgyis tudja a szíved. A hit a szívbıl ered.  
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Káin megharagudott Ábelre, hiszen az ı áldozata az csak a hústestébıl eredt. Olyan mérges lett a 
testvérére, hogy megölte a testvérét. 

Ha nem Istent helyezed az elsı helyre az életedben, a te szíved tudja azt.  
Tudjátok azt, hogy Isten jobban érdeklıdik a szívetek iránt, mint a pénzetek iránt? Az İ 

szolgálatához az szükségeltetik, hogy pénz legyen hozzá, de Isten jobban érdeklıdik a szívünk iránt, 
hogy valóban a szívedbıl a legjobbat tegyed! És mindenki különbözı helyeken, különbözıképpen 
tudja ezt megtenni, hogy Istent valóban mindenki az elsı helyre helyezze az életében, minden más 
fölé. Isten tudni akarja, hogy ez így van nálad! 

Amikor az ember a zsebébe nyúl, akkor kész tények elé van állítva.  
Van egy vicc errıl: amikor az emberek vízkeresztségben részesülnek, víz alá merülnek, akkor a 

pénztárcájukat kiveszik a zsebükbıl, és azt föltartják, hogy nehogy az a víz alá kerüljön. Mindent az 
Úrnak szentelnek és ajánlanak, kivétve a pénztárcájukat.  

Amikor pénzrıl esik szó, van, aki elfordul, megsértıdik.  
Nagyon pontosan tudom azt, hogy vannak olyan szolgálók, akik ezeket a szent Igéket arra 

használják, hogy az embereket manipulálják.  
A keresztények között is vannak sajnos olyanok, akik arra használják a keresztény Igéket, hogy 

saját hasznukra fordítsák az anyagiakat.  
Voltam már olyan keresztény alkalmon, ahol valaki prófétált, és a pénzrıl prófétál, hogy a pénz 

az ı zsebébe kerüljön. Olyan korrupt, ahogy csak el tudod képzelni!  
De sajnos Isten igaz dolgai mellett mindig meg lehet találni a hamisítványt. Megvannak azok a 

szolgálók, akiket valóban Isten hívott el szolgálatra, és mindig megvannak a hamisítványok is.  
De ettıl még Isten Igéjének alapelvei igazak maradnak! Isten nekünk adta az İ Szent Szellemét, 

és a Szent Igéjét. Meg tudjuk különböztetni, mi az, ami igaz, és mi az, ami helytelen.  
Te is meg tudod különböztetni, hogyha a szívedet hallgatsz, a Szent Szellem vezetésén keresztül, 

hogy kik az igaz szolgálók, és kik azok, akik csak magukat nevezik ki.  
Ha a pénzedet átadod olyan szolgálónak, akirıl késıbb kiderül, hogy csak hamisítvány volt, tehát 

kiderül, hogy becsaptak, akkor sokkal inkább magadra legyél mérges, mint arra, aki becsapott. Mert 
ha imádkoztál volna, és a Szent Szellem vezetésén keresztül tetted volna, akkor nem helytelenül 
tetted volna! És nem maradtál volna azzal a csoporttal, akivel maradtál, aki magát csak egyszerően 
kinevezi szolgálónak. 

Van olyan is, hogy az emberek eleinte helyes úton indulnak, és késıbb letérnek egy 
mellékvágányra. Sajnos ilyet is sokat láttam: igazi Isten elhívottjait, felkent szolgálókat, akik 
helyesen indultak, és tévútra tértek.  

Ezért imádkoznod kell minden döntésed elıtt, és a Szent Istentıl kell tanácsot kérned! 
Olyat is láttam sajnos, hogy szent felkentjei az Úrnak, szent szolgálók tökéletesen végezték a 

munkájukat, és aztán csak abbahagyták. Nem tesznek ma semmit az Úrért.   
A keresztények, azok mindannyian emberi lények, ezért szükségük van arra, hogy a tévedéseiket 

kiküszöböljék, és Isten Szelleme vezesse ıket mindenben! Mindig a szellemedben ellenırizd le, amit 
tenni szeretnél! 

Az üzletemberek is így teszik, mielıtt befektetik a pénzüket: megnézik pontosan, részletekig 
menıen, hogy hova helyezik a pénzüket, és a pénzüket utána is követik. De amikor az emberek a 
szellemi dolgok irányába lépnek, akkor elvesztik a józan ítélıképességüket, és sajnos a szellemi 
értelemben is lehet rossz befektetéseket megtenni, ugyanúgy, mint fizikai értelemben.  

Éppen tegnap beszéltünk egy keresztény testvérünkkel, aki nagyon meggondolatlanul fektette be 
az összes pénzét egy vállalkozásba. Ez az illetı, aki a pénzt kölcsönkérte tıle, rám hivatkozott, habár 
én ıt soha nem láttam, és nem ismertem. Azt mondta, hogy Párizsban ismerkedett meg velem, de én 
ott soha nem jártam! Tehát nekem semmi közöm nem volt ehhez a dologhoz, az illetınek kellett 
volna imádkoznia efelıl!  

Olyan hazugságokat is lehet hallani, hogy emberek kijelentik magukról, hogy Isten felkentjei, és 
az én tanítványaim, habár soha a környezetemben sem voltak. Olvashatsz ilyenekrıl újságban, vagy 
láthatod ıket a TV-ben. Semmi közöm hozzájuk!  
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Tehát olyat is vethetsz a földbe, amely nem fog termést hozni. Más szóval olyan helyekre is 
adományozhatsz pénzt, amely nem helyes, és olyan embereknek is segíthetsz rossz vezetés által, 
akik hibákban vannak, akik tévelyegnek – és ezt nyilván nem akarod tenni!  

Maga az apostol is írja a Bibliában, hogy az emberek tévtanításokat hirdetnek. Ezeket ne 
fogadjátok be a házaitokba! Ne legyetek részesei annak, amit ık tesznek!  

A Biblia azt is tanítja, hogy ne akarjatok mindannyian tanítók lenni, mert azokra súlyosabb ítélet 
vár! És sajnos vannak olyan tanítók, akik hibákban vannak, tévedésekben vannak - és Isten azt 
mondja, hogy ezeket a gyümölcseikrıl fogod megismerni. Az ı tanításaik embereket keserítenek 
meg, és gyülekezeteket osztanak meg. Bármi, ami megosztottságba és küzdelmekbe visz, az nem 
Istentıl van! Oda egy forintot sem kell tenned, ahol ilyet látsz! 

János azt mondta, hogy az ilyennek még annyit se mondjál, hogy: Isten áldjon meg - hiszen nem 
akarhatod Istentıl, hogy az ı helytelen dolgaikat Isten megáldja. És Isten amúgy sem fogja 
megáldani ıket. Imádkozhatunk értük, szeretetben járhatunk velük, de szükséges, hogy onnan kijöjj! 
Mert nem szabad a hibát és a tévelygést támogatni! A megosztottságot, a szakadást, a győlöletet!  

A mi Istenünk, aki a mennyei trónon ül, és Jézus pedig az İ jobbján - nekik nincs szükségük 
pénzre! Nekik személyesen nincs szükségük semmire. De az İ embereinek, az İ gyülekezeteiknek, 
és az İ munkásaiknak, a szolgálóinak szükségük van anyagi dolgokra És Isten személyesen a 
sajátjának veszi, amit nekik adsz. 

 
Máté 25:40 
„És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben 

megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” 
 
Azt mondja az Úr, hogy: „ha a legkisebb atyámfiai közül a legkisebbel tettétek, akkor énvelem 

tettétek.” Isten soha nem felejti el azt a jót, amit az ı legkisebbjeivel tettél! 
Valamit szeretnék megemlíteni a tizeddel kapcsolatban. Nem fogod megtartani. Ha nem Istennek 

adod, akkor az átok fogja megtenni azt. Ha Istent megtiszteled, és İt helyezed az elsı helyre, akkor 
az a 90%, ami neked marad, sokkal feljebb fog téged vinni, és fejlıdni fog, mint az a 100, amit 
magadnak megtartottál volna.  

Istent tisztelni annyit is jelent, hogy elismerni a te forrásaidat, és meg fog áldani téged, és İ fog 
téged növekedésben megáldani.  

Az elsı törvényt így fogalmazhatjuk tehát: helyezd Istent az elsı helyre! İt tiszteld! İt tiszteld 
mindenek felett!  

Az Ószövetségben nagyon sok Ige található Isten tiszteltérıl.  
A Máté 6:35-ben olvashatjátok, hogy keressétek elıször az İ királyságát, és az İ igazságát, és 

mindezek megadatnak néktek. Tehát Istent helyezzétek elsı helyre, İt keressétek elıször, és minden 
más megadatik néktek. 

 
Aggeus 1:1-6 
„Dáriusz király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak elsı napján szóla 

az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a 
Jehosadák fiának, a fıpapnak, mondván: Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e 
nép: Nem jött még el az idı, az Úr háza építésének ideje! Az Úr pedig így szól Aggeus próféta 
által, mondván: Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház 
romban áll? Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útjaitokat! 
Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem 
részegedtek; ruházkodtok, de meg nem melegedtek, a bérlı is lyukas zacskóra bérel.” 

 
Voltatok már ilyen helyzetben, vagy ismertetek-e valakit, akinek lyukas volt a zacskója, a 

szatyra. Betette a pénzét, bármennyit is, mindig üres maradt.  
Ennek megvan az oka. Nézzük mg a választ erre: 
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Aggeus 1:7-9 
„Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útjaitokat! Menjetek fel a hegyre, 

és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsıíttessem, azt mondja 
az Úr. Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? 
Azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek, 
mindenki a maga házához.” 

 
Tehát mondja az Úr, hogy figyeljétek, gondoljátok meg jól az útjaitokat! Mert azt hiszitek, hogy 

léptek egyet elıre, és közben két lépést hátra léptetek. Bár keményen dolgoztok, hogy legyen nektek, 
mégis nagyon kicsi a növekményetek. Úgy tőnik, mintha lyukas lenne a zacskótok, amibıl minden 
kihullik.  

És eközben ezt mondták ezek az emberek, hogy: az idı még nem jött el arra, hogy az Úr házát 
építsük. De az Úr azt mondja, hogy: arra bizony itt van az idı, hogy a ti mennyezetes házatokat 
építsétek, hogy ott lakjatok!  

Ez tehát a világ mentalitása. 
Azt mondják az emberek, hogy: most nem tudok semmit sem adni az Úrnak, de majd egy napon, 

amikor már gazdagabb leszek, akkor majd valamit teszek az Úrnak.  
Igen, ezt lehet hallani elég sőrőn: amint majd képes leszek rá, majd akkor teszek valamit az 

Úrnak.  
De tudatlanul, vagy tudatosan megsértitek az elsı parancsolatát a növekedésnek! A saját 

dolgaitokat helyezitek elsı helyre, és nem Istenét. Azt mondjátok: amint majd ezeket az 
adósságaimat letörlesztem, majd akkor fordulok Isten felé. Elıször fel szeretném építeni a házamat, 
és majd aztán a többi. Elıször szeretném a kocsimra valót összehozni.  

Sajnos ezáltal Isten törvénye ellen mőködsz. 
Isten senkit nem kér arra, hogy a megmutatottnál nagyobb mértékben megerıltesse magát. Csak 

ott, ahol éppen vagy, ott helyezd Istent az elsı helyre!  
Karizmatikus körökben szokásos mondani, hogy: én majd nagy mennyiséget adok az Úrnak! 

Nagy üzleti vállalkozásba kezdek, és majd utána tudok adni az Úrnak.  
De sajnos ez is megszegése az isteni törvénynek, mert saját magadat helyezed elsı helyre.  
Mi itt a valóságos dolgokról szólunk! 
Ahelyett tehát, hogy vársz majd a jobb idıkre, abból, ami most van, abból kell adnod! Abból kell 

mőködnöd, amennyi most van!  
Az emberek nagyon sokszor nyöszörögnek és sírnak, hogy az ördög megtámadja az ı anyagi 

életüket. Az igazság az, hogy semmi köze az ördögnek ehhez! Hanem egyszerően saját magadat 
zavartad össze!  

Van egy ilyen mondás mifelénk: hogyha az ördög egy kis vékony sárgarépát megvillant a 
szemetek elıtt, már az ki tud benneteket téríteni az isteni útról.  

A valóság az, hogy saját magatokat helyezitek az elsı helyre, Isten helyett!  
Nézzétek meg a költségvetéseteket, mi az, ami Isten számára megy, és mi az, ami saját magatok 

számára megy! Egyszerően tartsál bőnbánatot a múltadról, és feledkezz meg róla!  
Isten nem azt várja, hogy minden forintodat az adományos dobozba tedd, és hogy éhen haljál! 

Tehát nem arról van szó, a keresztényeknek a konzerves dobozból kellene enniük! A szívetekben 
kell meggyızıdni ennek az igazságáról! El kell kötelezni magatokat a szívetekben, hogy: én Isten 
dolgait helyezem az elsı helyre! Sokkal inkább érdekel az, hogy mit tudok adni Istennek, mint az, 
hogy mi lesz nekem! 

Ezt hívják a magvetés életformájának.  
Isten szeretné, ha minél inkább használnád a hitedet. Hogy Isten munkásainak vessél, sokkal 

inkább szeretné, minthogy saját magadnak kebelezd be a dolgokat!  
Sajnos a keresztények ezt inkább visszafelé, fordítva csinálják. Tehát fordítva teszik a dolgokat. 

Sajnos olyanokra is igaz ez, akiket hitembereknek lehetne nevezni, Ige embereknek, bibliai 
embereknek. 
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Aggeus 2:15-18 
„Most azért jól gondoljátok meg e naptól fogva az elmúltakat is, mielıtt még követ kıre 

tettek volna az Úr hajlékában! Azelıtt elmentek a huszas garmadához, és tíz lett; elmentek a 
sajtóhoz, hogy ötven vederrel merítsenek, és húsz lett. Megvertelek titeket üszöggel, ragyával, 
és kezetek minden munkáját kıesıvel, és még sem hajoltatok hozzám, azt mondja az Úr. Jól 
gondoljátok hát meg e naptól fogva az elmúltakat is! A kilencedik hónap huszonnegyedik 
napjától, attól a naptól fogva, amelyen letétetett az Úr hajlékának alapja. Jól 
meggondoljátok!” 

 
Isten azt mondja a prófétán keresztül, hogy gondoljátok meg, hogy mennyi szükségetek volt az 

elmúlt idıben! De azt mondja Isten, hogy: mostantól fogva nézzétek meg, hogy mi fog történni. Attól 
a naptól fogva, hogy az én házamat kezdték építeni, hogy az én házam építését elıbbre helyeztétek a 
saját házatok építésénél. Nézzétek csak meg, hogy ettıl a naptól fogva hogyan foglak megáldani 
benneteket! 

 
Aggeus 2:19 
„Van-é még mag a csőrben? És bizony, a szılı, a füge, a gránátalma és az olajfa sem 

termett! E naptól fogva megáldalak.” 
 
Én is voltam olyan, hogy a hitemet a saját dolgaimba helyeztem elsı sorban. Most a hitemet abba 

helyezem, hogy adni tudjak, és a dolgok történnek körülöttem. A megvallásaimat is módosítottam: 
megvallom, hogy mindig megtalálom az utat arra, hogy adni tudjak.  

Abban az idıben, amikor Bibliaiskolába jártam, és mielıtt még elkezdtem volna a  szolgálatot, a 
bevételeimnek 25%-át adtam tovább az Úrnak. Az Úr dolgait helyeztem az elsı helyre az életemben.  

Volt egy barátom, aki közlekedési eszközöket fejlesztett. Elhatározta, hogy ebbıl a bevételeibıl 
elkezd tizedet fizetni. Ma már ott tart, hogy a 90%-át a bevételeinek, és üzleti jövedelmének, az 
Úrnak adja. És az a tíz százalék, ami neki megmarad, abból olyan királyi módon él, hogy még 
repülıgépei is vannak. Tíz-húsz milliót jelent neki ez a tíz százalék egy évben – dollárban. Annyira 
megáldotta az Úr, hogy százmillió dollárokat képes az Úrnak odaadni.  

Látjátok, nagyon jó hely ez a tíz százalék a kezdetnek. Itt el lehet kezdeni.  
Az emberek ennek ellenére mindig vitatkoznak errıl. Teljesen félreértik ezt. A szívükben nem 

tisztelik Istent.  
Ha növekményeidbıl, a bevételeidbıl megtiszteled Istent a tíz százalékkal, Isten meg tud áldani! 
A szeretet területén is adnod kell – azon a  területen kell a legtöbbet adnod! Tudjátok-e, hogy a 

szeretet szereti az igazságot, együtt örül az igazsággal. 
Az elsı törvény még egyszer, ismételve: Istent helyezd az elsı helyre! És az isteni tisztelet része 

az, hogy az anyagi életedben Istent helyezed az elsı helyre.  
Néhányan úgy fizetnek tizedet, mintha a maffiának fizetnének.  
Tegyük fel, hogy New Yorkban valakinek van egy üzleti vállalkozása, és kifizeti ez a vállalkozó 

az összes biztosítását, és jön valaki, és azt mondja, hogy van egy újabb biztosítási lehetıség. Azt 
feleli, hogy: köszönöm, én már megkötöttem a biztosításaimat. Azt válaszolja rá, hogy: hát ezt nem 
érted igazán. Ha ezt a biztosítást nem fizeted, akkor teljesen tönkre teszünk.  

Nagyon sokan így fizetik a tizedüket, mintha a maffiának fizetnének. Azt gondolják, hogy: ha én 
nem fizetem a tizedet, akkor Isten majd rám talál, és szétrombol. Tehát félelmekbıl fizetik a tizedet, 
mondván, hogy ha ezt nem tesszük meg, Isten nem lesz boldog velünk. Tehát nagyon biztosak 
akarnak lenni abban, hogy az elsı dolog, hogy ezt a tized csekket leteszik.  

Az emberek azért csatlakoznak a maffiához, és azért fizetnek a maffiának, hogy az életük 
biztosítva legyen, hogy nehogy szétpusztítsák ıket.  

Vannak emberek, akik majdnem, hogy így állnak Istenhez. Ez az ı mentalitásuk: azért fizetek 
tizedet, hogy Isten nehogy a hátamra csapjon. Ez pedig félelem. Tehát megpróbálod Istennel való 
életedet jogi alapokra helyezni.  
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Mindenféle vallásos hagyományoknak és nehezékeknek gondolod az Istennel való járást. Nem 
boldog szívbıl teszed – és ez nem jó!  

Mi egy új szövetség alatt vagyunk! És azok a dolgok, azok a lépések, amiket Istennel teszel, 
hogyan kell, hogy megtedd? Hitben!  

Az egyik jele annak, hogy hitben adsz Istennek, hogy boldogságban adsz.  
Tudjátok, hogy miért szereti Isten a jókedvő adakozót? Mert Isten szereti a hitet. Mert hit nélkül 

lehetetlen tetszeni Istennek. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy İ létezik, és megjutalmazza 
mindazokat, akik İt keresik.  

Ha a hited örömteljes, és úgy teszed az adományos dobozba a pénzt, hogy azt mondod, hogy: 
bizony ezt másra is felhasználhattad volna – az igazság az, hogy az lett volna a legjobb a számodra, 
ha megtartottad volna azt a pénzt, mert nem hitben vetetted el a magot, és ezért nem tudsz áldást 
elvenni Istentıl.  

Ha nem hitben adsz, akkor az nem tetszik Istennek! Egész éjszaka imádkozhatsz akár! De ha 
nem hitben imádkozol Istenhez, az nem tetszik Istennek! És tehetsz is az Úrnak, munkálkodhatsz is 
az Úrnak, de ha nem hitben teszed, Isten nem tudja elfogadni! 

Nagy mennyiségő pénzt is adhatsz Istennek, de ha nem hitben teszed, Istennek nem tetszik. Mert 
hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek! És ez magában foglalja azt, hogy adsz.  

Ezért beszélünk most ezekrıl a dolgokról, mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl 
származik. És ha ezen a területen megértést kapsz Isten Igéjébıl, akkor hatalmas örömmel és 
boldogsággal tudsz adni ezentúl. Arról beszélek, hogy alig várod már, hogy újra adhass! És igazi 
izgalomba és boldogságba kerülsz, amikor adhatsz.  

Néha ajánlatos nektek is az 5Mózes 26. fejezetét végigolvasni, hogy Isten hogy írta le a 
zsidóknak, hogy hogyan fizessék, hogyan adják a tizedet! Ez igazi része volt Isten dicsıítésének, és 
Isten imádásának! 

Sokkal több pénzt képzelünk el a dobozban, és a pénz részét látjuk, mint a szellemiség részét. 
Szabaduljatok meg attól a fajta elgondolástól, mintha számlát fizetnétek! Lássátok magatok elıtt 
Jézust, ahogy a hiteteket elfogadja, azt a hitet, amivel adtok!  

Mivel említettük az elıbb az Mózes 5. könyvét, meg fogunk nézni onnan egy pár Igét, habár az 
Újszövetségben élünk. 

 
5Mózes 26:4-11 
„És a pap vegye el a kosarat kezedbıl, és tegye azt az Úrnak, a te Istenednek oltára elé. És 

szólj, és mondjad az Úr elıtt, a te Istened elıtt: Veszendı mezopotámiai volt az atyám, és 
aláment Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával; nagy, erıs és temérdek néppé lın 
ott. Bosszúsággal illetének pedig minket az egyiptombeliek, és nyomorgattak minket, és 
vetének reánk kemény szolgálatot. Kiáltánk azért az Úrhoz, a mi atyáink Istenéhez, és 
meghallgatta az Úr a mi szónkat, és megtekintette a mi nyomorúságunkat, kínunkat és 
szorongattatásunkat; És kihozott minket az Úr Egyiptomból erıs kézzel, kinyújtott karral, 
nagy rettentéssel, jelekkel és csodákkal; És behozott minket e helyre, és adta nékünk ezt a 
földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Most azért ímé elhoztam ama föld gyümölcsének 
zsengéjét, amelyet nékem adtál Uram. És rakd le azt az Úr elıtt, a te Istened elıtt, és 
imádkozzál az Úr elıtt, a te Istened elıtt; És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád 
néked az Úr, a te Istened, és a te házadnépének; te és a lévita, és a jövevény, aki közötted van.” 

 
Most vegyük a példát, hogy az Újszövetségben vagyunk, és az Úr elé hozod a bevételeid 

legjavát. Ezt valld meg, amikor ezt megteszed: Uram, elveszett voltam, összezavart voltam a 
gondolataimban, nem láttam tisztán, beteg voltam, lehet hogy még mentálisan is voltak problémáim. 
Uram, te megváltottál engem, és megszabadítottál engem. Megáldottál engem! És Uram adtál Te 
nekem, ezért én hozok Teeléd. Megvallom, Uram, hogy te kiszabadítottál engem a sötétség 
fogságából a világosságba! Kihoztál Uram a szegénységbıl a fejlıdésbe.  
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Kihoztál engem a betegségbıl az egészségbe! Kihoztál engem a halálból, az életbe vittél! Uram, 
én dicsıítlek Téged ezzel!  

Néha szükség van arra, hogy visszatekints, hogy honnan hozott ki Isten, és azt köszönd meg 
neki! És amikor te adsz Istennek, akkor ezt említsd meg neki, hogy te ezzel is megtiszteled İt, és 
köszönöd neki, és elismered İt, hogy ezt İ tette veled: minden, amit kaptam, az mind Tıled jött, 
Uram, ezért ezt a részt, abból, amit kaptam, visszaadom neked Atyám! 

Ne felejtsd el soha, hogy honnan hozott ki Isten! Minden alkalommal, amikor ez eszedbe jut, 
minden alkalommal köszönd meg Neki! A leghatalmasabb dolog, hogy a szellemi halálból kivezetett 
téged! Kivezetett téged, hogy ne a pokolba kerülj! Minden jó ajándék Tıle származik!  

És ha megtesszük azt, amit Isten mond nekünk, akkor évrıl-évre jobban leszünk! Minden évben 
magasabbra lépünk minden értelemben! És vissza kell tekintenünk, és a következıt mondani: ó, 
Uram, nézd, hogy honnan hoztál ki engem!  

Amikor tizedet fizetsz, akkor is meg kell ezt tenned!  
Látjátok, mekkora különbség van, mintha csak úgy fizeted a tizededet, mintha egy számlára 

tekintenél? Mert a tized magában foglalja, hogy dicsıíted az Istent, hálát adsz neki. A tizeddel 
tiszteled Istent!  

Amikor mi tiszteljük az Istent, akkor hova adjuk ezt a pénzt? Kinek adjuk ezt a pénzt? Amikor 
Istent tiszteled, akkor Istennek kell, hogy adjál. De nem tudod felküldeni a mennyországba, ezt a 
csomag pénzt! Említést tesz arról a Biblia, hogy kinek adjunk? Igen, megteszi!  

Elıször is megtanuljuk a Bibliából, hogy hogyan tiszteled Istent azzal, hogy adsz neki! 
Megtiszteled Istent azáltal, hogy az İ szolgálatának adsz. Ez magában foglalja az İ gyülekezetét, a 
helyi gyülekezetet, a szolgálóit, a misszionáriusokat, és mindent, aki ezekhez csatlakozik. Az Isten 
földi munkáját, amit itt a földön végez. Elsı sorban tehát a helyi gyülekezetedet kell támogatnod!  

Ez jelenti a tíz százalékát a jövedelmednek, és ezen kívül is adhatsz még adományokat. 
 
Malakiás 3:10 
„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 bıségesen.” 

 
Tehát az Ószövetség idején az Úr háza tele volt élelemmel. Az emberek odavitték az élelmet, 

hogy az Úr házában ne legyen hiány. Az Úr mondja, hogy: nekem minden meglegyen, amire 
szükségem van.  

Te megtiszteled az Urat azzal, hogy a gyülekezeted az összes számláját ki tudja fizetni, hogyha a 
gyülekezetnek szüksége van valamire, akkor azt meg tudja szerezni. Ha te errıl gondot viselsz, 
akkor te ezáltal Istent megtiszteled.  

Sajnos nagyon sokan helytelenül gondolkodnak ezen a területen, és nem tudják, hogy ezáltal 
mennyire ártanak saját maguknak, hogy annyira önzıek, és csak magukra gondolnak. Nem fedezik 
föl, hogy ha megáldanák Isten munkáját, Isten embereit, nagyon sokszorosan visszaszállna rájuk az 
az áldás! 

Ezért meg kell tisztelni azokat, akik az Úrnak szolgálnak, akik az Urat szolgálják! Tudjuk azt 
hogy a Mennyei Atya, a Szent Fia, és a Szent Szellem – személyesen nincs szükségük semmire De 
ha az İ szolgáinak teszitek ezt, azt Isten személyesen magának veszi.  

Így tudsz például Istennek közvetve egy öltönyt adni, hogy a szolgáinak adsz.  
Sokszor bizony alázatot kell vennie annak magára, akinek adnak, és el kell fogadni ezeket 

hitben. Ahhoz, hogy áldást szeress tudni magadnak, ahhoz neked is el kell kezdened vetni a magot. 
Van olyan, amikor neked kell alázatot magara venni, és elfogadni, amit a másik ad, hogy ı is 
vethessen neked. 

Én ezt az életet élem, és ez az egyedüli élet, hogy mi vetjük a magot másoknak, és mások is 
vetnek nekünk.  
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Sokszor nem könnyő dolog elfogadni a magyar idısebb emberektıl, mert tudjuk, hogy nagyon 
szegények, de nekik is szükségük van arra, hogy ık is vethessék a magot, ezért el kell fogadnunk 
tılük is, amit ık adnak.  

Mert nagy különbség van aközött, hogy valakinek egyszer adsz egy halat, hogy egyszer jól 
lakjon, vagy megtanítod, hogy hogyan kell halászni, és halat kifogni. Mert lehet, hogy a mai napon 
tudunk neked segíteni, de holnap egy újabb nap jön, és holnap után egy újabb nap, és neked meg kell 
tanulnod Isten törvényeit!  

Meg kell tehát tanulnod vetni a magot neked is. Legyen az egy gomb, vagy legyen egy forint, 
vagy legyen bármi, amit az Úr megmutat. És Isten meg tudja tenni, mert hatalmas arra, hogy téged 
megáldjon, és növesszen, és fejlesszen. Csak rajtad függ, hogy hogyan kezdesz vetni. 

Az egyik út arra, hogy Istent megtiszteld, hogy az İ szolgálóit megtiszteled.  
Egy másik módja Isten tiszteletének, hogy a szüleidet, a hozzátartozóid idısebbjeit megtiszteled. 
 
5Mózes 5:16 
„Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened; hogy hosszú 

ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.” 
 
Van, hogy a keresztények a tizedet beadják az Úrnak a Biblia szerint, de a szüleiket nem 

tisztelik. A tisztelet ezen a részén is jelenti, hogy bele kell nyúlni a zsebedbe! Tisztelni atyádat és 
anyádat jelenti azt is, hogy anyagilag is megtiszteled ıket.  

Nagyon korán megtanultam ezt. Mikor újjászülettem az elsı gondolataim között volt, hogy 
apámat és anyámat megtisztelni.  

Egyszer egy keresztény asszony azt mondta nekem, hogy az ı szüleinek szinte semmijük 
sincsen, és hogy ık szigorúan fizették a gyülekezet számára a tizedet. Ez az asszony elmondta, hogy 
hosszú évekre rá, miután a szülei meghatlak, akkor tanulta meg ezt az igazságot. Azt mondta a 
szüleinek: ó, szüleim, ó, Istenem, bocsássatok meg nekem!  

Szükségünk van arra, hogy a szüleinknek gondját viseljük, hogy az idıseknek gondját viseljük! 
Meg kell tisztelnünk ıket, meg kell emlékeznünk róluk! Ha a tisztelet azt jelenti, hogy anyagilag is 
tiszteld meg ıket, a szükségeiket add meg nekik, amire szükségük van! 

Jézus Krisztus is figyelmeztette a farizeusokat, hogy nem tisztelik meg atyjukat, anyjukat úgy, 
ahogy azt a törvény leírja. 

 
Márk 7:10-12 
„Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: Aki atyját vagy anyját 

szidalmazza, halállal haljon meg. 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.” 

 
Az áldás nem csak annyi, hogy a száddal kimondod az áldást. Azt is jelenti, hogy bele kell nyúlni 

a zsebedbe. 
Errıl szól a Biblia itt.  
’Tiszteld apádat, és anyádat’, jelenti, hogy anyagi értelemben is támogatod a szüleidet.  


