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A következő néhány percben egy nagyon fontos témáról szeretnék szólni. Tegnap együtt 

ebédeltem egy pásztorral, aki arra kért, hogy erről beszéljek, és én örömmel elfogadtam. 
Szeretnék a bibliai prosperitásról szólni nektek. Mert hiszem, hogy Isten meg akar áldani 
titeket, és meg akarja áldani az országotokat is. Az egész világon nagyon furcsa események 
zajlanak mostanában. Prófétai értelemben is egy nagyon fontos időszakba érkezünk el. 
Nézzük csak, mi történik Izraelben? Isten prófétai hangja Izrael tulajdonképpen. Ha azt 
figyeljük, hogy Isten hogyan bánik a zsidó néppel, akkor tudhatjuk, hogy milyen szellemi 
korszak következik. Ha igaz módon élünk, akkor jogosultságunk van a bővölködéshez. Ne 
ijedjetek meg ettől a szótól, hogy bővölködés. Isten ezt tervezte el mindnyájatok életére. Így 
van? Hadd magyarázzak el valamit. Vajon mi a prosperitás? Csak a pénz? Nem. Sok pénz van 
a bankszámlánkon? Nagy házunk van? Nagy autónk? Nem. Az Úr Jézusnak nem is volt háza. 
Legalább is nem tudunk róla. Említ a Biblia lakhelyet, de az valószínűleg nem a sajátja volt. 
Nem volt autója. Még biciklije sem. Mégis bővölködött. Hogyan? A bővölködés azt jelenti, 
hogy nincs hiány az életedben. Nincs hiány az életedben. Amikor az életedben minden 
szükség be van töltve. Tudjátok, hogy Illésnek sem volt sem saját háza, sem autója, sem 
semmilyen más közlekedési eszköze, legalább is a Biblia nem mondja. Mégsem szűkölködött. 
Isten küldte neki a hollókat, így táplálta, és a sunami özvegyet, hogy gondot viseljen róla, 
mikor éhség volt a földön. Van egy hírem: Isten soha nem hagy cserben benneteket! Minden 
egyes nap be lesznek töltve a szükségeitek. Hogyan jön ez a prosperitás? Három kulcsot hadd 
mondjak el. Le is írhatjátok, ha akarjátok. Három Ige. Az egyik így szól: 

Példabeszédek 8,21. 
21. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket 

megtöltsem. 
Akik engem szeretnek, azokat valami valóságossal áldom meg. Akik engem szeretnek, 

azok valóságos áldást vesznek. Az Isten Igéje tehát nagyon egyértelmű, hogy amikor az Urat 
szeretjük, akkor Ő megáld, sikeressé tesz. Tehát ezt találjuk meg a Példabeszédek 8,21-ben. 
Azt mondja, hogy ha szeretjük az Urat, akkor áldottak leszünk. Akkor prosperálni fogunk. Az 
Úr fogja ezt megcselekedni. Egyértelműen tehát azt állítja, hogy valami valóságosat ad 
örökségül, és az erszényeiket, vagy a kincstáraikat megtölti. Ez az első. Szeretni az Urat. 
Akkor jogosulttá válunk, hogy prosperáljunk. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, a 
prosperálás azt jelenti, hogy nincs szükség. Hogy mondják magyarul, hogy nincs szükséged? 
Nincs szükséged. Mondjad, nincs szükségem! Ezt ne felejtsd! Ez a bibliai prosperitás, hogy 
nincs szüksége az embernek. Mert az Úr Jézus azt mondta. Isten törődni fog veletek. Ne a 
holnappal foglalkozzatok, Isten majd gondoskodik rólatok.  

Izrael gyermekeinek, ahogy a sivatagban vándoroltak, voltak hiányaik? Nem. Mert ott volt 
nekik Egyiptom aranya. Miért adta nekik Isten az egyiptomiak aranyát? Hogy felépítsék 
belőle a szent sátort. Isten meg fog áldani téged, ha az a vágyad, hogy az Ő királyságát 
építsed. Az Úr Jézus megígérte, hogy keressük először Isten országát, az Ő igazságosságát, és 
mindezek megadatnak ráadásként nekünk. Izrael fiai, amikor kijöttek Egyiptomból, gondolja-
tok csak bele, mit kaptak Istentől. Volt egy csomó fülbevalójuk, hogy megcsinálják belőle az 
aranyborjút. Fülbevalókból egy nagy szobrot csináltak. De Isten gondot viselt róluk az egész 
sivatagi vándorlás alatt. Ott volt náluk a sok arany, és senki nem ment el vásárolni. Senki nem 
ment a boltba, nem kellett ételt venni. Senki nem ment orvoshoz. Isten gondoskodott róluk. 
Képzeljétek el, hogy kisfiú korukban, akik kijöttek kis szandálban, és negyven év múlva még 
mindig ugyanaz a szandál volt a lábukon, csak megnőtt velük együtt! Mit csinálnál te, ha a 
cipőd a lábaddal együtt nőne? Tehát nem volt hiány az életükben, semmilyen területen. Azt 
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mondja a Biblia, hogy még a ruhájuk is új maradt. Ilyen a mi Istenünk! Felmásztam a Sínai 
hegyre, kétszer. Te is? Nagyon drága cipőt vettem erre az alkalomra, és egy nap alatt tönkre-
ment. Izrael fiainak meg a szandálja negyven évig kitartott. Hatalmas Istenünk van! Senki 
nem is gondolja, hogy mennyi állatot kihoztak Egyiptomból. A háziállataikra is ugyanúgy 
gondot viselt Isten a sivatagban. Ezt csak gondoljátok végig. A rengeteg tehén, juh, szamár, 
teve, és Isten még ezekkel is törődött. Amikor azt mondom, hogy nincs szükségünk, akkor azt 
mondom, hogy sem te, sem a gyerekeid, sem az unokáid, és még a háziállataid sem szenved-
nek szükséget. Hatalmas Istenünk van! Mi a kulcs? Szeressük az Urat! Mi a második kulcs?  

Jób 22,22. 24.  
22. Végy csak oktatást az Ő szájából, és vésd szívedbe az Ő beszédeit! 
Azt mondja, hogy azért imádkozom, hogy vegyétek a kenyeret az Ő szájából. Tehát az 

Isten Igéje a második kulcs. Végy csak oktatást vagy törvényt az Ő szájából, és vésd szívedbe 
az Ő beszédeit!  

24. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. 
Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. Tehát itt is azt látjuk, 

hogy Isten Igéje létrehozza a prosperitást. 
A harmadik kulcs:  
Jób 36,11. 
11. Sőt leoldják kötelüket és bántalmaznak engem, és a zabolát előttem kivetik. 
Azt mondja, ha engednek és szolgálnak neki, napjaikat jóban, vagyis prosperitásban töltik 

el, és az éveiket örömben. Tehát ha az Úrnak engedelmeskedünk, akkor csodát tesz velünk. 
Ámen. Az engedelmesség nehéz. Mindenki szereti Jézust? Mindenki szereti az Igéjét? Mert 
amikor Isten azt mondja, hogy engedelmeskedj… nana! Ezt már nem akarom! De kell 
engedelmeskedni! Hadd mondjam el, hogy mi történt velem. Lassan negyvenöt éve vagyok a 
szolgálatban, de volt három nagyon nehéz évem a feleségemmel. A házasságunkkal. Mással is 
megtörténhet. Sokat utaztam a világban, a feleségem pedig sokat volt egyedül. Az ő édesapja 
volt az Egyesült Államokban a legnagyobb pásztor. A legnagyszerűbb bibliatanító, akit valaha 
hallottam. Smith Wigglesworthnek zongorázott még annak idején Angliában. Nagyon 
erőteljes férfi, de nem tudta megtartani a szolgálatát. Olyan dolgok történtek, aminek 
következtében elvesztette a gyülekezetét. Ez egy nagyon fájdalmas időszak volt az egész 
család számára. Az én drága feleségemnek az érzelmeivel voltak gondjai. A világ minden 
táján elmondtuk már ezt. De aztán Isten helyreállította a házasságunkat. Újra elvettem 
feleségül ugyanazt a nőt, azóta is szerelmesek vagyunk egymásba. De mégis ez a rossz 
időszak megtörtént. Senki nem tervezte, de megtörtént. Mikor a végére értünk ennek a rossz 
időszaknak, 2010–2012-től nagyon sokat tanultam azokban az években. Ma erre azt 
mondhatnám, hogy a válásunk volt a legjobb dolog, ami történt velem, és a feleségemmel. 
Persze nem mindenkinek ez a megoldás, de én sokat tanultam abban az időben az 
engedelmességről. Mikor elmentem az ügyvédemhez, egy zsidó hölgyhöz, kérdeztem tőle, 
hogy mibe fog ez nekem kerülni? Azt mondta, legalább 650 ezer dollárba. Mondom, ennyit 
kell fizetnem önnek? Azt mondja, ez egy szerény összeg, ennél több is lehet. Mondom, miért 
kell ennyi pénzt kifizetni? Azt mondja, mert Benny Hinn vagy. A vége az lett, hogy 778 ezer 
dollárba került. Úgyhogy hadd adjak egy tanácsot: ne válj el! Túl drága.  

Szóval bajba kerültem. Elvesztettük az otthonunkat. Nem tudják sokan, de a megtakarítá-
sainkat is elvesztettük és mindenünket. Egy hatalmas nyomás volt rajtam, és elmentem a 
pásztoromhoz, hogy imádkozzon értem, Jack Hayfordhoz. Ismeritek őt? Akik ismerik, emel-
jék fel a kezüket! Nagyon erőteljes férfi. Elmentem hozzá. Kértem, hogy imádkozzon értem. 
Rátette a kezét a fejemre, térdre estem előtte. Elkezdte. Egyébként nagyon nyugodt szokott ő 
lenni. De most nyelveken imádkozott, nagyon hangosan, és rázta a fejemet. Még nem ismersz 
engem. Nem szeretem, ha a hajamhoz hozzányúlnak. Egyszer Oral Roberts rátette a kezét, 
levettem a fejemről, és rátettem a homlokomra. Nem akartam, hogy összekócoljon. A pásztor 
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nyelveken imádkozik, és így ráz, teljesen összeborzolta a hajam. Miközben így imádkozik, és 
ráz engem, az Úr szól hozzám: Tiszteld meg őt havi kétezer dollárral egész hátralevő 
életében! Hátralevő élete során havi kétezer dollár. Megdöbbentem. Mondtam, Uram, ez 
tényleg Te vagy? Akkor még csak 76 éves volt. Ott térdelek, ráz engem, miközben az Úr azt 
mondja nekem, hogy ezentúl havi kétezer dollárral egész életében tiszteljem meg. 

Az első gondolatom az volt: Vajon mennyit él még? Mi lesz, ha száz évig él még? Akkor 
aztán bajban vagyok! Az Úr azt mondta: Minden hónapban egész hátralevő életében. 
Mondom: Jack pásztor, az Úr épp most szólt hozzám, hogy tiszteljelek meg téged havi kétezer 
dollárral egész hátralevő életedben. Ő nagyon nyugodt maradt és azt mondta: Hát akkor az Úr 
most meg fog áldani téged! Semmi mást nem mondott. Talán nem is tudta, hogy mennyire 
fájdalmas volt nekem ez a döntés, mert éppen akkor elvesztettük már a házunkat, a megtakarí-
tásainkat, és még azt a rengeteg pénzt ki kellett fizetni az ügyvédnek, plusz még havi kétezret 
Jack Clifford-nak. Beültem az autómba és elindultam hazafelé. Otthagytam a házában teljesen 
egyedül. Az Úr még egyszer szólt hozzám: Azért, mert ma engedelmeskedtél nekem, az 
összes hiányaid meg fognak szűnni! Azt mondja: A veszteségeknek most vége az életedben. 
Aztán azt mondta: Mivel engedelmeskedtél nekem, jön a helyreállítás az életedben. 

Azon gondolkodtam, hogy biztos pénzről van szó. Helyreállítja az anyagi életemet. Először 
nem is gondoltam a házasságra, de engedelmeskedtem, és Isten azt mondta: Mindent helyre-
állítok! Nem is tudtam, hogy mit ért ezen, és akkor valamit még mondott, ami megdöbbentett. 
Azt mondja: Mert ma engedelmeskedtél, jön a bőség az életedbe. Egy héttel később egy 
házaspár felkeresett és azt mondják nekem: Az Úr szólt hozzánk természetfölötti módon. Egy 
férfi és egy nő, egy házaspár jött és mondják, hogy az Úr szólt hozzánk és azt mondta, hogy 
fizessük ki az összes adósságodat. Mondtam, hogy egy kicsit várjunk, mert talán nem is 
tudjátok, hogy mekkora összegről van szó! Azt mondja a hölgy: Az Úr azt is megmondta, 
hogy a múlt, a jelen és a jövendőbeli adósságaidat is mi álljuk. Nem akartam elhinni. Ott 
abban a pillanatban odaadtak 65000 dollárt! Ez éppen elég volt az első számlára az ügyvéd-
nek, és egy év alatt havonta kaptam a számlákat az ügyvédtől, és mindig rettegtem a hívások-
tól, hogy még egy számla. Azt mondja egyszer csak a férfi, hogy mondd meg az ügyvédnek, 
hogy ne is neked küldje a számlákat, hanem egyenesen nekünk! Azért jöttem ide, hogy 
elmondjam nektek összesen 778.000 dollárt kaptam ezektől az emberektől. Teljesen kifizették 
az ügyvédet.  

Még nincs vége. Megkértek, hogy látogassam meg őket és imádkozzam értük. Mondtam, 
persze. Elmentem, imádkoztam értük, és a férfi, amikor vitt ki a repülőtérre, azt mondja: Az 
Úr újra szólt hozzánk. Újra szólt az Úr hozzánk. Arra gondoltam a szívemben, dicsőség az 
Úrnak!Azt mondja: Az Úr szólt hozzánk, hogy adjunk neked egy csekket minden hónapban 
az egész hátralevő életedben! Én elkezdtem Jack pásztornak havi kétezret adni, ő akkoriban 
már a gyülekezetében nem sokat prédikált, és levitték a fizetését kétezer dollárral. Később 
elmondta, hogy imádkozott, hogy az Úr állítsa helyre a kétezer dollár bevételét, ezért mondta 
az Úr nekem, hogy adjak neki havonta kétezret, hogy a csodálatos szolgájának a szükségét 
betöltse rajtam keresztül. A mai napig is fizetem ezt a havi kétezret, és ő még mindig él. Ez 
2010-ben történt októberben. Most már 2019 van. Hosszú idő ez, és ő nagyon egészséges. 

Ugyanabban az évben az a házaspár elkezdett nekem havonta csekket adni. Tudjátok, hogy 
mennyit adnak havonta? Én Jack pásztornak kétezret adok, én kapok tízezret. Ilyen Isten! 
Engedelmeskedtem az Úrnak. Azt mondta nekem az Úr: Nem lesz több veszteséged! – és 
azonnal meg is áldott. Azt mondta: Jön a helyreállítás. El is kezdődött. Elvesztettük a házun-
kat, most van új házunk, sőt már két házunk van. Van egy Kaliforniában, és egy Floridában. 
Minden helyreállt és még valami történt. Ugyanaz a házaspár velem volt Angliában, amikor 
learatták az aratást az elvetett magokért. Odajön hozzám a férfi, megveregeti a vállamat: 
Mondhatok valamit? Mondom: Tessék? Azt mondja: Tudod, vetettünk az életedbe, és bejött 
az aratás ma! – és még egy csekket odaadott 250,000 dollárral! 
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Ezt most miért? – kérdeztem. Isten azt mondta, hogy ez a bővölködés. Tudjátok, hogy 
velem mi történt? Ez veletek is meg tud történni. Csak annyit kell tennünk, hogy engedelmes-
kedünk. Szeretném, ha mind mondanátok utánam: Nem lesz több veszteség az életemben! 
Még egyszer! Nem lesz több veszteség az életemben. Emeljétek fel a kezeteket és így mond-
játok, még egyszer: Nem lesz több veszteség az életemben! Mindenkinek vannak veszteségei, 
veszítünk el pénzt, veszítünk el üzleteket, lehet, hogy ingatlanokat, több mindent elveszítünk, 
de én most veletek együtt hiszek, hogy véget ér az életetekben a veszteség korszaka.  

Azt szeretném, ha még egy dolgot kimondanátok, hogy jön a helyreállítás! Még egyszer. 
Jön a helyreállítás! Még egyszer! Jön a helyreállítás! Sőt még mondjunk valamit, hogy jön a 
dupla helyreállítás. Emeljétek fel a kezeteket és így mondjátok: Jön a dupla helyreállítás! 
Isten ezt megígérte. Emlékeztek Jóbra? Mindent elvesztett, igaz? De Isten hétszeresen 
visszaadta neki. Halleluja! Emeljétek fel a kezeteket és köszönjétek meg Istennek a dupla 
áldást! Dupla áldás. Dupla áldás. Halleluja!  

Még egy dolog: bőség. Isten bőséget akar adni. Emeld fel a kezedet és mondjad: Jön a 
bőség az életembe! Még egyszer: Jön a bőség az életembe! Na, még egyszer: Jön a bőség az 
életembe! Isten megteszi ezt. Megtette velem, megteszi veletek. Oral Robertstől hallottam egy 
titkot. Azt mondta: Mindig figyelj az aratásra! Soha ne a magra figyelj! – és ezt idézte:  

Lukács 6,35. 
35. Adjatok és nektek is adatik, jó mértékkel, megrázottat, megpúpozottat adnak 

nektek az emberek.  
Azt is megkérdezte tőlem, hányszor mondja a Biblia, hogy adj? Mondom, egyszer. Hány-

szor mondja, hogy veszel, kapsz? Mondom: nem is tudom. Azt mondja: Nézd csak meg! 
Megnéztem és még mindig nem láttam. Akkor megfogta a kezemet és azt mondja: Hétszer 
mondja. Hol? – kérdeztem. Azt mondja: Adatik neked jó mértékkel, lenyomottat, megrázottat, 
túlcsordulót, adnak az emberek neked. Mondom: Csináljuk csak gyorsan meg még egyszer! 
Felemeltem a kezemet, és azt mondta: Jézus mindig az aratásra fókuszált. Adatik neked jó 
mértékkel, lenyomottat, összerázottat, megpúpozottat fognak az emberek adni neked. Mon-
dom, akkor most kezdd el Istennek megköszönni az aratást! Emeld fel a kezed és köszönd 
meg Istennek az aratást! Mindjárt körbeviszik a kosarakat és oda kellene a magot belevetni.  

Figyeljetek! Egy kis pénzt tudnátok adni? Milyen pénz van itt? Forint. Tízezer forint. 
Abban a pillanatban, hogy bedobjuk a forintot a kosárba, az már többé nem pénz, hanem 
maggá válik. Mert a pénz, a forint nem tud sokasodni, odaadod a bankba, adnak egy kis 
kamatot, de nagyon kicsit, nem is éri meg. Viszont ha Istennek adod, akkor maggá válik. Ne 
felejtsd el, amikor beadod Istennek, többé már nem pénz, átváltozik maggá. Ha elmegyek a 
boltba, beváltom a forintomat, vásárolok rajta valamit, aztán újra vásárolok. Ha Istennek 
adom, akkor ezt maggá változtatja, ami azt jelenti, hogy soha nem megy el az életemből. A 
pénz kimegy az életünkből, de a mag soha nem megy ki az életünkből. Halleluja! A mag az 
mindig termel. A mag visszajön. Sokszorosát adja vissza, és jönni fog az aratás. Minél több 
forintot adtok, annál több magot vettek. A Biblia szerint, ha keveset vetünk, keveset aratunk, 
ha sokat vetünk, sokat aratunk.  

Most szeretnék imádkozni értetek. Most imádkozom értetek, hogy az Úr három dolgot 
tegyen meg veletek. Ámen. Kérlek, hogy álljatok fel, hogy imádkozzunk. Imádkozni fogok, 
hogy az életetekben az Úr állítsa le a veszteségeket, soha többé nem fogtok elveszíteni 
semmit. Mondjátok: Ámen. Nem veszítek több pénzt, nem veszítek több üzletet. Nem ve-
szítek több pozíciót. Semmit nem veszítek. Aztán imádkozunk, hogy az Úr állítson helyre 
mindent, amit elloptak tőletek, és duplán adja vissza. Halleluja! Isten bőséggel is áldjon meg 
benneteket, hogy legyen elég, amiből adhattok a gyerekeiteknek, unokáitoknak. Emeljétek fel 
a kezeteket, a hangotokat és nyelveken imádkozzatok!  

Mennyei Atyám! A Jézus nevében áldd meg a népedet, hogy ne legyen az életükben több 
veszteség. Soha többé ne legyen veszteségük. Áldd meg a Te drága népedet helyreállítással, 
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dupla helyreállítással Jézus hatalmas nevében, hogy a magjuk újra és újra és újra teremjen. 
Imádkozom, hogy a bőség jöjjön a népedre, annyira áldottak legyenek, hogy meg tudják 
áldani a gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat. A jövőjük is áldott legyen, a jövőjük biztos 
legyen. Áldd meg a népedet, Uram, Magyarországon! Áldd meg a népedet egész Európában! 
Áldd meg mindazokat, akik néznek minket interneten, a közösségi médiában, bárhol a 
világban a Jézus hatalmas nevében! Ámen! Ámen! Halleluja! Tapsoljátok meg az Urat! 

Mindjárt körbe viszik a kosarakat, közben nyugodtan helyet foglalhattok. Kérem, hogy 
jöjjenek a szolgálók, és vigyék a kosarakat! Tudjátok, hogyan szokott ez menni. Szeretném, 
ha olyan magot vetnétek, ami sokat jelent számotokra, mert ha semmit nem jelent neked, 
akkor semmit nem jelent Istennek sem. Ha semmit nem jelent neked, semmit nem jelent Neki 
sem. Isten szeretne megáldani. Azok, akik esetleg a kártyáról szeretnének adni, mindjárt 
megjelenik a bankszámlaszám, ahova lehet utalni. Akár a telefonodról is lehet rögtön utalni. 
Lehet telefonról utalni, vagy pedig később is megteheted. Adjatok úgy, ahogyan szoktatok 
ebben a gyülekezetben adni és mindenki adjon. Még, akik viszik a kosarat azok is adjanak, 
hogy őket is megáldja az Isten. Van, amikor viszik a rendezők a kosarat és azt gondolják, 
majd mások adnak. Ne, ne, ne! Te is adjál. Isten mindenkit meg akar áldani. Ne felejtsétek el, 
amikor bedobjátok a magot, mondjátok: Köszönöm, Uram, hogy vége a veszteségeknek. 
Köszönöm, Uram, hogy jön a helyreállítás duplán. Köszönöm, hogy jön a bőség. Mondd ki 
hittel! Köszönd meg az Úrnak! Nyugodtan hangosan is kimondhatod, hangosan is megkö-
szönheted az Úrnak. Uram, köszönöm Neked, hogy vége a veszteségeknek az üzletemben, az 
életemben, vége a veszteségeknek a családomban. Uram, köszönöm a helyreállítást, a dupla 
helyreállítást. Uram, köszönöm a bőséget az életemben. Halleluja. Emeld fel a kezedet és úgy 
köszönd meg Neki! Megígérte, hogy megteszi. Megígérte. Mindnyájan, fent a lelátókon is 
adjatok. Az előcsarnokban, az akadémia csarnokban, ott is adjatok, akik interneten nézik, ők 
is adhatnak. Akik a közösségi médián néznek, ők is küldhetik az adományaikat. Közben 
valljátok meg, hogy nem lesz több veszteség az életemben. Jön a dupla helyreállítás! Jön a 
bőség az életemben! Most tegyétek ezt meg. Halleluja! Adjatok, vessetek, áldjatok! Ámen! 
Halleluja!            

  
                  

 
                               


