CREFLO DOLLAR :
A KIRÁLYSÁG MŰKÖDÉSE A VETÉS ÉS ARATÁS IDEJÉNEK A TÖRVÉNYE

ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK A MŰKÖDÉSI ELVE

Szeretnék ma egy olyan alapelvről beszélni, amely az Isten Királyságának a rendszerében működik. Ez a vetés
és az aratás idejének a törvénye. Azt akarom, hogy megértsétek: ez Isten Királysága. Azt is akarom, hogy megértsétek,
hogy ez hogyan működik.
Ezt az Igét belétek fogom oltani. Ha megtehetném, ha törvényes lenne, és működne, akkor csak kinyitnám a
fejeteket és beleönteném ezt. De hölgyeim és uraim, ha figyeltek rám, akkor meg fogjátok tudni, hogyan kell
foglalkozni a szükségekkel, amik az életünkben felmerülnek.

Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!
Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.
Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled! Az Úrnak, a mi
Istenünknek házáért hadd kívánhassak jót tenéked!
(Zsoltárok 122:6-9- Károli)
Amint a korábban már elmondtam, a Királyság eljött, de itt az is látható, hogy előtte már keresték azt.
Jeruzsálem Isten Királyságának a szimbóluma. Azt mondja itt az Ige, hogy imádkozzunk Jeruzsálem békességéért,
hogy fejlődjenek, prosperáljanak (prosperál: fellendül, virágzik) azok, akik szeretik ezt a szent várost. Nem azt
mondja itt, hogy azok fognak prosperálni, akik szeretik a prosperalitást. Hanem azt mondja, hogy akik szeretik a
Királyságot, azok fognak prosperálni.
Az első dolog, amit akarok, hogy megragadjatok az, hogy minden, amit teszünk, az a Királyságról kell, hogy
szóljon! Mindennek a Királyságról kell szólnia. A kapcsolatokat is a Királyságért kell fejlesztened. Szerelmesnek kell
lenned a Királyság dolgaiba! Függővé kell válnod attól, hogy a Királyság növekedését keresed! Azt kell szem előtt
tartanod, hogy a Királyság előre jusson. Ha az életedben keresztényként, elkezd minden az Isten Királyságáról szólni,
akkor tud Isten feltűnni és csinálni valamit az életedben. Emlékezz arra, hogy Isten Királyságában nem lehet önzőség.
Ha a gyarapodás az önzőségről szól, ha a milliomossá válás az önzőségről szól, ha egy házvásárlás az önzőségről szól,
akkor elvéted az egész Királyságot. Azt kell megértened, hogy ne azért akarj kikerülni az adósságból, hogy
kényelmesen, jól érezd magad. Hanem azért akarj kikerülni az adósságból, hogy tudd segíteni Isten Királyságának a
növekedését. Figyeltek rám! Ne azért akarj milliomos lenni, hogy még kényelmesebben és jobban élj. Hanem azért
akarj milliomos lenni, amire az felhatalmaz téged. Mert az lehetőséget ad neked arra, hogy Isten Királyságának a
növekedésében segédkezzél. Ha Királyság központú lesz a gondolkodásod, ha Isten Királyságát helyezed a
látóteredbe, akkor kezdenek el a dolgok történni az életedben.
Az Isten Királysága arról szól, hogy te azért legyél áldott, hogy áldás legyél másoknak. Tehát nem arról van
szó, hogy azért legyél áldott, hogy még jobban érezd magad. Nem arról van szó, hogy Isten haragszik arra, ha te jobb
körülmények között fogsz élni. Hanem arról van szó, hogy a növekedés nem szólhat arról, hogy az egy önző haszon
legyen. Az Isten Királyságának a növekedéséről van szó. Dicsőség az Úrnak! Hogy például, amikor a munkahelyeden
egy előrelépés történik, akkor lásd magad előtt a Királyságot. Amikor jön egy növekedés, akkor az a Királyságról szól.
Ha valaki odatesz valamit a kezedbe – és tudod, hogy annyira nincs szükséged rá –, akkor tudd, hogy az a
Királyságról szól. Az, hogy áldás vagy azt jelenti, hogy Isten tud téged használni csatornaként. Az Ő áldása átfolyik
rajtad, és valaki másnak az életébe kerül. A legfontosabb célja annak, hogy te sikeres legyél az, hogy valaki más
életébe sikert mozdíts elő.
Az első dolog tehát, hogy kiépítek egy szerelmi kapcsolatot Isten Királyságával. Ez nem szólhat az én saját,
személyes királyságomról. Nem szólhat az én házamról, az én szolgálatomról. Egyszerűen: nem szólhat rólam. Az
egómnak (ego: én, személyiség) meg kell halnia, ahhoz, hogy az Isten Királysága tudjon működni. Az Isten Királysága
mindig valami másról szól, olyan dolgokról, ami tőled távolabb van. Ez mindig arról szól, hogy mit tudsz te tenni
azért, hogy valaki más életében történjen valami. Hogyan tudsz részese lenni annak, hogy Isten Királysága
növekedjen. Tudod, ez olyan mint egy bumeráng. Amit te megteszel a Királyságban, az fog visszajönni és

megtörténni a te életedben. Dicsőség az Úrnak! A titok az, hogy nem azt kell csinálni, hogy keményebben dolgozol
azért, hogy még sikeresebb legyél, hanem okosabban dolgozz, és Királyság központúan gondolkozz. Hagyd, hogy a
Királyság legyen az elmédben, és keresd a Királyság javát, előrejutását. Ha össze tudod hangolni a
gondolkodásmódodat azzal, amit most elmondtam, akkor fel kell készítened magad a tapasztalatok és a gondolkozás
egy teljesen új birodalmára. Akkor lesznek tapasztalataid, ha van benned egy vágy arra, hogy a Királyság előrejutását
segítsd. Olyan emberekké kell válnotok, akik vágynak arra, hogy a Királyság előrejutását segítsék. Ha a Királyság
előrejutását segíted, akkor meg fogod látni, hogy ugyanaz visszajön, és fogsz előrejutást látni a saját életedben.
Mondom nektek, hogy erről szól az egész. A saját életedben fogod látni az előrejutást, mert a Királysággal
foglalkozol. De ha ez az egész rólad szól – a te házadról, a te pénzügyeidről, a te családodról –, akkor nem fogod
látni a legjobb részét. Tehát a Királyságnak az előrejutó megnyilvánulása az életedben nem tud megmutatkozni, ha az
egész az önzőségen alapul.
Nagyon dühös vagyok az ördögre! Ki akarom törni a nyakát öt különböző területen. Hogy teszem ezt? Úgy,
hogy úgy beszélek, hogy biztosan mindent megértsél, ami a számon keresztül kijön. Mert, ha nem érted meg, akkor
nem fogsz tudni jobban cselekedni annál, mint amennyit jelenleg tudsz. De azt akarom – és a Szent Szellem is azt
akarja –, hogy jobban megértsd a dolgot. Az a lényeg, hogy amikor kilépsz ebből az épületből, azután az Isten
Királyságának rendszere alapján élj és cselekedj!
Az első dolog, hogy hangold össze az életedet a Királysággal! Ha ezt nem tesszük meg, akkor felejtsük el az
összes alapelvet, amit eddig megtanultunk! Össze kell hangolnom magam a Királysággal! Ha ezt megteszed, nézd
meg, hogy mi lesz: „békesség lesz a falaid között, és prosperitás lesz a palotáidban”. Érdekes, hogy a héberben mind
a békesség, mint a prosperitás szavak ugyanazon tőből származnak, ami pedig a ’shalom’. Ez más szavakkal azt
jelenti, hogy egy folyamatos jólét, az életed minden területén. Teljesség, az életed minden területén. Ez azt jelenti, ha
te Királyság központú leszel, és összehangolod az életed a Királysággal, akkor shalom lesz a házadban, shalom lesz a
palotádban, shalom lesz a kapuidon belül, siker lesz a házadban, biztonságod lesz a vihar közepette. Erről szól a
békesség. Teljesség lesz a házadban. Ez mind azért fog megtörténni, mert összehangolod magad a Királysággal.
Mindez sikert hoz. Miért? A testvéreim és a társaim kedvéért. Vagyis én sikeres leszek, de az én sikerem kinyúlik, és
elér valaki mást, és az ő életében is sikert hoz létre. Ezáltal emeltetik fel a Királyság. Ha én éhes vagyok erre, és ezt
keresem, akkor Isten ki tud engem lökni valósággal, és akkor lesz egy előrehaladása a Királyságnak. Aztán azt is
mondja a kilencedik versben, hogy mindezt az Úr háza miatt teszi. Tehát nekem az Úr háza miatt kell akarnom
kikerülni az adósságból. Vagyis az Isten háza miatt engedelmeskedek az alapelveknek, hogy milliókat tudjak
előteremteni. Mindezt Isten háza miatt kell megtennem. Nem a saját házam miatt kell ezt megcsinálni, mert a saját
házamról lesz gondviselés, ha az Ő házáról gondot viselek. Mindent az Isten háza miatt kell csinálnom. Isten háza
miatt kell imádkoznom. Az Isten háza miatt kell helyesen élnem. Isten háza miatt akarok felkent lenni. Mindent, amit
keresek, azt Isten háza miatt keresem.
Ez nem így volt teljesen eddig a Krisztus testében. Mivel eljutottunk egy olyan pontra, hogy magunk miatt, a
magunk háza miatt keresünk dolgokat. De azt akarom veletek megértetni, ha Isten Királysága miatt kerestek mindent,
akkor a ti házatokról lesz gondviselés!
Emlékeztek, van egy Ige, ami arról beszél, hogy sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be? Itt azt is
mondja, hogy dolgoztatok, nagy fizetést is kaptatok, de olyan, mintha betettétek volna egy lyukakkal teli zsákba. Ez a
szellemi alapelvek ellen való, hiszen nem kellene sokat vetni és keveset aratni. Ennek nem kellene, hogy így legyen.
Mert azt mondja a Biblia, hogy ha sokat adsz, sokat aratsz, ha keveset adsz, keveset kapsz.

Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház
romban áll? Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti
útaitokat! Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem
elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem
melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel. Ezt mondja a Seregeknek Ura:
Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és
építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja
az Úr. Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok
arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, a mely ím
romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
(Aggeus 1:4-9 – Károli)
Nézzük meg mi történik ebben az Igerészben. Megfigyeltétek, hogy mit mond, miért nem mennek jól a
dolgok? „Gondoljátok meg jól a ti útaitokat, mert előrébb helyezitek a saját házaitokat az én házamnál!” Hölgyeim és
uraim, tegyétek előre a Királyságot, és a házaitokra Isten gondot visel. Tegyétek előre Isten házát, és arra viseljetek
gondot, annak a javát és előrejutását keressétek! Ahogyan másokkal foglalkozol, hogy velük mi történjen, és abba
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fektetsz, az fog veled is történni. Ha másokért imádkozol, Isten megfordul és a te szükségeidre fog egy választ adni.
De azt nem teheted meg, hogy az önzőségre alapozol, és azt várod, hogy Isten a te oldaladra odaálljon. Arról van szó,
hogy mit teszel a Királyságért.
Mondd hangosan: „Királyság központú vagyok a gondolkozásmódomban!”
Micsoda lehetőség ez arra, hogy az embereknek bebizonyítsuk, hogy Isten Királysága valóságos és működik!
Már nagyon várok azokra a bizonyságokra, amik ezután be fognak jönni! Az összes körülmény között, amik vannak
egy ember életében, Isten ereje működik! Meg fogják kérdezni, hogy lehetséges ez? (A tanítás 2009-ben hangzott el,
majdnem a gazdasági válság közepén.) Ebben a helyzetben lesz lehetőségünk beszélni a mi Jézusunkról, és Isten
Királyságáról.

SZÜKSÉG

Most megnézzük, hogy mi az a szükség? Hányatoknak van most szüksége? Hányan szeretnétek, hogy Isten
betöltse ezeket a szükségeket a Királyság alapján? Nagyon fontos, hogyan határozzuk meg, hogy mi a mi szükségünk.
Nagyon érdekes, hogyan határozzuk meg, hogy mire van szükségünk. Az egyik nap láttam prédikálni egy embert.
Nem volt se keze, se lába. Az asztallap tetején volt. Az örömről prédikált. Kikapcsoltam a tévét és azt mondtam:
„Uram, nekem nincs problémám! Ezek után, amit láttam, nekem nincs problémám.” Ez az ember az örömről
prédikált. Az jutott eszembe, hogy minden, ami miatt eddig panaszkodtam, az semmi. Nincs is problémám. Tudjátok
hogyan definiáltam újra, mi a szükség? Amikor elmegyek ennek az országnak a szegényebb részeibe, és megnézem az
életkörülményeiket. Vagy amikor korábban elmentem Brazíliába, és ott otthonokat kezdtünk el építeni. Nagyon jó
látni, hogy ott elkezdtünk ilyen otthonokat építeni, egy egész körzetet. Építünk járdákat, és szegélyezett utakat is.
Nagyon jól néz ki. Bementem egy helyre, amit még úgy sem tudnék hívni, hogy ház. Beléptem oda, abba a
moszkitóval fertőzött, sáros helyre. A falak olyanok voltak, mintha deszkából és papírból készültek volna. Sár volt a
padló. Ebben a kunyhóban volt körülbelül tizenhat ember. Itt egy hölgy arról tett nekem bizonyságot, hogy Isten a
szeretet. Azt gondoltam: „Nekem nincsenek szükségeim.” Hogy mondhatnám, hogy nekem szükségeim vannak,
miután ezt láttam?
Tudjátok, ebben az országban újra át kellene gondolni, hogy mi az a szükség? Amit mi szükségnek
gondolunk, azok igazából csak vágyak. Istennek nincsenek problémái a vágyaiddal. De nézd meg, hogy eddig mivel
foglalkoztál? Azzal foglalkoztál, hogy legyen egy új autód. De már van három. Foglalkoznunk kell ezzel. Meg kell
értsétek! Megharagszol azért, ha Istentől nem kapod meg a harmadik autót. Megharagszol Istenre, amiért nem kaptad
meg azt a nagy házat.
Ezek után bementem Brazíliában egy olyan házba, amit mi építettünk. Nem került sokba (kb. 3-4 ezer
dollárba) az a ház. Bementem arra a helyre, ott volt egy anya a kisgyermekével. Bemutattak neki. Portugálul beszéltek,
ezen a nyelven én csak azt tudom mondani: ’obrigado’, ami azt jelenti: köszönöm. Úgy néztek rám, mint egy idiótára,
mert mindenre csak azt mondtam: ’obrigado’. A hölgy az ő nyelvén elmondta, hogy milyen hálás. Azt mondta:
„Köszönöm, az otthonomat. Ha bármikor szükséged van szállásra, akkor mindig nyitva áll az ajtóm előtted.” Annyira
büszke voltam rátok! Nézzétek meg, mit csináltunk. Nézzétek meg, mint csináltunk egy családért. A Királyságot
kerestük, és megváltoztattunk egy egész családot. Annyira ösztönzött ez, hogy azt mondtam: „Én tudni akarom, hogy
ez milyen érzés!” Megkérdeztem, hogy mibe kerülne ott egy egész környéket felépíteni? Elhatároztam, hogy én is
belépek ebbe a csapatba, akik finanszírozzák ezeket az építkezéseket, és egész addig részt fogok venni benne, amíg
ezt az egész környéket fel nem építjük. Mert ezen a ponton rájöttem, hogy igazából nincsenek szükségeim.
Nincsenek szükségeim. Átgondoltam azt is, hogy ezután hogyan hozok bizonyos döntéseket. Meg kell tenni amit
tudunk, és ha Isten támogatja, akkor támogatja. Ha nem, akkor azt tudom mondani, hogy az egyetlen dolog, amire
szükségem van az, hogy legyen hangom és egy Bibliám, hogy tudjak prédikálni.
Hogy határozod meg azt, hogy mi a szükség? Mire van szükséged? Mondhatod, hogy ki kell fizetned a
villanyszámlát. Nekik villanyuk sincs. Egyáltalán nincs villanyuk. Azt akarom, hogy meglássátok azt, ami már
majdnem mohóságba fordult! Nem azt akarom, hogy bűnösnek érezd magad azért, amid már van. Elismerem, hogy
Isten áldása követ téged, és így is kell, hogy áldott legyél. Kell, hogy jól érezd magad. Nagyon jó dolog, hogy élvezed
azokat a dolgokat, amiket megkaptál. Nem erről beszélek! Nem akarom, hogy bűnösnek érezd magad. Egyáltalán
nem arról van szó, hogy bűnösnek érezd magad azért, amid már megvan. Egyszerűen csak arról beszélek, hogy lennél
szíves, levenni már végre magadról a tekintetedet, és megnéznéd, hogy esetleg tudsz-e valaki másnak segíteni,
megtapasztalván azt az áldást, ami a te életeden van, és megemlékeznél arról, hogy Isten megáldott? Emiatt áldás is
legyél, ne csak áldott legyél? Tudnál azzal foglalkozni, hogy te hogyan lehetsz áldás? Én azt akarom, hogy áldottak
legyetek és lakjatok kastélyokban. Legyenek billióid a bankszámládon. Ez mind történjen meg veletek. Tudjátok,
miért? Azért, hogy amikor jön a Királyság szüksége, akkor meg tudjuk tenni azt, amit kell.
Úttörő munkát végeztünk Kamerunban. Egy kórházat építettünk (körülbelül 50 hektár területen), és egy
iskolát. Majd egy gyülekezetet fogunk építeni, ha egy ilyen felvirágzás el tud indulni. Egy testvér odajött hozzám,
hogy kellene neki 100 ezer dollár. Azt mondta az egyik testvér: „Én szeretném odaadni.”. Mire a másik: „Nem, én
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szóltam előbb.” Mondtam neki: „Ne akard, hogy kiűzzem belőled ezt az ördögöt, mert te valójában utolsónak
jelentkeztél, és hagytad, hogy más biztosítsa ezt az áldást.” Pedig olyannak kellene lennünk, hogy versenyezzünk
abban, hogy ki fogja ezt most kifizetni. Mert a Királyságnak kell lennie az elménkben, a szívünkben! A Királyságnak
kell lennie a központban. Azért építettük meg azt a klinikát, hogy azok az emberek, akik ott vannak, be tudják oda
vinni a lázban fekvő gyermekeiket.
Hála Istennek, hogy van Ige, amit kapunk! De mit csinálunk az Igével? Hogyan tudjuk azt az Igét megragadni,
és kivinni a társadalomba, hogy az hatással legyen arra, amit teszünk? Mire jó az, ha áldottak vagyunk, ha csak ülünk
valahol egy díványon? Olyan befektetési tervem van, ami ledönt minden más befektetési tervet. Mi az? Vetek a
Királyságba! Befektetek a Királyságba. Ez sohasem fog lefelé menni. A Nelson és a Dow Jones részvényárfolyam
lehet, hogy lemegy, de a Királyság mindig felfelé megy. Mindig felfelé megy, jó időben is, rossz időben is. Magaddal is
jót teszel, ha a Királyságba fektetsz.
Valaki mondhatja: „Nincsen munkám, nem tudok befektetni.” Tudod, mit mondok erre? Találj magadnak egy
pennyt. Ne mondd nekem, hogy nincs munkád! Találj meg egy pennyt, és tedd meg amit tudsz a Királyságért! Most!
Majd nézd meg, ahogyan a Királyság megfordítja a helyzetedet! Most tedd meg amit tudsz a Királyságért, és nézd
meg, hogyan fordítja meg a helyzetedet a Királyság! Tudom, hogy az embereknek van problémájuk egy olyan
emberrel, akit úgy hívnak: Creflo Dollar. De hadd mondjak valamit, most azonnal! Én már tized hívő vagyok.
Fizetem a tizedet. Nem fogsz tudni lebeszélni a tizedről, mert már huszonnyolc éve fizetem a tizedet. Nem fogom
azért abbahagyni, mert te nem hiszel a tizedben! Tizedfizető vagyok, és össze vagyok kapcsolva Isten szövetségével.
A nehéz időkben is a tizedem garantálja azt, hogy ki fogok kerülni abból a helyzetből. Ha nehéz helyzetben vagyok,
akkor is fizetem a tizedet.
Valaki mondja: „Áldott vagyok, hogy áldás legyek!” Valaki mondja: „Királysági befektető vagyok.”
Jézus a Máté evangéliuma hatodik fejezetében arról beszél, hogy ne aggódj azért, hogy mit fogsz enni és inni,
és mibe fogsz öltözködni. Holott ezzel foglalkozik, sajnos, a legtöbb ember.

Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik.
Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
(Máté 6:31-32 – Károli)
Látható, hogy még a világiak (pogányok) is ezt keresik. Az első jó hír, hogy Isten tudja, hogy mire van
szükségünk. Isten már tudja, hogy mire lesz szükséged. A legtöbb ember azt nem érti meg, hogy nekünk Istentől egy
szóra van szükségünk, és nem például a pénzre. Isten szava megmutatja, hogy a másik dolgot, amire szükséged van,
hogyan tudod megszerezni. Van egy olyan tendencia az emberek között, hogy amikor anyagi problémába kerülnek,
akkor otthon maradnak és depressziósak lesznek. Ilyenkor, ha megkérdezed: „Jössz gyülekezetbe?”, van amikor az a
válasz: „Most inkább nem, ki kell találnom, hogy fogom kifizetni ezt a házat.” Te tényleg azt gondolod, hogy ennyire
okos vagy? Inkább ide kellene jönnöd, és a hit atmoszférájában kellene ülnöd, hogy kapj Istentől egy szót! Halld Isten
Igéjét, és meg tudd hallani, hogy Isten mit gondol erről az egész helyzetről. De nézzük meg, hogy Isten mit mond
arról, hogyan fogja betölteni a szükségedet. Én már tudom ezt. Meg fogom most neked ezt mutatni, hogyan lesz a
szükséged betöltve.

Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind
megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a
holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a
maga baja.
(Máté 6:33-34 – Károli)
Micsoda erőteljes írás ez! Keressétek először Isten Királyságát és igazságosságát, és mindezeket megkapjátok.
Hányan hiszitek el ezt? Nézd meg mit mond! „Tudom, mire van szükséged, de itt van az, amit első helyre kell
helyezzél (prioritás). Itt van az, amit akarok, hogy az első helyre tegyél Isten Királyságában! Azt akarom, hogy a
Királyságot tedd az első helyre! Azt akarom, hogy először az Isten Királyságát keresd, és az Ő igazságosságát! Akkor,
amire szükséged van, azt mind megkapod, ha első helyre teszed a Királyságot.” Nem azt mondja, hogy kezdj el járni a
Királyság útján, aztán a felénél fordulj vissza a világ útjára! Az kitörli azt, amit korábban a Királyságért tettél. Tedd a
Királyságot az első helyre! Tudjátok, mit mond erről az Amplified?
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Keressétek (célozzátok meg), és törekedjetek (igyekezzetek, erőlködjetek)
először az Ő Királyságára, és Ő igazságosságára (az Ő helyes voltára, arra,
hogy Ő maga helyesen csinál dolgokat, és arra, hogy Ő maga is helyesen
létezik)
(Máté 6:33 - Amplified).
Ez azt jelenti, hogy a Királyság törvénye szerint csináld a dolgaidat. A Királyság szerint folytass helyes életet.
Tedd a szükségeid betöltésében is az első helyre. Tehát, azt mondod, hogy minden, ami van az egy szükség. De ezt a
szükséget úgy töltöd be, ahogyan azt a Királyság mondja, hogy be lesz töltve. Tehát kikeresem az Isten Igéjéből azt,
hogy mit kellene tennem ahhoz, hogy ez a szükség be legyen töltve. A Királyság módján fogom kezelni ezt a dolgot.
Addig fogom ezt mondani, amíg meg nem értitek!

A MAG ISTEN IGÉJE

A Biblia nem egy szabálykönyv! De egy maggal teli zsák.
Mondd hangosan: „A Biblia nem szabálykönyv, hanem egy maggal teli zsák.” „Egy maggal teli zsák.”
Kérdezheted: „Creflo pásztor, miért mondod ezt?” Sokkal könnyebb annak a 90%-ával élni, amivel Isten
megáld, mint annak a száz százalékával, amit Isten nem áld meg.

A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde.
(Lukács 8:11 – Károli)
Mi a mag? Az Isten Igéje. Tehát akkor az öledben nem egy szabálykönyv van. Egyetértesz velem? Akkor mi
van az öledben? Az öledben hatvanhat maggal teli zsák van! Hadd kérdezzek valamit! Ha egy farmer kukoricát akar,
de a mag benne van a szákban. A zsák pedig bent van a csűrben. Akkor vajon számíthat-e a termésre addig, amíg a
mag ott marad a zsákban? Tehát mit kell tennie? Van magja. Mit kell tennie, ha az eredményét szeretné látni a
magnak? Meg kell fognia a magot, és elvetni a földbe, ha növekedést akar látni. Fogsz látni bármit, amit az Isten Igéje
megígér, addig, amíg az a konyhaasztalodon hever? Nehezebb úgy megtalálni, mint a dugipénzedet. Tudsz addig látni
gyógyulást, amíg a gyógyulás magja a konyhaasztalodon van? Fogsz szerinted addig látni szabadulást, amíg a
szabadulás magja ott van a konyhaasztalon? Látni fogsz vajon addig sikert, amíg a siker magja ott van a
konyhaasztalon lévő könyvben? Fogsz egyáltalán abból látni valamit, amíg a jegyzeteidet is csak a csomagtartóban
tartod a következő vasárnapig, amíg nem mész újra a gyülekezetbe? Semmit nem kapsz addig, amíg a könyv becsukva
ott fekszik az asztalon. Ugyanaz, mint amikor a mag bent van a csűrben.
Ha akarod látni mindazt, amit a Biblia ígér, akkor ki kell venni a magot az oldalakról, és be kell ültetni a
földbe, ami a te szíved. Amikor beteszed a szívedbe, akkor az fel fog nőni az életedben. Akkor meglesz az, amit
mondasz, mert meglett az, amit mondtál. De ehhez el kell ültetned a magot. Csak akkor fogsz látni valamit, ha
elültetsz valamit. Ha nem ültetsz, nincs mag. De ha nincs mag, nincs aratás. Akkor minek jössz gyülekezetbe, ha nem
ültetsz? De ha készen állsz arra, hogy lásd az Isten dicsőségét, akkor ültess magot! Ha eleged van abból, hogy eleged
van mindenből, akkor ültess magot. Szellemi mezőgazdasági iskolába jöttünk, hogy megtanuljuk a hitművelést. Hogy
megtanuljuk azt, hogy célzatosan, szándékosan megkapjuk azt, amire szükségünk van a Királyság útján. A
Királyságban nem az mozgat bennünket, hogy mit látunk, és mit nem látunk.
Keresnünk kell a Királyságot. De valójában mit keresek?

És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a
földbe.
(Márk 4:26- Károli)
Tehát mi az Ige? Mag. Vagyis ez a vers azt mondja, hogy Isten Királysága pontosan olyan, mint amikor egy
ember magot vet a földbe. Hadd kérdezzek valamit. Ha látod, hogy egy ember magot vet a földbe, mit gondolsz,
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miért teszi az az ember bele a magot a földbe? Miért csinálja? Nyilvánvalóan azért, mert van egy szüksége. Van egy
szükség az életében, ami arra indítja, hogy magot vessen. Ugyanezt kellene nekünk is csinálni! De mi nem ezt
csináljuk. Mi azt mondjuk: „Uram, van egy szükségem, gyerünk, csináld! Van egy szükségem! Szükségem van! Érzem,
érzem, már jön a szükség. Már kerülök ki az adósságból. Háromig számolok. Egy-kettő-három, ki kell kerülnöm a
szükségből.” De nem kerültél ki a szükségből, mert nem vetettél semmit. Nagyon fáraszt már ez a sok játék, amit az
egyházban mostanában csinálnak.
Ez olyan egyszerű. Ha nem vetsz gyógyulás magot: meghalsz. Ha nem vetsz szabadulás magot, akkor
meghalsz. Ha nem vetsz számlakifizető magot, akkor nem lesz kifizetve a számlád. Ha nem vetsz szeretet magot,
akkor nem leszel szeretve. Ez nem egy dzsinn, amit előhívsz az üvegből! Azt mondják: „Mi baja van ennek, amikor
én éhes (szellemi éhség) vagyok? Amikor innen kimegyek, én fogok magot ültetni.” Vagyis van valami szüksége, ami
alapján megpróbál valamit szerezni. A láthatatlanból, valami láthatót állít elő. Megpróbálja azt, hogy ami láthatatlan,
abból egy látható eredmény legyen. Tehát ő beleteszi ezt a kis dolgot a földbe, elföldeli. Mindenki más számára
láthatatlan ez az egész, mert csak ő tudja, hogy bent van a földben, mert a föld eltakarja. Nem azt mondja: „Nem
látom, akkor biztosan nincs ott.” Nem megy ki minden nap, és nem mondja: „Nem látom.” Nem fogja az egészet
felásni, hogy megnézze, hogy még mindig ott van-e a mag.
Ugyanez van a keresztényeknél is. Amikor megfogod az Igét. Beleteszed a szívedbe. Akkor nem engedheted
meg azt, hogy az, amit látsz, vagy amit nem látsz, meghatározza azt, amid már belül megvan. Ragaszkodnod kell
ahhoz, amit már tudsz, hogy van. Ez ugyanaz, mint a természetes világban, ahol ha valaki elültet egy magot, akkor
tudja, hogy valami abból ki fog nőni. Az rendben van, ha elültetsz egy növényt, és másnap nem látod még az
eredményt. Akkor azt fogod mondani, hogy nem is fogod megkapni az eredményt? Nem! Rendben lenne, ha öt nap
múlva sem látnád meg az eredményét az elvetett magnak? Ha öt nap múlva még mindig nem nőtt volna ki az a
növény? Még ezután is hiszed, hogy abból még valami ki fog nőni. Vagy nem? Igaz, hogy nem attól függ az
eredmény, hogy látod-e vagy nem? Mert tudod! Csak tudod! Egyszerűen csak tudod, hogy ha elültetsz egy magot a
földbe, akkor az ki fog nőni. Nem fogod tudni megmondani, hogy ezt honnan tudod. Nem fogod tudni
megmagyarázni a pontos részleteket, pontosan hogyan fog kinőni az a mag növénnyé. Csak tudod, hogy a megfelelő
időben ott lesz a növény. Nem stresszeled magad. Nem mész mindennap Jézushoz: „Jaj, Jézus…” Ezt nem csinálod.
De akkor miért teszed ezt az Isten Igéjének a magjával? Ugyanúgy ültesd el ezt az Igemagot, mint azt a növénymagot.
Egyszerűen csak tudd, hogy jönni fog a gyógyulás. Miért? Azért, mert beletettem a szívembe, és az ott van. Lehet,
hogy az orvos azt mondta, hogy meg fogok halni, de ő nem tudja azt, hogy már elültettem azt a magot. Tudom, hogy
hol van, mert én ültettem el, és én fogom learatni. De te már a felkészülésben vagy az aratásra! Ezt akarom elérni
nálatok is! Hogy fogjad azt a magot! Ültesd el a szívedbe! Készülj fel! Vedd meg az új ruhádat! A rák meg van verve!
Mert elültettem a magot, én vetettem el, és vissza fog térni! Ki fog nőni! Ez az, ahogyan mi csináljuk a Királyságban.
Mi így csináljuk a Királyságban. Az Ige azt mondja, hogy Isten Királysága pontosan ugyanolyan, mint az az ember,
aki elveti a földbe a magot.
Itt van a mag. Ez itt a mag. Mire jó a Biblia, ha senki nem ülteti el? Mire jó ez? Mire jó az, ha van mag, és
senki nem ültet? De idézik. Ez semmivel nem jobb annál, mintha fognál egy pár darab magot, és feldobálnád. Az Igét
nem idézni kell, azt el kell ültetni!

A VETÉS ÉS AZ ARATÁS RENDSZERE

Isten Királysága a vetés és az aratás rendszere. Megmutatom, hogy ez hogyan működik. A Lukács evangélium
hatodik fejezetében olyan dolgokat kér Jézus, ami sokkolt engem. Nem értettem, amíg meg nem értettem, hogy a
szeretet törvénye szó szerint a vetés és az aratás idejének a törvénye.
„Boldogtalan vagyok, mert Voldo nem szeret engem úgy, ahogy én akarom. Voldo egész nap csak a tévét
nézi, és nem tudom elérni, hogy szeressen.” Vagyis te azt akarod, hogy Voldo úgy szeressen téged, hogy te ezért nem
vetettél magot. Voldo próbálja kitalálni, hogy mi történik veled. De nem tudsz úgy aratni, ha nem kap tőled magot.
Fordulj oda a szomszédodhoz, és kérdezd meg: „Nem rólad beszél?” Én sose hallottam, hogy egy fekete embert
Voldonak hívtak volna. Ne merészeld a gyerekeidet Voldónak nevezni, aztán gúnyolni.
Ezt értsétek meg! Ne felejtsétek el, hogy olvastuk: „Ha ketten vagy hárman együtt vannak és megegyeznek,
bármit illetően, amit kérnek az meglesz nekik.” Ne felejtsétek el a szövetség erejét!

De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól
tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek,
(Lukács 6:27 – Károli)
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Kérdezheted: „Micsoda? Szeressem az ellenségemet?” Igen, szeresd az ellenségedet. Ha erre azt tudod
mondani, hogy „Dicsőség az Urnak, halleluja!”, akkor neked biztosan nincsen ellenséged. Sőt, tegyél jót! Ezt a
kifejezést alá is húzhatod nyugodtan. Az jót tesz, ha szereted az ellenségedet. Tegyél jót azzal – nézd meg –, aki
gyűlöl téged! Tehát, szeresd az ellenségedet, és tegyél jót azzal, aki téged gyűlöl. Egyszerű olyan embert szeretni, akit
már eleve kedvelsz. De akkor semmit nem csinálsz. Keress valakit, aki nem szeret téged! Szeresd! Kérdezheted: „De
hogyan?” Hát, tegyél jót vele. Néhányan most érdekesen néztek. Néhányan meg azt mondjátok: „Nem kell messzire
menni, otthon ül a kanapén.” Nem baj, kezd el otthon! Hölgyeim és uraim, tegyetek jót azokkal, akik titeket
gyűlölnek! Mikor tettél utoljára jót valakivel, aki gyűlölt téged? Pedig ez a Királyság útja. Ha gyűlölnek és te
visszagyűlölsz, akkor te vagy a megerősítő tanúja annak, amit fogsz kapni: gyűlöletet. De ha gyűlölnek téged, és
szereted őket, az Istennel való szövetségben, te szeretetet adsz, akkor annak az eredménye szeretet lesz.

Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket
háborgatnak. A ki egyik arczodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, a
ki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se.
(Lukács 6:28-29 – Károli)

Biztosítsd az áldás lehetőségét azoknak, akik számodra azt nem biztosítják, és
imádkozz azokért, akik megvető módon használnak téged (kihasználnak).
Fordítsd oda a másik orcádat annak, aki megüti (megcsapja) az egyiket.
(Lukács 6:28-29 – Amplified)
Beszélgettem erről a feleségemmel. Nagyon vicces volt. Mert azt mondja: ha megütik az egyik arc feledet,
akkor add oda a másikat. Hányan hisztek a Bibliában? Mi történt a kezeitekkel? Néhány kéz nincs fenn. Néhány kéz
nem ment fel. Néhányan azt gondolhatjátok: „Ez most azt jelenti, hogy megcsap, megüti fejemet, vagy megüti az
arcomat? Nem! Megüthetsz ma, de holnap majd megmutatom.” Ezt nem teheted meg. Itt nem a verekedésről van
szó. Nem azt mondja Jézus, hogy hagyd, hogy összeverjenek. Nem erről beszél. Persze az egy tiszteletreméltó dolog,
ha megütnek Jézus miatt, de nem erről beszél Ő itt. Arról sem beszél, hogy ne legyél ura a helyzetnek. Meg kell
érteni, hogy mit akar itt mondani.
Soha nem felejtem el. Egy fickó odament Copeland testvérhez, és beleköpött az arcába. Nemcsak úgy simán
beleköpött, hanem felkészült rá. Erre azt mondtam: „hűha!” Tudjátok, hogy mit csinált Copeland testvér? Elkezdett
nevetni. Tudjátok mi történt azzal a fickóval, aki leköpte? Elesett az Isten erejétől. Megszabadult attól az ördögtől.
Újjászületett, és betelt Szent Szellemmel.
Mondhatod erre: „Én még nem vagyok ilyen érett keresztény.” De erre azt mondom, hogy növekedned kell
testvér! Mondhatod: „Lehet, hogy ez Copeland testvérrel megesett, de velem nem történhetett volna meg. Mert az én
mamám azt tanította, hogy ha leköpnek, akkor üssél. Köpnek-üssél, köpnek-üssél, köpnek-üssél.”
Ezt soha nem fogod megérteni, ha nem érted meg, hogy ma tegyél-jót magot kell ültetned. Ha nem vagy
hajlandó vetni egy tegyél-jót magot, akkor ne számíts jóra. Ha azt csinálod, amikor valaki megtámad, hogy mindig
szét akarod ütni, és utána mondod: „Bocsáss meg, Jézus!”, akkor ne számíts arra, hogy valami jót tesznek veled, amíg
te nem teszel valami jót valakivel. Ha jót akarsz, akkor jót kell vetned. Ha készséget akarsz, akkor készségesnek kell
lenned. Ha szükséged van, akkor vetned kell. Másnak kell, hogy jót tegyél. Nézd meg ezt itt.

Mindennek pedig, a ki tőled kér, adj; és attól, a ki elveszi a tiédet, ne kérd
vissza. És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
akképen cselekedjetek azokkal.
(Lukács 6:30-31 – Károli)
Magyarul, az a kérdés, mit akarsz, hogyan viselkedjenek veled szemben az emberek? Ha azt akarod, hogy jól
viselkedjenek veled szemben, akkor vessél ezért. Ha azokat szereted, akik téged szeretnek, akkor milyen köszönetet
vársz? A bűnösök is ezt teszik. Ők is azokat szeretik, akik őket szeretik. Ha azokkal teszel jót, akik veled jót tesznek,
akkor milyen köszönetet vársz? A bűnösök is ezt teszik. Ha csak annak adsz kölcsön, akitől várod, hogy visszakapod,
akkor milyen köszönetet vársz? A bűnösök is annak adnak kölcsön, akitől várják, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
De te szeresd az ellenségeidet! Tegyél jót, és adj kölcsön semmit vissza nem várván, és nagy lesz a jutalmad. A
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magasságos gyermekei lesztek. Ő jót tevő a hálátlanokkal és a gonoszokkal is. Miért gondolod, hogy neked nincs
jogod megtenni azt, amit neked meg kellene tenni?
Az Isten Királysága a vetés és aratás rendszere. Ez egy egyetemesen elfogadott törvény, amely az életed
minden területén működik. Azt aratod, amit vetsz. Úgy gondolom, hogy ha ez egy olyan törvény, amit mindenki
elfogad, de mégsem egy olyan törvény, amelyet mindenki követ is. Nagyon sok ember megpróbál csalni ebben a
rendszerben. Megpróbálják ezt megkerülni, és olyan – a valóságtól elrugaszkodott – gondolataik vannak, amelyek
nem fognak működni. De az lehetetlen, hogy ez a törvény ne működjön. Lehetetlen, hogy a vetés és az aratás
törvénye ne működjön. Lehetetlen, hogy ez a törvény ne működjön! Ugyanolyan lehetetlen, hogy ez a törvény ne
működjön, mint ahogy lehetetlen az, hogy a gravitáció ne működjön, amíg ezen a földön vagy.

Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél,
nap és éjszaka meg nem szünnek.
(1Mózes 8:22 – Károli)
Itt Noéról van szó, aki az özönvíz után szövetséget köt Istennel. Amíg a Föld meglesz, addig ezek váltogatni
fogják egymást. A Föld itt van, ugye? Azt mondja, hogy a vetés és az aratás addig meg nem fog szűnni, amíg a Föld
lesz. Ha tiszteljük ezt a törvényt, és meggondoljuk azt, hogy milyen aratást akarunk, akkor eszerint fogunk cselekedni.
Olyan magot vetve, amelyet Isten mond. Mert ő megmutatja, hogy abból milyen aratás lesz. Ha tudjuk, hogy Isten
milyen magra, milyen aratást mond, akkor ezt figyelembe véve vetünk. Ezt Isten mondja: minden, amit tesz, az a
maggal kezdődik. Minden, amink van – jó vagy rossz – maggal kezdődik. Meg kell értenetek, hogy mi a Biblia. Ismét
mondom: a Biblia nem egy szabálykönyv, hanem egy maggal teli zsák.
Minden ígéret – ami le van írva, vagy ki van mondva a Bibliában – egy mag. Amikor ez el van vetve a szívben,
akkor azt fogja teremni vagy eredményezni, amit Isten mondott, hogy az a mag fog eredményezni vagy teremni. A
szívünk és az életünk egy kert. Isten a föld porából formált minket. De Ő már úgy tervezte, hogy az Ő Igemagja, már
benne legyen a mi szívünkben. Hányatoknak van olyan számlája, amit most ki kellene, hogy fizessetek? Látom, nem
olyan könnyű feltenni a kezeteket. Végigvezetlek most azon benneteket, hogy pontosan mit kell tenni. Megmutatom,
hogy mit kell csinálni. Te hazamész, kifizeted a számlát, és utána írsz nekem egy bizonyságot. Ez működik. Ha van
egy számla, amit nem tudok kifizetni, mit csinálok először? A Királyság útján mit kell először tennem? Milyen magot
kell vetni? Mit kell először csinálni? Hova megyek? Előveszem a Bibliát. Előveszem a zsákot. Tehát először
odamegyek a Bibliához, és keresek benne egy olyan ígéretet, amely ezt lefedi. Be kell nyúlnom a zsákba, ami ugye a
Biblia. Ki kell vennem a magot, amely az én szükségemre egy ígéret.
Mondok egy olyat, amit én használnék. Én az alábbi verseket használnám:

Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind
megadatnak néktek.
(Máté 6:33 – Károli)

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága
szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
(Filippi 4:19 – Károli)
Ez egy nagyon érdekes Igehely. A probléma ezzel az, hogy a fordítók itt a szükség szót használták, ami egy
szükségközpontú megközelítéshez vezet el bennünket, nem egy magközpontú megközelítéshez. Ha ezt
tanulmányozni akarod, akkor lapozd fel a konkordanciádat, és nézd meg, hogy mit jelent a szükség. Nézd meg a
görögben. Igazából ez egy kérés, vagy egy igény.
Van egy ilyen kereskedelmi rendszer, hogy kirakják az árut a földre. Ha érdekel ez a termék, akkor fogsz egy
cédulát, elveszed, ami oda van rakva. Ezen a cédulán rajta van a termék ára és az azonosítója. Ezzel a cédulával
elmész a pénztárhoz, és ott kifizeted. Kapsz egy számlát. Ezután megfogod ezt a számlát, hátraviszed valahová, ahol
ezt az igénycédulát teljes mértékben kielégítik. Magyarul megkapod azt, amit kifizettél. Valakinek volt már ilyen
tapasztalata? Erről beszél itt az Ige.
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Ebben az Igeversben az van leírva, hogy „Isten betölti minden szükségeteket”. Ez azt jelenti: minden
kéréseteket. Ha megnézed ezt a versed az Amplified fordításban, ott azt írja: „teljesen betölti”. Tehát mit csinál?
Teljesíti a kérésedet. Az én Istenemnek megvan arra a lehetősége, hogy teljesen betöltse a kérésedet.
Amen!
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