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HOGYAN JÖHETSZ KI A PÉNZÜGYI RABSÁGBÓL? 
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2021. 10. 31. 
 

Szeretettel köszöntelek benneteket! Kérlek, mondjátok utánam: Amit ma hallok, azt be-
fogadom. A szívem kész rá, az elmém tiszta, és hiszem és megvallom, hogy én az vagyok, 
amit a Biblia mond rólam. Meg tudom tenni azt, amit mond, hogy megtegyem. Jézus nevében. 
Ámen. Halleluja! 

A mai üzenetnek ezt a címet adtam: Hogyan jöhetsz ki a pénzügyi rabságból? Az elmúlt 
két alkalommal, amikor én szolgáltam felétek, egy-két alapdolgot lefektettünk. Egy-két alap-
igazságot, bibliai szellemi alapelvet kijelentettünk, és nincs lehetőség arra, hogy mindezt 
átismételjük. Ha szeretnéd, hogy igazán mély megértésed legyen arról, hogy Istennek mi a 
terve, szándéka, milyen bibliai útmutatásokat ad arra, hogyan lehet jómódban élni, ha ismerni 
akarod a bibliai gazdaságtant, akkor javaslom neked, hallgasd vissza ezeket a tanításokat. 
Keress ebben a témában könyvet a könyves pulton, és tegyél fel kérdéseket olyanoknak, akik 
ezt megtapasztalták, megélik, akiknek ez valóságosan működik az életükben. Nagyon rövi-
den, pár gondolatot azért ismétlek, mert bele kell újra rázódni az elmétekben és a lelketekben 
is. Beszéltünk arról, hogy Isten akarata az, hogy gyarapodó és jó módban élő keresztény 
ember legyél.  

Ha bármilyen kérdésed, vagy kétséged van ezzel kapcsolatosan, akkor az a hitedben aka-
dályozni fog, hogy mindaz a teljesség, gazdagság, amit Isten Jézus Krisztusban megszerzett 
számodra, valóságba jöjjön. Olyan dolog ez, mint amikor álmodból felébresztenek, akkor is 
tudod, hogy hogy hívnak. Akkor is tudod, hogy fiú vagy-e, vagy lány. Tudnod kell azt, hogy 
ki vagy Krisztusban! Tudnod kell, hogy mi a neved, azt, hogy Isten Jézus Krisztusban mit 
adott, mit szerzett meg a számodra. Tudnod kell azt, hogy nem tudsz megdolgozni az 
üdvösségedért. Tudnod kell álmodból felébresztve, kijelentésben hogy Isten akarata az, hogy 
te egészséges és gyógyult legyél. Semmilyen kétely, semmilyen tévtanítónak semmilyen téves 
tanítása nem írhatja felül benned, mert kijelentésed, megértésed van arról, hogy Isten azt 
akarja, hogy te egészséges legyél, most! Nem majd, most! Ez az Ő akarata. Akarom, gyógyulj 
meg! Jézus kijelentette az Atya Isten akaratát. A gyarapodással ugyanez a helyzet. Ha kétség 
van benned azzal kapcsolatban, hogy Isten akarja-e, vagy meg tudja-e tenni azt, hogy neked 
oly mértékben legyen gazdagságod, hogy több legyen, mint elegendő, akkor ez a hitedet 
gátolni fogja. Mert ott lesz benned a kérdőjel, hogy mi van akkor, ha Isten ezt nem akarja? 

Nem vagyunk senki ellen. Nem prédikálunk senki ellen. Ugyanakkor vannak keresztény 
körökben, az eklézsiában olyan tanítások, amelyeknek viszont ellene vagyunk, mert nem 
összeegyeztethető a Bibliával. Az egyik ilyen az, hogy Isten akarja, hogy beteg legyél, mert 
ezzel téged nevel, alázatra és mindenféle jó dolgokra megtanít. A szegénység is egy ilyen, 
mert ez is az alázat jele. A szegénységben hisznek, azt próbálják ráerőltetni emberekre, és 
teljesen a gazdagság ellen vannak. Egy-két Igét kiemelve a Bibliából azt mondják el, hogy a 
gazdagság egy rossz dolog.  

Beszéltünk az elmúlt alkalmakon arról is, hogy a gazdagság nem rossz dolog. Bibliai 
Igékkel bizonyítottuk, alátámasztottuk ezt.  Ugyanakkor nyilvánvaló és egyértelmű, hogy ha 
te a gazdagságban bízol, azt istenként imádod, ha a gazdagságtól várod, hogy a problémáid 
megoldódjanak, a pénztől várod, hogy jó előmeneteled legyen bármilyen területen az életed-
ben, ha te a reménységedet és a hitedet, a bizodalmadat a pénzbe veted, akkor mindenestől 
fogva elrontottad ezt az egész dolgot! A gazdagság jó dolog mindaddig, amíg megfelelő jó 
szívvel, megfelelő jó hozzáállással tudod azt, hogy Isten miért akarja azt, hogy te gazdag 
legyél. Beszéltünk a 2Korinthusi levél 8. fejezetének alapján arról, hogy Isten azért akarja a 
gazdagságot neked, hogy mindenféle tekintetben, mindenféle módon teljes elégségben legyél, 
és minden jó cselekedetre, minden jó adományozásra, minden jó téteményre bőségben legyél. 
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Az Istentől lévő gazdagság nem arról szól, hogy a te egzisztenciád és kényelmi életed nagyon 
fényes legyen és kiskirályként érezd magad, lenézve a többi embert, aki nincs olyan 
jómódban, mint te. Hanem az Isten szíve szerint való gazdagság arról szól, hogy képes vagy 
arra, hogy amit Tőle kaptál, azt nagymértékben átáraszd magadon keresztül mások felé. Mert 
Isten ilyen. Ami Tőle jön, az átfolyik rajta, nem tartja meg magának, és azt akarja, hogy amit 
neked ad, azt hit által birtokba vedd, és kiáraszd mások felé. Ez a gazdagság célja. A Hóseás 
4,6-ban azt olvassuk, hogy elvész az én népem, mert tudomány nélkül való. 

Hóseás 4,6. 
6. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a 

tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Iste-
ned törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. 

Sokat hallottátok, ismeritek ezt az igeverset, és hadd mondjam el, hogy a sátán első számú 
fegyvere ellened az, hogy megpróbál tudatlanságban tartani. Az ismeret hiánya a hit 
legnagyobb akadálya. Ha nem tudod, és nem ismered azt, hogy Istennek mi a szándéka, mi az 
akarata, mi a szellemi alapelve a gyarapodásoddal, jómódoddal kapcsolatban, akkor ez éppen 
elegendő arra, hogy azon a szinten élj, amit a világ kínál neked. Ez éppen elegendő arra, hogy 
le legyél korlátozva azokra a dolgokra, amit a természetes ember tud csak megtenni és elérni 
az életben. Azokon a területeken, ahol hiányos a tudásunk, ahol hiányos az ismeretünk Isten 
akaratát, tervét, alapelveit, szellemi igazságait tekintve, életünknek azon területein szenvedni 
fogunk. Ha azt gondolja bárki is, hogy meg lehet vásárolni, meg lehet dolgozni az üdvös-
ségért, akkor az egy folyamatos bűntudatot fog eredményezni és szenvedni fog az illető ezen a 
területen. Ha azt hiszi bárki is, hogy Isten ad betegséget, és az Ő ajándéka az, valakinek 
derékfájása vagy színvaksága, vagy bármiféle nyavalyája van, akkor ezen a területen az illető 
szenvedni fog. Anyagi értelemben ugyanígy van ez. Az ismeret az, ami szabaddá tesz, 
pontosabban az igazság megismerése. Jézus mondja: 

János 8,32. 
32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. 
Ide be lehetne fűzni zárójelben bármi dolgot, a szabadító szolgálatokkal kapcsolatban is. A 

keresztényeknek nem megszabadulniuk kell, nekik kell megszabadítani másokat. Ámen! A 
keresztényeknek meg kell ismerniük az igazságot, és így válnak szabaddá. Ez egy teljesen 
más hozzáállás, egy teljesen más kép, egy teljesen más mentalitást feltételez rólad, és rólam, 
hogy ha így éljük az életünket. „Ó, Uram, szabadíts meg!” – Ismerd meg az igazságot! És az 
igazság megismerése szabaddá tesz. „Ó, Uram, szabadíts meg ettől az adósságtól! Szabadíts 
meg engem ettől a szegénységtől! Szabadíts meg engem ettől a pénztelenségtől!” – Ismerd 
meg az igazságot! Ismerd meg azt, hogy Istennek mi a szándéka, terve, alapelve, ami az egész 
Biblián végigvonul azzal kapcsolatban, hogy hogyan jöhetsz ki a szegénységből. Kezdd el 
cselekedni azt, és meglesz neked. Így működik. Igazából nem bonyolult, csak néha kicsit 
túlbonyolítjuk a dolgot.  

Ugyanakkor sok összetevője van annak, hogy az ember valóban belépjen abba a teljes-
ségbe, amit Isten neki szánt. Ha megvizsgálod az Ó- és az Újszövetséget, és azokon belül 
azokat a csodákat, amiket Isten tett valakivel vagy valakin keresztül, ott mindig jelen van az, 
hogy az Úr mondott valamit, hogy ezt tedd, vagy azt tedd, és mindig volt valaki, aki azt 
mondta, hogy igen, Uram, megteszem! Ez a kettősség, jó értelemben, ami összekapcsolódik, 
egy alapvető dolog. Ha szeretnél Istentől csodát, akkor meg kell hallanod azt, hogy Ő mit 
mond neked és nemcsak azt kell mondanod, hogy igen, Uram, hanem meg is kell tenned azt, 
amit mond neked. Ámen! 

Ha szeretnél kijönni az anyagi rabságodból, az adósságaidból, a megkötözöttségekből, 
akkor meg kell hallanod, hogy Isten mit mond személyesen neked, és azt kell mondanod, 
hogy igen, Uram! Mint ahogy Péter csodálatos halfogásánál mit mondott Jézus? Azt mondta, 
vesd ki a hálót! És mit mondott Péter? Igen, Uram, a Te szavadra megteszem! És akkor jött a 
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csoda. Azt mondta Péter egy adott esetben a gutaütöttnek, hogy kelj fel és vedd a te 
nyoszolyádat, és eredj haza! Mit tett az illető? Fölkelt és megcselekedte azt. Egy adott 
esetben, az első csodájánál Jézus azt mondta, hogy töltsétek meg a korsókat vízzel. Hogyan 
lett abból csoda? Volt valaki, aki azt mondta: igen, Uram, ezt megteszem! Mária még erre rá 
is segített, és azt mondta, hogy amit Ő mond, azt megtegyétek! Ha szeretnél csodát, akkor a 
szellemi alapelveket, amit beszéltünk a múlt alkalommal és a mai napon is, meg kell hallanod 
személyesen magadra vonatkozóan, mit kell tenned, és engedelmesnek kell lenned azzal 
kapcsolatban, tehát meg kell tenned. Halleluja! 

Itt az ideje, hogy az ember kitörjön a tudatlanságából, és megszabaduljon a szegénység 
fojtogatásából. A szegénység, a hiány, a nélkülözés fojtogatja az embert. Bár ez nem egy 
fizikai tünet, de mégis sok ember életére, lelkére olyan hatást gyakorol, hogy fizikai 
értelemben is elgyengül tőle. Amikor az ember szegénységben él, oly mértékben be tudja az 
elméjét, a gondolatait, az életvitelének a mély dolgait is korlátozni ez a dolog, hogy elkezd 
csak maga körül forgolódni, és azt veszi észre, hogy csak azon dolgozik, hogy ezt a helyzetet 
megoldja. Így pont az ellenkezőjét tesszük annak, amire a Biblia felszólít, hogy ne magunk-
nak éljünk, hanem kifelé, mások felé szolgáljunk. De amikor a fojtogató szegénység jelen van 
az életünkben, akkor, ha önközpontúak vagyunk, azt gondoljuk, hogy úgy tudunk ebből 
kijönni, ha minél többet, minél jobban spórolunk és takarékoskodunk, amiben van egy nagy 
részigazság. Egy nagy igazság van abban, hogy ne költsél többet, mint amennyi a bevételed. 
De a világ alapelve a gazdagság megszerzésére az, hogy tartalékolj, halmozd fel, töltsd meg a 
kincstáradat, a raktáradat, a bankszámládat, a spájzodat, és akkor neked több lesz.  

Ezzel szemben Isten pénzügyi növekedésének alapelve pont az ellenkezője! Mondhatjuk, 
hogy világi, ép ésszel felfoghatatlan és megérthetetlen. Mert Ő pontosan azt mondja, hogy 
amikor hiányban vagy, akkor ne magadnak tartsd vissza, hanem élj magvető életet, és adj! Ez 
a világi logikának pont az ellenkezője. Nála ez úgy működik, hogy amikor te megbízol benne, 
és hiszel neki, akkor a tiszteleted és a hited jeleként adod azt, ami nálad van, mert a kincsed 
Nála van. Beszéltünk arról az Igéről is, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a szívetek. Ahova 
teszed a pénzedet, ott van a te szíved is. Ha saját magadnak adod csak a pénzedet, a saját 
szükségeidre, a saját számláidra, a saját dolgaidra, ott magad körül forog a szíved. Önközpon-
túan arra gondolsz csak, hogy nekem, nekem, nekem! Miközben a bibliai alapelv pont 
ellentétes ezzel, és azt mondja, hogy feledkezz meg időnként magadról, és adjál! Amikor ezt 
hittel megteszed, és a Szellem vezetését követve, Isten Igéjét alapul véve magot vetsz jó 
földbe, akkor innentől kezdve Isten felelőssége az, hogy azt a magot a számodra megnövelje, 
és visszajuttassa hozzád. Eddig a pontig nagyon sokan nagyon jól eljutottak. Meghallották 
Isten hangját, hogy magot kell vetniük, és egyébként is a szívük hozzáállása, hogy én adakozó 
akarok lenni és adakozó is vagyok, és ilyen vagy és éled az életedet adakozó módon. De itt 
megáll a történet egy pillanatra, mert akkor azt gondolod, hogy ezzel az én részemet 
megtettem, most már Istenen múlik minden!  

Valóban, a növekedést Isten adja, nem tudod, hogyan, nem tudod, honnan, de eljön az 
aratás hozzád. Ami a hiba sok keresztény életében, hogy azt gondolják, egypáran ti is lehet, 
hogy azt gondoljátok, hogy az aratás, a betakarítás automatikus. Ülök a gyülekezetben, vagy 
éppen otthon, vagy bárhol, aztán valaki felhív telefonon és azt mondja, hogy adok neked 
ennyi pénzt! Előfordulhat, hogy ez így jön hozzád. Az is lehet, hogy valaki kezedbe nyom egy 
borítékot, de nagyon sok esetben, túlnyomó többségben a körte nem úgy esik le a fáról, hogy 
éppen alatta állsz, és nyitva van a szád. Hanem ki kell menned, föl kell másznod a létrára, 
vagy a fára, és munkát kell belefektetned abba, hogy az aratást elnyerjed. Meg kell tanulni 
aratni! Meg kell tanulni betakarítani! Meg kell tanulni azt, hogy az aratás ugyanúgy, mint a 
vetés, a Szellem követésére kell, hogy megtörténjen az életünkben! Meg kell hallanunk a 
Szellem hangját, hogy mikor, hogyan, miként arassunk, és azt kell mondani: igen, Uram, 
megteszem azt! Sok esetben az aratásod azzal a kétkezi munkával jön el hozzád, amit végzel. 
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Mert Isten királysága munkaalapú, és Isten eszközként használja a munkádat és a 
munkahelyedet. De Ő nincs lekorlátozva erre. Használhatja a melletted ülőt, a mögötted ülőt, 
használhatja a szomszédodat, és bármi meglepő, Isten tud használni még hitetleneket is azért, 
hogy téged megáldjon. Ha hitben állsz, a Szellemet követed, akkor Ő képes átkelni akár öt, 
tíz, száz, ezer emberen is, hogy eljusson hozzád, mert embereket használ arra, hogy betöltse a 
te szükségeidet. A Lukács 6,38-ra emlékszel, erről is beszéltünk: 

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. 

Az emberek adnak a ti öletekbe. Ez az ember lehet a főnököd, aki azt mondja, hogy nem 
csak tizenharmadik, de tizennegyedik havi fizetést is kapsz. Én szeretnék ilyen vezető, főnök 
lenni a cégemben. Te nem? Aztán lehet egy hirtelen örökség, de ezernyi módja lehet annak, 
hogy Isten milyen úton, milyen módon jut el hozzád. Isten Igéje és Ő maga, az Ő személye a 
garancia arra, hogy ha te a szíved őszinte szeretetéből, a neki való engedelmességből, a 
Szellemet követve megteszed azt, amit Ő mond, Ő el fog hozzád jutni. 

Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan arassunk. Hogyan jöhetünk ki azokból a 
nehézségekből? Mik az akadályai annak, hogy sokan nem ott élik anyagi értelemben az 
életüket, ahol élhetnék? Nagyon sok esetben, kicsit ismételve magam, az anyagi gyarapodás 
kulcsa az ismeret. Az ismeret nem csupán egy tudást jelent, ebben a szóösszetételben, ahogy 
én ezt használom, hanem kijelentést. Kijelentett tudás. Kijelentett ismeret. Mint ahogy 
Istenről is kijelentett ismeretünknek kell lennie, nem csupán az öt érzékszervünk alapján lévő 
valamiféle elképzelésünk, ami alapján nem is lehet megismerni Istent. Az öt érzékszerv 
alapján nem tudod Istent megismerni. Csak kijelentésből, hit által lehet. Ugyanígy az 
életednek sok területére lebontva, anyagi értelemben is, kijelentett tudásra van szükséged 
arról, hogy Ő mennyire szeret téged, mennyire gondoskodni akar rólad, és mennyire gazdag 
bőséget akar neked adni. Igazából ezt Ő már odaadta neked. Meg kell tanulnod, hogyan vedd 
ezt birtokba.  

A sátán tudja, hogy csak a bibliai alapelvek juttatnak téged be abba a teljességbe, amit 
Isten megszerzett számodra, és ezeket az alapelveket próbálja elrejteni előled okoskodások-
kal, gondolatokkal, eszmefuttatásokkal. Próbál rávenni téged arra, hogy nézd meg az elmúlt 
öt, tíz, húsz, ötven évedet, idáig sem sikerült, akkor most miért sikerülne? Egy kijelentést 
kapni elég egy pillanat. Amikor ez megvan, még mindig nem elegendő, mert cselekedned kell 
a hited alapján! Lehet kijelentésed milliónyi, de csak annyi él belőle benned, ami alapján 
cselekszel, semmivel sem több. Lennie kell Igének, amit megcselekszel, és ami alapján hiszel. 
Csak az Ige az, ami gyümölcsöt tud szerezni számodra. Egy pár igeverset most fel fogok 
olvasni, hogy egy kicsit megalapozzátok a szíveteket a gyarapodással, aratással kapcsolatos 
Igékkel. Ezek az igesorok nem újak, nem én írtam őket, nem most hallod először őket, de 
szeretném felolvasni így egyhuzamban, és szeretném, ha átitatódnál ezekkel.  

1Mózes 8,22. 
22. Ennek utána míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és 

éjszaka meg nem szűnnek. 
Prédikátor 11,4. 
4. Aki a szelet nézi, nem vet az; és aki sűrű fellegre néz, nem arat. 
Ugyanez az Egyszerű fordítás szerint így hangzik: 
Prédikátor 11,4. Egyszerű fordítás 
4. Aki mindig a kedvező időjárásra vár, nem fog vetni soha. Aki meg az esőtől fél, 

aratni nem mer soha. 
Példabeszédek 10,4‒5. 
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4. Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggaz-
dagít. 

5. Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. 
Ugyanez az Egyszerű fordítás szerint: 
Példabeszédek 10,4‒5. Egyszerű fordítás 
4. A lusta ember elszegényedik, a szorgalmas pedig meggazdagodik. 
5. Az értelmes fiú aratáskor begyűjti a termést, a haszontalan pedig átalussza az 

aratást. 
Amit most fogok olvasni, ez a magvetés példázata után hangzik el, Jézus szájából. Az 

Egyszerű fordítás szerint: 
Márk 4,26‒29. Egyszerű fordítás 
26. Ezt is mondta nekik Jézus: Isten Királysága hasonlít a gabonaföld műveléséhez. A 

földműves először kimegy a földjére magot vetni. 
27. Azután telnek-múlnak a napok, és a magok kicsíráznak, a növény pedig növek-

szik, senki sem tudja hogyan. 
28. Igen, a növények először szárat növesztenek, azután kalászt hoznak, végül szeme-

ket nevelnek a kalászban. 
29. Amikor a szemek beérnek, a gazda azonnal learatja a gabonát, mert elérkezett az 

aratás ideje. 
A Károliban úgy van, hogy sarlót ereszt rá.  
Galata 6,7–10.  Egyszerű fordítás  
7. Ne áltassátok magatokat: Istent nem lehet becsapni! Amit vet az ember, azt fogja 

aratni is! 
Álljunk meg itt egy pillanatra! Ez jó vagy rossz dolog nekünk? Ez egy nagyon, nagyon jó 

dolog számunkra akkor, ha jó magot vetettünk el. Nem kell ettől az Igétől félni! Nem a 
félelem szellemét adta nekünk Isten. Nem kell rettegni, nehogy valami rosszat arassak. Inkább 
akkor figyelj oda, amikor magokat vetsz, hogy ne rossz magokat vessél el! Ámen?  

8. Aki azért tesz valamit, hogy kielégítse a régi természetének kívánságait, annak ez a 
régi természet romlást és halált fog teremni, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent 
Szellem tetszése szerint cselekszik, az a Szent Szellemből arat örök életet. 

9. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor 
majd a maga idején aratni is fogunk! 

10. Rajta hát! Amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel, de leginkább 
azokkal, akik hitünk családjához tartoznak! 

Szeretném, ha mindenkinek a szívében és a szájában hálaadás lenne akkor, amikor az Ige 
elhangzik! Ha valami képes megtartani téged minden körülmények között, az az Ige, az 
Igének az ismerete.  

Ezek az Igék áttételesen, de sok más Ige is azt mondja, hogy nem az alapján kapunk 
Istentől, hogy vajon Ő mit tud megtenni. Ő bármit meg tud tenni, igaz? Az alapján kapunk 
Istentől, hogy mi mit tudunk elfogadni. Az alapján kapunk Istentől, hogy mi mit veszünk 
birtokba abból, amit Ő odaadott nekünk.  

Bármi, ami a te szükségeiddel kapcsolatos, bármi, ami a te ellátásoddal kapcsolatos, azt 
Jézus már megszerezte. Ő megvásárolta, Ő kifizette, Ő megszerezte, Ő befejezte. Ámen? 
Tulajdonképen elvégezte és odaadta nekünk, de azt nekünk el kell tudni fogadni, azt nekünk 
birtokba kell venni.  

Ezzel van sok embernek problémája és ezen a ponton esnek sokan hitetlenségbe, ahogy a 
zsidók is, miután kijöttek Egyiptomból. Isten odaadta nekik a tejjel és mézzel folyó földet. 
Nektek adtam, a tiétek! Az ölükbe hullott? Nem. Mit kellett volna tenniük? Birtokba kellett 
volna venniük. De a körülmények, az óriások, meg az anákok, meg hogy hú, de milyen 
harcedzett emberek vannak ott, kivillantotta bennük a hitetlenség lámpáját. A félelem, az 
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aggodalom, és mi erre képtelenek vagyunk, ez velünk nem történhet meg, Isten igazából azért 
hozott ide ki a pusztaságba, hogy meghaljunk, nem mond Ő igazat azzal, hogy nekünk adta! 
Ezzel a mentalitással a pusztában pusztultak el, szinte mind.  

Két ember volt, aki azt mondta, hogy ez mind igaz, amit mondtak, ott valóban óriások 
laknak, ott valóban vannak olyan dolgok, aminek nekünk neki kell feszülni, de Isten által 
képesek vagyunk azt birtokba venni. Te el tudod-e ezt mondani magadról? Te ki mered-e 
jelenteni azt a saját magad életében, hogy mindegy, milyen főnököd van, milyen gazdasági 
környezet van, hogy milyen nagy háborúság van a családodban, mindegy, hogy most pandé-
mia, vagy válság, vagy gonosztevők vannak körülöttem és rosszakarók! Képes vagyok arra, 
hogy abban a teljességben járjak, amit Isten nekem adott Őáltala, mert hiszem azt, hogy Ő az, 
aki engem képesé tesz arra, hogy meggazdagodjak! 

Tudod, az Ószövetségben is volt már egy kijelentése Istennek a törvény alatt, amikor azt 
mondta, hogy én erőt adok nektek a gazdagság megszerzésére.  

Sokszor nem érezzük magunkban ezt az erőt, olyan erőtlennek érezzük magunkat. Mert 
arra tekintünk, hogy nekem milyen a végzettségem, milyen kapcsolati hiányaim vannak, 
nincsenek lehetőségeim, nincsen ez, nincsen az, nincsen amaz. Arra nézünk, hogy milyen 
akadályok és milyen korlátok vannak körülöttünk és nem úgy nézünk a helyzetre, mint ahogy 
Isten nézi.  

A szellemi ember képet fest saját magáról az alapján, amit Isten mond róla. A szellemi 
ember nem az alapján látja saját magát, hogy mások mit mondanak rólam, mások mit 
gondolnak rólam, vagy én milyenek gondolom saját magamat, hanem úgy tekint saját magára, 
ahogy azt a Biblia mondja, hogy milyen vagyok. 

Jakab 5,7. Egyszerű fordítás  
7. Testvéreim, az Úr vissza fog jönni, de addig várjatok türelmesen! Gondoljatok a 

földművesre, aki türelmesen várja, hogy szántóföldje gazdag termést hozzon! Várja, 
amíg az őszi és a tavaszi eső megöntözi a földjét. 

Sokan itt rontják el, itt tévesztik el. Magot vetnek, elkezdik hitben, hallottak egy jó tanítást, 
egy szellemi alapelvről szóló tanítást, fölgerjed a hitük, magot vetnek, de a türelem, a kitartás, 
hogy az a mag felnövekszik és gyümölcsöt terem, az ellankad, amikor másnap, egy hét, vagy 
egy hónap múlva nincs meg az eredmény.  

Hit által elvetik sokan a magot, de tudd meg, hogy hit által kell várakoznod is! Hit által 
kell várakoznod és itt még mindig nincs vége a dolognak: hit által kell aratnod! Nagyon sok 
mindent Jézus a természetes világból és maga az Ószövetség Igéje is sok példát a természetes 
világból hoz azért, hogy bemutassa nekünk a természetes dolgok által a természetfölöttit. 

 A legegyszerűbb, a legalapvetőbb példázat, vagy szellemi alapelv a magvetés példázata, 
amire azt mondta Jézus, ha ezt nem értitek, akkor mindennel bajotok lesz, mert ezen alapszik 
minden, ezen áll Isten királysága – a magvetésen. Azaz amikor a földműves elveti a magot a 
földbe, hittel teszi azt meg, és hittel várja azt, hogy kap korai és kései esőt, és hittel megy ki a 
földre, amikor megérett a gabona, vagy a termény, hogy learassa azt.  

Minden hit által van! Szeretnél természetfeletti aratást? Akkor el kell jutnod arra a pontra, 
hogy engedelmeskedsz Istennek, bármi is lesz a következménye. Ha valóban szeretnéd azt, 
hogy abban a teljességben járj, akkor el kell érned a saját korlátaid végére, amikor már le-
veszed a tekintetedet arról, hogy te mire vagy képes, te mennyit tudsz dolgozni, te mennyit 
vagy képes megszerezni magadnak, te hogyan tudod a dolgaidat kigazdálkodni és kiokoskod-
ni. Meg kell bíznod abban, amit Isten mond neked, amit Tőle hallasz.  

Van egy szellemi logika a világban, és erről beszéltem már az előbb, hogy ha kevesebbet 
költünk, akkor több marad nekünk. Ez a világban bizonyos értelemben így jól működik. Ha 
tartalékolsz és felhalmozol, akkor növeled a vagyonodat. Az isteni logika szerint azonban 
önmagában, csak ezzel azt csinálod, hogy a vetőmagod egyben az aratásod is. Jézus beszél 
arról a magról, amely elültetésre kerül a földbe. Az a mag, ha nem hal meg önmagának, nem 
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hal meg a te számodra, akkor nem sokszorozza meg magát. Emlékeztek Jézusnak erre a 
beszédére? A gabonamag a földben, ha nem hal meg, akkor nem fog előjönni belőle az új, a 
sokszorozódás. Ugyanígy, amivel rendelkezel, annak egy részét – a te szíved döntése szerinti 
mértékét – vedd el és vesd el valakinek, vagy valamilyen jó földbe, és az a dolog a te 
számodra haljon meg!  

Úgy tekints rá, mint egy magra, mint a gyümölcsözésednek, a növekedésednek a kiábrá-
zolódására. Látnod kell a magodban a termést, ahogy a földműves kimegy és az egy hektárnyi 
földet beülteti búzával, akkor nem azt várja el, nem az a reménysége, hogy jön az április végi 
hóesés és kifagy az egész. Nem az a reménysége, hogy utolsó szemig a varjak, vagy a 
galambok kikaparják a magot. Hanem az a reménysége, hogy nem sok idő múlva meglátja 
már, hogy az a mag az már pici kis zöldellő szárként, az élet megnyilvánulásaként elkezd 
növekedni. Itt még mindig nem fejezi be az elvárását és a reménységét a gazda, mert elváró 
hittel és elváró reménységgel van azzal kapcsolatban, hogy eljön az idő, amikor ez majd 
teljesen beérik, és előkészül arra, hogy fogadja a termést.  

Tudod, egy jó háziasszony, aki paradicsomot ültetett azzal a céllal, hogy azt majd befőzi 
télire, az felkészül már a paradicsom szüretelése előtt arra, hogy legyenek üvegek, amibe 
eltegye. Igaz? Vagy leszedi a paradicsomot, előkészíti, megmossa, odateszi főzni, és amikor 
el akarja tenni, akkor csodálkozik, hogy hoppá, hát most mit csináljak ezzel, hogy fog ez 
nekem jövő tavaszig elállni?  

A bölcs ember előre gondolkozik. Ha valóban hiszed azt, hogy Isten gyarapodóvá tesz 
téged, akkor hozol olyan döntéseket, hogy felkészülsz arra, hogy tudjad azt fogadni. 
Elkezdesz garázst építeni akkor, amikor még csak busszal jársz, csak egy példát hoztam. 
Bankszámlát nyitsz akkor, amikor még nincsen állandó jövedelmed. Kialakítasz a házban egy 
szobát gyerekszobának, annak ellenére, hogy még nem érkezett meg a gyermek, sőt még úton 
sincs.  

Ezek hitlépések, és ezek mutatnak, bizonyítanak neked dolgokat. Ezt nagyon sok területre 
rá lehetne így húzni. Felkészül, előkészül, reménységgel van. Én úgy hiszem, hogy a 
bővölködés, a gazdagság, a gyarapodás, ha abban élsz, az egy nagyon-nagyon jó dolog 
mindaddig, amíg nagylelkű vagy belőle. Amíg nem vagy sóher, amíg bőségesen el tudod azt 
engedni magadtól, amíg hajlandó vagy Isten hangját meghallani, hogy milyen céllal adta Ő 
neked ezt a gazdagságot. Ha ilyen mentalitás, ilyen hozzáállás van benned, akkor azt 
mondom, hogy nagyon jó dolog, hogy gazdag ember vagy!  

Ugyanakkor van egy csomó gazdag ember, aki annak ellenére, hogy megtehetné, mégsem 
segít másoknak, mégsem támogat senkit, mégsem használja jó dolgokra azt, amije van.  

2Korinthus 8,7. Egyszerű fordítás 
7. Minden dologban meggazdagodtatok: hitben, beszédben, tudásban, mindenféle 

igyekezetben, és a szeretetben, amelyet tőlünk tanultatok. Most hát legyetek bőkezűek az 
adakozásban is! 

Istennek tervei vannak a számodra. Istennek vannak elképzelései a te számodra. Istennek 
vannak olyan bőséges, túláradó gondolatai és céljai veled, amely meghaladja az elképzelé-
seidet. Mindenkivel kapcsolatban. Jó, jó pásztor, de mire alapozod? Hát a következő Igére: 

1Korinthus 2,9. 
9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek 

szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. 
Itt olyan teljességről, olyan bőségről, olyan gazdagságról beszél az Ige, amit neked el kell 

tudnod képzelni, el kell tudnod fogadni, aminek meg kell fogannia a szívedben, és hit kell 
ezzel kapcsolatban, hogy kialakuljon benned.  

Ha ez nem fogan meg benned, nem lesz erről elképzelésed, akkor csak egy hiú ábránd 
mindaz, amiről itt az Attila beszél neked most már harmadik vasárnapja. Ez a „de jó lenne” 
kategória.  
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Tudod, el kell jutnod oda, amikor azt mondod, hogy igen, Uram, ez az enyém, köszönöm, 
ezt nekem adtad! A hit-szemeiddel, a szellemi szemeiddel látnod kell azt, hogy abban a 
teljességben élsz, amely meghaladja az elképzeléseidet. Nem azzal a céllal van mindez, hogy 
te magad jómódban élj csupán, hanem azzal a céllal, hogy Istennek eszköze és egy olyan 
embere legyél, akin keresztül Ő ki tud folyni mások felé, mert az emberek adnak a ti 
életetekbe megnyomottat, megrázottat, színig teltet.  

Az emberek! És azok az emberek ti vagytok, meg én vagyok. Jobb adni, mint kapni. Jobb 
abban az állapotban lenni, hogy én vagyok az, aki megrázottat, megnyomottat, színig teltet 
adok a másiknak az ölébe. Akarsz-e ilyen emberré válni? Erre vágyakozz, ez legyen a 
motivációd, ne pedig az, hogy nekem, nekem, nekem! Érted a különbséget? Érteted-e azt, 
hogy miért nem él sok ember ezen a helyen Krisztusban? Mert nem ez a legfőbb motiváció, 
hanem az, hogy nekem, nekem, nekem! Annak ellenére ilyenek, hogy egyébként magvetők. 
Kérnek, de nem jól kérnek, mondja ezt az Ige az Újszövetségben. Mert önző módon saját 
maguk miatt kérik. Bizonyára a gazdagság csalárdsága egy valóságos kísértés. Amikor a 
gazdagság szele elhiteti veled, hogy a gondtalan élethez csak pénz kell. Ez nem igaz, ez egy 
hazugság, ez egy ördögi hazugság! Nem igaz az, hogy megoldódik minden problémád az 
által, hogy sok pénzed van, vagy keletkezik! Nem igaz az, hogy nincsen semmi másra 
szükséged, csak pénzre! Ez nem igaz!  

Az az igazság, hogy ez nem csupán a gazdagokat fenyegető veszély, hanem a szegényeket 
is megtalálja ez a kísértés. Zárójelben egy picit, gondolatébresztőnek. Ha olvasod a Bibliádat, 
akkor gondolkodj el azon, hogy a Biblia beszél szegényekről és gazdagokról, és nem nagyon 
beszél a köztes állapotról. Feltűnt-e már ez? Nem beszél középosztálybeliekről. Nem beszél 
arról, hogy olyan közepes, átlagos színvonalon élők. Vagy gazdag, vagy szegény. Érdemes 
ezen elgondolkozni, hogy Isten látásmódja, gondolkozásmódja, mentalitása teljesen más, mint 
ahogy mi gondolkozunk erről a dologról.  

Mi úgy gondolkozunk, hogy ennyi jövedelmem van, ez az átlagkereset, ahhoz képest mi 
mennyiből élünk, vagy többől, vagy kevesebből. De Isten nem így gondolkozik, vagy szegény 
vagy, vagy gazdag, és ez nem a pénzről szól. Amikor ezt a tanítást esetleg visszahallgatod, 
minden tanításban hallod és a mai napon is elmondom, hogy ez nem a pénzről szól, hanem a 
szívedről! A szíved állapotáról, a mentalitásodról, a hozzáállásodról. Anyagi értelemben, 
hogy kinek mennyije van, az egy dolog. Lehet sok vagy kevés, de mihez képest? A Magyar-
országon élő szegény emberek nagyon-nagyon gazdagnak számítanak azokhoz képest, akik 
például Észak-Koreában élnek. Vagy akár ne menjünk olyan messzire, csak Romániának vagy 
Ukrajnának bizonyos területeire.  

Pedig te szegénynek ítéled magad, miközben van fűtött otthonod, van rajtad ruha és 
minden nap tudsz enni! Azt mondod, hogy egyik hónapról a másikra élek, ezért szegény 
vagyok. Isten nem így tekint erre, ez is viszonylagos. Ki a gazdag? Akinek két autója van, 
meg három lakása, az a gazdag? Valakinek meg három luxushajója van, meg szigete valahol. 
Mihez képest, mi a gazdagság? Isten nem így tekint a gazdagságra. Az Ő szemében az a 
gazdag, aki képes arra, hogy amit Tőle kap, azt nagy bőségben tovább adja. Ez a gazdag 
ember! Ámen? Amint a lelked gyarapodik, úgy legyen jó dolgod – írja ezt János.  

Nézzünk egy-két akadályt, hogy miért nem jut sok ember oda, abba a gazdagságba, ahol 
igazából lenniünk kellene! Egyszer egy pásztor testvérem föltette azt a kérdést, amit akkor 
hallottam tőle először. Igazából egy nyájtagja tette föl neki is a kérdést, hogy pásztorom, 
hosszú-hosszú évek óta tizedfizető vagyok, de az égvilágon semmit nem tapasztalok abból, 
hogy Isten gazdagsága, teljessége, jómódja bármilyen módon megnyilvánulna az életemben! 
Miért van ez? Megkérdezte tőlem ez a pásztor testvér. Ez sok évvel ezelőtt volt és annyira 
bennem maradt. Emlékszem Izraelben voltunk az étteremben, vacsora után, még az asztalt is 
meg tudnám mutatni, annyira tudom. Sosem tették föl ezt a kérdést nekem. Akkor így 
kibuggyant belőlem, és azóta már tudom, hogy ez miért volt, hogy visszakérdeztem: te 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 
 

 

ismered-e ezt az embert? Ez az ember hogyan gondolkozik magáról, milyen képe van saját 
magáról, milyen elképzelései vannak saját magáról? Szegényes jövőképe van, vagy látja 
magát abban a teljességben, amit Isten neki adott Krisztusban? Á nem, nagyon szegényes 
mentalitású, nagyon pusztaságtudatú emberről van szó! Mondtam, hogy itt a probléma! Ez 
egy nagyon nagy probléma sok embernél, hogy azok a gondolatok, azok az elképzelések és 
azok a képek, amelyek mélyen bennük vannak, ezek határozzák meg a jövőképüket és azt, 
hogy hova jutnak el, vagy meddig, milyen messzire jutnak el.  

Ha az a kép, ami bennünk él saját magunkról, azt a világ határozza meg: hogy én anya 
nélkül nőttem föl, rossz családi környezetben nőttem föl, nekem nincsenek iskolai végzett-
ségeim, nekem nincsenek ilyen képességeim, nekem nincsenek kapcsolataim, én gyenge 
vagyok, meg egyedül vagyok, én nő vagyok, én kisfiú vagyok, mert én vagyok a legkisebb a 
családban. Ha ez a kép van benned, ezek behatárolják, bekorlátozzák azt, hogy meddig tudsz 
elmenni, annak ellenére, hogy magvető vagy.  

Ahhoz, hogy arató legyél, ahhoz ki kell alakítanod magadban egy képet arról, hogy te arató 
vagy. Ámen? Magadban ki kell alakítanod egy képet arról, hogy Isten adja a növekedést és Ő 
képessé tett engem arra, hogy birtokba vegyem azt, amit nekem adott, függetlenül attól, hogy 
én mit gondolok magamról, vagy mit gondolnak rólam mások.  Én képes vagyok rá az Úr 
Jézus Krisztusban! Nem a saját képességeimből, nem a saját okosságomból, nem a saját böl-
csességemből. Én magot vetettem el. A magot sokféleképpen lehet elvetni. A magot el lehet 
vetni fizikai értelemben is, és ez a mag rengeteg dolog lehet. Lehet az időd, a kedvességed, az 
energiád, a szereteted, a hozzáállásod, a pénzed, a kedves szavad, a mosolygásod, egy 
ölelésed, egy ebédmeghívás és lehetne sorolni. Sok minden magot elvethetünk, ugyanakkor 
saját magadba is kell, hogy elvessél magot. Ez azt jelenti, hogy képezned kell magad. Tanulj! 
Tanuld az Igét! Ez legyen az első! De tanulj jó szakmát, vagy még egyet, vagy még egyet! 
Legyél olvasott, legyél tájékozott! Ismerd azért a világ működését is! Ismerd a történelmet! 
Nagyon sok összetevője van annak, hogyan tudsz befektetni saját magadba úgy, hogy az 
benned felhalmozódva gyümölcsöt tud teremni. Sokan azt hiszik, hogy semmi dolgom 
nincsen, hátradőlök, nyomogatom a távirányítót, aztán majd Isten megáld, mert én hiszek, és 
mert én imádkoztam! Az imádság rendkívül fontos, de az csak az egyik része, ha csak 
imádkozol, az olyan, mintha egy lábon ugrálnál. Lehet haladni, de eléggé fárasztó és 
kényelmetlen. A másik lábad az, amikor cselekszel a hited alapján. Ha csak egy lábon ugrálsz, 
akkor is haladhatsz, de a kettő együtt kell, hogy menjen. Imádkozol és cselekszel! Imádkozol 
és cselekszel! Imádkozol és meghallod, hogy Isten mit mond, és megcselekszed! Aztán 
imádkozol, meghallod azt, hogyan arassál, és megcselekszed! Nem kell nagyon messzire 
elmenni ahhoz, hogy az ember meglássa, hogy ott vagyok áldott, győztes, sikeres, azon a 
helyen, ahova Isten engem helyezett. Azon a helyen – ez egy bibliai alapelv. Abban a 
városban, abban a gyülekezetben, abban a szolgálatban, abban az elhívásban, azzal a 
házastárssal, ahova Isten engem helyezett. Ha valamelyiket rosszul határozod meg vagy rossz 
döntést hozol, az visszavethet, akár még évekre is. Nem túl bonyolult ebbe belegondolni. Ha 
rossz házasságot kötsz, ez anyagilag is visszavethet. Ha lusta vagy és nem tanulsz az 
iskolában és nem végzed el a szakmát, vagy a középiskolát, vagy az egyetemet vagy bármit, 
akkor nem lesznek olyan lehetőségeid, amik másoknak igen, akár egy világi embernek is.  

A hitélet nem arról szól, hogy semmi más dolgom nincsen, csak lógatom a lábam és kólát 
szürcsölök és várom azt, hogy Isten megáldjon, mert én adtam az adományos dobozba x 
forintot, és már semmi más dolgom nincs! Nem, nem erről szól a hitélet, hanem arról, hogy 
meghallom Isten Szellemének hangját, és nem vagyok lusta. Tudod, a hit nem a lusta 
embereknek való! A hit nem a lusta embereknek való! Nagyon-nagyon sokszor az aratás 
legalább annyira fáradságos munka, legalább annyira kemény munka, mint a magvetés. Nézd 
meg a természetes világban, onnan hozza Jézus a példát! De manapság is, ha az emberek 
géppel vetik is el a magot, föl kell kelni hozzá korán, a traktort meg kell tankolni, azt tudni 
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kell vezetni, megfelelő jó gabonamag kell, elő kell készíteni a földet, barázdát kell húzni, a 
gép elveti a magot. Fáradságos munka! A megfelelő időben kell ráadásul vetni a magot.  

Az aratás micsoda? Ugyanígy munka, ugyanígy föl kell kelni, tudni kell a kombájnt 
használni, tudni kell kiszárítani a gabonát, ha túl nagy a nedvességtartalma és lehetne sorolni, 
hogy mi minden dolgot kell tenni az aratáskor, és nem is beszéltem a kettő közötti dologról. A 
vetés és az aratás közötti munkáról, és a vetés előtti, meg az aratás utáni dologról sem beszél-
tem. Csak a legfőbb pontokat mondtam el. Az aratás nagyon sokszor az, hogy követed a 
Szellem vezetését és akár, ha kell, mondjuk, munkahelyet váltasz. Ha kell, elindítasz egy 
vállalkozást. Ha kell, bent maradsz két órával tovább mindennap, vagy fölkelsz egy órával 
hamarabb és bemész, vagy bemész hétvégén. De ezek csak példák, amiket mondok. Nem 
biztos, hogy neked ezt kell tenned. Vagy éppen el kell jönnöd a gyülekezetbe, és nem 
otthonról nézni. Ma is van a zsebemben valami, harmadik hete, amit hordok magammal, mert 
oda akarom adni valakinek, de harmadik hete nincs itt az illető, és így lekési az aratását. 
Harmadik hete hordom magammal, és nem találkozom a drága, szeretett testvéremmel, nem 
tudom neki odaadni. Nem vádolom őt semmivel sem, természetesen nem tudom, hogy mi az 
indok, ami miatt nincs itt, de így lehet az aratásról lecsúszni, hogy nem ott vagy, ahol lenned 
kellene. Nem abban az időben vagy ott, ahol lenned kellene.  

Én egyszer kaptam valakitől egy borítékot egy szlovákiai evangelizáción, amikor kiszáll-
tunk az autóból, hogy ezt neked akarom adni. Volt benne egy bizonyos összeg, és akkor 
csodálkoztam, hogy ezt most miért? Tudom, ha arra az evangelizációra nem mentem volna el, 
akkor azt nem kaptam volna meg, mert nem küldte volna utánam postán. Tehát, amikor az Úr 
mond neked valamit, hogy hol legyél, akkor ott legyél! Ámen. Mert különben így tudsz 
lemaradni sok aratásról. Fáradságos munka gyülekezetbe jönni? Akár igen. Főleg ha tegnap 
késő estig dolgoztál. De ez nem a törvény szava, azért félre ne értsétek ezt! Nem azért jövünk 
gyülekezetbe, hogy hátha a pásztor akar nekem adni valamit. Talán nekem akar adni valamit, 
ezért jövök. Ez nem jó hozzáállás a gyülekezetbe járáshoz. Azért akarjál jönni, mert te akarsz 
adni valakinek valamit. Ez legyen inkább a motivációd! Ha az illető jön jövő héten, akkor 
megkapja, de ha sokáig nem jön, akkor lehet, hogy megkapja valaki más.  

Tehát, a gondolataid képeket festenek. A képzeleted a mélyen benned levő gondolataidat 
jelenti, nem csupán a felszínen levőket. A szíved mélyén levő gondolatok azok, ahol 
megfogan az Ige, ahol megfogan Isten beszéde, ahol kijelentést kapsz. Amikor tudod, hogy te 
tudod. Amikor tisztában vagy azzal, hogy te tudod. Amikor tudod azt, hogy te mit tudsz. 
Kijelentést kell kapnod például Isten szerelméről, az Ő szeretetéről feléd, hogy bárki bármit 
mondjon, bármilyen körülmény van a világban, te tudod, hogy „Isten szeret engem”. „Jézus 
szeret engem”, én ezt tudom! Én ezt tudom, hiszem és megtapasztalom! És amikor ez 
megvan, akkor ez átvezet téged, bármilyen nehézségen, bármilyen depressziós gondolaton, 
bármilyen fájdalmas körülményen, mert tudod azt, hogy Isten hogyan viszonyul hozzád, és Ő 
mennyire szeret téged. Halleluja!  

A képzeleted – és még mindig az aratásról beszélünk – az a képességed, amivel látni tudsz 
olyan dolgokat, amiket a fizikai szemeddel nem látsz. A képzeleted, az elvárásod, a 
reménységed nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hitben tudjál járni. Miért? Mi a hit definíciója? A 
hit pedig a reménylett dolgok valósága. A reménylett dolgok! Mit remélsz? Ha nem 
reményled azt, hogy eljön az idő, hogy be tudsz menni úgy a boltba, hogy bármit megvehetsz 
anélkül, hogy megnéznéd, mibe kerül, akkor hogyan tudnál hinni benne? Eltudod-e magadról 
képzelni azt, hogy bemegyek egy boltba és nagybevásárlást csinálok úgy, hogy könnyedén 
kifizetem, mindegy, hogy mi lesz a végösszeg? Eltudod-e képzelni ezt magadról? Ha el sem 
tudod képzelni, nem reményled azt, hogy bármikor is ez megtörténhetne, hogyan tudnál benne 
hinni? Hogyan jönne ez valóságba? A hit megragadja ezt a látást és azt mondja, hogy igen, ez 
az enyém! Ez én vagyok! Én az az ember vagyok, aki úgy építkezik, hogy nem kell hitelt 
fölvennie. Én az az ember vagyok, aki úgy építkezik, hogy bőségesen lesz bármire, és nem 
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kell meghúzni a vonalat itt vagy ott, mert elfogyott a pénz. Én ez az ember vagyok! Tudsz-e 
hinni ebben?  

Az elmédet ki kell tágítanod, mert ha nem teszed meg, bekorlátozod magadat. Örülsz ugye, 
hogy ezt hallod? Amikor beszél hozzád valaki, amikor mond neked valaki valamit, az lefest 
eléd egy képet és el tudod képzelni azt. Egy egyszerű példát hadd hozzak! Ha én például azt 
mondom neked, hogy itt egy nagy fekete kutya, ami felborzolja a szőrét és vicsorogva morog 
rád, ugat téged és rád akar rontani, el tudod ezt képzelni? El tudod képzelni, ugye? Nem egy 
jó kép, de el tudod képzelni. Ugyanúgy el tudod képzelni azt is, ha azt mondom, hogy a 
kezemben van egy pici kis nyuszi, három hetes, kis szőrcsomó az egész, de aranyos, vagy egy 
kis sárga kiskacsa. Ezt is el tudod képzelni? Mind a kettő hatást gyakorol a lelkedre is. Az 
egyik egy kellemes érzés, hogy jaj, de cuki kis állatka, a másik meg egy olyan viszolygást, 
hogy de jó, hogy az a kutya nincs itt, mert akár nekem is jöhetne. Ugyanígy van Isten Igéje, 
Isten beszéde. Ha én képes vagyok arra, hogy megérintsem a lelkedet a szavaimmal úgy, hogy 
valamit lefestek eléd, akkor Isten Igéjében hogyne lenne meg a képesség arra, hogy lefesse 
eléd azt, amit Ő állít rólad! Ő azt állítja rólad, hogy te igenis áldott vagy, erős vagy, győztes 
vagy. A szellemed ilyen! Ahogy Jézus van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szellemed 
tökéletesen gyógyult és egészséges. Teljesen bölcs vagy, és Isten értelme és az Ő tudása, 
ismerete benned van, a szellemedben.  

Látod-e magadról ezt? Mire tekintesz? Az Ige ezt festi le rólunk és akkor mi pedig arra 
nézünk, hogy a saját lelkivilágunkban milyen szerencsétlenek meg nyomorultak vagyunk, 
meg nézzük a bankszámlánkat, meg a zsebünket, hogy mennyi van benne, meg nézzük a 
körülményeinket, meg a lakás állapotát, hogy már nem volt harminc éve felújítva. Milyen 
áldásról beszélsz, pásztor? Arról a szellemi áldásról, ami való igazság az életedben! Hogyan 
jön ez fizikai valóságba? A hit szólítja ezt elő. A hit látja azt, ami a szellemi birodalomban 
már valóság. A láthatatlan dolgot láthatóvá teszi. Nem egy olyan dolgot fog meg, ami nem 
létezik, hanem a létező dolgot megfogja és a fizikai létező világba szólítja elő. De a szellemi 
világban már létezik az, hogy te teljesen egészséges vagy. Teljesen gyógyult vagy! Teljesen 
bölcs vagy, és mindent tudsz! Ki meri jelenteni a Biblia azt, hogy „kenetetek van a Szenttől, 
és mindent tudtok.” Ezt mondja a Biblia rólad! Mondd, hogy ez én vagyok, kenetem van a 
Szenttől, és minden tudok! Az ember vakarja a fejét, hogy hogyan lehet ilyet kimondani, hát 
dehogy tudok én mindent! Diplomám sincsen, se orvos nem vagyok, se jogász és lehetne 
sorolni, hogy mi minden kérdőjelek meg homályok meg sötétségek vannak a fejemben, hogy 
mi mindent nem tudok. Például hogyan kellene a kapcsolatokat helyrehozni? Hogy lehet 
ilyent mondani, hogy mindent tudok? A szellemedben mindent tudsz, és azon kell dolgoznod, 
hogy a lelkedben és az elmédben is egyre többet tudj abból, amit a szellemed már tud! Ez a 
hitélet, ez a keresztény életünk. Az elme megújítása által jön az életünkbe, az ismeret 
megszerzése által, hogy hogyan tudunk például aratni. Ahogy fölolvastam itt az elején a Márk 
evangéliumból az Igét a 4-es fejezetből, felolvasom még egyszer. Jó? 

Márk 4,26–29. Egyszerű fordítás 
26. Ezt is mondta nekik Jézus: „Isten Királysága hasonlít a gabonaföld műveléséhez. 

A földműves először kimegy a földjére magot vetni. 
Ki az, aki kimegy magot vetni? Isten? A Szent Szellem? Az angyalok? Nem, hanem az 

emberek. Itt rólunk beszél. Te és én. Mi vagyunk, akik kimegyünk és magot vetünk. Ámen. 
27. Azután telnek-múlnak a napok, és a magok kicsíráznak, a növény pedig növek-

szik, senki sem tudja, hogyan. 
A növény pedig növekszik, senki nem tudja, hogyan. Hogyan történik ez? Nem a mi 

dolgunk. Nem az én dolgom, ez az, ami Isten dolga. Ez az, ami Isten felelőssége. Minden 
magban benne van a sokszorozásnak a lehetősége, de az a mag – és ezt halld meg! –, amely 
nincs elvetve, az nem fog gyümölcsöt teremni! Az a mag, ami ott van a zsebedben vagy a 
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párnád alatt, vagy a dunsztosüvegben a bab közé rejtve, az a mag egyenlő az aratással is. Csak 
az a mag képes megsokszorozódni, ami el van vetve a földbe. Ez egy alapelv. Ámen. 

28. Igen, a növények először szárat növesztenek, azután kalászt hoznak, végül szeme-
ket nevelnek a kalászban.  

29. Amikor a szemek beérnek, a gazda azonnal learatja a gabonát, mert elérkezett az 
aratás ideje.” 

Ki az, aki learatja? Jön a Szent Szellem és rád árasztja a paradicsompürét befőzve, készen, 
és olyan csoda történik, hogy a spájzod megtelik befőttesüvegekkel. Mert jön a Szent Szellem 
és jönnek az angyalok és elvégzik a munkát a kertben meg a konyhádban. Nem! Ki az, aki 
arat? Kinek kell aratnia? Az embernek. Munka az aratás? Nem kicsi munka az aratás. A gazda 
azonnal learatja a gabonát, sarlót ereszt rá, ahogy mondja a Károli, mert elérkezett az 
aratásnak az ideje.  

Nagyon sok minden van még itt, de egy pár mondatot hadd mondjak erről! Mi keresz-
tényként a szellemi alapelvet működtetve sokkal-sokkal jobb állapotban vagyunk, mint a 
természetes világban élő gazdák, akik a földbe vetnek magot, mert ők be vannak korlátozva, 
hiszen van vetési időszak. Szellemi értelemben is van vetési időszak, de nincs korlátozva a 
tavaszi, őszi természetes vetési időszakra. Értelemszerűen a fagyott földbe nem vetünk 
kukorica magokat. Ugye? Vagy te szoktál? Ha szoktál, akkor alkalom után gyere, beszélges-
sünk egy kicsit, hogy segítsek neked, hogy több aratásod legyen! Nem, kukorica magot 
tavasszal vetünk, amikor a föld már eléri ezt a hőfokot, hogy van ennek értelme. Az aratási 
idő a természetes világban is egy időszakhoz kötött. Nem lehet búzát aratni decemberben, 
mert addigra már bőven túlérik, addigra már bőven kipattognak a szemek és addigra a 
madarak már mind fölették. Megvan az aratási idő a természetes szinten, az körülbelül június 
vége. A kukoricát is lehet aratni, betakarítani, letörni szeptember-októberben tájékán.  

Szellemi értelemben azonban se te, sem én nem vagyunk korlátozva arra, hogy magot csak 
márciusban vagy áprilisban vessünk. Az év bármely napján vethetsz magot és az aratásod is 
ugyanígy lehet az év bármely napján. De mindig van egy vetési idő és mindig van egy aratási 
idő, és a kettő között is van egy idő. Amit sokan nem szeretnek hallani az, hogy a vetési és 
aratási idő között türelmesnek kell lenned. Dolgoznod kell azzal a maggal úgy, hogy öntözöd, 
megvédelmezed, megvallást teszel, táplálod magadban a hitet ezzel kapcsolatban. Nem 
engeded el magadtól a reménységet, hogy eljön az aratásnak az ideje, mert Isten nem 
csúfoltatik meg, mert amit az ember vetett, azt fogja aratni. Tehát ha jó magot vetettél, akkor 
lehet egy jó jövőd. Halleluja! Ha jó magot vetettél, akkor nem kell félned a holnaptól. Nem 
kell félned a gazdasági válságtól, meg a negyedik meg az ötödik, meg akárhányadik 
hullámtól, amit a híradó most éppen szeret puffogtatni. Én nem félek tőle! 

Legyen ennyi elég mára! Ámen.  
Több dolog van, ami meg tudja akadályozni – talán majd legközelebb erről lesz szó – azt, 

hogy az ember arasson. Egyik a félelem. A félelem meg tudja akadályozni azt, hogy magot 
vessünk. Aki a szelet nézi, az nem vet – mondja a Prédikátor könyve. Aki a szelet nézi, az 
nem vet, mert fél, hogy neki kevesebb lesz, hogyan fogja kifizetni ezt, hogyan fogja kifizetni 
azt. Úgyhogy az aratást is el lehet rontani a félelem miatt. Váltsak munkahelyet? De ez olyan 
biztonságos nekem, ami most van! Ez a fix jövedelem nyugalmat ad nekem! Isten sokszor ki 
akar mozdítani a komfortzónádból. Beszéltem olyan emberrel, aki évtizedekig volt egy 
bizonyos munkahelyen, már tanuló korában ott dolgozott, és csak nyugdíj előtt pár évvel 
szánta rá magát arra, hogy munkahelyet váltson. Nem mintha rossz lett volna a régi, de nem 
tudott a következő szintre lépni amiatt, mert félt, hogy mi lesz akkor. Miközben már régen 
meg kellett volna tennie, hogy elmegy az ő képességeivel, az ő tehetségével, az ő szakmai 
tudásával egy olyan helyre, ahol anyagilag sokkal jobban megbecsülik és sokkal több pénzt 
keres. Van egy általános iskolai osztálytársam, rendkívül tehetséges bőrdíszműves, szinte 
évtizedekig mondtam neki, hogy amilyen tehetséged, amilyen tálentumaid vannak, neked ezt 
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kamatoztatni kellene egy vállalkozásban, mert népi iparművész minőségben dolgozol, de úgy, 
hogy itt éhbérért dolgozol a vállalkozónál, ahol vagy éppen. De hát mi lesz, ha nem lesz 
munka, mi lesz, ha így, mi lesz, ha úgy? Félt és rettegett, és inkább a kicsi biztosra ment, 
minthogy egy keveset kockáztasson. Most már végre meglépte pár évvel ezelőtt, de neki 
negyvenévesen kell megtanulnia azt, amit huszonöt évesen sokkal könnyebben megtanult 
volna. Eltolta az aratását, mindent elcsúsztatott a félelem miatt.  

Ugyanakkor ebből ne csinálj szabályt, nem mindenkinek való például az, hogy vállalkozó 
legyen. Sok embernél a tönkremenetel biztos pontja az, ha elkezdi, mert egyszerűen nem neki 
való. Aranyszabály, hogy halld meg Isten hangját! Halld meg, hogy Ő mit mond neked, legyél 
engedelmes és mondd azt, hogy igen, Uram! Ne aludd át az aratásodat! Ott volt Péter. Tudod, 
hogy Péter át tudta volna aludni az aratását, amikor a csodálatos halfogás történetét olvassuk? 
Jézusnak odaadta a hajóját – emlékeztek a történetre? –, egyszer talán ez is nagyon bőven ki 
lesz bontva. Egy egész alkalmat lehetne erről a történetről beszélni. Fáradt volt, egész éjszaka 
halásztak és nem fogtak semmit. Nem aludnia kellett volna inkább? Dehogynem! Ha azt 
mondja, hogy Jézus, nem adom oda neked a csónakot, vagy itt van, vigyed, én megyek aludni, 
mert fáradt vagyok! – akkor lemaradt volna az aratásáról. Idézőjelben mondom, végig 
kínlódta az egész napot, amíg Jézus prédikált a hajójából. Biztos, hogy fáradt volt, meg éhes 
volt, nyűgös volt meg a kávébabszemek lebegtek a szemei előtt, hogy de jó lenne egy jó kávét 
inni! De ő azt mondta, hogy igen, Uram! Mi lett neki? Olyan bőséges halfogása, hogy 
szakadoztak a hálók, hogy a hajó majdnem elsüllyedt. Ezt tudja Isten adni neked is, ha nem 
alszod át az aratásodat. Ámen. Dicsőség Istennek! Dicsérjük az Urat! 
             

*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


