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BEVEZETÉS 

 
 

„Jólét, bőség, siker”: ezek sokatmondó kifejezések a világ mai 

nyelvhasználatában, főleg a nyugati keresztény körök többségében. 

Ha bármelyik Jézus Krisztusban hívő embert megkérdeznéd, hogy mi 

jut eszébe e szavak hallatán, alighanem bámulatba ejtene a kapott 

válaszok sokfélesége. Sőt, a kapott feleletek valószínűleg nem kevés 

túlfűtött és erőteljesen ellenséges megjegyzést tartalmaznának.  

Az igazság az, hogy a bővölködés, a siker és a jólét témája te-

mérdek hamis és kiegyensúlyozatlan tanítást indított el a rájuk irá-

nyuló figyelemnek köszönhetően. Igen széles a skála a „siker-

evangélium” és a „tégy megvallást és vedd át” szószólóinak túlzásaitól 

kezdve a sok buzgó hívő által vallott nézetig, miszerint „a szegénység 

erény” és a mély szellemi beállítottság jele. Melyik helyes? Van valahol 

józanság a két szélsőség határai között? Létezik kiegyensúlyozott bib-

liai látásmód?  

A keresztényeknek szilárdságra és kiegyensúlyozottságra van 

szükségük ezen a területen, mert sok esetben óriási zűrzavar szaba-

dult a hívők közösségeire. A világ nézőpontjából sajnálatos módon 

nagy az Egyház szégyene, mivel ellentmondóak és tudatlanok va-

gyunk Isten gondoskodásának célját és az anyagi javak használatát 

illetően, sőt ez utóbbiakat gyakran megbotránkoztatóan is használjuk.  

Egyetértesz azzal, hogy Isten Igéjéből mindnyájunknak józan 

megközelítésű tanításra van szükségünk, aminek a segítségével biz-

tonságot találunk ezen a kényes területen? E könyv lehetőség arra, 

hogy e téma kapcsán e is megvizsgáld magad.  



10 
 

Talán azzal küszködsz az életedben, hogy egyensúlyt találj Isten 

anyagi forrásainak használatában? Feltettél már az alábbiakhoz ha-

sonló kérdéseket? 

Mi a gazdagság számomra? A világ kísértése vagy hasznos esz-

köz? A szegénység áldás vagy inkább átok? Helyesen sáfárkodom 

azzal, amit Isten nekem adott? Vajon a pénzügyeket illető hozzáállá-

som tetszik Istennek? Az anyagi javak megszerzését, a vagyongyűjtést 

tettem életem egyik céljává? Ha igen, milyen motivációval keresem a 

gazdagságot? Mi a valódi célja az Istentől kapott anyagi forrásaimnak? 

Ez csak néhány azok közül a fontos kérdések közül, melyek 

könnyen eszünkbe jutnak, amikor Isten gondoskodásáról és bőséges 

gazdagságáról beszélünk. Teljesen helyénvaló feltenni magunknak a 

nehéz kérdéseket. Sőt kifejezetten egészséges kutatnunk, hogy helye-

sen cselekedjünk Isten Igéjének józan, gyakorlati tanításával össz-

hangban.  

Ismerd meg Derek Prince „Élj és adj Isten bőséges javaiból!” cí-

mű tanítását! Hisszük, hogy e könyvet frissítőnek, felvilágosítónak és 

remélhetőleg életformálónak fogod találni. Mindazonáltal hadd nyo-

matékosítsuk már előre, hogy e mű nem az utolsó szó a bőségről és 

annak isteni céljairól. Bármennyire is hasznos a számodra, nem te-

kintjük végszónak arról, hogy miként tekintsd és kezeld az Istentől 

kapott forrásokat. Számos hasznos anyag, kézikönyv és útmutató 

jelent meg e témában. Az azokban található információk jó része min-

den bizonnyal méltó a további tanulmányozásra és figyelemre.  

Ha azonban olyan kutatást keresel, amely tiszta látást, józan 

megközelítést, megújult motivációt ad neked az anyagi források he-

lyes használatáról és szilárd bibliai alapot biztosít ezen a fontos terüle-

ten, akkor a megfelelő könyvet tartod a kezedben. 
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Közel hatvanéves szolgálata alatt Derek Prince valamennyi taní-

tásának jellemző vonása az volt, hogy életünk vezérelveinek egyedüli 

hiteles forrásaként állhatatosan a Bibliára fókuszált. Pénzügyekről és 

gazdagságról szóló tanításainak archívumából merítve igyekszünk 

bátorító és hatékony segítséget adni neked. Hisszük, hogy sikerül el-

oszlatnunk a ködöt, amely életednek erre a területére borult. 

Íme, néhány konkrét téma, amellyel Derek tanítása ebben a 

könyvben foglalkozik:  

 Egyértelmű meghatározás arról, mi a bőség és mi nem az.  

 Világos látás a bővőlködésről, a sikerről Pál szolgálatában.  

 A Biblia egyértelmű ígéretei Isten irántunk való gondosko-

dásáról.  

 A bámulatos csere és annak hatása ránk, amit Jézus vitt 

véghez a kereszten.  

 Milyen feltételeket kell betöltenünk, hogy hűségesen jár-

hassunk ezen a területen?  

 Mi az igazi oka annak, amiért Isten anyagiakkal lát el ben-

nünket? 

 Hogyan használhatjuk gyakorlatiasan és gyümölcsözően a 

pénzünket? 

 Megbízatásunk arra, hogy Isten javait emberekbe fektessük. 

Talán nem értesz egyet mindennel, amit Derek e könyvben állít. 

Sőt, amit itt olvasol, az további elmélkedésre serkenthet és felvethet 

még néhány elgondolkodtató kérdést. (Ez valójában bármilyen iro-

dalmi mű olvasásának jó hatása.) 

Ígérhetünk azonban néhány jó gyümölcsöt, ha végig olvasod. 

Először is világosságot fogsz kapni abból, amit megtudsz. Másodszor, 

sokkal jobban meg fogod érteni, mire hatalmaz fel a Biblia e fontos, 

mégis kényes területen.  
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Harmadszor, megismersz néhány egyértelmű irányelvet és lé-

pést, amellyel fejlesztheted az Istentől kapott anyagi forrásaid felhasz-

nálását – nemcsak most, hanem a távoli jövőben is. Negyedszer – és 

valószínűleg ez a legfontosabb –, egy megújult látás és elkötelezettség 

fog motiválni, hogy a környező világban a neked adott bőséges javak-

kal megtedd azokat a lépéseket, amelyeket Isten vár tőled. 

Amikor végül megállunk majd az Úr előtt, hogy számot adjunk 

földi sáfárságunkról, mindegyikünk azt szeretné hallani az Úrtól: „Jól 

van, jó és hű szolgám… menj be a te uradnak örömébe! (Máté 25,23). 

Azért imádkozunk, hogy Derek Prince könyve segítsen jobban 

felkészülni arra az örökkévaló pillanatra. 

 

Derek Prince Ministries könyvkiadó testülete 
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1. fejezet 
_______________ 

1. A megbocsátástól a gondoskodásig  
 
 

Ahogy azt a Biblia kijelenti, Isten egyik megkülönböztető jegye 

az Ő gazdagsága. Isten nem szegény. Ő nem fukar és nem korlátozza 

semmi. Ő bőkezű Isten. Bőséges a kegyelme, a szeretete és a gondos-

kodása. Ha hitelesen akarjuk bemutatni a környező világnak – olyan-

nak, amilyen valójában –, akkor meg kell tanulnunk, hogy a túláradó 

bőség Isteneként jelenítsük meg.  

Jeremiás könyvéből két igeszakasz segít felfognunk, amit Isten 

meg akar értetni velünk a gazdagságáról és belátnunk azt is, miért 

kerülünk sokszor oly távol attól, hogy megkapjuk. Az első igerészből 

kiderül, hogy Isten gazdagságának megértéséhez először is el kell 

ismernünk a saját szükségünk mélységét. A Jeremiás 30-ban Isten 

megmutatja Izraelnek szüksége végtelen mélységét. E szavakat intézi 

Izrael népéhez, földjéhez és Jeruzsálem városához: 

 
„Mert ezt mondja az Úr: Veszedelmes a te sebed,  

gyógyíthatatlan a te sérülésed.   

Senki sincsen, aki megítélje a te ügyedet, hogy bekösse sebedet, 

orvosságok és balzsam nincsenek számodra.   

Elfeledkezett rólad minden szeretőd és nem keres téged,  

mert megvertelek ellenséges veréssel, kegyetlen ostorozással,  

a te bűnödnek sokaságáért, és hogy eláradtak a te vétkeid.”  

Jeremiás 30,12-14 
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Mint mindig, Isten most is nagyon őszintén szól népéhez. „Az ál-

lapotod reménytelen” – mondja. A King James féle bibliafordítás ezt 

így adja vissza: „Gyógyíthatatlan a zúzódásod, súlyos a sebed.” Isten 

félreérthetetlenül feltárja e helyzet okát: „eláradtak a te vétkeid”. 

Más szóval a bűn végső következménye a nyomorúság, a sze-

génység és a szűkölködés. Nincs bőség és jólét a bűnös életben és 

nincs forrás, amelyhez segítségért fordulhatnának, mert nincs senki, 

aki segíthetne rajtuk.  

Isten azonban nem hagyja annyiban. Megbocsátást és gondos-

kodást kínál. A Jeremiás 33-ban olyan segítséget ígér, amit egyedül Ő 

adhat, miután minden emberi segélyforrást kizárt. Ismét szól népé-

hez, Izraelhez, a földjükhöz és Jeruzsálemhez: 

 
„Íme, én hozok neki gyógyulást és orvosságot,  

meggyógyítom őket, és kinyilatkoztatom nekik  

a békesség és igazság bőségét.  

Visszahozom Júdát és Izraelt a fogságból,  

és felépítem őket, mint kezdetben.  

Megtisztítom őket minden bűnüktől, amellyel vétkeztek  

ellenem, és megbocsátom minden bűnüket, amellyel vétkeztek 

ellenem, amellyel gonoszul ellenem szegültek.” 

Jeremiás 33,6-8 

 
Ez Isten gyógyírja egy olyan helyzetre, amit menthetetlennek 

ítélt. Természetesen, amikor azt állítja, hogy nem lehet orvosolni,  

Önmagával kivételt tesz, hiszen Isten képes meggyógyítani azt, amit  

az ember nem. Mint mindig, Isten diagnózisa egyenesen a probléma 

gyökerére tapint.  
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Foglalkozni kell a vétkeddel – jegyzi meg az Úr. – Amikor meg-

tisztulsz a bűnödből és a lázadásodra bocsánatot nyersz, akkor segíthe-

tek neked. Ebben a vonatkozásban mondja tehát: „Íme, én hozok neki 

gyógyulást és orvosságot, meggyógyítom őket, és kinyilatkoztatom 

nekik a békesség és az igazság bőségét. Visszahozom Júdát és Izraelt a 

fogságból, és felépítem őket, mint kezdetben.”  

A bőség ígéretében Isten három egymással összefüggő célját 

láthatjuk. Az első a helyreállítás. Ez Isten szuverén cselekedete a népé-

ért: visszaadja, amitől a bűn megfosztotta őket. A helyreállításból fa-

kad a kinyilatkoztatás, majd végül a bőség következik. 

Isten gondolkodásának megértése 
 
Abban az időben élünk, amikor Isten helyreállítja a népét – 

mind Izraelt, mind Jézus Krisztus Egyházát. A helyreállítás e folyama-

tában jön a kinyilatkoztatása, a kinyilatkoztatásából adódóan pedig 

újból észrevehetjük a bőségét, amit szem elől tévesztettünk a bűnünk 

és a lázadásunk következtében. Először a kinyilatkoztatására akarok 

fókuszálni, mert így értjük meg Isten célját mindenben, amit ad.  

Ez a kijelentés kizárólag Isten Igéjéből származik és Isten Szel-

leme adja. Pál ezt az alapelvet nyomatékosítja a Korinthusiakhoz írt 

első levelében:  

 

„Hanem amint meg van írva: Szem nem látta, fül nem hallotta,  

és emberi értelem el sem gondolta, amit Isten készített  

az Őt szeretőknek.”  

1 Korinthus 2,9 NIV   




