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ADÓSSÁGELTÖRLÉS 
Benny Hinn tanítása az „Ez a te napod” c. tévé mősorból 

 
Végtelen izgalommal tölt el minket, 

hogy bejelenthetjük az új Benny Hinn  
Csodáért Imádkozó Szolgálat Központ felszentelését. 

 
Ebben a próféciai órában Isten ezt a szolgálatot 

egy újdimenziós imádságra hívja el.  
A közbenjáró imádság fontossága a napokkal csak növekszik.  

És válaszként e mélyreható felhívásra hoztuk létre  
a Csodáért Imádkozó Központot a Szent Városban. 

 
 

ÉRTESÍTÉS A JERUZSÁLEMI CSODÁÉRT IMÁDKOZÓ KÖZPONTBÓ L 
 

Köszönjük, hogy csatlakozik Benny Hinn pásztor történelmi fontosságú – az új jeruzsálemi Csodáért 
Imádkozó Központunkról szóló – bejelentéséhez.  

Rengeteg indok szól e fontos központ mellett: 
1. imádkozzunk Jeruzsálem békéjéért (Zsoltárok 122:6), 
2. imádkozzunk a Szent Város összetartásáért, ha nyomással vagy kihívással kell szembenéznie, 
3. közbenjárjunk szükségeitekért, szüntelen imádság által (1Thessalonika 5:17),  
4. Jeruzsálem számára végtelen méltóságot ajánlani fel. 

Isten áldjon meg bıségesen mindazon felül, amit kértek (Efézus 3: 20), hogy különbséget tudnak tenni az 
örökkévalóságról a férfiak, a nık, a gyermekek szívei a világ minden pontjáról. Tudjuk, hogy „nem 
hatalommal, sem erıvel, hanem az én szellemem által, mondja a Seregeknek Ura.” (Zakariás 4:6) 

Köszönöm, hogy a társam vagy, és köszönöm mindazt, amit eddig tettél (és továbbá tenni fogsz) ezért a 
szolgálatért. Ahogy közeledünk a 2009-es év közepéhez, még soha nem érezhetted magad ilyen fontosnak vagy 
megbecsültnek mindenért, amit együtt véghezvisszünk, hogy szertevigyük az Evangéliumot rádión és televízión, 
hadjáratokon és felülmúlhatatlan misszión keresztül minden nemzet számára. 

Azért írok ma neked, hogy tudassam veled, hogy Isten megadta számunkra a május huszonötödikét, mint 
Adósság Eltörlı Imanapot. Tudjuk, hogy csodálatos dolgok mennek véghez, amikor Isten emberei elkötelezik 
magukat a vetés és aratás alapelveiben, és eddig még soha nem volt ennyire szükség az anyagi szabadságra. 

 
Május 25. – Adósság Eltörlı Imanap 

Amikor Mózes elkezdte tanítani Jeruzsálem gyermekeit az adakozásról, felajánlásokat fogadott el a 
templom számára. Az emberek 50.000 uncia (28,35 gr) aranyat, és több mint 20.000 uncia ezüstöt adtak azért a 
sivatagban található építményért. Végül Mózes ezt kellett mondja: „Többet ne. Menjetek haza. Tartsátok meg a 
pénzeteket!” 

A nagylelkő adakozásuk eredménye az lett, hogy mikor végre birtokolhatták Kánaán földjét, Isten hét 
nemzet gazdagságát adta nekik. Mivel az Izraeliták szívbıl adtak, Isten annyira megáldotta ıket, hogy Salamon 
uralkodása alatt még a kövek is arannyá változtak. Annyi arany volt Izraelben, hogy mikor idegen erık – 
asszírok, babilóniaiak és más nemzetségek – jöttek, hogy birtokolják, vagy megszállják a földet, ık is vittek az 
aranyból. Így is annyi arany maradt, hogy az idegen erıknek 400 évükbe tellett, amíg azt mind elhordták.  

 
Úgy képzeld el azt a rengeteg aranyat, 

mintha port látnál. Meg van írva a Szent 
Írásban: „Sok kincs található a 
becsületes házában” (Példab. 15:6).  

 
És „b ıség és gazdagság lészen az ı 

házában és az ı becsületessége örökké 
tart”  (Zsoltárok 112:3) 
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Nem veszed észre, hogy Isten meg akarja áldani az akkori és mostani becsületes gyermekeit? 
Itt az ideje, hogy többé ne gondolkozzunk a hiányról és szegénységrıl. 
Itt az ideje, hogy úgy gondolkodjunk, mint Isten. Az Úr Jézus mondta: „Adj, és neked is adatik, jó mértéket, 

megnyomottan, és megrázottan, és színig teltet adnak az emberek az öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek 
nektek, amivel ti is mértek.” (Lukács 6:38) 

 
Többlet 

Jézus soha sem ígérte azt, hogy csak egy keveset kapunk. İ azt ígérte, hogy bıségesen fogunk kapni! De 
ugyancsak kulcsfontossággal tanította: „Hanem keressétek elıször Isten országát és az İ igazságát, és mindezt 
megadom néktek.” (Máté 6:33) 

„Megadatnak” itt azt jelenti többlet (többlet adatik)! Megadatni azt jelenti, hogy többet kapsz, mint amire 
szükséged van! 

Isten Szavának ígéretét maga Isten biztosítja. Olyan erısek, és szilárdak hogy nem lehet ıket megtörni: „Az 
ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.” (Máté 24:35) 

Ha adakozol, és Isten országát keresed, nyugodt lehetsz afelıl, hogy neked többleted lesz, akármi is 
történjen a körülötted lévı gazdasággal. Csak lépj ki hitben. Ha te is bizonyítasz Istennek, Isten is bizonyítani 
fog neked. 

 
A személyes naplóm 

Nem mindig tudtam errıl. Amikor elıször kerültem a szolgálatba, mély adósságba zuhantam. 1974-ben 
kezdtem el prédikálni és 1977-re 200.000 dolláros adósságom volt. Egy fiatal, egyedülálló férfiként halálra 
voltam rémülve. A tömegek egyre csak növekedtek, úgyhogy amikor esélyt kaptam hálózaton keresztül 
prédikálni, aláírtam egy szerzıdést 28 adás készítésérıl. Azt a pénzt ki kellett fizetni, akár bejött egy rézcent 
akár nem. 

Néhány nagyon kemény leckét megtanultam, és egyben láttam Isten hatalmas csodatevı adósságeltörlı 
munkáját, amikor elkezdtem adakozni a királyságnak. Habár emberileg nem voltam képes adni semmit. 

Nemcsak a királyság alapelveinek egyes részeirıl, a vetésérıl és aratásáról tanítok. A nyomás és rettenetes 
szükség középpontjában éltem. Ahogy a szolgálat egyre nıt, a pénzügyi szükségeim is úgy tőntek, és közben 
kezdtem elmerülni az adósság hullámaiban. De Isten továbbra is azt mutatta nekem, hogy az İ szavában lévı 
ígéretek számomra elegendık, s még a szolgálat is mintha fejlıdött volna ezekben a próféciai napokban.  

 
„Benny bajban van...” 

Néhány éve egy újabb válsággal kellett szembenéznünk. Az adósság túllepte a 10.000.000 dollárt, amely 
egyre csak nıt. Újra emlékeztetett az Úr, hogy csak egy kivezetı út van – áldozatként elvinni Jézus Krisztus 
Evangéliumát minden nemzetnek.  

A szolgálatunk vezetıi imádkoztak, és úgy gondoltuk, hogy adakozunk Reinhardt Bonkke-nak 1.000.000 
dollárt. Fogalmunk sem volt arról, honnan szerezzük meg azt a pénzt, de elköteleztük magunkat, hogy ezt a 
magot elvetjük az ı szolgálatába.  

Ezután azonnal felhívtam egy régi jó barátomat Dr. Oral Roberts-et és ezt mondtam: „Szükségem van a 
segítségedre. El tudnál jönni az ’Ez a Te Napod’ mősorba és tanítani a vetésrıl és aratásról?” 

Korlátozva vagyunk az idıvel, a pénzgyőjtésünket a mősorainkra költöttük, szóval ezt mondtam: „Doki, 
csak három percünk van, és 10.000.000 dollárt kell, összegyőjtsek.  

Azt mondta: „Ne aggódj miatta.” 
Amikor eljött az ideje az adománygyőjtésnek, Dr. Roberts belenézett a kamerába és ezt mondta: „Benny 

bajban van. Segítsetek neki.”  
Ez volt az. Ez pár másodpercig tartott. Még bıven volt abból a három percbıl, és biztattam, hogy osszon 

meg többet, de azt mondta, hogy: „Ennyi. Én befejeztem.” 
Az emberek elkezdtek hívni, magot vetni. Elektronikus leveleket kaptunk az adástól. És egy pár napon belül 

bejött a 10.000.000 dollár.  
Még néhányan nem is voltak keresztények azok közül, akik hívtak, de ık is részesei akartak lenni a 10 

milliós csodának. A munkatársaink együtt akartak velük imádkozni, de többségük azt mondta „Nincs 
szükségem az imádságotokra. Csak annak a férfinak a TBN-bıl akarok valamennyi pénzt adni. Kedvelem ıt. 

Mások azt mondták: „ezt annak a fehér öltönyös férfinak akarom adni. Mondd meg neki, hogy továbbra is 
viselje azt a fehér öltönyt”.  

Ez valóban az egyike volt azon hatalmas csodáknak, amikor láttam, hogy a hitetlenek gazdagsága hogyan 
kerül a becsületeshez.  
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Az Evangéliumba vetni, hogy kijöjjünk a szükségbıl 
Láttam idırıl idıre megtörténni. Isten az İ szavában lévı ígéretéért tette.  
Mostanság kaptam egy elektronikus levélben egy ajándékot egy jól ismert pásztortól. Amikor felhívtam, 

hogy megköszönjem, ezt mondta: „Benny testvér, a mi szolgálatunk gazdasági bajban van, és az egyetlen 
kivezetı út, adakozni az Evangélium számára. Azért küldjük ezt, hogy Isten megáldja engedelmességünket.” 

Soha sem felejtem el, amikor Paul és Jan Crouch egy egymillió dollárról szóló csekket adott a 2006-os 
indiai Imádkozó Fesztiválunk számára. Több mint 4 millió dollárba került, hogy felépítsünk mindent, és 
alkalmakat tartsunk, amely azzal végzıdött, hogy 7.3 millió résztvevınk volt, akiknek többsége elfogadta Jézus 
Krisztust ima által, mint Megváltóját.   

Már ott voltam, hogy azt mondjam: „Ne tedd, annyi kiadásotok van világszerte a TBN-re (Trinity Broadcast 
Network = Szentháromság Közvetítı Hálózat)”. De Paul azt mondta: „Benny ne lopd el az áldásainkat, az Úr 
vezetett arra, hogy ezt cselekedjük.” 

Néhány napon belül egy nı írt alá nekünk egy csekket 10 millió dollárról, a TBN-nek ajánlva.  
Én hiszem, hogy Isten készen áll, hogy olyan irányba lépjen az életedbe, hogy megtanítsa, hogyan használd 

az adakozás erejét adósságod eltörlésének a céljából.  
Ez egy tanulási folyamat volt. Amikor fiatal pásztor voltam, 200.000 dollárra volt szükségem. Hat 

hónapomba telt, amíg kijöttem az adósságból. Egy pár éve 10.000.000 dolláros adósságom volt és Isten 
megadta nekünk ezt egy hét alatt. Még ha az adósságaink világszerte folyamatosan is növekedtek, Isten 
megtanította, hogyan adakozzunk hitben.  

Isten ígéretei számodra is igazak. Isten mindig idıben jön. İ ismeri a te gondodat és szükségedet. İ mindig 
általvisz, átvezet. Ne kételkedj Benne. Higgy İbenne.  

 
 
Május 25. Adósság Eltörlı Imanap 

Most, hiszek Istenben, hogy felszabadít 
téged a gazdasági nyomásból olyannyira, hogy 
május 25-ödikét jelöltem ki, mint Adósság 
Eltörlı Imanapot. [Szerk. megj: Ha e sorokat a 
megadott dátum után olvasod, akkor se 
csüggedj, mert Isten a Jézus nevében, hittel 
elmondott imádat mindenkor meghallgatja (Ján. 
16,23-24). Imádkozni és adakozni mindig jó!] 

 
Most, még jobban, mint valaha, Isten embereinek szükségük van az adósság alóli szabadságra. Ahogy a 

világ egy gazdasági káoszba zuhant, itt az ideje, hogy a hivık meglássák Isten hatalmas bıségének a kiáradását 
történelmi fontosságú módon.   

Fontos hogy elıször Isten királyságát keressük, és adakozásképpen vigyük el Jézus Krisztus Evangéliumát a 
nemzeteknek. Ugyancsak fontos hogy az idıszakokat és idıpontot is tudjuk. A hatalmas kiáradás idıszaka felé 
haladunk, felszabadítva a hitünket, hogy szabadok legyünk az adósságok alól.  

Isten azt akarja, hogy az İ emberei szabadok legyenek az adósságoktól, s így, még többet adakozhassanak 
az Evangélium terjesztésére. Ezek próféciai napok, és a nyitott ajtók, melyeket magunk elıtt látunk, több pénzt 
vesznek magukba, mint amennyit mi magunk képesek lennénk termelni.  

E csodálatos idıszak alatt, Isten készen áll arra, hogy beteljesítse minden ígéretét, amely nem hasonlatos 
azokhoz, amit eddig láttunk. İ ezt mondja: 

Hozzátok be a tizedet mind az én tárházba, hogy legyen ennivaló az én házamba, és ezzel próbáljatok 
meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem 
árasztok reátok áldást bıségesen. És megdorgálom érettetek a kártevıt, és nem veszti el földetek 
gyümölcsét, és nem lesz a szılıtık meddı a mezın, azt mondja a Seregeknek Ura. És boldogoknak 
mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura. 
(Malakiás 3:10-12)  

 
Ahogy engedelmeskedsz Neki, az egek csatornái megnyílnak. Védelem, bıség és áldás a tiétek lesz az 

engedelmesség által. 
Tudtam, hogy volt egy esélyem 1977-ben. Az engedelmességet választottam, még ha közeli barátokat 

vesztettem is el, és élelmeztünk olyan tagokat, akik nem értették, miért kell az Evangélium számára adakozni, 
amikor nekünk is kétségbeejtıen szükségünk volt minden pénzre. 
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Azóta sokszor kellett, hogy ezt válasszam, beleértve a pár évvel ezelıtti Reinhardt Bonnke-t is. 
Beleegyeztem, hogy engedelmeskedjek az adakozásnak az egymillió dollárunkkal, habár fogalmam sem volt 
arról, hogyan fogom összegyőjteni azt a 10 millió dollárt, amire kétségbeesetten szükségünk volt.  

Újra és újra Isten bizonyságot tett Magáról, az által, hogy mi felszabadítottuk a hitünket az áldozatként 
ültetett maggal.  

 
Itt az ideje kitörni! 

Elhiszed, hogy itt az idı, hogy teljesen kigyere az adósságodból? Ez nem egy képzelet. Van egy út.  
Mózesnek és az Izráel gyermekeinek megmondatott: „És reád szállnak mind az áldások, és 

megteljesednek rajtad az Úrnak a te Istenednek szavára…”  (5Mózes 28:2). İk elhitték, és arannyá 
változott a föld pora és annak kövei.  

Van egy különleges idızítése az adósságeltörlés felkenetésének. Ez az egyik. Ha a részese szeretnél lenni 
ennek a rendkívüli idıszaknak, idézd elı a folyamatot, felszabadítva a hitedet a mag vetésével és aratásával az 
Evangélium irányába.  

Szabadítsd fel a hitedet, miközben a magot alázatosan elveted. Arra kérlek, hogy küldd el az adósságeltörlı 
magodat az imakéréseddel együtt [abba a gyülekezetbe, amelyet a Szent Szellem mutat neked], hogy a magod a 
szükséges idıben befoglaltasson a május 25-ödikei Adósság Eltörlı Imanapba.  

Én hiszek abban, hogy hatalmas túláradása lesz a csodáknak azon a napon, és ahogyan általmegyünk ezen 
az idıszakon.  

Ha a szükséged hatalmas, a magod is hatalmas kell, hogy legyen. Egy erıteljes felkenetés van az 
adósságeltörlésre, és azt akarom, hogy a részese légy. Vesd el a magot az Evangéliumban, és irányítsd azt a 
magot az aratás felé, hogy felülkerekedjen az adósságodon.  

Itt az ideje, hogy kitörj a fogságból. De ez egy áldozatként felajánlott ajándékba kerül, hogy elıidézd az 
adósságod eltörlésének az aratását. Imádkozz és adakozd azt és oda, ahogy Isten mutatja.  

Az adósság és a gazdasági csapás borzasztó gazda. Ez egy szörnyő probléma, amely csapásként éri az 
embereket, családokat, cégeket és független nemzeteket. És nincs kiút az adósságból, sem a bankok által, sem 
az állam által. De mikor bízol Istenben, hogy eltörli az adósságodat természetfeletti módon, csodálatos dolgok 
veszik kezdetét. Ahogy testeket gyógyít, úgy meg tudja gyógyítani a gazdaságokat is. İ fel tudd szabadítani 
téged a nyomás alól, és természetfeletti bısséggel áraszt el.  

Csak azt tudom, hogy Isten kifejezetten azt mondta nekem, hogy osszam meg az İ népével, hogy meg 
akarja ıket szabadítani az adósságtól. Ezért szenteltük fel különleges Adósság Eltörlı Imanapnak a május 25-
ödikét. Ezért is ajánlottuk fel a legjobb gazdasági szabadságról szóló tanításunkat, amit nyújthatunk ’Ez a Te 
Napod’ adásban. És ezért írom neked ezt a levelet.  

 
Az én adósságom el van törölve 

Itt az ideje, hogy kilépjünk hitben. Itt az ideje, hogy kimondjuk: „Az én adósságom el van törölve”. 
Igazából arra akarlak kérni, hogy írd le ezeket a szavakat egy kártyára vagy egy darab papírra, hogy szem elıtt 
legyen. Nagy vastagított betőkkel írd: „AZ ÉN ADOSSÁGOM EL VAN TÖRÖLVE!”  Tégy egy másolatot 
ebbıl a fürdıszoba tükrödre, az irodádba, a hőtıdre és a pénztárcádba.  

Azután, mint a hit cselekedetét, jótékonyan vesd el a magot, tudva, hogy Isten jótékony aratást ad néked. 
Légy merész. Légy erıs. Légy bátor. Légy határozott.  

Nehogy az adósság legyen az Úr az életed felett. Kövesd Isten alapelveit, hogy adakozz a királyság felé, 
hogy megszabadulj a szükségeidtıl, és tereld a magodat az adósság [aratás] irányába.  

Küldd el a magodat és imakérésedet még ma. Egy akaraton leszek veled május 25-ödikén, megállapodva, 
hogy a te magod elıhozza az aratást az adósság eltörlésére. És alig várom, hogy halljam a bizonyságtételedet 
arról, amit Isten tett.  

Tudjuk, hogy „nem hatalommal, sem erıvel, hanem az Én szellememmel, mondja a Seregeknek Ura.” 
(Zakariás 4:6) 

 
Prédikálni Jézus Krisztus dicsıséges Evangéliumát! 
Tanítani Isten változatlan Szavát! 
Várni a hatalmas és csodálatos Szent Szellem erejét! 

 


