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A JÓLÉT ALAPJAI 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2012. 09. 24. 
 

Mai tanítás címe: A jólét alapjai. Elöljáróban szeretném a hallgatóság elıtt leszögezni – és 
a hallgatóság nemcsak a helyi gyülekezet –, hogy nem arról szól a tanítás, hogy a szolgálók 
hogyan préseljenek ki a szentekbıl minél több pénzt. Hasonlatosan, mint amikor kifogyott a 
mustáros tubus, és fogod a kést, és a késnek a nyelével még kipréseled a mustárt, hogy az a 
csöpp is kijöjjön belıle.  

Nem errıl van szó, hanem a nagy fogásra való tanítás ez. Hogyan lehet azokat az 
áldásokat elnyerni, amelyeket Krisztus a kereszten megszerzett. Mert tudom, hogy vannak 
olyanok, elıfordulnak olyan drága szentek, akik a ‘kiadási’ oldalt látják csak, és nem a 
‘befektetési’ oldalt.  

1 Korinthus 2:14 azt mondja, hogy az érzékszervek uralta ember nem képes megérteni 
Isten Szellemének dolgait. Mert bolondság néki, meg sem értheti, mivelhogy a Bibliában levı 
dolgokat csak szellemileg lehet megérteni.  

Tehát érzékszervekkel nem lehet megérteni. Akit az érzékszervek uralnak, azok azt 
mondják, hogy a pásztor kitalálta, meg a pásztor szedte össze az Igéket. De aki a Szellemben 
jár, az tudja, hogy a pásztor az Úrtól hall, és azokat szólja, amiket a Szent Szellem ad.  

Kezdjük a mai tanítást a 2 Timótheus 3:16-al. A Bibliát a legsikeresebb egyéniség írta. Ez 
pedig maga a JÓISTEN, és a Szent Szellem által sugallta a szent embereknek, akik leírták. 
Tehát akik leírták, azok valóban emberek, de Istentıl hallottak.  

2 Timótheus 3:16 A teljes Írás Istentıl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hallelúja! 

Mire jó Isten Igéje? Vegyünk csak két dolgot. Elıször is hasznos! A görögben itt a másik 
szó az elınyös. Tehát elınye van az Írásnak, ha azt mi magunkévá tesszük, gyakoroljuk és 
alkalmazzuk. Tanításra alkalmas az Ige még és megjobbításra. Tanításról különösebben nem 
akarok most beszélni, mert minden héten halljátok, hogy pásztor hogy tanít.  

A jobbítás, a megjobbítás! Nagyon sok jelentése van még, és érdemes erre odafigyelni, 
mert így nagyobb lesz a megértésünk, a világosságunk. A megjobbítás jelent: fejlıdést, 
felvirágzást, felemelkedést. És most, ahogy elkezdünk tanítani az anyagiakról, akkor 
vonatkoztassuk az anyagiakra: felemelkedés az anyagiakban, felvirágzás, fejlıdés az 
anyagiakban. De jelenti a helyreállítást, a megjobbítást és a kiigazítást is.  

Ha valahol repedt a pénztárca, és kicsorog belıle a pénz, vagy a tolvaj lopkodja, akkor ezt 
a repedést ki kell igazítani, be kell foltozni. Éppen hallottam valakit, hogy úgy imádkozott, 
hogy a dugók, ami az anyagi életében vannak, azok eltávozzanak. És amíg otthonról távol 
volt, addigra a férje eladta a fölösleges eszközét, amit már régóta el akart adni. Mert a dugó 
eltávozott. Az akadály eltávozott.  

Isten az Igéjét állítja elénk, s az legyen számunkra útjelzı, útmutató oszlop. Nekünk az 
Igére kell alapozni a hitünket. Mert így mondhatjuk el, hogy ez egy hitbıl való élet. Nagyon 
fontos, hogy az Igére alapozzuk az életünket, mert a csıd árnyékában is mőködik az Ige.  

Tehát az Ige minden körülmény között mőködik, mert a világ nincs hatással az Igére. 
Viszont az Ige hatással van a világra. Hallelúja! Amikor mi szóljuk az Igét, akkor az hatással 
van a világra. De a világnak a rossz dolgai nem befolyásolják az Igét. Nincsenek hatással az 
Igére.  

Nagyon fontos, az alapelveknél leszögezni, hogy pénzt nem emberektıl kérünk, és 
szolgálati lehetıséget (az elhívottak tekintetében érvényes ez) megint csak nem emberektıl 
kérünk, hanem az Úr nyit ajtókat. Az Úr nyit ajtókat a szolgálatokra, az Úr nyit ajtókat az 
anyagi csatornákra.  
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Tehát a kölcsönkérés nem egy szerencsés dolog. A kölcsönkérés helyett Isten elé kell tárni 
az ügyünket, a kívánságainkat, a szükségeinket. Bár azt mondja az Igében, hogy İ ezeket 
tudja, de nekünk kérni kell, azaz a kérésünkkel felhatalmazni İt, hogy a helyzetünkben 
belépjen, és tudjon cselekedni.  

Az Úr meg fog tanítani arra, hogy hogyan teremjünk mi bıséges gyümölcsöket az 
anyagiak terén is. Ezekbıl a normákból, alapelvekbıl származnak az áldások. És mivel az Ige 
szabaddá tesz, az Igének az ismerete, az igazság ismerete szabaddá tesz, ezért a bibliai 
alapelvek megismerése is egy szabadságot, áttörést hoz az életünkben. 

A kölcsön az egyfajta nyomást helyez az emberre, mert mindaddig, amíg tartozunk 
valakinek, addig érezzük azt a nyomást, hogy ezt rendeznem kell. De hogyha nem is látja az 
ember a kilátását annak, hogy ezt mibıl rendezze, akkor ez egy súlyként nehezedik rá.  

Zsidó 4:11 Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a 
hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Ámen!  

Hogyha a keresztény felismeri, hogy képes Istennek az alapelvei szerint élni, akkor egy 
hatalmas békesség támad a szívében. Mert ez az útmutatás a számára, ami benne van ebben a 
Könyvben. Higgyétek el, hogy Isten sokkal többet nyújt, mint ami a mi szükségünk. Van egy 
olyan könyvünk, hogy El Shaddai.  

1 Mózes 17:1-ben meg is nézhetjük ezt az Igét. Az újabb kiadású Bibliában ez már javítva 
olvasható, mert régen a Mindenható Isten szerepelt ezen a helyen. Igazából az eredeti 
szövegben az El Shaddai szerepel, ami azt jelenti, hogy Isten, aki több mint elegendı. A 
régiek ismerik ezt a könyvet, az újaknak pedig ajánlom a szíves figyelmébe.  

1 Mózes 17:1 Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendıs volt, megjelenék az Úr 
Ábrámnak, és monda néki: Én a Mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj énelıttem, 
és légy tökéletes. Ámen! 

Itt ebben az esetben a Mindenható Isten azt jelenti, hogy El Shaddai. Így van az eredeti 
szövegben. Több helyen olvasható, hogy Mindenható Isten, de különbözı helyeken más a 
jelentése. Isten többet ad, mint amire nekünk szükségünk van. Ez az İ alapelve. Te is többet 
szoktál adni a gyermekeidnek, reggelit, ebédet, vacsorát még egy kanállal, s a nagymamák is 
ilyenek, hogy még rátesznek egy kanállal. Egyél csak fiam.  

Van egy nagyon jó hírem. Isten gazdasági rendszerét nem érinti sem az infláció, sem 
semmilyen válság, sem az egészségügyben uralkodó káosz. Vagy az egészségügyi 
szolgáltatások áremelése. Dicsıség Istennek! Ezeket az alapelveket nagyon fontos, hogy a 
szívetekbe beültessétek, mert erre épül majd a többi. Nem tudom, hogy hány részes lesz ez a 
sorozat, de van jócskán belıle.  

Azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt, három napra lement a pokolra, Isten Szelleme İt 
feltámasztotta. Mi Vele együtt meghaltunk, és feltámadtunk. És a következı lépés, hogy Jézus 
Krisztus az Atya jobbjára ültettetett, és mi İvele együtt.  

Efézus 2:6 És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus 
Jézusban. Ámen! Hallelúja! 

Fizikai értelemben itt ülünk most az iskolában. De szellemi értelemben Jézus Krisztus 
jobbján, a mennyekben. Ugyanazon a trónon, amelyen Jézus Krisztus ül. Mert azt mondja az 
Ige, hogy İvele együtt ültettünk.  

Tehát a Krisztus Teste (amely több milliárd ember, ha visszatekintünk az elmúlt 
századokra, akkor nemcsak milliárd, hanem tízmilliárd, vagy ki tudja mennyi) az mind 
Krisztussal együtt ültetett a mennyekben. Tehát ez egy hatalmi hely, ne felejtsétek el.  

Aki felültetett a mennyei trónra, arra nem hatnak a világ a nehézségei. Hallelúja! 
Nyugodtan mondjatok egy hangos hallelúját. Hallelúja! Van egy hatalmi helyünk és azt a 
hatalmi helyet a világ nehézségei, válsága nem érinti. Nincs rá hatással.  

Ismeritek a Filippi 4-19-et. Mi a Filippi 4:19 igevers hatálya alá tartozunk. Sokan meg is 
valljátok velem együtt. Isten minden szükségünket betölti, de hogy hogyan, azt megnézzük.  
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Filippi 4:19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ 
gazdagsága szerint dicsıségesen a Krisztus Jézusban. Hallelúja! 

Minek a figyelembevételével tölti be a szükségeinket az Úr? A szükségeim szerint? Vagy 
az İ gazdagsága szerint? Ebben az Igében nagyon figyeljetek oda, és ne úgy kérjetek, hogy 
nekem csak ennyit, éppen hogy csak, mert az egy önzés. Mert nem gondoltok akkor másra.  

Hanem túlcsordulóan kell kérni. Mert az Úr az İ gazdagsága szerint tölti be 
szükségeinket, azt mondja az Ige. Nem a mi szükségeink szerint. Ha neked szükséged van pl. 
5000 Ft-ra, akkor Isten nem 5000 Ft-ot fog adni.  

Éppen ma fizettem ki egy munkát, elıre nem állapodtunk meg, illetve én kérdeztem az 
árát mennyi. Keresztény volt, s azt mondta, hogy amennyi a szíveden van. Mivel a munkát 
megcsinálta, fölkerestem, és mondom neki, hogy nekem nincs nagyon más viszonyítási 
alapom, minthogy ezelıtti években ezt a munkát máshol mennyiért csinálták. Ötezer forintért 
csinálták, és adom át az ötezer forintot. Azt mondja, hogy ez sok. De én meg szeretnélek 
téged áldani!  

Tehát Isten többet adott neki, mint amit ı elképzelt. Nem tudom mennyit képzelt el. 
Lehet, hogy kétezret, háromezret, fogalmam sincs. Nem beszéltük meg. Én odaadtam az 
ötezer forintot, ami az én szívemen volt, és mind a ketten boldogok vagyunk. Mert én 
csatorna lehettem, ı meg áldást nyert. És túlcsordulót nyert. Ez benne sincs a jegyzeteimben, 
de ezt nagyon jól szemlélteti, hogy İ többet ad, mint amennyire szükségünk van.  

Az „İ gazdagsága szerint”, úgy is értelmezhetı a görög nyelv szerint, hogy az „ İ bısége 
szerint”. Mert Istennél bıség van! A probléma oka, a szőkölködés oka az, hogy a 
keresztények nem ismerik a menny mőködését. Ahhoz, hogy gyarapodóak legyenek az 
emberek, meg kell ismerni a mennynek a mőködését.  

Akik világi törvények szerint élnek, a fizikai világban élnek, azok nem élhetnek Isten 
gazdag áldásaival. Mert İ a szellemi birodalomban van. Úgy kaphatunk Istentıl áldást, hogy 
az İ törvénye és alapelvei szerint mőködünk.  

Ugye kétféle gazdasági rendszer van: létezik a világi gazdasági rendszer, és van Isten 
gazdasági rendszere. Két különbözı ország, két különbözı világ. Egyik fizikai, a másik a 
mennyei. Magyarország egy fizikailag meghatározható terület, a Mennyország pedig egy 
másik ország, jó messze innen.  

Határozd el, hogy követni fogod az igei útmutatásokat. És így juthatsz áldáshoz. Ha 
követed az útmutatásokat, ami a Bibliában van, akkor anyagi szempontból Isten egy tágasabb 
térre helyez téged.  

Szeretnék visszautalni a siófoki alkalomra, hogy „akarj”! Emlékeztek rá? Hogy akarni 
kell dolgokat. Hogy akarj Igei módon gyarapodni! Ott meg az hangzott el, hogy akarj 
meggyógyulni. Mert Isten akarata az, hogy mi egészségben és jómódban éljünk. Boldogok 
legyünk, áldottak legyünk, szeretetben éljünk. Tehát fontos akarni.  

Volt egy kislány, még az elsı pásztorolt gyülekezetünkben, ı megtanulta és alkalmazta, 
hogy „akarok kapni”! Ez egy jó hozzáállás. Egy határozott hozzáállás. Nem úgy, hogy hátha, 
majd, talán, meg ha úgy alakulnak a dolgok, akkor talán kapok annyi pénzt. Az nem egy 
határozott hozzáállás.  

Amikor odaállt az apukája elé, hogy én akarok kapni pénzt, mert el akarok menni a 
búcsúba, és kellene egy kis zsebpénz, akkor erre a válasz az volt: igen, igen, menjél 
kislányom, itt a zsebpénz. És apukája nem tudott nemet mondani. Kell egy elhatározottság, 
hogy mit szeretnél?  

Róma 10:17-et ugye ismeritek, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Ez 
a hallás az Ige hirdetésére vonatkozik. Tehát hallani kell Isten Örömhírét, Örömüzenetét. Ez 
bemenjen a fülünkön, és lepottyanjon a szívünkben, közben ugye az elménket is átjárja, 
áthatja.  
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Tehát az Ige hallása az egyedüli hittermelı forrásunk! Nincs semmi más. Nagy horderejő 
hallani az Igét. Hogy tanítást hallgatsz hétfınként, otthon hangosan olvasol, vagy hallgatsz, ez 
mindegyik építi a hitedet. A saját hangod is visszajut a füledbe.  

A János 17:17 szerint azt olvassuk, hogy Isten Igéje az igazság. Az Ige nem más, mint 
igazság. És tehetünk egyenlıségjelet így az Ige és az igazság közé.  

János 17:17 Szenteld meg ıket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.  
Ennek a fényében, hogy Isten Igéje az igazság, meg fogjuk vizsgálni a következı 

verseket. 
3 János 2-4 Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és 

jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik. Mert felettébb örültem, amikor 
atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, amint te az igazságban jársz. 
Nincs annál nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az 
igazságban járnak. Ámen! 

Azt mondtuk az elıbb, hogy Isten Igéje az igazság. Ebben az Igében pedig három helyen 
szerepelt az igazság. És most helyettesítsük be, az igazság helyére, hogy Ige. Nézzétek így a 
Bibliátokat.  

„Szeretett barátom kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod (mindenben bıvölködjél 
– King James ford.), légy egészséges, mint ahogy jó dolga van a lelkednek. Mert felettébb 
örültem, amikor atyafiak jöttek, és bizonyságot tettek a benned levı Igérıl, úgy, mint ahogy te 
az Igében jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim 
az Igében járnak.” 

Kicsikét más fényt ad ennek az Igének, ha így olvassuk. A szeretet szót is ki lehet cserélni 
Istenre is. Istent pedig a szeretetre. Felcserélhetı szavak. Mert Isten a szeretet.  

János apostol fiatal korától az Úrral járt együtt. Újjászületett, és az Úrban erıs volt, mikor 
idıs korában ezt írta, és igazából bölcs emberként írta ezeket. Valójában azt mondja, hogy 
elsısorban azt kívánom, hogy jómódú és egészséges légy. Hallelúja! 

Viszont a tradicionális felfogás az bıszen azt hangoztatja, hogy a bıség rossz. Ez egy 
téves szemlélet, mert az Igével ellentétes. Isten bennünket, újjászületett keresztényeket 
bıségben szeretne látni. A bıség jó dolog.  

Akkor mi a nem jó? 1 Timótheus 6:10-ben megnézzük, hogy mi a nem jó? A pénznek a 
túlzott imádata nem jó. A pénz jó, csak ha valaki bálványozza a pénzt, többre tartja a pénzt, 
mint az Istent, az a hiba.  

1 Timótheus 6:10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után 
sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittıl, és magukat általszegezték sok fájdalommal. 
Ámen! 

Nem azt mondja az Ige, hogy minden rossznak a gyökere a pénz. Hanem azt mondja, 
hogy minden rossznak a gyökere a pénznek a szerelme, azaz a túlzott imádata. Egyesek 
mindent elkövetnek a pénzért: harmadik mőszak, negyedik mőszak, túlóra, és akkor inkább az 
alkalomra nem jönnek el, mert a pénz kell minden áron.  

Természetesen kell a pénz – mert a pénz az egy csereeszköz –, azért tudunk 
szolgáltatásokat megvenni. Nem arról van szó, hogy a pénz nem kell, csak a pénz ne legyen az 
istenünk, az urunk.  

A Jézus Urunkat ne cseréljük le a pénzurunkkal, a hamis mammonra, ahogy mondja a 
Biblia. Úgy is lehet valaki kapzsi és fösvény, ha egy vasa sincs. Mert ha a szívét ez uralja, 
hogy mindent nekem, és semmit másnak, akkor az egy rossz hozzáállás. Akkor ıt a pénz 
uralja.  

A bıség fogalma sokkal többet jelent, mint az anyagi jólétet. A bıséghez sok minden 
hozzátartozik. A bıségen és az egészségen túlmenıen azt mondja a Biblia, hogy „amint jó 
dolga van a lelkednek”. Azt olvastuk ugye az elıbb a 3 Jánosban.  
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Azt tudjuk, hogy az ember szellem, lélek, és testben él. Lélek területén van az érzelem, 
értelem, és az akarat. A bıvölködés vonatkozik mindhárom területre. A szellemire, a lelkire, 
és a fizikai területre is. Kérem most a figyelmeteket, mert nagyon fontos rész következik.  

1./ Elıször is a szellemi bıvölködést hogyan nyerjük el? Újjászületéssel nyerjük el, 
amikor Jézust az Urunkká tettük, vagy aki ezután teszi. Mert az Atyával közösségbe kerül, és 
ez a közösség teszi lehetıvé azt, hogy az áldások ígéretét megkaphassa. Az áldásokban 
járhasson, ami jog szerint a megváltás által az újjászületett emberhez tartozik.  

2./ A következı a lelki gazdagság. A lelki gazdagságot úgy érhetjük el, ha uraljuk az 
értelmünket, az érzelmünket és az akaratunkat. Tehát nem engedjük, hogy a test diktáljon. 
Hogy a test indulatos legyen, vagy egyéb ehhez hasonló. A kívánságokat tudjuk uralni.  

Sokan azt mondják, hogy akkor nem is szabad kifejeznem az érzelmeimet. De ez téves. 
Jézus kifejezte az érzelmeit, amikor Lázár sírjánál volt. Emlékeztek rá? De mégsem az 
érzelmek irányították. Tehát az érzelmeinket természetesen ki szabad fejezni, csak nem 
szabad, hogy azok vezessenek bennünket. Ez egy nagyon jó példa, hogy az érzelmeinket ki 
szabad fejezni, de ne az érzelmeink irányítsanak. Kövessük ezt a példát ebben a tekintetben.  

Az elme jóléte. A gondolkodás megújításán alapszik. Mert az elménket, ahogy olvastuk 
korábban a Róma 12:2-ben, az Isten Igéjével az elménket meg kell újítani. Természetesen 
vannak Isten Igéjével ellentétes teóriák, gondolkodások, képzeletek, de ezeket mind le kell 
rontani.  

És olvastuk régebben a 2 Korinthus 10:5-ben, hogy mindaz, ami Isten Igéje fölé 
magasodik, le kell rontani, el kell távolítani magunktól. Csak akkor uralkodhat a teljesség az 
értelmünkben, hogyha az Ige bennünk van, és az Ige élı és ható, ahogy a Zsidó 4:12 írja. Mert 
az Igének élınek és hatónak kell lenni. Az Ige az, ami képes elválasztani dolgokat.  

A léleknek pedig akkor van jó dolga, hogyha a te akaratod összhangba kerül Istennek a 
személyre szabott akaratával. A személyedre szabott akaratával. Mert van Istennek akarata a 
mi életünkre, de nekünk is van, néha eltérı. De az a legszerencsésebb, ha egyeztetjük a kettıt, 
és belépünk az isteni tervbe. Ha a mi akaratunk megegyezik Isten akaratával, akkor 
gyakorlatilag Istennel egységbe kerültünk. Bekerültünk az İ tervébe.  

Sokszor hallottam már régi tanításokban, hogy számunkra az a legjobb hely, amikor Isten 
tervébe bekerültünk, védelem, ellátás, és minden más szempontból. Mert az az a hely, amit 
Isten a számunkra elkészített. Ahogy mi elkészítjük a gyermekeink számára azt a kis helyet, 
vackot, meg is védjük azt a helyet. El is látjuk azt a személyt, akit odahelyezünk.  

Az 5 Mózes 30:19-ben olvassuk azt, hogy tiéd a választás lehetısége. Isten azt mondja, 
hogy eléd adtam az áldást, eléd adtam az átkot, eléd adtam az életet, eléd adtam a halált, 
válasszál. Azt hiszem, nem is kell gondolkodnunk, hogy mit kívánatos választanunk. Hogy 
harmóniába kerülhessünk az İ akaratával, ismernünk kell az Igét. Mert az Igébıl derül ki, az 
Igébıl tudjuk meg, hogy Istennek van terve a számunkra.  

Hogy személy szerint milyen terve van, azt a szívünk táblájára írja. Isten Szava, Isten 
Beszéde, ami a Könyvünkben van, az kifejezi az İ akaratát. Menjünk, hirdessük az 
Evangéliumot, ez mindenkinek vonatkozik. Imádkozzunk a betegekért, tegyük a kezünket a 
betegekre, és ehhez hasonlók.  

Hogyha összhangban vagy Isten Igéjével, akkor gyakorlatilag együttmőködsz Isten 
akaratával. És ez a legideálisabb helyzet. Nem lehetsz egészségesebb, vagy gazdagabb annál, 
mint amilyen egészséges és gazdag a lelked! 

Nem lehetsz egészségesebb, vagy gazdagabb a fizikai szinten, nem lehetsz egészségesebb, 
gazdagabb annál, mint amilyen egészséges és gazdag a lelked! Tehát a gazdagság gyökere hol 
található? A lelkünk mélyén. A lelkünk egészségén és gazdagságán alapul. Ahhoz, hogy a 
lelkünk egészséges és gazdag legyen, meg kell újítani az elménket. Az elme megújítása 
létfontosságú ahhoz, hogy gyarapodni tudjon a keresztény.  
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A szegénység egy gondolat. Nem egyszer hallottam. Ha ezt a szegénység gondolatot nem 
tudja levetni az illetı, mert nincs megújítva az elméje, akkor ı szegény marad. Mert ez a 
gondolat uralja. Tehát ki kell alakítani a gazdagság képet az ígéretek alapján. És utána ez 
közelít hozzánk.  

Ennek a 3 Jánosban levı Igének a summája az, hogy elıször a lelkünknek kell gyarapodni, 
gazdagodni, egészségesnek lenni! És ezt követıen a fizikai világban is megtapasztalhatjuk 
Isten gazdagságát és jóságát, és jótéteményét. Érthetı? 

Ez olyan, mint a kályha és a fa esete: kályha, ha adsz meleget, akkor kapsz fát! De ez így 
nem mőködik ugye? Tarthatják az emberek a markukat, és tartják is sokfelé városszerte, de 
ettıl nem lesz gazdagabb.  

Mert a lelki gazdagság, az elme megújítása, a szegénység gondolatnak a kivetése hozná 
meg számára az áttörést, hogyha tudná magát olyan gazdagnak látni, mint ahogy az Ige 
mutatja. Kicsit próbálom jobban belétek sulykolni, hogy a gazdagság gyökere, az elme 
megújításában leledzik. Itt az alapoknál meg is állunk, mert ez egy igen emésztıs téma.  

Az Igének kell hatni a gondolkodásmódunkra, akár a gyógyulás területén, akár a 
bıvölködés területén. Az Ige az, ami hatással van az elménkre, azaz a lelkünk területén levı 
elmére, és így újul meg a lelkünk.  

Így újul meg, így lesz gazdag a lelkünk, ha az Ige hatással van rá. Ahogy a Róma 12:2 
szerint korábban tanítottuk, hogy ezt mindenki magának kell, hogy megcselekedje. Külsı 
ember nem nagyon tudja a másik gondolatvilágát megújítani. Legfeljebb tanítás által.  

De magának a gondolatnak, a gondolatmintáknak a kicserélése, az mindenkinek a saját 
feladata. Ez pont olyan, mint mikor írja Péter, hogy álljatok ellen az ördögnek, ezt 
mindenkinek magának kell megtenni. Ugyanígy a gondolatok megújítását is mindenkinek 
magának kell megtenni.  

Hogyha az Ige szerint élsz, akkor bıvölködni fogsz, egészséges leszel. És ez minden 
területre igaz, nemcsak erre a kettıre. Elımeneteled lesz a munkahelyen és folytathatnám. Az 
Úr kedvessé tesz mások elıtt. Sorolhatnám így tovább. 

Mibıl származik a szellemi, a lelki és a fizikai jómód? Mi kapcsolja egybe ezeket a 
területeket? A szellemi, a lelki és fizikai területeket a jómóddal? Az Ige! Januárban 
elkezdtünk egy pár részes sorozatot az Igének a fontosságáról, ha emlékeztek rá. Így kezdtük 
az új évet.  

Az Ige fontossága megint csak kiviláglik, hogy az Ige nélkül nem tudsz elıbbre jutni. Az 
Ige élı és ható. Az Ige felkent. Az Ige mögött az Úr Jézus áll, és amit mi hittel megvallunk, 
akkor İ megcselekszi. Nem mi cselekedjük, İ cselekszi, a mi hitünk alapján. Volt tehát a 
szellemi jólét, a lelki jólét, most pedig az anyagi jólétrıl pár szót azért ejtenék.  

3./ Az anyagi jólét, az a fizikai érzékszervünkkel érzékelhetı. Meg tudjuk számolni a 
pénzt, meg tudjuk nézni, hogy a szalmazsákban hány kötet pengı van, és meg tudjuk 
számolni, hogy hány aranyrúd van a hőtıszekrény mélyhőtıjében. Ha nincs páncélszekrény.  

Lényeg az, hogy a fizikai jólétet a fizikai érzékszervünkkel érzékeljük. Látjuk, tapintjuk, s 
még a pénznek szaga is van, azt mondják. A közmondás azt mondja. Pénzügyi, politikai, 
társadalmi hatalmat jelent ezeknek a birtoklása.  

Mert akinek sok pénze van, úgy gondolja, hogy ı valami nagy fınök. Vissza is élnek vele, 
mert az ı istenük nem a mi Istenünk, hanem a pénz az istenük. Az egészséges gondolkodás az 
gyakorlatilag egy gazdag lelkőséget jelent.  

A világ szerint annak van egészséges gondolkodása, vagy gazdag lelke, aki tudja, hogy 
hogyan boldoguljon az életben. Tehát hogyan fektessen be, s azt már nem is mondom, hogyan 
nyúlja le a másét, mert az már nem igei. Szóval maradjunk annál, hogy hogyan boldoguljon 
az életben.  
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És ha ezek a tényezık megvannak egy személynél, az képes arra, hogy gazdaságilag és 
politikailag hatalomra jusson. Vegyünk csak egy választást. Ha valakinek sok pénze van, 
sokat tud a kampányra költeni. Az emberek hiszékenyek… Tovább is van, mondjam még?  

Tehát pénzzel lehet karriert csinálni. De ez a karrier nem az a karrier, amit az Úr Jézus ad. 
Vagy amikor jön majd a tőzpróba, ott csak azok állnak meg, amik az İ Igéjére alapozódnak. 
Azok a munkák maradnak fenn.  

Világi bıvölködésnek vannak hátulütıi. A gazdaság és a hatalom nem képes megoldani a 
világi problémákat. És most, ha netán hallgattál híreket (én nem nagyon szoktam, de tudom), 
az EU különbözı államaiban is vannak nagy gubancok, de a pénz nem tudja megoldani ezt a 
kérdést. Pumpálnak bele innen, pumpálnak bele onnan, akkor egy kicsit megáll, aztán megint 
rogyadozik, de a pénz nem tudja megoldani ezeket a kérdéseket.  

Hasonlóképpen az egészséget nem lehet megvenni pénzért. Üdvösséget nem lehet 
megvenni pénzért. Szent Szellem keresztséget nem árulják pénzért, pedig valaki az 
újszövetségben ezt megpróbálta, de nem kaphatta meg pénzért.  

Az orvostudományért Istennek hálát adunk, hogy az İ bölcsessége által fejlıdnek, de a 
világi gyógymód nem elég hatásos. Mert sok esetben kimondják, hogy az orvostudománynak 
itt már vége van. Innentıl kezdve már csak a csoda segít. És mint tudjuk, vannak csodák. 
Tehát a pénzzel az egészséget sem lehet megvenni, egy bizonyos szint után, egy bizonyos 
határ fölött. Gyógyulás, a teljes gyógyulás Istennél van.  

Készül a kis újságunk és a címoldalán ott lesz röviden felsorolva a hét út a szent 
gyógyuláshoz. Akinek szüksége van rá, szem elıtt tarthatja egyfolytában. Végre az 
embereknek rá kell döbbenniük, hogy a pénz ilyen értelembe nem sokat ér. Bizonyos dolgokat 
nem tudnak vele megszerezni.  

Nem tudják megszerezni az örök életet például. Nem tudják a pénzzel elkerülni a 
pokolnak a szörnyőségeit. De rá kell jönniük, hogy az embereknek, a keresztényeknek az 
igazi forrásuk Isten. Az ellátásunk forrása Isten, minden tekintetben. Köszönjük az Úrnak a 
figyelmeteket.  

A mai tanítás lényege az, amit a 3 Jánosban olvastunk, hogy ahhoz, hogy fizikailag 
tudjunk gyarapodni, jobb életet élni, elıször a lelkünket kell megalapozni a gazdagságnak a 
képével. A gondolatunknak a megújításával, a gondolatminták kicserélésével.  

Ezt követıen a lelkünknek a megújítása, a lelkünk gazdagsága fog kihatni a fizikai 
szintekre is, úgy, mint a gyógyulásra is. Mert a gyógyulást is itt kell megalapozni, a 
gondolatainkban. Kihat az anyagiakra is. Hallelúja. Kicsit rágós volt? De ezen alapelvek 
nélkül nem lehet tovább menni.  

Azzal, hogy elkezdtem tanulmányozni ezt a területet, magam is egy mélyebb kijelentést 
kaptam. Hiszem, hogy sikerült megosztanom veletek. Tehát a gyarapodásnak a gyökere a 
gondolatokban van. A gondolatok megújításában. Mert a szegénység egy gondolat. De ahogy 
hallhattátok Pesten, a betegség is egy gondolat. Hallelúja! 

Jézus cselekedeteit cselekedjük, mikor a kezünket tesszük rátok. Isten ereje az egyik 
hívıbıl árad át a másikba. Ez a kenet, aminek az ószövetségben az olaj volt a jelképe (még a 
Jakab levélbe is olvassuk, hogy kenjétek meg a betegeket olajjal), ez nem más, mint a Szent 
Szellemnek kenetének a jelképes, fizikailag fogható, látható része. 

Gyógyulás a miénk, a gyarapodás a miénk, hálát adunk ezért az Úr Jézusnak mindazért. 
Hozzád tartozik a gyógyulás, a gyarapodás Jézus nevében! Vedd el ezeket, ragadd meg! Tiéd 
a gyógyulás, a gyarapodás, ezt megszerezte Krisztus a Szent Vérével. Jár ebben a 
világosságban. A Szent Vér oltalmát valljuk meg felettetek! Ámen.  

 
 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 


