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BŐVÖLKÖDÉS – 1. Isten gondoskodása 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 01. 29. 
 
A korábbiakban már foglalkoztunk a gyógyulással és az újjászületéssel, most pedig nézzük meg a meg-

váltás gyarapodás oldalát.  
Galata 3,13-14. 29.  
13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: 

Átkozott minden, aki fán függ:  
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét 

elnyerjük hit által.  
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret szerint.  
A megváltásunk a kereszten háromszoros volt, mert Jézus megváltott a betegség, a szegénység és a 

szellemi halál alól. A betegség és a szegénység is átok, de Isten áldásra hívott el minket, ami az egészséget 
és a bővölködést jelenti Krisztusban. Ezt Jézusnak köszönhetjük, mert a kereszten Ő volt a Helyettesítőnk és 
megváltott a szegénység átkától is. A bővölködés ma is hozzánk tartozik, mert Krisztusban örököstársai 
vagyunk mindannak az áldásnak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottainak ígért.   

2Korinthus 8,9.  
9. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett 

érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek.  
Jézus gazdag volt, mégis szegénnyé lett miértünk, hogy az Ő szegénysége által mi meggazdagodjunk. 

Jézus anyagilag lett szegénnyé értünk és nem szellemileg, mert egy szellemi szegény nem tud csodákat 
cselekedni. (Például: kenyérszaporítás, Lázár feltámasztása, víz borrá változtatása, tenger lecsendesítése.) 
Isten azt akarja, hogy az Ő népének bőséges ellátása legyen. 

Filippi 4,19.  
19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsősé-

gesen a Krisztus Jézusban.  
Isten be fogja tölteni minden szükségünket, és ez az ígéret minden újjászületett hívőre vonatkozik. Az 

előző versben a gazdag szó megegyezik ebben a versben a minden szükségünket kifejezéssel, mert ott a 
gazdag szó teljes ellátottságot, bőséges ellátást jelent. De ahhoz, hogy ez beteljesüljön, valósággá váljon, 
nézzük meg, mit mond a következő vers. 

Máté 6,33.  
33. Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.  
Akik első helyen keresik Istent és az Ige igazságát, azoknak minden bőségesen megadatik. Az Írás azt 

mondja, hogy nem elvétetik, hanem megadatik! Ez a bőséges ellátás vonatkozik az életünk minden terüle-
tére: élelmiszerre, ruházatra, rezsiköltségre. 
1. A tartós jólét előfeltételei 

Isten törődik velünk, és a jólétre akarja vezetni a gyermekeit. Ehhez mit kell tennünk? 
Ésaiás 1,19.  
19. Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek;   
A bővölködésnek feltételei vannak: a hajlandóság, a készségesség és az engedelmesség Isten dolgai 

iránt. Ha netán nem bővölködnél, akkor meg kell vizsgálnod a hajlandósághoz, a készségességhez és az 
engedelmességhez a való helyes hozzáállásodat. Például egy munkát elvégezhetsz engedelmesen, de ha 
helyette szívesebben tennél mást (pl. meccset néznél), akkor nem vagy készséges.  

Az Ige azt is mondja, hogy éljünk a földi javakkal, de az nem helyes, ha a pénz uralja az embert. A 
vagyon a gazdagok csapdája, mert pénzen nem vehető meg sem a gyógyulás, sem az üdvösség. Nézzük meg 
Mózes példáját a Bibliából. 

Zsidó 11,24-26.  
24. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják,   
25. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való 

gyönyörűségét;  
26. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván a Krisztus gyalázatát, mert a megjutal-

mazásra tekintett.  
Mózesre Egyiptomban a trón és a gazdagság várt volna, de ő mégis visszautasította azt a kiváló földi 

lehetőséget. Mózes meglátta a különbséget Isten népe és a világ emberei között, ezért nagyobb kincsnek 
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tartotta az Úr szolgálatát. Több hívőt jobban érdekel az, hogy mennyi pénz keres, minthogy odaszántan 
szolgáljanak Istennek, pedig többre kellene becsülni Isten szellemi dolgait, mint a világét.  

Akik egyre jobb anyagi helyzetbe jutnak, könnyen a pénz uralma alá kerülhetnek, így kieshetnek Isten 
akaratából és eltávolodhatnak a világ felé. Természetesen szükség van a pénzre, de ne a pénz legyen az 
istenünk. Ha csak arra gyűjtesz, hogy a kívánságaidnak élj, és a vágyaidat betöltsd, akkor elkanyarodhatsz 
rossz irányba. Ahhoz, hogy az anyagiak valóságba jöhessenek az életünkben, először szellemben kell 
megfoganniuk azoknak. 

3János 1,2.  
2. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, 

mint ahogy a lelked is gyarapodik.  
Úgy válhatunk bővölködővé, hogy először megújítjuk az elménket Isten Igéjével, majd a szellemünkben 

kapott világosság és megértés által tudjuk valóságba hozni a gyarapodásunkat. A bővölködő élet érdekében 
összhangba kell hozni a gondolkodásunkat Isten Igéjével. A fizikai és anyagi bővölködésünk ugyanis a 
szellemi bővölködésünktől (igei növekedésünktől) függ.  

Helytelen az a nézet, hogy a hívők az Épp-hogy-csak-megélünk utca végén, kilátással a Siralomvölgy-
fasorra nézve éljenek és tengődjenek. Nem szegénységre lettünk teremtve! A vallás ezzel szemben tévesen 
azt tanítja, hogy a földön szegénységben élj, a mennyben meg majd gazdag leszel. De Isten a földet az 
embernek teremtette, hogy bőségesen éljen annak javaival.  
2. Hatalmunk az anyagiak terén 

1Mózes 1,1. 27-28.  
1. Kezdetben teremté Isten (Elohim) az eget és a földet.  
27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá 

teremté őket.  
28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a 

földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön 
csúszómászó mindenféle állatokon.  

Isten először megteremtette a világot, majd bele az embert, és hatalmat adott neki a kezének minden 
munkája felett. Isten úgy gondoskodott az emberről, hogy a rendelkezésére bocsátotta a föld felszínén 
található táplálékot (állat, termés), és a föld mélyén levő ásványkincseket.  

Zsoltárok 50,10-12.  
10. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.   
11. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező vadja is mind az enyém.  
12. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém a föld kereksége és annak 

teljessége.  
Aggeus 2,8.  
8. Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura.  
Isten azért mondja, hogy az Övé a teremtett világ, mert minden az Ő teremtése, és ez mind a mi örök-

ségünk. Isten nem az ördögnek teremtette a világot és annak teljességét, hanem Ádámnak és utódainak, 
vagyis nekünk. De amikor Ádám felségárulás következtében elbukott az Édenben, az Istentől kapott teljes 
hatalmát és a föld összes kincsét átadta sátánnak. A bukás előtt Ádám volt e világ ura, de a bukás után 
azonban az ördög vált e világ istenévé és ettől kezdve a föld átok alá került.  

2Korinthus 4,4. 
4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges 

Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.  
Amikor sátán Jézust megkísértette, akkor egyértelműen kimondta, hogy Ádámtól kapta a hatalmat. 
Lukács 4,6. 
6. És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem 

adatott, és annak adom, akinek akarom;  
Minden, amire fizikailag szükségünk van a földi életünk során, az mind itt van az ördög uralta világban 

(pénz, ruházat, élelmiszer, lakás, háztartási eszközök, stb.) Mivel az ördög vissza akarja tőlünk tartani ezeket 
a javakat, ezért nekünk imában hittel be kell szólítani azt, amire szükségünk van. Isten embereket használ 
arra, hogy megválaszolja az imádat és betöltse a szükségedet.  

Lukács 6,38. 
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.  
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Isten a mennyből nem tud pénzt leküldeni, mert a pénz is itt van a földön, ezért Ő embereken keresztül 
juttatja el hozzád a pénzt vagy a tárgyakat is. Isten ezt úgy végzi, hogy a Szent Szellem a hívők szívére egy 
belső késztetést helyez, hogy – szívből és nem kényszer – adakozzanak mások megsegítésére. Azért van 
jogunk igényelni a szükségeink betöltését, mert Jézus megváltott és hatalmat adott nekünk a sötétség minden 
ereje felett.  

Tehát használnunk kell az Isten adta hatalmunkat, hogy győzelemben járhassunk és átvehessük a 
Krisztusban kapott áldásokat, beleértve az anyagi jólétet is. Hinnünk kell, hogy hatalmunk van Krisztusban, 
ezért parancsolhatunk a sátánnak, hogy vegye le a kezét a tulajdonunkról és a pénzünkről. 

Mondjuk együtt hatalommal: Sátán, vedd le a kezedet a pénzemről! Szolgáló angyalok, menjetek és a 

szent vér oltalma alatt hozzátok be a …… összeget! 

Zsidó 1,14. 
14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvös-

séget?  
Isten a szolgáló angyalait az újjászületett hívők mellé rendelte, akik az Igével összhangban hozott 

rendeleteinkre várnak, hogy végrehajtsák azokat.  
Zsoltár 103,20. 
20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsait, figyel-

mezvén az Ő Igéjének elhangzására.  
Tanulj meg összhangban gondolkodni és beszélni az Igével a szükségleteink betöltésével kapcsolatban, és 

mindaz a tiéd lehet, amit az Ige ígér. Hinnünk kell a bővölködésben, és gyakorolnunk kell a szellemi 
hatalmunkat az anyagiak területén is. Akármire is legyen szükséged, egyszerűen csak igényeld, Jézus nevében. 

Egy bizonyság következik Hagin könyvéből a hit megcselekvéséről: Egy amerikai pásztor 1911-ben 
Istentől elhívást kapott Kínába, és a szolgálatát egy angol gyülekezet rendszeresen támogatta. Ez a pásztor 
teljes időben az Urat szolgálta, és az ellátását Istenre bízta. Mivel a támogató gyülekezet nem hitt a 
nyelveken szólásban, ezért a pásztor a továbbiakban nem tartotta illendőnek átvenni tőlük az adományt. 
Ezután Isten egy másik gyülekezet alapítását bízta rá ott Kínában. Mivel megszűnt a korábbi anyagi forrása, 
6 hónapon át úgy tűnt, hogy a családjával éhen fog halni. A pásztor Istenhez fordult a szorult helyzetével 
kapcsolatban, de Isten emlékeztette: Te nem tudod, hogy megígértem, gazdaggá teszlek téged? Isten 
Szelleme megmutatta neki, hogy hol van ez megírva a Bibliában: Galata 3,13-14. Krisztus kiváltott 
bennünket a Törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az átkot, a szegénység átkát is. Így az 
Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, vagyis mindenkire. Ez a 
pásztor hitt Isten Igéjének és az év végére Isten háromszoros bevétellel áldotta meg őt, embereken keresztül. 

János 10,10 Bővített ford.: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én pedig azért 
jöttem, hogy életük legyen, és hogy ezt az életet teljes bőségben és túlcsorduló beteljesedésben élhessék 
és élvezhessék. 


