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Bevezetés

Te is belefáradtál már az anyagi problémákba? Küszködsz az adóságokkal, hitelekkel és valamiért nem jön az
áttörés? Lehet, hogy éppen munkanélküli vagy és ezért
nincs pénzed, vagy az voltál és még nem sikerült egyenesbe jönnöd? Lehet, hogy üzletkötő vagy, de valamiért
mostanában nem tudsz egy üzletet sem kötni, vagy értékesítő vagy, de nem vesznek tőled semmit? Lehetsz vállalkozó is, de valamiért nem megy az üzlet? Lehet, hogy
sok-sok hiteled és tartozásod van, amelyek elviszik a
pénzedet, de az is lehet, hogy egyszerűen nem tudsz a
pénzzel bánni? Lehet, hogy plusz munkákat vállalsz
azért, hogy több pénzt kereshess, miközben teljesen kiégsz és az életed egy fáradságos mókuskerékké vált? De
vajon ennek tényleg így kell lennie?
Az anyagi áldás Istentől van. De mi a helyzet a nélkülözéssel, a hiánnyal? Isten teszi ezt velünk, hogy próbára
tegye a hitünket, vagy a hitetlenségünk az oka? Mi csinálunk valamit rosszul, vagy az ördög támad folyamatosan? Lehet, hogy átok alatt van az életünk? De hogyan
lehet ebből a mély és sötét gödörből kimászni?
Ahogy mondani szokták a „piszkos anyagiak” nagyon
befolyásolják az életünket. Nagyon sok házasság az
anyagiak miatt romlik meg. A keresztények félnek a
pénztől, mert úgy értelmezték a Bibliát, hogy a pénz bűn.
Tegyük fel, hogy ez így igaz. De akkor miért szenvedünk,
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ha nincs pénz? Tényleg rossz az, ha egy kereszténynek
sok pénze van? Viszont a pénz hiánya pedig tönkre teszi
az életünket. Akkor hogy is van ez?
Azért mert keresztények vagyunk, még nem kell éhen
halni. Most végre tiszta vizet öntünk a pohárba és megnézzük, hogy mit mond a Biblia a pénzzel kapcsolatban.
Írói szolgálatom alatt nagyon sok imakérés érkezett be
hozzám, amelyeknek jelentős többsége anyagi eredetű
kérés. Azt látom, hogy a keresztények nincsenek tisztában azzal, hogy valójában mi a pénz, kinek, miért van
pénze és kinek, miért nincs? Ha pedig ismerik is a bibliai
alapelveket, valamiért nem működik az életükben, az
anyagi áldás és a siker elkerüli őket. De vajon miért van
ez így? Erre keressük most a választ.
Ebből a könyvből megismerheted azokat a bibliai alapelveket, amelyek a pénzről szólnak. Meg fogjuk nézni,
hogy mi a Mammon, mire való a pénz, hogyan érkezik az
anyagi áldás, mi kell ahhoz, hogy áldott legyél anyagilag
is. Felhívom a figyelmedet azokra a hibákra, amelyeket te
is elkövethetsz, és amelyek a szegénységbe taszíthatnak.
Rávilágítok arra, hogyan fizetheted vissza hiteleidet. Tanulni fogunk pénzügyi intelligenciát, hogy ha végre
megérkezik az anyagi áldás az életünkbe, akkor okosan
bánjunk a pénzzel, hiszen anélkül hiába jön a pénz, ha
mindet elverjük.
Bizonyára te is hallottál már olyan történetet, hogy valaki
megnyerte a lottó főnyereményt és pár év múlva roszszabb anyagi helyzetbe került, mint a nyeremény előtt.
Pontosan ezért van szükség némi pénzügyi intelligenciá-
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ra, hogy okosan és bölcsen bánjuk a pénzzel. A Bibliában
pedig minden ott van. Találhatsz benne tanácsokat a
pénzkezeléssel, az üzleti élettel és a sikerrel kapcsolatban
egyaránt. De neked kell ezeket az információkat bölcsen
a gyakorlatban is alkalmazni. Na, izgalmasnak ígérkezik?
Akkor vágjunk is bele a tanulásba!
A könyvet itt tudod megrendelni:

Megrendeléshez kattints ide!
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1. fejezet:
Bűn, ha sok pénzed van?

Te is félsz a pénztől? Úgy érzed joggal félsz, hiszen mindenki, aki kicsit is gazdagabb lett, elszállt. A pénz megváltoztatja az ember jellemét és pozitív jellemből könynyedén negatív jelleművé válhat. Lehet, hogy te is több
történetet hallottál arról, hogy valakinek jóra fordult a
sorsa és a pénz hatására elfordult Istentől. Éppen ezért
arra a következtetésre jutottál, hogy a pénz bűn. Ez viszont nem így van. De akkor mi az igazság?
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2. fejezet:
Vajon tényleg a pénzről szól ez az
egész, vagy valami másról?

Mit tennél az életeddel, ha a pénz nem lenne akadály?
Milyen lenne az életed? Közelebb kerülnél az Úrhoz,
vagy eltávolodnál tőle? Erősödne a hited? Ha sok-sok
pénzed lenne, többet szolgálnál, több időt szánnál az Úrra? Érdemes ezen elgondolkodni.
Nagyon anyagias, materialista világban élünk. Ma a sikert és a jólétet az anyagiakban mérik. Azt nézik, hogy
mennyi befektetésed van, mekkora házad van, milyen
autód van, hova mész nyaralni, stb. De Istennél nem ez a
mérce.
De akkor a pénz rossz? Nem, nem erről van szó. A pénz
nem rossz és nem is bűn. A pénz egy eszköz.
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3. fejezet:
Mégis hol rontod el?

Te is ismered azt az érzést, amikor nem elég a fizetésed?
Hiába szeretnél spórolni, tartalékolni, valahogy soha nem
jön össze? Nem tudod fizetni a számlákat és a tartozásaidat? Hiába próbálsz plusz jövedelemhez jutni? De vajon
akkor mégis hol van az az ígért anyagi áldás? Miért nem
jön?
Nagyon sok keresztény le van égve. A bevételük a havi
kiadásokat is alig fedezi. Sokan eladósodtak a hitelek miatt. Próbálnak többet dolgozni, remélve, hogy attól majd
jobb lesz, de valahogy mégsem lesz jobb. Kétségbeesetten
kérnek imát másoktól, hogy beköszöntsön az életükbe az
anyagi áldás, de valamiért az nem érkezik meg. De vajon
mi lehet ennek az oka?
A könyvet itt tudod megrendelni:

Megrendeléshez kattints ide!
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4. fejezet:
Három kulcs az anyagi áldáshoz

Szeretnél te is anyagilag áldott lenni? Örülnél neki, ha a
pénz könnyedén jönne, ha nem a pénz uralkodna feletted, hanem te uralkodnál a pénz felett? Mit kell tenned
ahhoz, hogy megkapd az anyagi áldást? Ezt vizsgáljuk
most meg!
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5. fejezet:
Titkos megoldás,
kiút az anyagi válságból

Megtörtént már veled is, hogy anyagi nehézségeid közepette kérted az Urat, hogy áldjon meg anyagilag, hogy
segítsen ki a nehéz helyzetedből? Mindeközben, anyagi
helyzeted rendezése ügyében, talán másokat is megkértél, hogy imádkozzanak érted.
Nagyon sok keresztény fohászkodik anyagi áldásért. A
hozzám beérkező imakérések többsége is anyagi áldáskérelmet tartalmaz. Mindenki szeretne anyagi áldást. Az
emberek többsége anyagi nehézségekkel küszködik.
Ilyenkor könyörgünk Istennek, hogy segítsen ki anyagilag, hogy áldjon meg minket, ezzel viszont van egy „kis”
probléma. Ez nem így működik.
Persze kérheted az Urat, hogy segítsen meg és legtöbbször ezt meg is teszi, de maga a fix, hosszú távú áldás, az
nem ilyen formában működik. De akkor mégis hogyan?
A könyvet itt tudod megrendelni:

Megrendeléshez kattints ide!
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6. fejezet:
Ezt nem hiszem el! A másik oldaláról
kell megközelíteni!

Van egy kis titkom, amit eddig nem mertem elárulni neked, de most felfedem előtted. Nemrég bejött egy kis
plusz bevétel csak azért, mert egy egyszerű bibliai alapelvet csendben elkezdtem alkalmazni. Ezt az alapelvet
szerintem mindenki ismeri, de valamiért mégsem működik a legtöbb hívő életében. Nálam sem működött sokáig.
Vajon mi lehet ennek az oka?
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7. fejezet:
Nem akarok gazdag lenni, mert mindenki önző lett, aki meggazdagodott

Bizonyára te is találkoztál már olyan hívővel, aki azt
gondolja, hogy ő alázatos akar lenni, ő nem akar jólétben
élni, mert egy hívőnek szegénynek kell lennie. Hiszen
mindenki megromlott, önzővé vált, amikor egy kicsit is
jobbra fordult az anyagi helyzete. De vajon tényleg így
van ez?
A jóléttel és az adakozással kapcsolatban még van egy
fontos dolog, amit meg kell beszélnünk:
Több hívővel is találkoztam már, akik meg voltak elégedve azzal, amijük volt. Nem vágytak többre, viszont
nem is fejlődtek. Vannak hívők, akik úgy gondolják,
hogy azok a keresztények, akik jólétben élnek, azok önzőek éppen ezért nem akarnak jobban élni, hiszen rossz
irányba visz. Ez viszont nem így van.
Komolyan elgondolkoztam a fenti állításon. Én is voltam
munkanélküli, tudom, hogy milyen az, amikor még egy
szappanra sincs pénzed és másokra vagy szorulva. Tudom, hogy milyen nehéz kérni és elfogadni. Tudom,
hogy megalázó a pénztelenség. Viszont tudom azt is,
hogy milyen jó érzés az, amikor neked már van egy kevés és abból tudsz adni másoknak. Amikor a másinak
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karácsonyra tudsz adni 10.000 Ft-ot, hogy legalább karácsonyi vacsora legyen az asztalukon.
Bennem van egy vágy, hogy többet és többet keressek,
ami miatt mélyen elgondolkodtam. Kapzsi lennék emiatt? Bűn az, ha szeretnék milliomos lenni?
Kb. 1 éve elmentem egy házicsoportba és ott a
házicsoport vezetője feltett egy kérdést: „Ha csak egy
dolgot kérhetnél, mi lenne az az egyetlen dolog?” Én
egyből azt vágtam rá, hogy megértsem úgy a kegyelmet,
ahogyan kell, mert ha a kegyelmet megérted és meg tudod ragadni, akkor minden meg van. Akkor tudsz segíteni másoknak, akár hitben, akár anyagilag, stb. A csoportból az egyik hölgy azt felelte, hogy ő szeretne már
Jézussal lenni, nem akar többet ezen a földön élni, ő fent
akar lenni vele.
Ezen is elgondolkodtam. Vajon az én válaszom volt a
rossz? Én annyi mindent szeretnék még megvalósítani és
minél több mindent sikerül elérnem, annál nagyobb és
több tervem és célom van. Helytelen volna az a válasz,
hogy én többet szeretnék kihozni ebből az egészből, hogy
többet szeretnék elérni? Telhetetlen volnék? Tényleg az a
legfontosabb, hogy minél előbb az Úrral legyek? Sokáig
nem tudtam a választ.
A napokban értettem ezt meg. Minél többet foglalkozol
az Igével, minél jobban megbízol az Úrban és követed őt,
annál nagyobb késztetést érzel arra, hogy többet akarj.
Minél több pénzed van, annál nagyobb késztetésed lesz
arra, hogy még több pénzed lehessen, hogy abból még
többet adhass. Minél több pénzed van, annál többet
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akarsz segíteni másoknak. Mert, ha a szíved a helyén
van, ha a szíved állapota megfelelő, akkor az adás egy
reflexszé válik.
Azok, akik azt mondják, hogy nekik jó ez így és nem
akarnak többet, gyakorlatilag azt mondják, hogy őket
nem érdekli senki más, neki csak az a fontos, hogy neki
meglegyen az, ami kell. Természetesen, amikor nincs,
akkor panaszkodnak, de ha érkezik valami kis anyagi
forrás, akkor megnyugodnak és nem is vágynak többre.
Az ő szívükben nincs meg ez a plusz, ez az adni akarás.
Lehet, hogy ez kicsit gonosznak hangzik így, de ezt más
forrásokból tanultam, hogy ez így van. Nem én találtam
ki.
I. Korinthus 13:2-3
„És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot
és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem
van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki
helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet
tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem,
semmi hasznom abból.”
A jólét nem önző. Ha jólétben élsz, miközben az Úrral
jársz, az nem hozza magával az önzőséget. Igazából az az
önző dolog, ha azt mondod, hogy te nem akarsz többet,
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mert ezzel azt mondod, hogy nem akarsz segíteni másoknak. Nem kell attól még kacsalábon forgó palotában
élned. Sőt, a jólét nem azt jelenti, hogy milyen házad
vagy milyen autód van. Élhetsz jólétben ház és autó nélkül is. A jólét elsősorban a szíved állapotától függ.
Minél több pénzed van, annál nagyobb áldás lehetsz mások számára. Minél több pénzed van, annál több mindent
meg tudsz valósítani, nemcsak saját álmaidat, céljaidat,
de Isten munkájára is többet tudsz adni. Misszióknak,
szolgálatoknak, gyülekezeteknek vagy a rászorulóknak.
Alázatos szívűnek kell lenned. Kell, hogy legyen egy
vágy benned, hogy segíteni akarj másoknak. Ez a vágy
pedig adakozást eredményez. Ha pedig rajtad keresztül
ad az Úr, akkor neked is adni fog. De ha rossz motivációból adsz, vagy cselekszel, az eredmény nulla lesz.
Amikor szeretetből kezdesz el valamit csinálni, az eredmény az adakozás lesz. Ezt akár anyagilag is értheted,
akár más formában, pl. lelkigondozás, idősgondozás, stb.
még sorolhatnám. Az adás alatt nemcsak az anyagiakat
kell érteni.
Az adáshoz a helyes motiváció a szeretet, az alázat, a hála, a bizalom, az elismerés és a megbecsülés. Amikor
megérted a kegyelmet, amikor tudatosodik benned, hogy
Jézus mit tett érted és hálás vagy azért, méltányolod és
elkezdesz megbízni benne, akkor nem lesz gondod az
adással, mert reflexé válik.
Az, hogy hívő vagy és szereted az Urat, az nem jelenti
azt, hogy szegénynek kell lenned. A szegénység nem Is-
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ten akarata, a gazdagság pedig nem Istentelenség. Nem a
pénz a gyökere a gonoszságnak, hanem a pénz szeretete.
Vagyis az, hogy a pénz fontosabb a számodra, mint az
Úr. A probléma akkor van, ha jobban megbízol a pénzben, mint az Úrban.
A bőség attól függ, hogy mennyit adsz, mennyit adakozol és nem attól, hogy mennyit tartasz meg magadnak.
De az előző fejezetben is leírtak alapján, először az Úr áld
meg, Ő ad, és te abból, amit kaptál, abból adsz.
Már eddig is nagyon izgalmas volt ez a könyv és még
nem értünk a végére. Most már érted, hogy Isten meg
akar téged áldani, azt akarja, hogy bőségben élj, de ehhez
a szíved állapotának rendben kell lennie. Az, hogy szegény legyél nem az Úr akarata, viszont nem Istentelen az,
ha gazdag vagy. Azért vagy áldott, hogy mások számára
áldás lehess.
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8. fejezet:
Itt az idő, hogy végre ezt is megértsd!

Bizonyára te is tapasztaltad már, amikor az életed valamely területén nem volt jelen Isten áldása és csak küszködtél a mindennapokban, majd később, amikor megértettél valamit, hirtelen vagy fokozatosan megváltozott
minden. Nagyon sokszor azért nincs jelen az áldás az
életünkben, azért nem jön az áttörés, mert vagy nem ismerjük az igazságot, vagy elméleti szinten ugyan ismerjük, de valójában még nem értjük azt.
Ugyan ez a helyzet az anyagi áldással is. Nagyon sok
információ, bibliai alapelv létezik, amelyek megértése és
gyakorlati alkalmazása szükséges ahhoz, hogy megérkezzen az anyagi áttörés.
Tudom, hogy elég tömény információhalmazt zúdítottam
eddig is rád, nagyon sok megemészteni való bibliai alapelvről beszéltünk, de nézzünk most meg három pontot,
amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a te életedbe is beköszöntsön a jólét.
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9. fejezet:
Jaj, az a görcsös ragaszkodás!

Van még egy aprócska titok, amiről beszélnünk kell.
Ahogy az lenni szokott, amilyen aprócska és egyszerű,
annyira erőteljes és gyakran van problémánk vele.
Ezt az alapelvet saját bőrömön többször is megtapasztaltam. Amikor sikerült alkalmaznom, akkor különféle forrásokból plusz bevételek érkeztek, amikor pedig begörcsöltem és nem tudtam erre a bibliai alapelvre fókuszálni,
bizony nekem is kölcsön kellett kérnem a következő fizetésig.
De ez az alapelv nemcsak az anyagi áldásra vonatkozik,
hanem mindenre. Ezzel az alapelvvel nemcsak pénz jön a
házhoz, de érkezik a gyógyulás is, az új munkahely, az
emberi kapcsolatok javulása és még sorolhatnám, tehát
az életed minden területe áldott lesz.
Korábbi fejezetekben már olvashattad, hogy a jólétbe
nemcsak az anyagi terület tartozik bele. A bibliai alapelvek is összefüggnek egymással, így az eddigi információkat nemcsak az anyagi területen lehet alkalmazni, hanem az életed bármely területén. De mi is ez az egyszerű,
aprócska, bár erőteljes titok? Nézzük most meg!
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10. fejezet:
Így lehetsz anyagilag áldott!

Hú, ez nem semmi. Hogy bírod ezt a tömény információhalmazt? Elképesztő, hogy mennyi mindenről volt
már eddig is szó. De mielőtt rátérünk egy kis pénzügyi
intelligenciára, úgy érzem, hogy még mindig beszélnünk
kell egy nagyon fontos alapelvről.
A könyvet itt tudod megrendelni:

Megrendeléshez kattints ide!
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11. fejezet:
Egy kicsit bölcsebben!

Jártál már te is úgy, hogy valamilyen forrásból kaptál
plusz pénzt, amit azonnal elvertél? Hiába szerettél volna
tartalékolni egyszerűen nem sikerült? Szeretnél bölcsebben bánni a pénzzel? Neked is mindig kifolyik a kezed
közül a pénz és hónap végén csak azt nézed, hogy hova
lett a pénz? Nagyon sokan így vagyunk ezzel. Éppen
ezért, a Biblia számos pénzügyi tanáccsal is szolgál. Nézzünk most meg néhányat!
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12. fejezet:
Vizsgáljuk meg ezt is!

Ábrahámról, mint a hit hőséről gyakran hangzanak el
prédikációk, hiszen az életét megvizsgálva nagyon sokat
megtudhatunk a kegyelemről. Ábrahám nemcsak a hit
hőse volt, de Isten rendkívüli módon megáldotta anyagilag is. Vajon mit tudott ő, mit tett, amiért ennyire áldott
volt? Nézzük most meg röviden, nem időrendi sorrendben, hanem összefüggéseiben!
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13. fejezet:
Azt hitted, hogy ezt megúszod?
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Zárszó

Trükkös dolog ez az anyagi áldás. Félreértelmezett igerészek miatt sok hívő úgy gondolja, hogy normális, ha egy
hívő szegénységben él. Míg mások félnek a pénztől, hiszen ha sok pénzed van, az bűn. De ha normális dolog a
szegénység és nem szabad, hogy sok pénzünk legyen,
akkor miért szenvedünk, ha nincs? Nekünk kellene a
legboldogabb szegényeknek lennünk!
Azonban vannak olyanok is, akik hisznek ugyan az
anyagi áldásban, mégis nélkülözésben élnek. Ismerik a
bibliai alapelveket, de valamiért mégsem működik az
életükben. Az anyagi áldás is egy áldás. A Biblia többször
is ír a pénzügyekről, a pénz kezeléséről, bibliai alapelvekről. A pénz egy eszköz, amely fontos az életünkben.
Nem véletlenül adott ilyen sok tanácsot hozzá az Úr.
Ezeket az alapelveket, a Biblia gyakorlati útmutatásait
néztük meg és tudom, hogy most már te is sokkal tisztábban látod a helyzetet. Ha a gyakorlatban is elkezded
alkalmazni ezeket az információkat, biztos vagyok benne,
hogy sokat fog változni az anyagi helyzeted. De ez így
még csak információhalmaz. Neked kell alkalmaznod a
gyakorlatban, hogy ne csak egy elméleti tudás legyen!
Tiszta szívemből kívánom neked, hogy áldott legyél
anyagilag is, hogy hitelmentessé válj, hogy mások számára is áldott lehess…

24

Minél jobban megérted ezeket az alapelveket, minél többet gyakorolod őket, annál áldottabb leszel. Egy biztos,
az Úr nem az épphogy Istene, hanem Ő természetfeletti
Isten, túlcsorduló Isten. Téged is meg akar áldani az életed minden területén, amelyben az anyagiak is beletartoznak. De ne feledd, ez az egész nem a pénzről szól, hanem a bizalomról. Bízz az Úrban és fogadd el az áldásait!
A könyvet itt tudod megrendelni:

Megrendeléshez kattints ide!
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Felhasznált irodalom, idézetek,
hanganyagok és tanítások

Biblia (Károli fordítás)
Creflo Dollar tanításai
Joseph Prince tanításai
Budapest Autonóm Gyülekezet tanításai
Grace Home Gyülekezet tanításai
Young and Free Gyülekezet tanításai
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