THE LAW OF HONOR
Faith Conference

TISZTELET TÖRVÉNYE
Creflo Dollar
1Sám 2:30
Azért így szól az Úr, Izráelnek Istene... akik engem
tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek...
Ján 5:44
Mi módon hihettek ti, akik egymástól fogadtok el dicséretet,
tiszteletet, dicsőséget, és azt a dicséretet, tiszteletet, dicsőséget,
amely az egy Istentől jön, nem keresitek?
Mit jelent, a tisztelet? Istent tisztelni azt jelenti, hogy az Ő Beszéde olyan súlyos számodra, hogy
akárki akármit mond, vagy akármilyenek a körülmények ez nem fog jobban hatni rád, mint Isten
Beszéde. Az Ő Szava súlyos. Nem olyas valami, amit könnyen vehetsz. Az Igének nagy hatása
van arra, hogy mit teszel az életedben.
Tisztelni Istent azt jelenti, hogy semminek nincs nagyobb súlya a döntéseidben, a
cselekedeteidben, a szavaidban, amiket szólsz – mint Isten Beszédének. Nem mondhatod, hogy
tisztelem Istent, ha nem tiszteled az Ő beszédét. Mert aki nem tiszteli Isten Beszédét, az nem
tiszteli Őt. Nem akarom, hogy megszokottá, vagy vallásos kifejezéssé váljon ez. Azt akarom, hogy
ragadd meg ma este ezt az üzenetet, és tedd életstílusoddá; hogy megengeded Isten
Beszédének, hogy súlyos legyen a döntéseidben, a cselekedeteidben, és még a kimondott
szavaidban is.
Amikor a világ mond valamit, azonnal megyek az Igéhez. A világ azt mondja; nehéz idők vannak,
hiány van itt is ott is, mindenkinek nehéz. Ezt nem fogadom el. Én tisztelem Isten Beszédét: Uram,
Te mit mondasz erről? A Te Beszédednek súlya van az életemben.
Ha egy döntést készülök hozni, a Te Igéd befolyásolni fog. Ha valamit tenni készülök, a Te Igéd
befolyásolni fog. Ha új munkahelyre készülök, a Te Igéd befolyásol! Házasodni készülök, a Te Igéd
befolyásol. Készülök egy gyülekezethez csatlakozni, a Te Igéd befolyásol. Készülök magot vetni, a
Te Beszédednek súlya van a döntésemben. Ez a tisztelet. Sok ember azért nem veszi észre a
tiszteletet, mert egy különlegesen tiszteletlen társadalomban élünk. Olyan időben élünk, amikor a
gyerekek nem tisztelik a szüleiket. A szülők szavának nincs súlya. A barátok szava súlyosabb, mint
az asszonyé, aki fájdalommal szülte. Tisztelni anyádat azt jelenti, hogy jogot adsz neki, hogy
beleszóljon az életedbe, és engedelmeskedsz neki. Jogot adni neki, hogy befolyásolhassa, amit
teszel, amit mondasz, ahogy cselekszel. Mert a szavai súlyosak számodra. Ezt jelenti a tisztelet.
És az Ige azt mondja; aki engem tisztel, azok tisztességet szereznek. Akik megengedik, hogy a
Szavam számukra súlyos legyen, hogy befolyásolja őket, akik megengedik, hogy az első számú
hatás legyek az életükben, akik megengedik Nekem, hogy az egyedüli forrásuk legyek. Nemcsak
annyi, hogy Isten a forrásom, hanem Isten az egyedüli forrásom is. És ha Isten az egyedüli
forrásod, hová mész először?
Akik tisztelik Istent – engedik, hogy az Ő Beszéde befolyásolja a döntéseiket és szavaikat azoknak Isten azt mondja: mivel te ezt tetted, Nekem tisztelnem kell téged. Úgyhogy mi a
tiszteletünkkel, abba a helyzetbe hozzuk Istent, hogy Ő is tisztel minket.
Én Hozzá megyek minden döntésem, cselekedetem előtt. Ezt jelenti az az Ige, hogy; „keressétek
először Isten országát/királyságát...” Ez a tisztelet. Isten azt mondja, hogy ha te tisztelsz engem,
akkor van egy tisztelet, ami csak Tőlem jön! Más-szóval: te keresed az emberek tiszteletét,
elismerését, teszel dolgokat jutalomért, és elfelejted keresni azt a tiszteletet, ami egyedül Tőlem
jön. Az emberek lehet, hogy tisztelni fognak, de az egész világ tisztelete nem ér annyit, mint az Én
tiszteletem.
Azt mondja Isten: ha tisztelsz Engem – ha Én vagyok az első helyen, ha Én vagyok az egyedüli
forrásod, ha az Én Beszédem a legnagyobb hatás az életedben - akkor Én is tisztelni foglak téged.
Tisztelni foglak. De ha te lebecsülöd...
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba...” ...és te lebecsülöd.
„Imádkozz!” - én most nem érzem úgy... Lebecsülöd.
„Járj szeretetben, még akkor is, ha kinevetnek!” Tudom, hogy rosszat tettek veled, de a
szeretetben járás a te ügyed! A te ügyed nem az, hogy mások hogyan bántak veled, hanem, hogy
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te hogyan viszonyulsz hozzájuk. A Biblia azt mondja: „Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket.” Az
áldani azt jelenti: jót beszélni valakiről. Te a szavaiddal áldasz, és átkozol is.
Jézus azt mondta a fügefának: ”Soha örökké ne egyen rólad gyümölcsöt senki...” Megátkozta a
fát. Nem káromkodott. A káromkodás és az átkozás két különböző dolog. Az átkozás azt jelenti,
hogy valami negatívat mondani. Egyik nap a bevásárló központban jártam, és láttam, hogy bent
az egyik sarokban nyílt egy büfé. „Ó, oda senki nem fog menni vásárolni!” - mondtam. Az Úr
azonnal szólt hozzám:
– Miért átkozod őket, amikor azt se tudod, mi van ott?
– Bocsáss meg, Uram! - mondtam. Aztán visszafordultam, és így szóltam: „Kijelentem, hogy az
emberek rá fognak találni erre a büfére, ha másképpen nem, hát az illatok alapján meg fogják
találni!” Elkezdtem áldást mondani rájuk.
Valaki azt mondja; „anyagi problémám van.” Hadd emlékeztesselek: az gazdasági krízis nem a mi
krízisünk! Ez a világ krízise. Ők Egyiptomban vannak, mi pedig Gósenben! Egyiptomban
nélkülöznek, nincs világosságuk, össze vannak zavarodva. De Gósenben folyamatosan
szaporodnak, folyamatosan gyarapodnak.
Üdvözöllek benneteket Gósenben!
Nos, tegyük fel, hogy van egy anyagi probléma. A számláid azt mondják neked, hogy nincs elég
pénzed ahhoz, hogy tizedet adj. Sokan vannak ilyen helyzetben. A helyzet nyomása azt mondja;
nincs elég pénzed, hogy tizedet adj. És kísértve vagy, hogy tiszteld a körülményeket, és kísértve
vagy, hogy nagyobb hangsúlyt adj a körülményeknek, mint Isten Beszédének. S mivel ezek a
körülmények rád nehezednek, jön a kérdés: kit fogok tisztelni? Istent fogom tisztelni a nehéz
helyzet ellenére. Tisztelni ebben a helyzetben Istent azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy milyen
nehéz a helyzet, Isten Szava nagyobb súlyt képvisel, mint a problémád, és ezért továbbra is
tizedet adsz. Isten Szavának nagyobb befolyása van, mint a problémádnak. Találkozok néha
emberekkel, akik korábban gyülekezetbe jártak:
– Helló! Merre voltál?
– Nos... tudod... problémáink voltak...
Ők tisztelték a problémáikat, a nehézségük jobban befolyásolta őket, mint Isten Szava.
Egyszer egy teljes héten keresztül gyógyító összejöveteleket tartottunk. Kérdeztem az embereket,
hogy miért nem voltak ott:
– Tudod... betegek voltunk... fájt a torkom...
Gyakran megengedjük, hogy a gondjaink nagyobb befolyást gyakoroljanak ránk, mint Isten
Beszéde. Mennyire súlyos számodra Isten Beszéde? Befolyásol, amikor döntést hozol? Elég
súllyal esik latba egy döntésnél? „Ó, Uram, tudom, hogy azt mondtad, hogy tegyem meg ezt, de
nincs elég pénzem!” Te megengeded, hogy a „nincs” nagyobb súllyal hasson rád, mint amit Isten
mondott.
Te jobban keresed, hogy hogyan kereshetsz több pénzt, mint azt, hogy több Igét valósíts meg az
életedben. Keresd a módját, hogy véghezvidd az Igét, és a pénz jönni fog! Mit gondolsz, hány útja
van annak, hogy Isten áldást, pénzt adjon. Rá nem hat a világ krízise.
Építem a gyülekezeteket, keresem a TV csatornákat, hogy kimenjen Isten Beszéde.
Te keresd, hogyan teljesítsd Isten Beszédét, és a pénz ott lesz!
Te ne arra használod az embereket, hogy pénzhez juss, hanem a pénzt használod arra, hogy
megáldj embereket.
Vigyáznunk kell, hogy ne legyünk túl civilizáltak! Nem akarunk táncolni a gyülekezetben, mert túl
civilizáltak vagyunk. Nem akarunk beszélni a Szent Szellemről... Ne beszélj a tizedről!... Ne beszélj
a pénzről!
De majd szükséged lehet arra, hogy a pénzről beszéljünk.
Mit szól Isten? Hogyan befolyásolja a döntéseidet? Milyen súllyal esik latba az Ő beszéde a
cselekedeteidnél? Jó ötletek alapján élünk, vagy Isten ötletei alapján. Minek van nagyobb súlya?
Egy milliárdos ötletének vagy Isten Szavának?
Mondjátok hangosan: Isten Szavának súlya van az életemben! Isten Szavának súlya van a
házasságomban, az anyagi életemben. Az anyagi helyzetem nem befolyásol jobban, mint Isten
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Beszéde. Ha Isten azt mondja, hogy tegyek valamit a pénzemmel, ez jobban befolyásol, mint
bármilyen számla, vagy helyzet. Ha én tisztelem Őt, Ő kötelezve van – hogy tiszteljen engem.
Kiáltsátok: „Én tisztelem Istent!”
Menjünk egy kicsit tovább! Ha csak akkor tesszük meg amit Isten mond, ha kényelmes...vagy ha
nincs ára... akkor nincs tisztelet! Isten Beszéde azt mondja:
Zsid 10:25
El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk
némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy
ama nap közelget.
„El ne hagyjátok az összegyülekezést...” Ennek nagyobb súlya kell hogy legyen számodra, mint
bármi másnak. Ha esik az eső, és te nem jössz a gyülekezetbe akkor az esőnek nagyobb hatása
van rád, mint Isten Szavának. Amikor kényelmes volt és nem került semmibe, kész voltál
kijelenteni, mennyire tisztelem Istent.
Máté 15:8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet;
szíve pedig távol van tőlem.
A száj tiszteletéről beszél. Mit mondtak ezek? „Mi tisztelünk Urunk!” De amikor arról volt szó, hogy
befolyásolja a döntéseiket, akkor Isten Szavának nem volt nagyobb súlya, mint a körülményeknek.
Gyorsak voltak a szájukkal kimondani: „Mi tisztelünk Téged, Urunk!” De ha rájuk néztünk, láttuk,
hogy Isten Beszéde nem befolyásolja őket. Nem volt súlyosabb a körülményeknél, mások
véleményénél.
Isten a mi Atyánk. És az első parancsolat ígérettel a következő:
Ef 6:2,3 Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (ami az első parancsolat
ígérettel). Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.
Ez nem azt jelenti, hogy vidd el őket valahová, és hogy szépen bánj velük... Ez azt jelenti, hogy a
szavaik számítsanak neked.
A legnagyobb lányom egy nap kérdezett tőlem valamit, aztán elkezdte „kifejezni magát”... Mire én
rászóltam: „Én az apád vagyok!” Gyorsan összekapta magát! Erőt kellett vennem magamon, hogy
megkötözzem a „pofon szellemét”. Én tiszteltem Isten Beszédét:
Ef 6:4 Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek
azokat az Úr tanítása és intése szerint.
„Ne provokáljátok gyermekeiteket haraggal...” (angol ford.) Nekem tisztelnem kell Istent. „Gyermekem
örülhetsz, hogy megtért vagyok.”
1Sám 2:30 Azért így szól az Úr, Izráelnek Istene, jóllehet megmondottam,
hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár; de most,
[azt] mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek,
azoknak
tisztességet
szerzek,
akik
azonban
engem
megutálnak,
megutáltatnak.
Itt van, amit hallottam, ezzel kapcsolatban: „Ha az Én szavaim súlyosak a te életedben, és te
kivitelezed azokat, akkor a te imádságaid, a te szavaid súlyt fognak jelenteni a számomra, és Én
megvalósítom azokat!
Megjön a válasz a kérésedre:
Azt mondja: Ha tiszteled Istent, tiszteled az Ő Beszédét, és véghez viszed (kivitelezed) az Ő
Beszédét, akkor amikor te imádkozol,a menny tisztelni fogja a te szavaidat... Kell Neki! Muszáj!... A
Menny tisztelni fogja a te szavaidat, amiket kimondasz, és amiket imádkozol. Ő szövetségi
kötelezettség alatt van, hogy így tegyen. A veled való szövetség kötelezi Őt erre. Mivel te nem
becsülted le / nem hagytad figyelmen kívül / az Ő Beszédét, ezért Ő sem fogja figyelmen kívül
hagyni a te imádságodat, a megvallásodat. Meg kell tennie.
Micsoda hatalmas ígéret. Hölgyeim és uraim! Micsoda hatalmas ígéret!
Nos, ez a RM 13:7-en alapul:
Róm 13:7 Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az
adóval, az adót; akinek a vámmal, a vámot; akinek a félelemmel, a
félelmet; akinek a tisztességgel, a tisztességet.
Keresztények! A kérdés ma este ez:
Jár nektek tisztelet?
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Az Ige azt mondja: „Szájukkal tisztelnek engem, de a szívük távol van tőlem.” A szívük távol van
tőlem. Mi teszi a szívet olyanná, hogy távol van az Úrtól? Én nem akarom, hogy a szívem távol
legyen az Úrtól: Jönni a gyülekezetbe, mondani az Úrnak: „Uram tisztellek Téged!” - aztán menni a
magam feje után.
Nézzük meg ezt a szív témát:
Máté 6:21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
Ahol a kincsed van, ott megtaláljuk a szívedet. Itt az Ige meghatároz egy kapcsolatot a szíved, és
a pénzed között. Elcsöndesedtetek... Mindig gondoltam, hogy köze van a pénznek a szívhez. „Én
szeretlek teljes szívemből... Szívemből dicsérlek!... Ajkaimmal tisztellek... Dicsőséget adok Neked!”
A Bibliában azt olvasod, hogyha az Ő Nevéhez méltó dicséretet mondasz: hozz áldozatot, úgy
menj be az Úr tornácaiba. Ez egy téma, amit át kell gondolni. Valami hibázik a szív – pénz
kapcsolattal. Te meg akarod győzni Istent, hogy tiszteled Őt, és a pénzed nem található sehol! Az
Ige azt mondja, ahol megtaláljuk a kincsed, ott megtaláljuk a szívedet. Ha minden pénzed a
művészetbe invesztálod, ott van a szíved. De ha a kincsed a Királyban találjuk! Valaki azt kérdezi:
Honnan lehet ezt tudni? Egyszerű. Add ide a banki kimutatásodat és a naptáradat. Mert ha
megnézhetjük, hogy mit csinálsz a pénzeddel és az időddel, megtaláljuk a szívedet.
Még mindig a tiszteletről beszélek! Mondhatja valaki: „Még mindig nem értem, mi köze van a
tiszteletnek és a pénznek egymáshoz...” Lapozzatok a Pld. 3-hoz!

Van egy kiáradása Isten Szellemének, amelynek el kell találnia ezt a bolygót 6-7 hónapon belül.
– Ezt csak úgy mondod. - hitetlenkedhetne valaki.
– Nem. Én időt töltöttem Istennel. Van egy érezhető jelenléte Istennek. Egy érinthető, érzékelhető,
látható jelenléte Istennek. És én nem az Újságban akarok olvasni róla. Én eldöntöttem... Figyelj! Ha
ez megtörtént az Azuza utcában majd 100 évvel ezelőtt, minden erőmmel azon vagyok, hogy
megtörténjen az én utcámban is! És az én utcám ott van, ahol én vagyok. Ha a dicsőség ma este
száll le, mindent félreteszek a hétvégén, és itt maradok. Azt hiszem, nem értettetek meg. Jönni fog
egy eső... lábak fognak kinőni! Jön egy eső, hogy szemgolyók, testrészek lesznek újra teremtve a
mennyből, itt! Jön egy idő, amikor anyagi gazdagságot fedezel fel a kertedben! Jön egy idő... és ez
nem tíz év múlva lesz! Én kész vagyok! Én kész vagyok!
Van egy dolog, amivel kapcsolatban Isten azt akarja, hogy teljesen felkészült legyek: kérlek,
figyeljetek rám. Ha te nem szabadíttattál meg az emberektől való függéstől, akkor nem leszel
küldve hozzájuk. Ha még mindig félsz attól, hogy mit mondanak rólad, és mit gondolnak rólad...
„Ó Uram, tudom, hogy megmondtad, mit tegyek... de mit fognak hozzá szólni az emberek?”
„Uram, tudom, mit kell tennem, de mit fognak rólam gondolni.”
Isten így nem tud használni téged, mert túlságosan foglya vagy az embereknek. Ha te meg tudsz
szabadulni az emberektől, akkor Isten használni tud, hogy megszabadítsd az embereket, és
kihozd őket Egyiptomból ide Gósenbe! A sátán megtévesztéséből Krisztus királyságába.
Figyeljetek rám! Mondjatok halleluját Istennek! Én nem arról a dicsőségről beszélek, ami földi
cserépedényekben van. Én a shekináról, Isten jelenlétéről beszélek. Mint amikor friss harmat
hullik! Dicsőség Istennek! Ez megváltoztatja az atmoszférát. Én elvárom Isten érzékelhető
dicsőségét, jelenlétét.
Rekompenzálási idő jön a földön! Itt az ideje, hogy Isten igazságot szolgáltasson minden területen,
ahol eddig kínlódtál. Itt az ideje az Istentől jövő igazságszolgáltatásnak, rekompenzálásnak!
Most azt gondolod, hogy nincs bennem megbocsátás? Vagy problémám van valakivel? Nem, nem
Én szeretni fogom az ellenségeimet, és áldani fogom a városomat, áldani fogom a médiát. Áldani
fogom azokat, akik hazugságokat mondanak rólam! Én szabad vagyok az ördög vádaskodásától,
én szabad vagyok az emberektől, hogy Isten használhasson engem abban, hogy kihozzalak a
kötelékekből, fel a hegycsúcsra, hogy megkapd, ami a tied,és elkezdj cselekedni, mint egy király
gyermeke!!
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A teremtett világ várja Isten fiainak a megnyilvánulásait.
Róm 8:19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak
megjelenését.
Isten vár rád, hogy irányítsd az időjárást! Ő vár rád, hogy behívd az aratást! Vár rád, hogy kiűzz
démonokat! Vár rád, hogy elmenj és egyszerű megoldásokat vigyél a kormánynak. Nemcsak azért
vagy Isten gyermeke, mert újjászülettél, hanem azért is mert megértetted az isteni természetedet,
megértetted a hatalmadat. Ámen?
Van 80 hektár földem. Bejártam széltében, hosszában és parancsoltam, hogy földgáz és
ásványvíz legyen benne. Kiderült, hogy több vizem van, mint az egész városnak. Megkérdeztem
az Urat, mi ez? Azt mondta: „Gond lesz a vízzel, ezért felszereltelek!” Ó, igen és ámen. Mondom
neked, jön és eltalál. Biztosítsd magad, hogy az Úr oldalán légy! Itt az ideje, kijönni a sarokból,
hátulról, a sötétből, és az Úr oldalára állni! Sok-sok dolgot a kegyelem elnézett, de sok minden
félelmetesebb most, mint amilyen tegnap volt, úgyhogy gyere, itt az ideje az Úr oldalára állni! Tölts
időt szentségben az Úrral, és cselekedj, mint egy megváltott. Élezd a szellemed, ha hústestben
vagy. Dicsérd Istent, énekelj reggel, hogy szellembe juss, és hallj egy szót Istentől. Dicsőség
Istennek!
Péld 3:5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére
pedig ne támaszkodjál.
Bizodalmad legyen az Úrban... Nos, a hit bizalmat hoz. A bizalom elkötelezettséget. Ha te bízol az
Úrban, nem mozdulsz. Ha megkapod, ha nem, te ugyanaz maradsz. Ha bízol Istenben nem
mozdít, hogy az imaválasz nem látszik. Eldöntötted, hogy ott maradsz! Eldöntötted, hogy ha bejön
a pénz vagy nem jön, vagy hogyan jön... te bízol Istenben. Ha nem mozdul – én eldöntöttem, hogy
itt maradok. Nem dobom el a bizalmamat! (Zsid.10:35)
Péld 3:5-7/a Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad
értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt; akkor
ő igazgatja a te útaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint;
Vannak emberek, akik többet tudnak, mint amit megértettek. Vannak prédikátorok, akik többet
tudnak, mint amit megértettek. A prédikátorok következő generációjáról azt gondolom, hogy többet
tudnak, mint amit értenek. Ha annyira kritikussá válsz, hogy úgy gondolod, hogy mindenki téved,
és csak neked van igazad... ez egy probléma.
A lányomnak mondtam valamelyik nap: „Drágám gyakorold, hogy először magadat ítéled meg,
mielőtt más valakiről mondanál valamit.”
Hányan tudjátok, hogy a házasság egy olyan intézmény, ahol fejlődhetnek az emberek? De ha te
elszaladsz a fejlődésed elől, és mész és összeházasodsz valaki mással... új feleség, új munkahely,
új város... De az a probléma, hogy te ugyanaz vagy! A problémád ugyanaz maradt, mert te nem
változtál. A könyvek amiket olvastál kihagytak valamit... Lehet lexikon a fejedben, diplomák... Én
megértettem, hogy bármilyen problémám is volt bárkivel, a megoldás velem kezdődött! Ne légy
bölcs a magad szemében! Ne légy bölcs a magad szemében!
Péld 3:7-9 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és
távozzál el a gonosztól. Egészség lesz [ez] a te testednek, és megújulás
a te csontaidnak. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed
zsengéjéből.
Tiszteld az Urat... az alaptőkédből, a nyereségedből (ami becsületes munkából
származik)...Tiszteld az Urat a pénzeddel! Itt van. Ha Isten tiszteléséről beszélünk, arról, hogy az
Ő Beszéde befolyásol, hogy az Ő Beszéde súlyos, akkor, oda kell figyelnünk erre az Igére, amelyik
azt mondja, hogy tiszteld Istent a pénzeddel. Nem számít mi a probléma. Azt mondja: Tiszteld
Istenedet a pénzeddel! Az alaptőkéd, a nyereséged... Tiszteld Isten a dolgaiddal! Hogy teszed ezt?
Mert Isten most azt mondja: Akarom látni, mi az ami súlyosabban befolyásolja életedet, mint az Én
Beszédem. Akarom látni, hogy te, aki azt mondod, hogy szeretsz Engem... Ha valakit szeretek, azt
tisztelem is. Úgyhogy Isten megjelenik...
Ezt emberek előtt kellett megtanulnom. A pulpitusnál ültem, és eltökéltem, hogy tisztelni fogom Őt,
és Isten megmutatta nekem, hogy ezt hogyan tegyem. Tisztelni Istent a pénzeddel azt jelenti, hogy
hatalmat adsz Istennek, hogy szóljon hozzád a pénzed felől... és ennek engedelmeskedsz.
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Hallottátok, mit mondtam. Tisztelni Istent a pénzeddel azt jelenti: „Istenem beszélj hozzám a
pénzemről! Szólj hozzám, a pénzemmel kapcsolatban! És mert én annyira tisztelem a Te
Szavadat, én azt fogom tenni, amit mondasz. Tisztelni fogom a „Rhéma” szavadat, de tisztelni
fogom az írott Szavadat is. Aszerint fogok cselekedni. Meg fogom tenni, amit mondtál a tizedről.
Meg fogom tenni, amit mondtál pénzzel kapcsolatban. Befolyásol, a Szavad.
Úgyhogy, ott álltam a gyülekezet előtt, és mondtam: „Uram, szólj hozzám arról, hogy mennyit
adjak. Én megfogom tenni, Uram, mert én tisztellek Téged!”
Az Úr azt mondta: „10000$.”
Mire én: „Sátán , én megkötözlek, Jézus Nevében! Ha, ha, ha 10000$?!”
Az Úr erre így szólt: „Te nem vagy isten, ne vitatkozzál azzal, amit mondtam.”
A híres kérdéshez értem: Isten szólt hozzám, vagy az ördög? Meg kellett találnom a választ erre.
Az ördög akarta volna, hogy adjam ezt? Nem. Én támogatom Isten országát. A sátán nem akarja
ezt. Ezért tartja vissza az embereket, mert nem akarja, hogy támogassák Isten országát. Ő tudja,
hogy mi történne az egyházban, ha a tied volna egy rock-sztár gazdagsága. A sátán nem bánja, ha
a rock-sztárok gazdagok, mert ők nem adnak Isten országa számára. Még nem. Mondom: még
nem. Adsz most vagy később, de adni fogsz! De az ördög tudja, mi történik, ha ő 3 milliárd $-t tesz
egy nyelveken szóló, táncoló, a hit Igéjén álló, újjászületett keresztény kezébe. Tudja mi fog
történni. Látom... hogy van helyünk milliomosok számára. Látom ezt most... rohannak előre,
tolakodnak, hogy ki fizesse ki: én fogom kifizetni,... te csak ülj le... de ne beszélj velem így... én
fogom kifizetni...
Ha az egyház megtelik milliárdosokkal... azt mondják... Pásztor, én kifizetem ezt... hadd fizessem
én!!
De ha eddig nem ezt tetted, kezdj el most így tenni!!
Tehát az ördög nem akarja, hogy ennyit adj. Tovább gondolkodtam: tőlem jött a gondolat? Nem
voltam nagyon izgatott, amikor azt mondtam: 10000$
De Isten volt! Elkezdett felszabadítani számomra előmenetelt.
Egy másik alkalommal, egy szolgálók számára rendezett konferencián, Isten Szelleme azt mondta:
„Azt akarom, hogy adj 1millió $ ennek a szolgálatnak! Elkezdtem nyelveken imádkozni... Mit? A
feleségem ugyanezt hallotta. Kérdeztem tőle, hogy miért nem szólt. „Nem akartam, hogy
megszégyenülj. Azt gondoltam, ha ezt elmondom, hanyatt esel...
Az Úr azt mondta: titokban adj. Isten Szava súlyos volt. „Azt akarom, hogy odamenj a pódiumhoz,
és áldd meg őket!”
– Mi lesz a titokkal?
– Tudom, hogy becsületes vagy, és megfogod tenni!

Három hét múlva kaptam egy telefonhívást:
– Itt van az 1millió$... vissza tudjuk adni. Változások történtek.
– Nem. Nem – mondtam. Te nem tartozol semmivel. Te nem tudod, min menten át. Én átmentem
egy szabadulási folyamaton ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem érdekel mit csináltok vele, én nem
akarom vissza kapni!
– Ez egy 2-szer vetett maggá fogja ezt tenni. - mondta erre.
– Micsoda?!
– Te vetettél 1 millió $-t először, én vissza akartam adni neked, te visszautasítottad ezt, és újból
elvetetted az én szolgálatomba, úgyhogy 2-szer milliószorosat kapsz!
Nem sokkal, miután elvetettem ezt a magot, szóltam a pilótámnak:
– Ha látjátok, hogy réteszem a kezem egy repülőgép orrára – az az!
Egy GoldSpring repülő volt. De mondtam, addig hozzá nem nyúlok, míg nincs meg a pénzem
hozzá. De miután elvetettem ezt a magot, bejött a pénz. Ki van fizetve!
Mi történt? Én egy olyan pozícióba helyeztem a Mennyet, hogy tisztelnie kellett engem. Az
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aratásom biztonságban volt. Tiszteletben elvetett mag. Az aratásomnak meg kellett érkeznie!
Figyelsz rám? Tisztelni Istent a pénzeddel azt jelenti: Uram, hatalmat adok Neked, hogy szólj
hozzám a pénzzel kapcsolatban. Mond meg nekem, mit tegyek vele. Nem az enyém. „Uram, én
tisztelettel elfogadtam ezt a pénzt, és most te mond meg, hogy mit tegyek vele. Mutasd meg, mit
tegyek vele! Azért vagyok megáldva, hogy áldás legyek! Ha Isten azt mondja, hogy adj itt, vagy
tedd azt, vagy küldj oda, vagy fizesd ki ezt, oldd meg azt... Az Úr elküld az összejövetelre, és azt
mondja:
– Fizesd ki az összes kiadásukat!
– Az egészet?!
– Igen.
– Igen Uram!
Miért? Mert tudom,hogy Isten így gondoskodik rólam. Én tudom, hogy ki tudom fizetni a 80 milliós
évi költségeket. Tudom, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni... elvárni a Menny tiszteletét!
Itt a kérdés: Mi befolyásol jobban, mint Isten Beszéde? Minek van nagyobb hatása rád, mint Isten
Beszédének? Hadd legyek őszinte. Ami elfoglalta az első helyet Isten elől, az egy bálvány. A
bálvány – hölgyeim és uraim – nem egy szobor. Bármilyen személy vagy dolog, amely elfoglalta az
Istennek járó első helyet, az bálvány! És néha a pénzed válik a bálványoddá, mert úgy mutattad
be, mint ami súlyosabban esik latba, mint Isten! Én nem akarom, hogy ez történjen velem. Én nem
akarok semmivel tartozni, és nem akarok semmit birtokolni, amit nem tudok elmozdítani, ha az Úr
utasít rá. Én ezt újból, és újból megtettem. Ha az Úr azt mondja: add tovább a repülődet! Vagy
Vedd meg azt a repülőt! Egyszer a kocsimmal megálltam egy repülő mellett.
– Uram, mit akarsz, hogy tegyek?
– Vedd meg ezt a repülőt, és add annak a szolgálatnak!
– Igen Uram!
Odamentem az eladóhoz... azt mondta, hogy el van adva.
– Nem lehet. Az én Istenem mondta nekem, hogy vegyem meg, nem lehet eladva.
– Utána nézek a dolognak. Imádkozzon, és holnap szóljon vissza.
Másnap:
– Nos , bizonyára imádkoztál! A vevő valamiért visszalépett, úgyhogy a gép az öné.
Te haragudni akarsz rám, mert Isten megáldott repülőgépekkel? Kellett, hogy így tegyen, mert én
tiszteltem Őt, és tisztelem az Ő Beszédét. Kell, hogy tiszteljen engem olyan tisztelettel, ami
egyedül Tőle jön. És a tisztelet, ami Istentől jön: az áldás.
Figyelsz rám? A világ anyagi krízise közben neked van egy …........ A neve: tisztelet.

A tisztelet törvénye meg fog őrizni attól, ami a világban történik.
Ennyi a mondanivalóm!
Atyánk! Hálát adunk neked ezért a csodálatos hétért. Köszönjük, hogy megáldottál minket Isten
férfiaival és asszonyaival. Ez nagyszerű volt, Urunk. Te elvittél minket a hittől a tiszteletig. Most
már tudjuk, hogy mi ez. És mi tisztelni fogunk Téged! Segíts, hogy amint elhagyjuk ezt a helyet, ne
felejtsük el azt, ami itt elhangzott ezen a héten. Segíts, hogy sikeresek legyünk minden területen,
hogy a világ megtudja, hogy Jézus Úr! Mi hálát adunk ezért, és áldunk téged ezért, Jézus
Nevében, Ámen!
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