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ALAPTANÍTÁSOK 
Ima 2. – Ima az Atyához 

 
A mai napon a Biblia Igéi alapján végignézzük, mit tanított Jézus Krisztus az imáról.  
 
Máté 5:44 
„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.” 

 
Ez alapján az Ige alapján tehát fogod tudni, hogy kiért kell imádkoznod! 
 
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.” 

 
Nem szabad tehát úgy viselkednünk, mint a képmutatók! Ez vonatkozik a mai napra is, a 

gyülekezeti korszakra: a gyülekezetben nem azért kell imádkozni, hogy a többiek lássanak minket.  
Amúgy is probléma van ott, ha csak akkor imádkozol, amikor a gyülekezetben együtt vagy a 

többiekkel.  
Jézus itt megfogalmaz egy gondolatot: az imáink java részét csupán az Úrral kettesben kell 

végeznünk! 
Természetesen ezzel nem azt mondjuk, hogy ellenezzük az ima-összejöveteleket, hanem azt 

szeretnénk mondani, hogy mindannyiótoknak ki kell fejleszteni a személyes, egyéni imakapcsolatát 
az Úrral.  

A közös ima a többiekkel nagyon jó, és a helyén megfelel, de mindenkinek ki kell fejleszteni a 
saját imakapcsolatát! Mert ha a te szellemed és az Atya Szelleme között nincs meg ez a nagyon 
belsı, meghitt imakapcsolat, akkor mindig is hiányos lesz az imaéleted.  

Tehát egy személyes kapcsolati formában kell megtartanod az összeköttetést az Atyával.  
 
Máté 6:7-8 
„És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, 

hogy az ı sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja 
a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielıtt kérnétek tıle.” 

 
Mondja tehát az Ige, hogy: „ne legyetek sokbeszédőek!”  
Nézzétek meg tehát, Jézus hogy tanítja a zsidókat imádkozni: 
 
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!” 

 
Ez az az imádság, amelyet az Úr Jézus adott a tanítványoknak abban az idıszakban, amikor 

kifelé mentünk az Ószövetségbıl, és az Újszövetség kezdete elıtt voltunk. Tehát az Újszövetség 
kezdeti idıszaka elıtt voltunk.  
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Tehát ez nem a gyülekezetek számára adott imádság! Ez nem az Újszövetségnek a mindennapi 
imája!  

Természetesen nagyon sokat tudunk tanulni ebbıl az imádságból! 
Figyeljétek meg, hogy Jézus Krisztus Neve ebben az imában nem szerepel!  
Vannak olyan hívı összejövetelek, ahol ezt az imát mai nap is használják, és nincsenek 

tájékozódva az Újszövetség kereteirıl. Azt mondják ilyenkor az emberek, hogy: úgy fogunk 
imádkozni, ahogy az Úr tanította nekünk – és utána elmondják a ’Mi Atyánk’- ot.  

De ebben az imában nem fordulsz az Atyához Jézus Nevében. Jézus Krisztus ezt az imádságot a 
tanítványainak abban az idıben tanította, amikor a szolgálatát kezdte. A földi szolgálatának a végén 
pedig másképp tanította az apostolokat imádkozni.  

Nézzük meg, Jézus hogy tanította a tanítványait imádkozni, mielıtt a kereszten meghalt volna: 
 
János 16:24 
„Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a 

ti örömötök teljes legyen.” 
 
Máté 6:12 
„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk 

vétkeztek;” 
 
Ahogy tehát itt a megbocsátásról szó van - a gyülekezeti korszakban nem így bocsátunk meg. 
 
Efezus 4:32 
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, 

miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.” 
 
Isten tehát Jézus Krisztusban bocsátott meg nekünk. A mai napon tehát mi is megbocsátunk. 

Nem azért, mert nekünk is megbocsátottak az emberek, vagy azért, mert mi valakinek 
megbocsátottuk a bőneit, nekünk ma Jézus Krisztusban kell egymásnak megbocsátanunk.  

Ezt pedig csak akkor tudod megtenni, ha újjászülettél.  
„Megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott néktek.” 
Isten maga a szeretet. A Szeretet pedig megbocsát. Isten szerelme kiöntetett a mi szíveinkbe a 

Szent Szellem által. Ez az Ige a Róma 5:5- ben található. Ezért tudok megbocsátani én is ilyen 
módon.  

 
Máté 6:10  
„Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” 
 
Jöjjön el a Te országod! 
Ez az imádság Isten királyságát hívja. Néhányan azt gondolják, hogy Isten királysága még nem 

érkezett el. Mit mond errıl Isten Igéje, az İ királyságáról? 
 
Lukács 17:20-21 
„Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felele nékik és 

monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: 
Ímé amott van; mert ímé, az Isten országa tibennetek van.” 

 
A farizeusok tehát, akik a legszigorúbb szektája voltak a zsidóknak, kérték Jézust, hogy 

magyarázza el, hogy mikor jön el Isten országa! Jézus mondta nekik, hogy: nem szemmel láthatóan 
fog Isten országa eljönni.  

És utána nagyon furcsán válaszol nekik: Isten országa tibennetek van.  
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A mai napon tehát, az Újszövetségben, Isten királysága tebenned van!  
Pál is olyanoknak írja a leveleit, akiknek a szívében Isten királysága van benne.  
 
Kolosse 1:13 
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az İ szerelmes Fiának 

királyságába;” 
 
Isten volt tehát az, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az İ szerelmes 

Fiának országába. 
 
Róma 14:17-18 
„Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és öröm a Szent 

Szellem által. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves az Istennek, és az emberek elıtt 
megpróbált.” 

 
Tehát Isten királysága az maga az igazság, békesség, és öröm a Szent Szellemben - és ez már 

most megvan nekünk. Tehát most benne vagyunk Isten királyságában!  
Tehát nincs értelme azért imádkozni, hogy jöjjön el Isten királysága.  
Azok, akik még nincsenek Isten királyságban, azok imádkozhatnak így.  
Az a probléma, hogy akik ezt imádkozzák rendszeresen, még mindig nem jutottak el Isten 

országába. Elıször újjá kell születniük, és utána te is része és tagja vagy Isten királyságának. És a te 
tested a Szent Templomává válik, mert a Szent Szellem a te szellemedbe költözik. 

A következıkben tovább olvassuk az Igéket a képmutatókról! 
 
Máté 6:16 
„Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják 

arcukat, hogy lássák az emberek, hogy õk böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették 
jutalmukat.” 

 
Milyenek a képmutatók?  Szomorúak, eltorzult arcúak: mindenki lássa, hogy én böjtölök! 
 
Máté 6:17-18 
„Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg; Hogy ne az 

emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, 
megfizet néked nyilván.” 

 
Minderre a területre tehát - az ima területére, a böjtölés területére –, ha nincsen tiszta látásunk 

arról, hogy mit tanít errıl a Biblia, akkor több kárt okozhatunk vele, mint amennyi hasznot, és 
félrevezetheted az embereket.  

Tanítja a Biblia a böjtölést? Igen, ennek ellenére a gyülekezetekhez írt levelekben nincs konkrét 
útmutatás a böjtölésre. Az igazság az, hogy a gyülekezeteknek nincs megadva a böjtölés, mint 
gyülekezeti tan.  

Ennek ellenére minden levélben olvashatod, hogy: imádkozzatok, ne szőnjetek meg könyörögni – 
mondja az Ige. 

 
1Tesszalonika 5:17 
„Szüntelen imádkozzatok.” 
 
Minden levélben szinte újra és újra felbukkan az utasítás az imára.  
Csupán annyit találsz az újszövetségi levelekben, hogy Pál megemlíti, hogy ı böjtölt, gyakran 

böjtölt.  
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Miért nincs utasítás erre, hogy mi böjtöljünk? Pál, Jakab, Péter, János, Júdás – mindannyian 
említik a levelikben az imát.  

 
Júdás 20 
„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által.” 
 
Páter is tanít az imáról! Péter azt is tanítja, hogy a férj és a feleség a kapcsolatában tudja 

akadályozni az imaéletet. A rossz irányú magatartás, a belsı rossz indíttatás tudja akadályozni az 
ima erejét – mind a két irányba.  

 
1János 5:14 
„És ez az a bizodalom, amellyel İhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az İ akarata 

szerint, meghallgat minket.” 
 
A továbbiakban, ahogy végigmegyünk a leveleken, megnézzük, hogy milyen Igék írattak nekünk 

az imáról! 
 
Jakab 5:16 
„Valljátok meg b őneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: 

mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” 
 
Mondja tehát az Ige, hogy imádkozzatok egymásért, hogy így meggyógyuljatok.  
Pál írja az Újszövetség legnagyobb részét, és minden egyes levelében buzdít, és indít, bátorít az 

imára. A többi apostol is a levelében a keresztényeket rendszeresen indítja, buzdítja, bátorítja az 
imára, de egyikıjük sem mond semmit, nem említ semmit a böjtrıl. Pál is csak annyit tesz csupán, 
hogy megemlíti, hogy ı böjtöl.  

Mit gondoltok, miért nincs utasítás a böjtre? Valószínőleg azért, mert Isten ezt a ti saját 
döntésetekre hagyja a Szent Szellem vezetésén keresztül. Tehát úgy kell tenned, ahogy a Szent 
Szellem vezet ebben.  

Jézus csak annyit mond, ha böjtöltök, akkor ne az emberek szeme láttára tegyétek.  
A Bibliaiskolában, amikor jártam, nagyon sokan böjtöltek, és nagyon sokszor abban a hibában 

voltak ezek a diákok, hogy megemlítették és híresztelték az ı böjtjüket. Olyan sokat böjtöltek abban 
az idıben a Bibliaiskolában, hogy ez egy elfogadott dolog volt.  

Tudjátok, a szellemi büszkeség, mint hiba, ilyenkor elıjöhet. Mondhatja valaki, hogy: azért 
történt ez, mert X. Y. böjtölt.  

Még olyan esetet is hallottam, hogy a pásztor kijelentette a gyülekezete elıtt, hogy: azért, mert 
X. Y. böjtölt, ezért történt meg ez, meg ez.  

Nem a böjt miatt, hanem az elmondott ima és hit miatt!  
Tehát a böjt rendjén van és helyes, amikor szükségét érzitek, de errıl dicsekedni, és ezt vonni a 

dicsıség középpontjába – ez helytelen, és akkor már meg is kaptátok a jutalmatokat, a dicsıséget az 
emberektıl.  

Nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni ezen a területen. Lehet, hogy az Úr egyeseket erre a 
területre vezet, és utána ık másokat pedig tévesen félrevezetnek.  

Volt egy barátom, aki nagyon szertett böjtölni, hosszú évek során nagyon-nagyon sok napot 
végigböjtölt.  

Egy alkalommal azt mondta nekem az ördög, hogy: azért nem történik meg a dolog, amit kértél, 
mert te nem böjtöltél.  

Abban a pillanatban abbahagytam a böjtölést, és elkezdtem Isten Igéjét használni, és hinni Isten 
Igéjében, mert nem akartam, hogy a cselekedetek miatt kapjam meg, amit kérek.  

Azt hiszem, hogy a legnagyobb kincs a böjtölésben az, hogy a teljes idıdet Isten Igéjére tudod 
fordítani. Úgy hiszem, ha valaki böjtöt kezd, akkor az idejének teljességét az Igében kell töltenie.  
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Máté 6:16-18 
„Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják 

arcukat, hogy lássák az emberek, hogy õk böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették 
jutalmukat. Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg; Hogy ne 
az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, 
megfizet néked nyilván.” 

 
Itt sem szabad tehát a szélsıségekbe esni, természetesen a közeli családtagok és a rokonság 

elıbb-utóbb meg fogja tudni, hogy böjtölsz - nem errıl van szó. Arról van szó, hogy a nyilvánosság 
elé ne vidd! 

 
Máté 9:36-38 
„Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és 

szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor monda az İ tanítványainak: Az 
aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön 
munkásokat az İ aratásába.” 

 
Tehát látjátok, hogy a Máté 5-ben és most itt a Máté 9-ben is, Jézus megmutatja, hogy miért kell 

imádkozni. Vagyis fogod tudni, ha így imádkozol, akkor Isten akarata szerint imádkozol. Akkor, 
amikor azokért imádkozol, akik üldöznek téged, és akkor, amikor azért imádkozol, hogy az aratás 
Ura küldjön munkásokat az aratásba - Isten akar az aratásba munkásokat küldeni!  

Miért nem küldi csak úgy egyszerően a munkásokat az aratásba? Miért kell nekünk megkérni İt, 
hogy ezt tegye, ha amúgy is ezt akarja, hogy ez legyen? Miért nem teszi meg?  

Nagyon egyszerő az oka. Azért, mert az aratás a sátán területén van. Jézus Ádámnak adta az 
uralmat a föld fölött, és Ádámot helyezte minden kézzel teremtett munkájának a magaslatára. Ádám 
az uralmat átadta az ördögnek, tehát a sátán lett az úr itt a földön, és Isten nem teheti meg, hogy 
egyszerően erıszakot gyakorol a sátán felett.  

Ha Isten ezt megtenné, akkor a sátán Istent igazságtalansággal vádolhatná – és meg is tenné.  
De ha itt mi, földiek, a földön élık, mi kérjük az Atyát, hogy tegye meg, akkor az Atyának 

megvan erre a hatalma, hogy megtegye, akkor meg tudja tenni. És az egész világegyetem elıtt 
igazságosan cselekszik, és szent Isten marad. 

Ezt meg kell értenetek!  
Az aratnivaló sok tehát – Jézus ezt még az ószövetség keretein belül mondja.  
Vonatkozik-e ez a mai napra? Ha akkor sok volt az aratnivaló, mennyivel inkább igaz ez a mai 

napra, hogy sok az aratnivaló!  
Miért? Nézzétek meg a statisztikákat! Azt mondják a statisztikák, hogy jelenleg a földön több 

ember él, itt a földön, mint összességében Jézus Krisztustól napjainkig. Tehát összességében ma 
több ember él, mint az elmúlt 2000 évben összességében.  

Gondoljátok el, micsoda lehetıséget ad ez a számunkra!  
Gondoljátok el, hogy mennyivel nagyobb az aratnivaló jelenleg, és természetesen az aratnivaló 

ezáltal a te számodra is sokkal nagyobb lesz! 
Valaki mondja, hogy: én a bőnösökért imádkozom, nekem ez elég!  
Én is így gondolkodtam egy idıben. Azt gondoltam, hogy az elegendı, ha én imádkozom a 

bőnösökért, de látjátok, a Bibliában sehol nem találjátok meg, hogy Isten arra utasított volna minket, 
hogy imádkozzunk a bőnösökért, vagy azért imádkozni, hogy Isten megváltsa a bőnösöket.  

Tehát ha ilyen módon imádkozol Istenhez, hogy: Istenem váltsd meg a bőnösöket, mentsd meg 
ıket – akkor csak az idıdet fecsérled. Miért kellene így imádkoznunk, ha Isten már megtette az İ 
részét a megváltásban? Isten Jézus Krisztust küldte a keresztre kereszthalált halni, és megparancsolta 
nekünk, hogy mi hirdessük ezt. 

Ezért kell imádkozni munkásokért!  
Én sem értettem ezt. Legalább annyira új volt, mint most nektek.  
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Sajnos az emberek ezen a területen is nagyon sokszor helytelen tanításokat kapnak.  
Vannak tapasztalataim ezen a területen. A Bibliaiskolában is nagyon sok olyan barátom és 

ismerısöm volt, akik azért kezdtek böjtöt és imádkoztak, hogy ismerıseik megváltást kapjanak.  
Ha még eddig nem voltak eredményeid az imaéletedben, akkor nagyon fontos, hogy megállj, és 

megnézd, hogy hol tévesztetted el. Mert ha valamit hosszú évek óta ugyanolyan módon teszel, és 
nincs eredmény, akkor meg kell nézned, hogy hol a hiba. Akkor valaminek valahol tévedésben kell 
lennie, valami hibázik.  

Ha öt évvel ezelıtt azt mondta, hogy: Pécsre akarok menni, és Budapestrıl elindulok, és 
elindulok abba az irányba - és öt év múlva sem értél még oda, rá kell jönnöd elıbb-utóbb, te is rá 
fogsz jönni, és mások is rá fognak jönni, hogy nem a helyes úton vagy, mert még mindig nem 
érkeztél oda.  

Ezért nagyon fontos ez a tanítás, hogy megnézzük, hogy hogyan mutatta Jézus, hogy hogyan kell 
imádkozni, és hogy miért kell imádkozni!  

Emlékszem arra az idıre, amikor dolgoztam, és nappal pedig Bibliaiskolába jártam. Amikor 
tehát a Bibliaiskolába jártam, dolgoznom is kellett, mozdonyvezetı voltam. A munkahelyem, ahol 
dolgoznom kellett, az emberek tekintetében olyan volt, mintha a pokolban lettem volna. Úgy tőnt, 
hogy szinte mindenki ellenem fordult. Amikor odakerültem, akkor egyetlen egy újjászületett 
keresztény sem volt köztük.  

Az egyik alkalommal egy társam, ahogy vezette a mozdonyt, villámcsapás által az elıtte lévı híd 
leszakadt, és az egész mozdony bement a szakadékba, és mindenki meghalt.  

Csak azért mondom el példaként, hogy el tudjátok képzelni, hogy mennyire sötét hely volt, nem 
volt benne fény.  

Meg kellett tanulnom imádkozni, és ahogy ezt megtettem, egyre kevesebb problémám volt az 
alkalmazottakkal. Mindegyikükben egyenként megkötöztem az ördög erejét, és követeltem az 
üdvösségüket, és meg tudtam állítani ezáltal az ördög munkáját.  

Ha ezt nem tettem volna meg, elıbb utóbb az én munkahelyem veszélyeztetve lett volna. Mert az 
Úr mindig békességben szereti elrendezni a dolgokat.  

Természetesen idıre volt szükség ahhoz, hogy ezek a dolgok megváltozzanak. Bizonyos dolgok 
évek hosszú sorába teltek, de az én hitem közben növekedett, az én hitem Isten Igéjében növekedett.  

Dallasban kellett dolgoznom, és az Úr az egyik állomásról, mikor az ott kitisztult, elküldött egy 
másik állomásra. Minden egyes helyen meg kellett tennem, hogy az emberekben egyenként meg 
kellett kötöznöm az ördögöt, követelnem kellett az ı üdvösségüket Jézus Nevében, hogy 
megváltozzanak ezek a helyek. És ha te azt akarod mondani, hogy te depresszió környezetében élsz - 
én a sötétség legmélyén voltam.  

Az én Bibliatanáraim elmondták, hogy a balesetek egyenesen az ördögtıl jönnek, és bármi ezen 
a vonalon.  

Amikor én elkezdtem a munkahelyemen dolgozni, pontosan úgy, ahogy Jézus annak idején az 
emberekbıl ördögöt őzött. Amikor ezt elkezdtem, olyan volt, mintha atombomba érte volna azt a 
területet.  

Voltak olyan éjszakák, hogy naponta három baleseti jegyzıkönyvet is kellett aláírnom, annyi 
baleset történt körülöttem - de én egyszerően hitben maradtam, és a számat zárva tartottam. 

Tudjátok, sokszor nagyon jó jel az, amikor rosszabbá válnak a dolgok az imád után. Ez azt jelent 
- ez az elsı jele annak -, hogy tiéd a gyızelem! Az ördög utolsó rúgásai ezek. Megpróbál téged 
levenni az Ige útjáról. Megpróbál rávenni arra, hogy veszítsd el a bizalmadat Jézus Nevében.  

Emlékszem, egyszer egy dologban imádkoztam, hitben maradtam, két hónapba került, mire 
megtört az erı, és utána változtak meg a dolgok. Egészen lent volt a sötétség mélyén.  

Utána az Úr elkezdett a vasút más területeire küldeni. Átadtam az életemet Neki. Ahogy városról 
városra mentem, az emberek életében megkötöztem az ördögöt, követeltem az üdvösségüket, 
imádkoztam az egész városért.  

Itt Magyarországon is hasonló a helyet - én most megfelelı célból tanítok errıl. Négy éve 
vagyok már Kelet –Európában, és a dolgok megváltoztak.  
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Tegnap este a metrón utaztam, láttam, ahogy ketten összeverekedtek. Az egyik megütötte a 
másikat, és aztán még egyszer megütötte. Talán száz ember is körülöttük állt, mindenki egyszerően 
sokk alatt volt.  

Amióta itt vagyok, nem láttam még ilyen. Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy ez igazán 
megfogott.  

Nektek magyaroknak itt az ideje, hogy megtanuljatok imádkozni, megtanuljátok megkötözni az 
ördögöt!  

Emlékszem arra, amikor a fiam elmesélte nekem: Dallasban töltött egy szilvesztert, három 
rendır halálát látta a saját szemeivel.  

Ezért nagyon komoly dolognak kell, hogy tartsátok ezeket az imakönyveket, a benne szereplı 
imádságokat, és azok használatát! A 91. Zsoltár Jézus Krisztus és az İ angyalai az egyetlen védelem 
a számodra ebben a világban.  

Meg kell tanulnotok, hogy hogyan kell imádkoznotok a munkahelyetekért, a munkahelyeteken 
lévı ördögi erıkért, hogyan kell megtörni azokat az erıket Jézus Szent Nevében!  

Nem arra van tehát szükség, hogy siránkozzatok: ó, nekem egy másik munkahely kellene, ahol 
sok-sok keresztény van.  

Nem igaz. Neked ott kell maradnod, és te kell, hogy legyél a föld sója! Mert ha nincs só az 
ételben, akkor az egész étel íztelen.  

És ez mind azalatt az idı alatt történt velem, míg Bibliaiskolában tanultam. Az Úr egyik helyrıl 
a másik helyre helyezett engem. Úgy gondoltam, hogy a Biblia tanulása sokkal fontosabb lenne most 
a számomra.  

Azon gondolkodtam, hogy miért nem látja ezt az Úr, és miért zavarja meg az én tanulási idımet. 
Mondtam egyszer neki: nem érted, Uram, hogy nekem a Bibliát kell tanulnom? Mert folyamatosan 
küldte hozzám azokat, akiknek tanácsra volt szükségük, én pedig az Úr Igéje alapján tudtam ıket 
tanácsolni.  

Éjszaka kellett dolgoznom, valamennyi alvásra is szükségem volt, és a Bibliaiskolában is ott 
kellett lennem. Ki akartam alakítani azt a rendszeres életvitelt, de az Úr mindig küldött hozzám 
olyanokat - mert szereit az ı népét -, akiknek segítségre volt szükségük. Isten szereti az ı embereit.  

Az egész Biblia nem másról szól, mint Jézus Krisztusról.  
Én akkor abban az idıben helytelenül láttam a dolgokat, akadémikusan próbáltam megközelíteni.  
Ahogy mondja az Ige: ellent kell állnunk a sötétség erıinek, hogy másokat is meg tudjunk 

segíteni.  A Biblia azt is tanítja, hogy: öltsétek fel Isten teljes fegyverzetét, hogy az ördög minden 
cselvetésével, minden ravaszságával szemben megállhassatok.  

Isten fegyverzetéhez hozzátartozik a megfelelı, helyes, mindennapi megvallások sorozata is. A 
hit pedig pontosan megfogalmazva: az alapján kell cselekedned, amit hiszel a szívedben.  

Megtanultam, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan kell megállítani az ördög munkáját Jézus 
Nevében.  

Isten az, aki bıségesen ellátja és megadja minden szükségünket ebben az életben. Sehol a 
Bibliában nem találod azt, hogy Isten azt mondaná, hogy: imádkozz a bőnösökért.  

Azt mondja a Biblia, hogy imádkozz, aratómunkásokért.  
Sokszor van az, hogy olyanokért kell imádkoznod, akik távolságban vannak tıled, messzire, nem 

tudsz velük beszélni, vagy esetleg meg sem hallgatnának téged. A rokonok legtöbbje ilyen, mert 
akkor el kellene ismerniük, hogy te már többet tudsz az Úrról, mint ık, és ez a büszkeség visszatartja 
ıket.  

Igaz ugyan, hogy egyik testvéremet üdvösségre vezettem, egy másik testvéremet pedig Szent 
Szellem betöltekezésre vezettem, de mint a családom egészét, az Úrra bízom, hadd végezze İ a 
munkát, hadd küldje ı a munkásokat, hiszen úgysem tudsz te mindenkivel egyszerre beszélni, és 
mindenkit megváltani, de létezik valaki, akit ık is meghallgatnak, és akik tudnak beszélni Jézus 
Krisztusról.  

Tudod te azt, hogy az Úr tudja, hogy ki az? Az Úr mindent tud. Ezért tudsz úgy imádkozni, hogy 
megkéred az Urat, hogy a megfelelı munkást küldje az ı útjukba.  
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Miután megkérem, csak köszönöm az Úrnak. Megkötözöm az ördögöt az életük felett, és 
megkérem az Urat, hogy küldjön munkást az ı életükbe.  

Ha az Úr lehetıséget ad az én számomra az életben, hogy én prédikáljak nekik, vagy én tegyek 
tanúbizonyságot, azt is megköszönöm - de ha teljesen arra a vonalra állsz rá, amit a Biblia tanít és 
mond, nagyon gyorsan meghozza az eredményt. 

Hogyan menti Isten meg az embereket? Hogyan ad megváltást?  
Egyszerően csak a Szent Szellemet elküldi, és az embereket a Szent Szellem meggyızi?  
Ez része, de az emberek így nem kapnak megváltást. Mivel, amikor a Szent Szellem reád száll, 

és te kapsz egy belsı meggyızıdést, akkor még azt sem tudod, hogy mi ez.  
A Biblia azt mondja, hogy az ember a megváltást az Evangélium bolondsága által kapja meg. 
 
1Korinthus 1:17-21 
„Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az 

Evangéliumot hirdessem; de ne bölcselkedı beszéddel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne 
legyen. Mert a keresztrıl való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, 
akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcsességét és az 
értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nemde 
nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcsességét? Mert minekutána az Isten 
bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy 
az igehirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek.” 

 
Ez az örömhír! 
Amikor valakinek bizonyságot teszel, akkor annak prédikálsz.  
Ahogy olvastam a minap a Bibliámat, Fülöprıl olvastam az Apostolok Cselekedeteiben, és ott 

olvashatjátok, hogy szétszóródott a gyülekezet. Ha olvassátok figyelmesen ezt a részt, olvassátok 
majd: kivéve az apostolokat. Tehát a tanítványok szétszóródtak, és mindenfelé, amerre jártak, 
hirdették az Igét.  

Mit szóltok ehhez? Nem az apostolok tették, hanem a keresztények a gyülekezetben, az egyszerő 
tanítványok.  

A Biblia tanítja a Márk 16-ban, hogy hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek! 
Az Isten tehát ezt a módot választotta.  
Egyszer valaki, ahogy hallott az Igérıl, folytak a könnyei - a Szent Szellem jön, és ránk száll. A 

múlt héten egy asszonyt annyira megérintett a Szent Szellem, hogy szinte hangosan sírt, olyan 
hatalmasan megtapasztalta az Úr Jézus Krisztust.  

Én is ilyen módon voltam, amikor a kezdtek kezdetén az emberek imádkoztak értem, és én 
megtapasztaltam a Szent Szellem erejét.  

Hallottam már olyan történetet, hogy valaki szabályozhatatlanul elkezdett sírni a Szent Szellem 
erejétıl, és aztán megtudta, hogy egy másik keresztény testvére imádkozott érte. És az Úrnak ez a 
végtelen szeretete volt vele. És a hölgy még azt sem tudta, hogy mi történt. De szerencsére az Úr 
küldött az útjába egy pásztort, aki által üdvösséget nyert. De végül is a szívében megbizonyosodott 
valamirıl, amirıl nem is tudta, hogy micsoda. A Szent Szellem rá szállt.  

De attól még nem üdvözülsz, hogy a Szent Szellem megérint, vagy meggyızi a belsıdet Isten 
szükségességérıl - ettıl még nem kapsz megváltást.  

Pünkösd napján is ez történt. A Szent Szellemnek egy hatalmas kiáradása volt. Leszállt az 
emberekre - de senki nem kapott megváltást addig, amíg Péter ki nem állt, és nem kezdett prédikálni 
az Igérıl.  

A Szent Szellem természet fölötti megnyilvánulásai azt a célt szolgálják, hogy a figyelmedet 
megfogják. Ezért van szükség Isten Igéjére, mert addig nem kap senki megváltást, amíg valaki nem 
kezdi az Igét hirdetni, prédikálni.  

Ez az oka annak, hogy a megfelelı aratómunkást oda kell küldeni Istennek. 
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Apostolok Cselekedetei 8:12; 14 
„De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó 

örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok…. 
Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samaria befogadta az Isten Igéjét, 

elküldék azokhoz Pétert és Jánost;” 
 
Elfogadták tehát Isten Igéjét. Fülöp volt az, aki ıket Isten Igéjén keresztül Jézushoz vezette.  
Az ı figyelmüket jelekkel és csodákkal ragadta meg Isten - de ettıl még nem kaptak megváltást.  
Mit mond a Biblia errıl? 
 
János 20:30-31 
„Sok más jelt is tett ugyan Jézus az İ tanítványai elıtt, amelyek nincsenek megírva ebben 

a könyvben; Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek 
Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Õ nevében.” 

 
Tehát ezek azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia. 
 
1Korinthus 15:3-4 
„Mert azt adtam elıtökbe fıképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi 

bőneinkért az Írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az 
Írások szerint;” 

 
Krisztus tehát meghalt a mi bőneinkért, eltemettetett és feltámadt a harmadik napon a halálból.  
 
Róma 4:24-25 
„Hanem miérettünk is, akiknek majd tulajdoníttatik , azoknak tudniillik , akik hisznek 

abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat: Jézust a halálból, Aki a mi bőneinkért halálra adatott, 
és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.” 

 
Jézus Krisztus feltámasztatott tehát a mi megigazulásunkért. 
 
2Korinthus 5:21 
„Mert azt , aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk 

İbenne.” 
 
„Hogy mi Isten igazsága legyünk İbenne” - Jézus Krisztusban!  
 
Máté 9:36 
„Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és 

szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.” 
 
Miért indult Jézus könyörületességre? Azért, mert el voltak gyötörve, és szétszóródva, mint a 

pásztor nélkül való juhok. Mert a nyájnak szüksége van pásztorra.  
Mi köze van ehhez tehát most az imának? – kérdezheted.  
Mondja Jézus: „az aratnivaló sok” - de láthatod, hogy hol van, ahol az emberek igazán bajba 

kerülnek. Hiszen a sokaság el volt gyötörve, és szétszórva. És Jézus látta, hogy szét vannak szórva, 
mint a pásztor nélkül való juhok - könyörületességre indult.  

Nagyon sok károsodás történik ezáltal az ima-összejöveteleken is. Mert miután újjászületnek, 
nincs pásztor, aki felügyeljen rajtuk, aki elismerhetıen pásztor tudna lenni rajtuk. Nincs senki, aki a 
megfelelı útra, irányra tudná ıket helyezni.  
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Viszont azt nagyon sokszor látni, hogy olyanok kerülnek a megtért, újjászületett hívıkhöz, akik a 
rossz irányba viszik ıket, mert nem abban szolgálnak, ami az elhívásuk lett volna. Nem az volt az 
elhívásuk, hogy pásztori munkát végezzenek.  

Mert hiszen a pásztor az egy hivatal, amit Isten ad. Mondhatsz a pásztori hivatalról, amit csak 
akarsz, de Jézus azt tanítja, hogy a juhok, akiknek nincs pásztoruk, azok elszélednek, szétszóródnak. 
És Jézus nem akarja, hogy az İ nyája szétszóródjon. 

Ennek ellenére nagyon sokan vannak, akik így szétszóródva élnek - és az szintén egy nagy 
probléma, hogy az emberek nem látják be a pásztor szükségét.  

Láttam már gyülekezeteket, ahol a gyülekezeti vének kimondottan örülnek, hogy nincs 
pásztoruk, mert ık vihetik a gyülekezet életét. Sokszor a keresztények azt mondják, hogy: ami csak 
történik, oda elmegyünk, mindent követünk. Ide is elmennek, oda is elmennek.  

Ausztráliában is figyeltem ezt.  
Megkérdeztem ıket, hogy: hova jártok most gyülekezetbe? Azt mondja: ahová csak az Úr vezet 

engem.  
Megkérdeztem: és hol fizeted a tizedet?  
Nagy csönd lett akkor. Az embereknek a gyerekeirıl kezdesz beszélni, vagy az adóról, a pénzrıl 

- nagyon-nagyon elhalkulnak az emberek. Elcsöndesednek. Hiszen nem vagyunk a törvény alatt. 
Ábrahám és Jákób 430 évvel a törvény elıtt már fizettek tizedet. Ha valaki azért fizet tizedet, mert 
törvénybıl teszi, úgysem kap jutalmat érte, mert ez egy szellemi kinyilatkoztatás, egy szellemi 
törvény. 

Ti vagytok azok, akiknek szükségetek van pászorra. Ti vagytok azok, akiknek szükségetek van a 
keresztény testvéreitekre. És eljön majd az idı, amikor rájössz ennek a szükségszerőségére, jobban, 
mint gondolnád. Akkor, amikor idısebbé válsz. És olyan keresztények körül kell, hogy legyél, akik 
hitben mőködnek.  

Sokszor panaszkodnak az emberek, hogy: amíg én beteg voltam, senki sem látogatott meg engem 
a gyülekezetbıl.  

Megkérdezi az ember, hogy: milyen rég nem voltál a gyülekezetbe?  
Hát kb. 6 hónapja – mondják.  
Hová jársz akkor gyülekezetbe?  
Amerre csak történik valami - mondják.  
Egy nagyvárosban nagyon sok minden történik, és nem minden Isten akarata - vagyis arról van 

szó, azokról az emberekrıl, akik nem tartoznak egy gyülekezethez sem. Honnan tudná akkor az 
ember, hogy te beteg vagy?  

Fel kell fedeznünk, hogy szükségünk van egymásra. Ha te elvárod a többiektıl, hogy figyeljenek 
rád, akkor oda kellene járnod, abba a gyülekezetbe. Össze kellene kapcsolnod magadat velük, és 
együtt dolgozni, mert eljöhet az idı, amikor neked is szükséged lesz az ı segítségükre.  

Mert ha nem kapcsolódsz be keresztény testvérek körébe, akkor elhagyatottá válhatsz. 
Tudjátok, mit mond a Biblia?  
 
Róma 14:7 
„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:” 
 
Hogyan várod, hogy egy kis csapat segítsen neked, ha nem is tudnak rólad? Ha csak néha-néha 

tőnsz fel, látogatásszerően?  
Mondhatják erre az emberek, hogy: ha én otthon vagyok rendszeresen, és nem járok 

gyülekezetbe, ugyanolyan jó keresztény vagyok még attól.  
Az Úr egyrészt meg fogja bocsátani a hazugságot.  
Hol jön a pásztor? A pásztor azokra tud vigyázni, akik együtt vannak, nyájban vannak. A 

nyájnak szükségre van pásztorra, szüksége van pásztori tanácsadásra. Mert ha azokhoz mész 
tanácsért, akik nem ismerik a teljes környezetedet, nem tudnak tanácsot adni.  

Bizony, nagyon fontos a megfelelı, pontos tanácsadás a megfelelı idıben!  
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Ezért szükséges, hogy a te nyájad környezetében legyél.  
Ha nincsen nyájad, ahová tartoznál, akkor az a te problémád.  
Én most arról beszélek, Isten valóban felken valakit pásztori munkára. Mert ez Istennek egy 

hatalmas ajándéka, egy valóságos ajándéka, a szeretet a szívben a nyáj iránt.  
Azt is tudom, hogy a pásztoroknak szükségük van arra, hogy felnövekedjenek Isten Igéjében.  
Nem mondja azt az Ige, hogy a pásztornak tanítania is kell. Nem neki kell végezni a tanító 

munkát.  
De ez egy szellemi védelmet nyújt, amikor Isten téged behelyez egy nyájba, egy gyülekezetbe, 

megmutatja, hogy ott a helyed.  
Emlékszem arra a fiatalemberre, akivel beszéltem, elmesélte, hogy az apja is, anyja is pásztori 

munkát végeztek egy gyülekezetben. Azt mondta, hogy ı még keresztény sem akar lenni.  
Azt gondolta, hogy a keresztény élethez hozzátartozik, hogy egész éjszaka fent kell maradni, 

imádkozni, közbenjárni a keresztény testvérekért.  
Nem tudta, hogy ez csak a pásztori hivatal része. A keresztény életében erre nincs szükség.  
Egy igazi pásztorról beszélek most, nem farkasokról beszélek.  
Hálát adunk Istennek, és dicsıítjük Istent az igaz pásztorokért. Ha szükséged van segítségre, 

akkor Isten a pásztorodban meghúzza a vészféket, a csengıt, hogy szükséged van segítségre.  
Köszönjük Istennek ezeket a pásztorokat.  
 
Zsidó 10:24-25 
„És ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk.” 
 
Tehát látjátok: nem elhagyván a saját magunk gyülekezetét.  
Egy gyülekezet olyan kell, hogy legyen, mint egy család: összejönnek szeretetben.  
Mire kell tehát egymást intenünk? A szeretetre és jó cselekedetekre.  

 


