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ALAPTANÍTÁSOK 
Ima 1. – Ima Jézus Nevében 

 
Új sorozat indul, amely arról fog tanítani, hogy Jézus Krisztus mit tanított az imáról. 
 
Máté 4:4 
„İ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 

Igével, amely Istennek szájából származik.” 
 
Jézus egy fizikai hasonlatot hoz a szellemi igazsághoz: ami a testünk számára a kenyér, ugyanazt 

szolgálja az Ige a szellemünk számára.  
Szinte minden héten eszünk burgonyát, de minden héten talán másképp van elkészítve. Ugyanígy 

ez a sorozat is - Isten Igéje alapján lesz felépítve, csak talán egy kicsit másképp lesz rendezve.  
 
Máté 5:38-44 
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom 

néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felıl, fordítsd felé a 
másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, add oda néki a 
felsıt is. És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettıre. Aki tıled kér, adj néki; 
és aki tıled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd 
felebarátodat, és győlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek:  Szeressétek 
ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket 
győlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket.” 

 
Itt van tehát az, amiért imádkoznunk kell: „imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek 

titeket.”  
Azért fogsz imádkozni, hogy ítélet jöjjön rájuk?  
Nem! Azért fogsz imádkozni, hogy Isten áldásai kerüljenek rájuk.  
Megdöbbentı, hogy milyen hatással lesz rád! Ahelyett, hogy tehát rád károsan hatna, 

megpróbálnád ugyanazt, amit ık tettek veled, visszaadni, Jézus azt mondta, hogy imádkozz értük! 
Minden területre igaz ez, igaz a kritikákra. Szokták mondani, hogy bármilyen olyan tanács, 

amely nem segít téged elı, az már a kritika körébe tartozik.  
Én nem hagyom, hogy bármilyen kritika engem zavarjon! Végül is kik ık? Én szakértık által 

kaptam kritikákat. Van egy dal Ausztráliában: ha megkaptad az elsı ilyen jellegő leveledet, akkor 
kerültél a szolgálatba, mint prédikátor, vagy bármi másra, amire az Úr elhívott. Amikor megkaptad 
az elsı kritikai hangú leveledet, akkor kerültél be a szolgálatba.  

Egyszer az egyik pásztortársam felhívott, azt mondta, hogy: megkaptam az elsı levelemet. Tehát 
végül is sikerült neki, bekerült a szolgálatba. Nagyon felmagasló kritikákat kapott. Kapott leveleket 
emberektıl, akik azt mondták, hogy a pokolba fog kerülni.  

Jézus azt mondja, hogy imádkozz értük.  
Az elsı, hogy valóban meg kell vizsgálni magunkat, hogy a kritika, amit kaptunk, az igaz-e.  
Én megvizsgálom magamat az Úr elıtt - ha én helytelen vagyok, akkor a helyes útra akarok 

menni!  
Imádkozz értük: Uram, bocsáss meg nekik! Áldd meg ıket! Álld meg ıket anyagilag, álld meg 

ıket szellemi és lelki értelemben. Minden úton és módon.  
Csodálatos, hogy milyen hatással lesz rád!  
A 45. versben mondja Jézus, hogy miért kell így tennetek: 
 
Máté 5:45 
„Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az İ napját mind a gonoszokra, 

mind a jókra, és esıt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” 
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Meg fogod látni, hogy milyen csodákat tesz ez a te számodra!  
Nemrég jártam Ausztráliában, és beszéltem egy olyan pásztor ismerısömmel, aki még mindig 

nem tanulta meg ezt. Pedig ez egy nagy háború felület Jézus Krisztus összes tanítványa számára!  
Mindannyiunknak fel kell növekedni ezen a területen! Szeresd az ellenségeidet! Áldjad azokat, 

akik téged átkoznak!  
Sajnos lehet találkozni Pesten is olyan keresztényekkel, akik másokban próbálnak kifogásokat 

találni, átkozzák ıket mindenféle rossz megvallásokkal.  
Elıször is a keresztények számára meg van írva, hogy ezt ne tegyék.  
A Példabeszédekben pedig el lehet olvasni, hogy az átok egyenesen visszaszáll arra, akitıl 

származik, ezért Jézus tanítja: áldjad azokat, akik téged átkoznak! Jót tegyetek azokkal, akik titeket 
győlölnek!  

Találj valamit, amivel igazán jót teszel az illetı számára. Imádkozz azokért, akik háborgatnak és 
kergetnek, üldöznek, akik valóan üldöznek téged.  

Valóban megteszed ezt? Ha nem, akkor itt az ideje, hogy elkezd!  
Megkérdezheted, hogy: ugyan miért?  
A következı versben írja az Ige: „esıt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak a Mennyei 

Atya.”  
Azért kell tehát megtennünk, hogy olyanok legyünk, mint a mi Mennyei Atyánk.  
Itt van tehát, hogy Isten igazságosan esıt ad az igazaknak és a hamisaknak egyaránt. 
 
Máté 6:5 
„És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az 

utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák ıket az emberek. Bizony mondom 
néktek: elvették jutalmukat.” 

 
Azt mondja az 5. Ige, hogy ne úgy imádkozz, ahogy azt a képmutatók teszik!  
Ez viszont azt mutatja, hogy vannak bizony olyanok, akik úgy imádkoznak, mint a képmutatók.  
Miért imádkoznak ezek? Azért, hogy lássák ıket az emberek.  
Mondja az Ige: „bizony elvetté jutalmukat.”  
 
Máté 6:6-8 
„Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belsı szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál 

a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor 
imádkoztok, ne legyetek sokbeszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az õ sok 
beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, 
mire van szükségetek, mielıtt kérnétek tıle.” 

 
Tudja az Atya, még mielıtt kérnénk, hogy mire van szükségünk.  
 
Máté 6:1 
"Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek elıtt, hogy lássanak 

titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.” 
 
Arról van tehát szó, hogy azoknak kell segíteni, akiknek szükségük van rá, szegényeknek. Ha 

csak akkor adsz, és csak azért adsz, hogy lássanak téged az emberek, akkor nem lesz jutalmad az 
Atyánál. 

 
Máté 6:2 
„Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad elıtt, ahogy a képmutatók 

tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektıl dicséretet nyerjenek. Bizony 
mondom néktek: elvették jutalmukat.” 
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Tehát nem azért kell tennünk dolgokat, hogy azt lássák az emberek, és az emberektıl várjuk a 
dicsıséget.  

Lehet, hogy csodálatos hangod van, és nagyon szépen énekelsz, de ha rossz indíttatásból 
énekelsz, hogy meghallják az emberek, hogy neked milyen csodálatos hangod van, és milyen 
csodálatos énekes vagy, és csak az embereknek énekelsz - Istentıl nincs jutalmad!  

Prédikálhatsz is. Még lelkeket is nyerhetsz meg az Úrnak. De ha a te magatartásformád az, hogy: 
nézzétek csak, hogy én mit teszek! Én olyan hatalmas vagyok! Olyan csodálatos vagyok!  

Elvesztetted a jutalmadat! A Mennyei Atyádtól nem lesz jutalmad! 
Egyszer egy evangélista beszélt egy pásztor barátjával, és éppen egy nagy alkalmat tartott az Úr 

számára, és utána kérdéseket tettek föl neki. Azt mondta: igen, én hatalmas alkalmakat tartottam az 
Úr számára. Utána hozzátette: ha én nem tudom megnyerni az embereket az Úr számára, akkor 
senki sem.  

Minden jutalmát elvesztette!  
Nagyon nagy hálát adunk, és köszönetet az Úrnak az üdvösségekért, de ez az illetı úgy 

dicsekedetett, mintha mindezt ı tette volna.  
Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy az Úr lehetıvé teszi, hogy használjon minket, de azt 

ne felejtsétek el, hogy az angyalok és a mindenható Isten ereje az, aki az embereket odavonzza az 
alkalmakra!  

Mindig mondom az embereknek, hogy az én egyéniségem ellenére használ engem az Úr! Nem 
azért alakult úgy az életem, mert én olyan csodálatos, vagy kiváló lettem volna, hanem azért, mert az 
Úr így rendelte, hogy így szolgáljak.  

Miután megszolgáltuk, ami a mi részünk volt, utána haszontalan szolgáknak kell tekinteni 
magunkat.  

Lukács 17:10-ben van ez – ezt most nem olvassuk el, de mindenben meg kell, hogy legyen a 
helyes és megfelelı hozzáállás és magatartás. Nincsenek elıjogaid a többiekkel szemben. Nincs 
semmi különös velünk kapcsolatban! 

Szinte minden városban és minden faluban, ahol csak jártunk eddig, megtaláljuk azokat, akik 
magukra szeretnék irányítani a figyelmet, és kijelentik, hogy: ık fel vannak kenve, ık rendelkeznek 
isteni erıvel!  

Ez nem a helyes magatartásforma. Nem teszünk semmi sem azért, hogy magunkra irányítsuk a 
figyelmet, hanem Jézus Krisztusnak tesszük, amit teszünk. 

Ha azért teszel bármit is, hogy az emberek lássanak, akkor azáltal már megkaptad a jutalmadat. 
Ahogy mondja az Ige: „amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók.”   

Ez azt mutatja, hogy lehet az ember úgy is, hogy képmutató, mikor imádkozik.   
Ugyanez igaz arra is, amikor adsz a szegényeknek, amikor prédikálsz, amikor énekelsz az Úrnak, 

vagy bármi mást végzel az Úr számára.  
Hogyhogy ık képmutatók? Azáltal, hogy a zsinagógában felállva imádkoznak. A zsinagógák 

összejöveteli helyek voltak az Úr imádására. Ennek megfelelıen lehetne mondani a mi gyülekezeti 
épületeinket manapság. Csak ott imádkozol? Mennyit imádkozol otthon? Mennyit imádkozol a saját 
magad magányában, egyedül otthon, a te személyes életedben?  

Ha az összes imád csak annyi csupán, amit a gyülekezetben végzel, akkor ez nem helyes.  
Nagyon sok mindent megtanultam a Bibliaiskolában.  
Ezek az Igék tehát azt mondják, amit Jézus tanított az imáról.  
Megtapasztaltam, ha otthon elegendı mennyiséget imádkozom, akkor a gyülekezetben már nincs 

szükség arra, hogy sokat imádkozzak. Ahogy mondja az Ige: a képmutatók szeretnek felállni, és úgy 
imádkozni a többiek elıtt, hogy az emberek lássák ıket.  

Bármit is csinálunk tehát, az Úr számára teszünk: prédikáljunk, vagy énekeljünk, vagy akármi 
más, nem szabad azzal foglalkoznunk, hogy az emberek látnak-e minket, egyszerően arra kell 
törekednünk, hogy áldás legyünk a többiek számára. Ne felejtsétek el, a képmutatók már akkor 
elnyerik a jutalmukat! 

Ahogy mondja a 6. vers: „te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belsı szobádba.” 
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Tehát van egy alapelv itt. Nem az az alapelv, hogy csak a belsı szobádban tudsz imádkozni, nem 
azt jelenti, hogy a belsı szobád az, ahol Isten meghallgat, és csak ott hallgat meg, hanem a gondolat 
lényege ott van, hogy ne úgy imádkozz, hogy a többiek lássanak. Az imaéletednek a legnagyobb 
részében egyedül, otthon kell imádkoznod!  

„A Te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” 
Amikor tehát az imáról tanítunk, akkor annyit tudunk csak megtenni, hogy a megfelelı irányba 

elindítunk. Ha az emberek csak annyit tesznek az imaéletükben, hogy akkor imádkoznak, amikor 
hallják ıket, akkor ez helytelen.  

Tudjátok, az ilyen emberek számára jobb lenne, ha el sem jönnének az alkalmakra, mert ha 
eljönnek, akkor már felelısségre vonhatók azért, amit hallottak. Mert Isten felelısségre von 
mindazért, amit már hallottál az igazságról, azért a fényért, amelyet kaptál az életedben, hogy 
cselekszel-e aszerint a fény szerint, amit kaptál.  

Tehát nem az a lényeg, hogy csak a belsı szobádban imádkozhatnál az Úrnak úgy, hogy az 
ajtódat bezárod, az a lényeg, hogy ne az emberek miatt imádkozz.  

Tehát próbáld meg az imaéleted legjavát magadban tölteni - ami pontosan olyan lehet, mint a te 
belsı szobád.  

Ezért vigyázni kell, hogy amikor ima összejövetelek vannak, akkor nehogy olyat tegyél, ami 
véletlenül saját magadra irányítaná a figyelmet, és azáltal megzavarnál másokat, és esetleg mások is 
olyan módon próbálnak majd imádkozni.  

Annak idején minden alkalmunk elıtt nagy imakör, imádságok voltak, és mivel még olyan 
csecsemıkorban voltak ezek a keresztények, hogy ez hatalmas megkülönböztetést hozott az emberek 
számára - hagytam, hogy az egész eltompuljon, és abbamaradjon. Egyszer valaki elment erre az 
összejövetelre, azt mondta, hogy egy igen összezavart hangulat volt: az egyik tapsolt, a másik 
énekelt, a harmadik hangosan imádkozott – teljes zőrzavar volt.  

Ha kellemetlen a hangod a többiek számára, akkor inkább halkan imádkozz, nehogy másokat 
ezáltal megzavarj. Ha túl hangosan tapsolsz például, vagy túl hangoskodnál, és ezáltal zavarsz 
másokat.  

A lényeg tehát a 6. versben: „Atyád, aki titkon van, és titkon néz, megfizet néked nyilván.”  
Mi a 6. vers lényege tehát: az ima olyan dolog, ami teközted és az Atya között kell, hogy menjen. 
 
Máté 6:7 
„És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, 

hogy az ı sok beszédükért hallgattatnak meg.” 
 
Azokra vonatkozik ez az Ige, akik újra és újra és újra mindig ugyanazt mondják. Azt gondolják, 

hogy azért hallgatja meg ıket az Úr, mert olyan sokat mondták már.  
Sajnos ez nagyon jellemzı a gyülekezeti világ egészére.  
Gondolják sokszor az emberek: ha csak megfelelı tömeget tudnánk összegyőjteni, sok-sok 

embert együtt imádkozni - vagy pedig azt gondolják, hogy hangosan kellene imádkozni. Ha Isten 
azért hallgatna meg, mert hangosabban imádkozol, mint a másik, akkor mindannyian mikrofonba 
kellene, hogy imádkozzunk. 

Ismertem olyanokat, akik ezen a területen jutottak el az út szélére, és szellemi háború indult 
közöttük. Repülıgépeket béreltek, és fönt a magasban imádkoztak, hogy közelebb legyenek 
Istenhez, Isten jobban meghallja ıket.  

Isten nem azért fog meghallgatni téged, mert te hangosabban imádkozol! Nem azért, mert esetleg 
te halkan imádkozol. Azért hallgat meg, mert te hittél Benne! 

Tehát az embereknek, látjátok, nagyon sokfajta úgynevezett helytelen elképzelésük van. Sokan 
mondják: ha csak elegen imádkoznánk ezt egyszerre, akkor már meg lenne a válasz rá.  

Ezek mind emberi érvelési tényezık! 
Tudjátok a legnagyobb tömeg, amit Jézus valaha is említett az imádságnál, az két ember volt.  
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Máté 18:19 
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely 

dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” 
 
Az Ószövetségben olvashatjátok, hogy egy ember megszalaszt ezret, és két ember tízezret.  
Nem nézzük meg ezeket az Igehelyeket – ezt több helyen megtaláljátok az Ószövetség keretein 

belül.  
Az emberek sokszor gondolkodnak, hogy: miért mondta Jézus ezt, ha ketten közületek 

megegyeznek?  
Jézus azt hangsúlyozta ki, hogy ha két hívıt találsz, akik egy akaraton vannak, akkor már a dolog 

rendben van. Hiszen sokkal könnyebb két embereknek egy akaraton lenni, mint húsz embernek. 
 Természetesen nagyon jók az ima összejövetelek, de ha ez az egyetlen ima összejövetel jelenti 

az imádságaid kezdetét, és végét, akkor jobb, ha megfeledkezel az egészrıl.  
Azok, akik igazán eredményesen tudnak imádkozni együtt, azok a kis csoportok, mert ilyen kis 

létszámban sokkal könnyebben tudod az embereket egy akaratra hozni, mint a hívıknek egy 
nagyobb csoportját.  

Ha a csoport számra nagyobbá válik, akkor több szinten vannak a résztvevık, és mindegyiknek 
más szintő tanítás kell. Ahogy mondja az Ige: azért gondolják, hogy meghallgatják ıket, mert 
sokbeszédőek.   

 Pedig a 8. versben olvashatjátok: „jól tudja a ti Mennyei Atyátok, mire van szükségetek, mielıtt 
kérnétek tıle.” 

Tehát nem kell, hogy elmondj az Atyának bármit is, İ tudta már, mielıtt megszólaltál, hogy 
mire volt szükséged.  

Miért kell akkor imádkozni - kérdezitek -, ha İ úgyis tudja, hogy mire van szükségem? Miért 
nem tesz akkor valamit?  

Az egyik ok az, hogy İ azt mondta, hogy imádkozzatok, mert ilyen ima úton tud tenni érted.   
A másik pedig, hogy legálisan senki életében semmit nem tud az Atya tenni, amíg az illetı meg 

nem kéri erre.  
 
Máté 6:9-13 
„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te 

neved; Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön 
is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; És ne vígy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd a királyság és a hatalom és a dicsıség 
mindörökké. Ámen!” 

 
Ezt hívjuk a ’Mi Atyánk’- nak.  
Nagyon sokan hiszik, hogy ez az imádság az Újszövetség számára adatott a hívıknek 

mindennapi imádságként.  
Ez egyáltalán nem így van! Nem azt mondtam – figyeljetek! – hogy ez az imádság nem 

csodálatos, és nem gyönyörő, vagy nem azt mondom, hogy ebbıl az imádból nem lehetne tanulni, de 
ez nem a gyülekezet számára adott imádság!  

Hiszen ebben az imában nem találod meg Jézus Nevét. Így van?  
Nem találod meg ebben az imában azt, hogy Jézus Nevében kell imádkozni.  
Ezt az imát Jézus tanította a tanítványainak, az apostolainak. Ez abban az idıszakban volt, 

amikor az Ószövetség vége felé járt, az Újszövetség pedig éppen a kezdetei elıtt állt. Még mielıtt 
Jézus Krisztus kereszthalált halt volna, hogy kiontassék a vére értünk, és hogy kereszthalált haljon, 
hogy feltámadjon a halálból, hogy a magasba fölvitessék, hogy örökkévaló megváltást adjon értünk, 
a Mennyei Atya jobbjára magasztaltatván fel, ahol örökkön örökké él, és értünk könyörög.  
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Jézus azt mondta, hogy: „azon a napon.” Amikor Jézus azt mondta, hogy: „azon a napon”– arra 
az idıszakra utalt, amelyben jelenleg élünk, az Újszövetségre. Vagyis akkor megkérheted az Atyát 
Jézus Nevében. 

 
János 16:23-24 
„És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirıl. Bizony, bizony mondom néktek, 

hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit 
sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes 
legyen.” 

 
A ’Mi Atyánk’ – ban tehát, amikor Jézus tanítja a tanítványait imádkozni, az İ Neve nincs ott. 

Jézus megváltoztatta az utat és módot, ahogy imádkoznunk kell.  
Azt mondja a 24. versben: „mostanáig semmit sem kértetek az Én Nevemben!”  
 
János 16:24 
„Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, 

hogy a ti örömetek teljes legyen.” 
 
Nagyon lényeges a mostanáig – vagyis addig az ideig!  
Ezért volt az, hogy amíg Jézus a földön szolgált, addig a tanítványait arra az imára tanította. 

Vagyis a korábbi  imádság, amit úgy hívtunk, hogy ’Mi Atyánk’.  
De a szolgálatának a legvégén, akkor, amikor már az a nap nagyon közeledett, megváltoztatta az 

ima módját. Azt mondta: „mostanáig – vagyis a ’Mi Atyánk’ -ban eddig - nem kértetek az Én 
Nevemben, de most már kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.”  

A ’Mi Atyánk’ tehát, ahogy Jézus tanította a zsidókat imádkozni, megnézzük az ima alapelveit, 
mert a ’Mi Atyánk’ - ból tanulhatunk, és ezek a tanulságok áldással járhatnak.  

Tehát azt kezdi az imádság, hogy: Mi Atyánk – ami azt mutatja, hogy egy kapcsolaton alapul az 
imádság.  

 
Efezus 3:14-15 Vida fordítás:  
„Ezért meghajtom térdeimet az Atya elıtt, akibıl minden atyafiság az egeken és a földön a 

nevét nyerte.” 
 
Az imádság, a ’Mi Atyánk’ pedig így kezdıdik: „Mi Atyánk.” 
Az angol Bibliafordításban itt az atyafiság helyett család szerepel.  
Sokan gondolják azt, hogy a ’mi Atyánk’ mindannyiunknak az Atyja, de ez nem igaz! 

Minden embernek a Teremtıje, de nem mindannyiunknak az Atyja!  
 
János 8:44 
„Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az 

emberölı volt kezdettıl fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. 
Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” 

 
Jézus itt a farizeusokkal beszél.  
A farizeusok a zsidó szekta legszigorúbb része volt. A legfegyelmezettebb, a legszigorúbb 

életvitelük nekik volt. Még tized beszolgáltatást is tettek a különféle javaikból.  
Vagyis ık valóban figyelték és betartották a törvényt. Jézus mégis azt mondja nekik, hogy: „ti az 

ördög atyától valók vagytok.” Jézus azt értette ezalatt, hogy a szellemi atyjuk az ördög. Az ördög 
nem a természetes, fizikai apjuk volt.  

Most tehát, ahogy az imádságról tanítunk, meg kell érteni, hogy az imádság alapja kapcsolat!  
Köszönöm Istennek, hogy én Jézus Krisztus családjába tartozom!  
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A ’Mi Atyánk’- ban Jézus Krisztus egy mintaképet állít fel, hogy hogyan imádkozzunk.  
Az elsı, amit megtudhatunk, hogy kapcsolatot kell fölállítani.  
A következıben tanítja Jézus: ”szenteltessék meg a Te Neved” – tehát az ima eleje és vége 

dicsıítés kell, hogy legyen az Atya felé: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te 
Neved!” 

Nézzük meg a korai gyülekezeti korszakban mit tettek az emberek! Nézzük meg az Apostolok 
Cselekedetei 4-ben, ahogy Péter és a tanítványok a szadduceusokkal beszélnek. Ez a történet azután 
volt, miután a nyomorék ember az Apostolok Cselekedetei 3-ban meggyógyult. A szadduceusok 
megparancsolták az apostoloknak, hogy ne használják többet Jézus Krisztus Nevét az imádságban! 

 
Apostolok Cselekedetei 4:17; 23 
„De, hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg ıket, hogy többé 

egy embernek se szóljanak ebben a névben…. 
Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a fıpapok és a 

vének mondottak nékik.” 
 
Megfenyegették tehát a tanítványokat, és úgy engedték el ıket, és utána visszamentek az 

apostolok a saját társaságukba.  
 
Apostolok Cselekedetei 4:24 
„Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavukat az Istenhez, és 

mondának: Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden 
azokban levı dolgot.” 

 
Úgy kezdtek tehát imádkozni, hogy dicsıítették és magasztalták Istent.  
Ahogy látjuk, ugyanezt a formulát használja Jézus Krisztus a Máté 6:9-ben: 
 
Máté 6:9 
„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te 

neved;” 
 
Tehát úgy lehet tanulni ebbıl az imádságból, mint egy formából.  
A ’Mi Atyánk’ tehát annak az idıszaknak az imádsága, szigorú jogi alapokon, nem a gyülekezeti 

korszak imádsága! A ’Mi Atyánk’ nem a Jézus Krisztus Nevén alapuló imádság!  
Az emberi megbocsátást tanítja, ami a törvényen alapul, mert annak úgy kellett lennie - tehát a 

szent megbocsátásnak a feltétele volt.  
 
Máté 6:12 
„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk 

vétkeztek;” 
 
Nekünk nem ilyen módon kell megbocsátanunk! Nekünk az új rend alapján kell megbocsátani, új 

szövetség alapján. Nálunk a bőnök bocsánata kegyelembıl adatik - mind Isten oldaláról, mind a mi 
oldalunkról.  

Ezt tanítja a Szellem is Pál apostolon keresztül: 
 
Efezus 4:32 
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, 

miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.” 
 
Meg kell bocsátanunk egymásnak! Úgy, ahogy Isten Krisztusban megbocsátott nektek!  
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„Amiképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott néktek!”  
Ez kegyelem!  
 
Efezus 4:30 
„És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsételve a 

megváltás napjára.” 
 
Ez történik sok-sok keresztény életében: megszomorítják Isten Szent Szellemét, aki által 

megpecsételtettek a teljes váltságnak napjára.  
Mi nem akarjuk megszomorítani Isten Szent Szellemét!  
 
Efezus 4:31 
„Minden keserőség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek 

minden gonoszsággal együtt;” 
 
Ez Isten minden gyermekére vonatkozik, Isten teljes családjára vonatkozik. 
 
Efezus 4:32 
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, 

miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.” 
 
Isten ezt a keresztényeknek üzeni! Isten tudta, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy 

egymásnak megbocsássunk.  
Nem bőnösöknek írja a levelet! A bőnösök nem tudják ezt megtenni saját erejükbıl, mert a 

bőnösök nem pecsételtettek meg a Szent Szellem által a teljes váltságnak napjára. Az ı szívükben 
nincs ott Isten szerelme a Szent Szellem által.  

Miért van az, hogy nekünk meg kell bocsátanunk egymásnak? Azért, mert az emberi 
természetünk megmaradt. Bár Isten gyermekei vagyunk, és a szellemünkben újra születtünk, de még 
mindig hústestben élünk, mert a hústestünk nem született még újjá. Ennek a hústestnek megvan a 
természete, és ez a természet nem igazán helyes és jó. A hústest még mindig vissza akar ütni.  

A hústest azt mondja: ha te rólam beszélsz, én majd jól kibeszéllek téged! Ezt velem nem lehet 
megcsinálni! - és ezekhez hasonló mondások.  

Van, aki azt mondja, hogy: én pedig mindent visszaadok neked!  
Tudom, hogy senki nem ismer magára. ☺ 
Én is tudom pontosan magamról, hogy az egy áldás a többiek számára, hogy a kocsimban nem 

mőködik a duda. ☺ 
Mindenkinek megvannak a saját hústestére a tesztek.  
Vannak olyan emberek, amelyeknek a viselkedésformája rossz irányba érint téged.  
Tudom, hogy te nem ismersz senki ilyet.  
Vannak olyan prédikátorok, akiknek a szelleme igaz Isten elıtt, akik egyszerően a rossz irányba 

érintenek engem. Megpróbálok velük is kedves lenni.  
El kell magyarázni Isten Igéjét azoknak, akiknek erre szükségük van, hiszen ezért van a tanítói 

szolgálat.  
Vannak olyan keresztények, akik a helytelen cselekedeteiket megpróbálják az általuk kiragadott 

Igékkel fedezni és betakarni. Lopnak tıled, például - pénzrıl beszélek most! -, és ha van rá 
lehetıségük, akkor még több pénzt lopnak tıled, és utána emlékeztetnek rá, megkérdezik: nem 
ismered a Bibliában az Igét? „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok.” Én tudom, hogy ugyan 
loptam tıled, de neked akkor is kedvesnek kell lenned velem, megbocsátónak, irgalmasnak. Tudom, 
hogy újra fogok lopni tıled, ahogy meglesz rá a lehetıségem.  

Megdöbbentı, hogy az ördög hogyan tudja elıvenni ezeket az Igéket az ı saját céljaira!  
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Azok, akik gyorsan szint váltanak a rossz cselekedeteikbıl, mindenképpen szeretetet követelnek, 
de nem tudsz velük barátságot tartani. Hátba vernek, és aztán, ha lehetıségük lesz rá, újra hátba 
ütnek.  

A Biblia azt tanítja, hogy: „legyetek tökéletesek, ahogy a ti Mennyei Atyátok is tökéletes.”  
Isten megköveteli tılünk, hogy szent életet éljünk. Szeretnünk kell azokat a keresztényeket is, 

akik nem helyesen cselekednek, de nem az ı cselekedeteiket kell szeretnünk! Szeretnünk kell ıket, 
és segítenünk kell ıket abban, hogy kiegyenesítsék az életüket.  

Láttam olyan keresztényeket, akik kikerültek Isten baráti kapcsolatából, és a legborzasztóbb 
dolgokat tették meg, és nem volt bennük meg a jó szándék arra, hogy megváltozzanak.  

Itt Európában is találkoztam olyan keresztényekkel, akikkel teljes bizalommal voltam, és nem 
érdemelték meg a bizalmamat, és amikor beszéltem velük, akkor még annyit sem akartak elismerni, 
hogy helytelenül cselekedtek.  

Az igazság az, a Biblia mondja, hogy szeresd ıket is, de nem az ı cselekedeteiket!  
Ez tehát elég rosszul érintett engem, de a gyülekezet azt mondja, hogy ezekkel is foglalkozni 

kell.  
De a Biblia azt is mondja, hogy azok, akikben nincs meg a jó szándék a változásra, azokat ki kell 

közösíteni a te közösségedbıl.  
Tudom, hogy ez nagyon-nagyon szélsıséges, de egy bizonyos értelemben ez is a szeretet.  
Hasonló a helyzet, mint azzal a gyerekkel, akinél az életét mented meg, ha a megfelelı szigort 

alkalmazol. Meg kell ıket szigorúan fegyelmezni, mert nem akarod, hogy kár érje ıket - és ez 
bizony szeretet.   

Az ilyen fajta tanításnál az érem mindkét oldalát meg kell vizsgálni. Az ördög mindig jön, és 
Igéket fog idézni.  

Maga Jézus Krisztus is megkísértetett az ördög által. Az ördög ott is Igéket használt.  
Figyeljétek meg, az ördög mindig úgy kezdi az Igét, hogy: „ha”  és „de”.  
Nézzük meg Jézus Krisztus kísértését! 
 
Máté 4:1-11 
„Akkor Jézus viteték a Szellemtıl a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtıl. És mikor 

negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végre megéhezett. És hozzámenvén a kísértı, monda 
néki: Ha Isten fia vagy, parancsold meg, hogy e kövek változzanak kenyerekké. İ pedig 
felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely 
Istennek szájából származik. Ekkor İt az ördög a szent városba vitte, és odahelyezte a 
templom tetejére. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az 
İ angyalainak parancsol felıled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kıbe. 
Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ismét egy igen 
magas hegyre vitte İt az ördög, és megmutatá néki a világ összes birodalmát és azok 
dicsıségét, és monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor monda 
néki Jézus: Eredj el sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki 
szolgálj. Ekkor elhagyá İt az ördög. És ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak néki.” 

 
Amire rá szeretnék világítani: az ördög mindig Igéket fog idézni. Magának Jézusnak is ezt tette. 

Jézus is Isten Igéjével válaszolt.  
Mondják tehát neked majd, miután megbántatnak, hogy: meg kell, hogy bocsáss nekem.  
Igen, meg is bocsátok, de megtehetem, hogy átmegyek az utca túloldalára, és ott megyek tovább.  
Nagyon sok ilyen keresztény testvéremmel találkoztam már, akikkel nem akarok újra találkozni. 

Ha meg akarsz változni, szeretnél igazán jól élni, helyesen élni, igazul élni, szeretetben járni - 
természetesen megint meg foglak ölelni. De ha úgy akarsz tovább élni, ahogy eddig éltél, mint az 
ördög, miközben engem megölelsz, addig hátulról a kést szúrod a hátamba - akkor befejezem ezt a 
kapcsolatot. Természetesen szeretni foglak továbbra is, de nem fogom szeretni a te istentelen 
cselekedeteidet.  
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Egyszer egy újságíró feltette a kérdést, hogy: mi a bőn?  
Egyetlen egy bőn van az Újszövetségben: ha nem szeretetben járunk.  
Ezt sajnos nem értik meg a keresztények manapság. Minden keresztény csoportnak megvan a 

maga öntisztogatási eljárása. Egyszer az egyik ilyen keresztény testvérem felállt, és elmondta, hogy 
hogyan írta le a bőneit, mielıtt megtért. Nem kell leírni a bőnöket ahhoz, mielıtt megtérsz Jézushoz, 
hogy neked megbocsásson.  

Úgy gondolják ezek a keresztények, hogy ık így kapnak megváltást - de nem így kapták, hanem 
valahol az Ige alapján cselekedtek.  

Sok mindent megtehet az ember addig, amíg az nem mond ellent az Igével. De ha valami 
ellentmondásban van az Igével, akkor az Ige oldalán kell maradnod. Ha az érvelési tényezıkben 
bízol Isten Igéje helyett, az azt jelenti, hogy emberekben bízol Isten helyett.  

 
Jeremiás 17:5 
„Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól 

pedig eltávozott az ı szíve.” 
 
Ez volt az elsı dolog, amit a Bibliaiskolában megtanítottak a számunkra, hogy ne bízzunk a 

tapasztalatainkban.  
Ez a hölgy azt mondta, hogy tudja, hogy megváltást kapott, hiszen megbánta a bőneit, leírta egy 

papírra, és megbánta, és az összes rossz szokását.  
Ez nem bizonyíték arra, hogy ı üdvösséget kapott!  
Miért? Mert ı azt hitte, hogy azért kapott üdvösséget, amit ı saját maga tett, nem azért, amit 

Jézus tett. Nem mondta el, hogy mi az, amit Jézus tett érte.  
A kérdés pedig a következı: lehetséges, hogy valaki bőnbánatot tart, és mégsem nyer 

megváltást? Természetesen – ha csak eddig tart a dolog.  
Az Ige alapján a személyes döntésed szerint kell megkérned Jézus Krisztust, hogy költözzön a 

szívedbe, és meg kell vallanod, mint életed Urát, és Megváltóját.  
Tehát ha valaki megvallja a bőneit, és bőnbocsánatot tart, ettıl még nem fog megváltást kapni.  
Ez olyasmi, mint amikor a feleségeddel, vagy a barátoddal vitába szállsz. Mondhatod neki, hogy: 

bocsáss meg, ne haragudj, nem akartam. Ettıl még nem fogsz megváltást kapni.  
Az ember amúgy sem emlékezhet minden elkövetett bőnére! Ez csak annyit tesz, hogy azokat a 

bőneit fogja leírni, amirıl ı úgy gondolta, hogy azok bőnök voltak, és emlékszik rá.  
Tehát valaki elmondta, hogy ı úgy kapott megváltást az Úrtól, hogy a bőneit megvallotta, leírta, 

és bőnbocsánatot tartott – ez nincs az Igében így leírva. A probléma ott van, hogy fizikai 
tényezıkben bízott ahelyett, hogy Isten Igéjében bízott volna.  

Ezek után én rögtön elmondtam, hogy tisztázódjon, hogy az üdvösséget csak a Róma 10:9 
alapján lehet megkapni.  

Az üdvösség Ábrahám féle hit alapján jön a szívedbe. A szív alapján, egy szellemi hit alapján.  
A szívbeli hit nem a fizikai tényezıkre alapul, hanem Isten Igéjére alapul!  
Tehát bizonyos, hogy a gyülekezetben egyik a másiknak meg kell bocsátani.  
Miért? Vannak, akik teljesen hibásak. Mindannyian más szellemi szinten vagyunk, a növekedés 

más szintjén. 
Egyszer beszéltem egy kereszténnyel, azt mondta, hogy 16 évét vesztegette el az öntisztogatási 

eljárásokkal.   
 


