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ALAPTANÍTÁSOK 
Imádság 1. – Választ kapni az imáinkra 

 
Dicsıség az Úrnak! Egy új sorozatot kezdünk az imádságról! 
John Wesley, egy híres prédikátor, egyszer a következı állatást tette: úgy tőnik, hogy Isten 

korlátozva van a cselekedeteiben a mi imádságaink által. Addig nem tud tenni semmit az 
emberiségért, amíg arra valaki meg nem kéri İt.  

Ha ez egy pontos állítás - és úgy tőnik, hogy ha végigolvassuk a Bibliát, akkor igaznak látjuk -, 
akkor nagyon sokat kell tudnunk az imádságról!  

Meg kell azt is tudnunk, hogy miért akar Isten tenni az emberiségért oly sokat! De addig nem 
tudja megtenni, amíg valaki arra meg nem kéri. Erre a választ megtalálod Isten Igéjében.  

Egy híres újságíró egyszer, aki azt állította, hogy ı nem ateista, mert hiszi, hogy létezik egy 
Isten: valószínőleg én egy olyan kételkedı fajta vagyok, aki ugyan hiszi, hogy van Isten, de ha létezik 
Isten, akkor én İt nem ismerem.  

Abban hitt, hogy létezik egy felsıbbrendő lény, mert: a világ nem csak úgy magától lett, de soha 
nem olvastam el a Bibliát, és nem járok gyülekezetbe sem. Az egyik oka ennek az, hogy az, amit a 
hívık tanítanak Istenrıl, az nem egyezik azzal a teremtı lénnyel, képpel, amit én hiszek - a teremtı, 
aminek lennie kell, az alapján, ahogy én látom az İ teremtményeibıl - valóban a Római levél írja, 
hogy Isten teremtményeibıl megtalálhatod Isten bizonyságát.  

A prédikátorok azt hirdetik, hogy Isten mindent maga kormányoz. Ha valóban İ teszi mindezt, 
akkor egy nagy zőrzavar Istene İ. Az emberek megölik egymást, a gyermekek meghalnak, éheznek, 
az asszonyok szenvednek, és háborúk vannak mindenfelé. Ha Isten irányít mindent, akkor ezzel azt 
akarod mondani, hogy Isten irányítja azokat a háborúkat is?  

Még egy újjá nem született újságíró, szerkesztı is tudta, hogy ez nem lehet Istentıl.  
Isten nem uralkodik ebben a világban! Itt a földön nem İ uralkodik!  
Egy napon İ fog uralkodni itt!  
A mai napon az emberek életében addig nem tudja véghezvinni az İ akaratát, amíg az emberek 

át nem adják az életüket Neki.  
Nagyon könnyen látod majd ennek az igazságát, ha elfogadod a Biblia tanításait. 
 
2Péter 3:9 
„Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tőr 

érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” 
 
Egyértelmő és nyilvánvaló, hogy az İ akarata afelıl, hogy mindenki üdvözüljön, az még nem 

jött létre.  
Ha az egyén elfogadja az Úr Jézust élete Urának és Megváltójának, akkor Isten akarata az ı 

életét tekintve végbement.  
Ha Isten tudná az akaratát érvényesíteni, és mindenkire így rá tudná kényszeríteni, erıszakolni az 

üdvösséget, akkor mindannyian a millenniumra úgymond besétálnánk.  
Egy nagy igazságot lehet itt meglátni! Ha visszatekintünk a Teremtés könyvére, Isten azt mondja 

Ádámnak, hogy: kezeim minden munkája fölé rendellek, hogy uralkodj azon.  
Ez az 1Mózes 1:26-27-ben, és a Zsoltár 8:6 –ban olvasható. 
Ádámnak uralma volt e föld fölött, és az Úr teremtményei fölött.  
Sátán jött, és az embernek, Ádámnak, hazudott. Ádám felségárulást követett el, és eladta ezt a 

hatalmat az ördögnek, és a sátán vált e világ istenévé. 
 
2Korinthus 4:4 
„Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.” 
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A sátánt az Ige e világ istenének nevezi. Vagyis hatalma, uralma van a föld felett.  
Hol? Ebben a világban.  
Ha ezt nem érted meg, akkor a Biblia többi része sem válik értelmezhetıvé - mert a probléma 

nem Isten! Ebben a világban a hitünket kell használni, és imádkoznunk kell. Mert nem test és vér 
ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a sötétség fejedelemségei, hatalmasságai ellen.  

Isten legálisan és igazságosan nem tudja ezt a hatalmat visszavenni az ördögtıl. A sátánnak 
megvan a legális joga, hogy itt uralkodjon, mert a kiadott bérleti jogot ı birtokolja.  

Isten addig nem tud tenni semmit az életedben, amíg arra valaki meg nem kéri. 
 
Efezus 6:18 
„Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idıben a Szellem által, és 

ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” 
 
Az Ige azt mondja, hogy minden imádsággal imádkozzunk.  
A bıvített Bibliafordítás azt írja, hogy: minden módú imádsággal imádkozzunk.  
Minden fajtájú, típusú imádsággal.  
Egy másik fordítás szerint: minden fajtáját az imádságnak használjátok! És minden adandó 

alkalommal imádkozz a szellemben.  
A Biblia számos fajtájú imádságot tanít. Különbözı fajtájú szabályok irányítják ezen különbözı 

típusú imádságokat.  
A Gyülekezet nagy hibát követ ott el, hogy nem tesz különbséget ezen különbözı fajtájú imák 

között. Egyszerően szólva: ezeket az imákat mind egy dobozba helyezzük, összerázzuk, és egyszerre 
kiborítjuk.  

Nagyon sok imádság azét nem mőködik, nem hatásos, mert hibás szabályok alapján mondjuk el 
azokat.  

Léteznek a különbözı sportok, mint például a kosárlabda, vagy a foci, jéghoki - és ezeket a 
játékokat különbözı szabályok alapján kell játszani.  

Nem lenne-e furcsa egy jéghoki meccset kosárlabda szabályokkal játszani?  
Úgyhogy az embereknek azért vannak problémáik az imaéletükben, mert a szabályok, az imákat 

tekintve, össze vannak zavarva bennük.  
Veszik az egyik fajta imádság szabályait, és megpróbálják alkalmazni egy másik fajtára.  
Vagyis megpróbálják a jéghoki meccset lejátszani a teniszjátszma szabályaival.  
Ezért az ı imaéletük teljesen összezavart.  
Az egyik fı terület, ahol az emberek megzavartak: azt gondolják, hogy minden imájukhoz hozzá 

kell tenni: ha ez a Te akaratod! Mert arra utalnak, hogy így imádkozott Jézus is.  
Azonban Jézus egyetlen egy alkalommal imádkozott így, ahogy a Bibliában ezt olvassátok. Ez 

pedig a Gecsemáné kertjében volt, amikor Jézus az odaszentelés imáját mondta el.  
Amikor az emberek a hit imáját mondják el, a kérés imáját, az imát, hogy dolgokat 

megváltoztassanak - az imájukat úgy fejezik be, hogy: ha ez a Te akaratod.  
Az imáikat az akadályozza, hogy bizonytalanok abban, hogy mi is az Úr akarata – és utána azon 

gondolkodnak, hogy miért nem mőködött az ı imádságuk.  
Ez olyan, mintha jéghoki meccs során azon gondolkodnánk, hogy miért nem dob az illetı egy 

hármast? Ez mondjuk a kosárlabdára vonatkozik, és nem a jéghokira.  
Tehát ne legyél összezavart! Menj el a szabályok könyvéhez, menj el a Bibliához, és nézd ott 

meg, hogy hogyan kell imádkozni!  
Ezért most megnézzük, hogy a Biblia milyen típusú imádságokat tanít! Ennek a számos fajta 

imának a részleteibe késıbb fogunk belemélyedni. Lesznek olyan dolgok, amelyek újra ismétlıdıek 
lesznek, átfedik egymást – és ez így jó. 

 
� Az elsı ima a hit imája. A kérés imája.  

Az ima, hogy dolgot megváltoztass. 
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Máté 21:22 
„És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” 

 
Márk 11:24 

„De mondom néktek, hogy Szodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, 
hogynem néked.” 

 
Ezt az imát mindig az alapján kell elmondanunk, amit az Atya az Igében kinyilatkoztat az İ 

akaratáról. Soha nem tartalmaz az ima egy ’ha’  kötıszócskát! 
  

� A következı imádság az odaszentelés imája.  
Életünk odaszentelése Isten számára, hogy İ teljesítse be az akaratát. Bárhová elmegyünk, és 

bármit megteszünk İérte.  
Ebben az imában azt imádkozzuk, hogy „ha az a Te akaratod.”  
Errıl imádkozott Jézus, amikor a kereszthalála felıl imádkozott. 

 
Lukács 22:42 

„Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tılem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, 
hanem a tiéd legyen!” 

 
� A következı imádság az elkötelezés imája.  

Imában odaadni a gondjaidat az Úrnak. 
 
1Péter 5:7 

„Minden gondotokat İreá vessétek, mert néki gondja van reátok.” 
 

� A dicséret, dicsıségadás imája.  
 

Lukács 24:52-53 
„İk pedig imádván İt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe; És mindenkor a 

templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Ámen.” 
 
Apostolok Cselekedetei 13:1-4 

„Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és tanítók: 
Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Cirénei Lucius és Manaen, ki 
Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok 
szolgálának az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Szellem: Válasszátok el nékem Barnabást 
és Saulust a munkára, amelyre én ıket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és 
kezeiket reájuk vetették, elbocsáták ıket. İk annakokáért, miután kibocsáttattak a Szent 
Szellemtıl, lemenének Szeleuciába; és onnét elevezének Ciprusba.” 

 
� A következı imádság az egy akaraton elmondott ima. 

 
Máté 18:18-20 

„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit 
megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten 
közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik 
az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyőlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük.” 

 
 

� A következı ima a szellemben elmondott ima.  
Nyelveken való imádság. 
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1Korinthus 14:14-15 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. 

Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a 
szellemmel, de énekelek az értelemmel is.” 

 
� Az összekapcsolt hitő imádság.  

 
Apostolok Cselekedetei 4:23-31 
„Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a fıpapok és a 

vének mondottak nékik. 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. Ki Dávidnak, a Te szolgádnak szája által ezt 
mondottad: Miért zúgolódnak a pogányok, és gondolnak a népek hiábavalókat? Felállottak a 
földnek királyai, és a fejedelmek egybegyőltek az Úr ellen és az İ Krisztusa ellen. Mert bizony 
egybegyőltek a Te szent Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a 
pogányokkal és Izrael népével, hogy véghezvigyék, amikr ıl a Te kezed és a Te tanácsod eleve 
elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ı fenyegetéseikre: és add a 
Te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet, a Te kezedet kinyújtván 
gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a Te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És 
minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyőltek; és betelének mindnyájan 
Szent Szellemmel, és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala.” 

 
� A könyörgés imája, és egy következı: a közbenjáró imádság.  

Az utóbbi két imádságról az imatanításaink legvégén lesz szó.  
 
 
A következıben egy olyan ellenırzı lista pontjait vesszük végig, ami segít abban, hogy 

megválaszolt imákat tudj elmondani.  
Ezek nem kizárólagos pontok, hanem csak egy vezetı vonalat adnak. Segítenek abban, hogy az 

imaéletedben az igaz útra kerülj.  
Hitben kell kinyúlnunk azokért a dolgokért, amelyekre szükségünk van, és hit által teremtjük 

meg azok valóságát. Azzal az imával foglalkozunk kizárólag, amely eredményt hoz! 
 

• Az elsı pont, hogy határozd el, hogy mit szeretnél Istentıl! 
 
Jakab 1:6-8 
„De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger 

habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat 
valamit az Úrtól; A kételkedı, a minden útjában állhatatlan ember.” 

 
Jakab azt írja, hogy ha az illetı nem tudja elhatározni magát, akkor megbízhatatlan az élete 

összes útján - és így nem reménykedhet abban, hogy bármit is kap az Úrtól.  
Sokszor tehát, amikor imádkozol, meg kell kérdezni magadtól: miért is imádkozom?  
Természetesen van egy fajta imádság, amikor Isten dicséretét imádkozzuk, és közösségben 

vagyunk az Úrral. Most viszont azzal a fajta imával foglalkozunk, amely választ igényel.  
Amikor nagyon meghatározottaknak kell lennünk egy bizonyos szükség céljából, akkor nem 

lehet csak úgy a levegıbe imádkozni!  
Ha elmész az ABC-be, és 2-3 órán keresztül csak tologatod a bevásárló kocsidat, és nem teszel 

bele semmit, meg fogják kérdezni, hogy miért is vagy ott?  
Ha elküldesz egy gyermeket, hogy vásároljon, akkor pontosan azokat a dolgokat fogja megvenni, 

amiért küldted. 
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Ugyanez igaz az imánál. Jobb az, ha 2-3 percig imádkozol, és nagyon határozott vagy, és afelıl 
imádkozol, amit valóban kérsz, mintha csak céltalanul imádkoznál 2-3 órán keresztül.  

Határozd meg, hogy mit kérsz Istentıl! 
 
• A következı pont: olvasd el azokat az Igéket, amelyek határozottan ígérik neked, hogy amit 

te kérsz, azt megkapod. 
 
Józsué 1:8 
„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és 

nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed 
gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.” 

 
Ahhoz, hogy sikeresek legyünk az imaéletünkben, Isten Igéje kell, hogy az elsı helyen legyen.  
Ahogy tápláljuk magunkat Isten Igéjén, beépítjük azt a belsı lényünkbe, és akkor a szükség 

idején már elıkészültek leszünk rá. A megfelelı Igéket kell használnunk az ördöggel szemben. 
Amikor az ördög megpróbál minket arra rávenni, hogy kételkedjünk, és ezáltal kiraboljon minket 
Isten áldásaiból.  

Amikor a sátán Jézust kísértette - háromszor kísértette meg -, Jézus mindig úgy felelt:  
„Meg van írva, nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, ami Isten szájából 

származik.” 
„Meg van írva, hogy csak a te Uradat, Istenedet imádd, és csak néki szolgálj!” 
„Meg van írva, hogy ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 
Jézus ugyanazt a fegyvert használta az ördöggel szemben, ami ma is rendelkezésére áll minden 

hívıjének: Isten Igéjét. Úgyhogy a kétség, a megkísértés idején annyit kell mondanod: meg van írva! 
És hogy vezetést kapj, irányítást kapj, mindig az Igéket keresd, hogy mit mond a te helyzetedrıl. 

Az İ Igéje egyértelmően megmutatja a számunkra az İ akaratát.  
Ha az Igékben nem találod meg azt, amit kérsz Istentıl, akkor semmi alapod nincs rá, hogy azt 

kérjed. Azokat a dolgokat, amelyeket pedig az Ige megígér, azokat bizalommal kérheted. 
Sokszor az emberek a hitükön túl szeretnének imádkozni. Isten Igéje az, ami hitet ad! A hit 

hallásból, a hallás Isten Igéje által van.  
Az oka, hogy az emberek nem bizalommal és hittel imádkoznak, mert nem ismerik eléggé ahhoz 

az Igéket, hogy abban biztosak legyenek, hogy amiért imádkoznak, az valóban Isten akarata.  
Lehet, hogy reménykednek benne, hogy: talán Isten is ezt akarja - de nem biztosak benne.  
Ahogy olvassuk az Igéket, és megismerkedünk azzal, pontosan tudni fogjuk, hogy mi Isten 

akarata a számunkra.  
 

• A hármas lépés: kérd meg Istent azokról a dolgokról, amiket szeretnél. 
 
Máté 7:7-8 
„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 

Mert aki kér , mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetınek megnyittatik.” 
 
Máté 6:8 
„Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, 

mielıtt kérnétek tıle.” 
 
A Mennyei Atyánk mégis azt mondja nekünk, hogy kérjük meg, amire szükségünk van. Annak 

ellenére, hogy tudja, hogy mire van szükségünk, azt akarja, hogy ezeket a kéréseket Hozzá vigyük, 
és kérjük meg az İ segítségét.  
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• A négyes lépés, hogy higgyed, hogy megkapod! 
 
Márk 11:23-24 
„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, 
amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, 
hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.” 

 
Hogy ezt az Igeverset jobban megértsük, azt kell meggondolnunk, hogy kétfajta igazság van: az 

érzékszervek diktálta igazság, és a szellemben kinyilatkoztatott igazság.  
Néha az emberek úgy gondolják, hogy az igazság az, amit a fizikai szemükkel látnak.  
De a Szellem dolgait nem láthatjuk a fizikai szemünkkel, mert az nem hústest, az nem anyagi 

jellegő.  
Minden, amire szükségünk van, azt a szellemi világban megadták már nekünk. 
 
Efezus 1:3 
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket 

minden szellemi áldással a mennyekbıl a Krisztusban.” 
 
Minden szükségünk biztosított Jézus Krisztusban!  
Lehet, hogy nem leszünk mindig képesek arra, hogy ezt meglássuk, de azok ott vannak!  
Amikor az érzékszervek diktálta tudás ellent mond a szellemi tudással, vagyis ellent mond Isten 

Igéjével, akkor a kinyilatkoztatott tudásban járok, abban járok, ami Isten mond arról. És akkor a 
szellemben létezı igazság kinyilatkozódik a fizikai valóságban hit által. A hit ragadja meg, és hozza 
valóságba azt az életemben.  

Ezért amikor imádkozol, higgyed, hogy azt megkapod, és akkor meglesz az neked.  
Ez a természetes gondolkodásunk fölött való gondolkodás, mert a természetes elme nem tudja 

ezt megszerezni - de nekünk hitben kell járnunk, és nem látásban! 
Isten Igéje az igaz, és inkább az ember legyen hazug, ha nem úgy gondolja! 
Ha szembe kell állnom az ördöggel, bizonyos fizikai hazugságtünetekkel, ha azt mondanám, 

hogy nem vagyok meggyógyult, akkor hazug lennék - Isten Igéje szerint. 
 
Róma 3:4 
„Távol legyen. Sıt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van 

írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és gyızedelmes légy, mikor vádolnak téged.” 
 
Ezzel az Igével megmondhatod az ördögnek, miután imádkoztál valamiért: én hiszem, hogy 

megkaptam a gyógyulásomat, ördög, mert meg van írva: Isten Igéje igazság, és minden ember 
inkább legyen hazug!  

Utána dicséred Istent a válaszért!  
Így mőködik az imádság.  
Hiszem, hogy minden szükségem betöltetett!  
És nem látásban jársz, hanem hitben jársz. Akkor tudsz az ördöghöz szólni, ezzel a hittel, amikor 

kétséget, hitetlenséget hoz az utadba. A képébe mondhatod: hiszem, hogy megkaptam! Az összes 
szükségem betöltetett, Jézus Igéjének megfelelıen! Isten Igéje alapján!  

Akkor fog megnyilvánulni az életedben, mert egy szellemi igazságot állítasz, és ellenállsz a 
hazug tüneteknek!  

Azért teszed ezt, hogy megváltoztass dolgokat az életedben. 
Így mőködik a hit. Nekünk hitben kell járnunk, és nem látásban! 
Sok alkalommal, amikor az ördög esetleg hazug, fájdalmas tüneteket hoz, és megkérdezném a 

testemet, hogy most én vajon meggyógyultam-e, azt válaszolná a testem, hogy nem.  
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Ha megkérdezném, az érzéseimet, hogy meggyógyultam-e, a válasz az lenne, hogy nem.  
Ha megkérdezném az embereket magam körül, hogy meggyógyultam-e, azt mondanák, hogy 

nem.  
De az Ige azt mondja, hogy Isten igaz, és inkább az ember legyen hazug!  
Vagyis ha azt mondanám, hogy nem gyógyultam meg, akkor én vagyok a hazug. Mert az Ige azt 

mondja, hogy Isten nem tud hazudni! 
 
Róma 3:4 
„Távol legyen. Sıt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van 

írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és gyızedelmes légy, mikor vádolnak téged.” 
 
Így az én megvallásom egyszerően ennyi: meg van írva, Jézus sebeivel meggyógyultam.  
Az ördög azt mondaná erre, hogy: te hazug vagy!  
Azt mondom az ördögnek ilyenkor: menj Jézushoz, İ azt tanította nekem, hogy higgyem, hogy 

megkaptam! Én hiszem, amit Jézus tett értem 2000 évvel ezelıtt. A sebeiben meggyógyultam. Ha 
meggyógyultam, most is meggyógyulok, és ezért egészséges vagyok. Ezt hiszem, ezért megvallom, 
hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat, Isten Igéje alapján! Az igazság alapján. Nem azt 
mondtam, hogy már meggyógyultam, hanem azt mondtam ördög úr, hogy hiszem, hogy megkaptam a 
gyógyulásomat! Úgyhogy menj, és Jézussal beszélj errıl!   

Mindig ezt kell tenned: az ördögnek el kell mondanod, amit Isten Igéje mond a dolog felıl - és 
az az igazság!  

Ha azt mondanám, hogy nem gyógyultam meg, akkor hazudnék!  
Ezért annyit kell tenned, hogy megállnod ebben, és dicsérned Isten Igéjét!  
Ez lenne a hit bemutatása cselekedetben.  
Annyit kell tenned, hogy meg kell kérned Istent azokról a dolgokról, amit szeretnél, és hinni, 

hogy megkaptad.  
 
• Az ötös pont: tagadd meg, hogy kétkedj!  
Minden gondolatod az legyen, amely megerısíti azt, amit kaptál! Soha ne engedj meg az 

elmédben egy kudarcképet! Soha egy pillanatig ne kételkedj, hogy neked a válasz még nincs meg!  
Ha a kétségek fennmaradnak, akkor dorgáld meg ıket! Az elmédet a válaszra irányítsd. 
 
Jakab 4:7 
„Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tıletek.” 
 
A kétségek az ördögtıl vannak, ezért álljatok ellene! Vagyis mozdíts el, és semmisíts meg 

minden olyan képet, javaslatot, érzést, vagy gondolatot, amely nem járul hozzá segítségéként a 
hitedhez! Azokra a dolgokra koncentrálj, amelyek segítenek téged abban, hogy a megvallásodat 
elérd!  

Emlékszem arra az idıre, amikor a mellkasomon volt egy bırkinövés, és elátkoztam, 
megparancsoltam, hogy eltőnjön a testemrıl Jézus Nevében!  

Tudjátok-e, mi történt?  
Az a ronda dolog elkezdett rajtam növekedni. Nagyobb és nagyobb lett. A végén már akkorának 

látszott, mint egy nagyobbacska daganat a mellkasomon.  
Elátkoztam a Galata 3:13 alapján, megparancsoltam, hogy meghaljon - és ebben kitartottam, és 

hittem, hogy megkaptam a gyógyulásom.  
Az ördög jött hozzám, és azt mondta, hogy: nézz rá! Nézd meg, hogy elment-e már onnan!  
Akkor azt mondtam az ördögnek, hogy: tudom, hogy elment, mert Isten Igéje szavatolja a 

számomra.  
Fölébredtem reggel, és ez a javaslat újra jött - és el kellett utasítani az elmémbıl. Mert hittem, 

hogy megkaptam a választ az imámra akkor, amikor imádkoztam.  
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Pár hétre rá, pontosan már nem tudom, leszáradt, és leesett a mellkasomról.  
Láttam azt a csodát, mert hittem Istenben, és köszöntem a választ, még akkor is, amikor a fizikai 

érzékszerveim azt válaszolták nekem, hogy a gyógyulás nem történt meg.  
Ez az a birodalom, ahol az ima harcát meg kell vívnod!  
A mi gondolatainkat a megfigyeléseink uralják. A társítások uralják, és a tanítások. Minden 

gonosz gondolat felett ırködnünk kell, és a kétségek felett, amelyek az elménkhez jönnének.  
Távol kell tartani magunkat ezektıl a helyektıl, és azoktól a dolgoktól, amelyek nem támogatják 

a megvallásunkat. Azt a megvallásunkat, hogy Isten megválaszolta az imánkat.  
Ez sokszor azt jelenti, hogy olyan gyülekezetektıl is távol kell tartani magad, amelyek nem 

támogatják a hitedet. 
 
Filippi 4:8 
„Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik 

igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírőek; ha van valami erény és ha van 
valami dicséret.” 

 
Halleluja! 
 
• A hatos lépés: gondolkodj el az ígéreten! 
 
Példabeszédek 4:20-23 
„Fiam , az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a 

te szemeidtıl, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és 
egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban ırizd meg szívedet, mert abból indul 
ki minden élet.” 

 
Folyamatosan gondolkodj azon az ígéreten, ami alapján az imádat elmondtad!  
Lásd magad abban a helyzetben, amikor már megkaptad azt, amit kértél Istentıl!  
Úgy tervezd a dolgaidat, mintha az már valóság lenne.  
Isten jóvá teszi a szavát a te számodra is, ha az alapján cselekszel. Isten Igéje azt mondja, hogy 

meghallja és megválaszolja az imádat, ha az Ige el nem távozik a te szemeid elıl.  
Ez azt jelenti, hogy látnod kell magadat azokkal a dolgokkal, amiket kértél.  
Ha nem látod magadat e dolgokban, akkor Isten Igéje eltávozott a te szemeidtıl. Ha nem állsz 

meg az Igében, akkor Isten nem tud a te oldaladon megállni. Még akkor sem, ha İ akarja.  
Egyedüli út, ahogy Isten tud mőködni, az az Igén keresztül. Mert az İ Igéjének vonalában tud 

csak mőködni. Mert az İ Igéjét az İ Neve fölé magasztalta.  
Ha te az Ige mellett kiállsz, akkor Isten melléd tud állni.  
Sok ember imádkozik, és imádkozik, és imádkozik - de soha nem Isten Igéje alapján imádkozik.  
 
János 15:7 
„Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak 

akartok , és meglesz az néktek.” 
 
Jézus nem csak annyit mondott: „ha énbennem maradtok” – hanem hozzátette: „és az én 

beszédeim bennetek maradnak.”  
Az İ beszédei bennünk marad, az annyit jelent, mint biztos alapokat kaptunk.  
 
• A hetedik lépés: ha mindent megtettél, imádkoztál, bármiben, utána meg kell köszönnöd az 

Úrnak! Istennek add a dicsıséget! 
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Filippi 4:6 
„Semmi felıl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden 

alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elıtt .” 
 
Semmi felıl ne aggódjatok! Ne aggodalmaskodjatok!  
Ha rágódsz, idegeskedsz, bosszankodsz, akkor az imádkozás és böjtölés nem hoz neked semmi 

jót, mert az Ige azt mondja, hogy „hálaadással” – ez pedig, a hálaadás, azután jön, miután 
imádkoztál a dolog felıl.  

Megköszönjük Istennek a választ, amit küld, miután imádkoztunk.  
Ez az utolsó lépés a megválaszolt imádságban.  
Emeld föl Istenhez a szívedet folytonosan, és dicsérd, és adjál Neki hálát azért, amit tett, és ami 

most tesz jelenleg érted!  
Minden imáság, amely a te szükségeidet adja, az egy hitkijelentés, és dicséret - nem pedig a 

hitetlenség állítása.  
Ugyanolyan könnyen meg tudod ezt tenni, mint ahogy a hitetlenség gondolatait!  
Mert a hit gondolatai és a hit szavai kivezetnek a nyomorúságból és a vesztésbıl a gyızelem 

felé. Ezért ne fogadd el a veszteséget, a legyızöttséget! Ez a családi jogod! A megváltás joga, hogy 
megkapd, amit Isten ígért. Az a tiéd, és az valóságba jön. Fogadd el - és akkor megkapod a 
valóságát!  

Nem jó annak az íze, ha újra és újra és újra kéred ugyanazt Istentıl.  
Ha újra gondolod, hogy imádkozol azért, amit már kértél, és még nem jött valóságba - ne 

imádkozz érte ugyanúgy, mert az hitetlenség lenne!  
Emlékeztesd Istent, hogy megkérted már İt erre, és emlékeztesd İt arra, amit az Igéje mond, és 

mondd el Neki, hogy reménykedve várod! Utána köszönd meg Neki!  
Gyakran az emberek hatástalanítják az imáikat, mert a hitetlenségbe kerülnek, és ott maradnak.  
Volt egy híres nevő ember, T. R. Richi, egy nagyon híres-neves imádkozó ember volt, aki 

valakiért imádkozott, aki a kórházban haldoklott. Miután imádkozott az illetıért, megköszönték 
Istennek.  Egy nagy összejövetel esetén imádkozott a mikrofon elıtt, és mielıtt eljött volna, 
visszament a mikrofonhoz, és azt kérdezte: hányan fognak még ebben a gyülekezetben imádkozni 
ezért az emberért?  

Szinte mindannyian felemelték a kezüket.  
Megkérdezte tılük, hogy: miért teszitek ezt vajon? Hiszen már imádkoztunk érte! Most csak 

folyamatosan dicsérjük Istent! Mert İ már meggyógyította ezt az embert.  
Látjátok-e a különbséget?  
Isten Igéjét fölhozhatod, emlékeztetheted Istent, hogy mit kértél Tıle, mit mond az Igéje, és hogy 

azt te várod.  
És emlékezteted az ördögöt, hogy az ördög le van gyızve, és engedelmeskednie kell Jézus 

Nevére.  
 
Azok a keresztények, akik ezeket a lépéseket végigveszik - ezek csak vezetı irányvonalak, mert 

nincsen elıre lerögzített útja az imának, de ez egy nagyon jó ellenırzı lista –, és ha ezt betartod, 
akkor hatalmas gyızelmed lesz az imaéletben. 

Jézus Neve a hozzájutás a Mennyei Atya szívéhez. Mint ahogy a kulcs szükséges az autóhoz, 
vagy a házhoz. Mert nem tudsz addig bejutni a házba, és nem tudod elindítani az autódat a kulcs 
nélkül. A kulcs egy nagyon fontos alaptényezı, hogy bejuss a házba, hogy elindítsd az autódat. 
Sehova nem jutnánk el a kulcs nélkül.  

A mi kulcsunk Jézus Neve. Van egy kulcs, amely megnyitja a mennyország ajtajait, és biztosítja 
a számunkra minden szükségünket.  

E nélkül a kulcs nélkül nem kaphatsz semmit Istentıl. 
 
 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

11/10 Jim Sanders – Alaptanítások: Imádság 1. 

 

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.” 

 
Jézus a Közvetítınk. Közbenjáró. Szószóló és Úr! Köztünk és a Mennyei Atyánk között áll.  
Nincs hely a Bibliában, amely azt mondaná, hogy a tanítványoknak Jézushoz kellene imádkozni.  
Mindig azt tanította Jézus nekik, hogy: „az Atyához imádkozzatok az én nevemben!”  
Ezért, ha biztosak akarunk lenni abban, hogy az imáink elérik Isten trónját, akkor azon elıírások, 

szabályok szerint kell imádkoznunk, ami az Igében le van fektetve.  
Hiszen Jézus mondja: „azon a napon nem kértek majd tılem semmit!”  
Még mielıtt elment volna a tanítványaitól, ezt mondja. Ezt arra a korszakra mondja, amikor 

közbenjáróként ül a Mennyei Atya jobbján.  
Természetesen elmondhatjuk Jézusnak, hogy mennyire szeretjük İt - de amikor az imához 

jutunk, akkor a Mennyei Atyát kell kérnünk, Jézus Nevében. 
 
Efezus 3:14-15 
„Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elıtt, Akir ıl 

neveztetik minden nemzetség mennyen és földön.” 
 
Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezethez tartozol, az a fontos, hogy melyik családhoz 

tartozol. 
 
János 16:24 
„Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, 

hogy a ti örömetek teljes legyen.” 
 
Lehet-e az örömöd akkor teljes, ha nagy anyagi terhek nyomnak? Lehet-e az örömöd teljes, ha 

kifizetetlen számlák nyomják a szívedet?  
Ha megkérted arra, hogy a szükségeidet töltse İ be, és hiszed, hogy megkapod - akkor lesz az 

örömöd teljes. Ez az öröm, amely még megelızi a tényeket.  
Van, amikor ezt az örömöt kell valóságba hoznod, még mielıtt megkapod.  
Ha aggodalmaskodsz, és megpróbálod magad kiokoskodni a dolgokat, akkor megakadályozod 

Istent, hogy segíteni tudjon neked. Te viszed a terheket, ahelyett, hogy hagynád, hogy Isten vigye 
azokat! 

A tény az, hogy ha te aggodalmaskodsz, akkor nem sok jót hozott az, hogy imádkoztál, mert nem 
hitben imádkoztál. 

 
Filippi 4:6-7 
„Semmi felıl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden 

alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elıtt . És az Istennek békessége, 
mely minden értelmet felülhalad, meg fogja ırizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus 
Jézusban.” 

 
Teljes örömben kell lennünk, még mielıtt megkapnánk azt, amit kértünk - mert megkaptuk az 

Igét, amely azt mondja, hogy meghallotta az imánkat. 
 
Efezus 5:20 
„Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az 

Istennek és Atyának.” 
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Pál apostol azt írja, hogy mindenkor és mindenekért hálát kell adnunk az Atyának Jézus 
Nevében. Jézus Nevében!  

Pál is írja, hogy az Atyához imádkozzunk, és ne Jézushoz!  
Jézus Neve a hozzájutásunk a Mennyei Atya szívéhez. Ez minden imánkban és hálaadásunkban 

így kell, hogy legyen. 
Néhányszor mondják az emberek, hogy: az nem fontos különbség, hogy hogyan imádkozunk.  
Ha ez így lenne, akkor miért ihlette Isten Pált arra, hogy megírja ezt a levelét? Ezek az Igék 

nagyon fontosak!  
És hisszük, hogy minden Ige nagyon fontos - hogy minket utasítson arra, hogy hogyan kell 

Istennel járnunk.  
Ha szeretnél választ kapni az imáidra, akkor kövesd az Ige tanításait: imádkozz az Atyához Jézus 

Nevében. Nem Jézusért kell imádkoznod! Mert arra tanított az Ige minket, hogy Jézus Nevében 
imádkozzunk!  

Nem a saját erınk által, vagy a saját szentségünk által kapjuk meg a választ az imáinkra. Nem 
azért kapjuk meg a választ az imáinkra, mert jók vagyunk, hanem Jézus Krisztus miatt kapjuk meg a 
választ! Mert az İ helyzete a mennyben az, hogy az egyetlen közelítésünk az Atyához İ. Nem 
juthatunk az Atyához semmi más úton! Az Atyához az İ Nevében juthatunk!  

Jézus megadta a jogot és a hatalmat, hogy használhassuk az İ Nevét.  
Ez a kulcs a megválaszolt imáinkhoz: Jézus Krisztus mindenható szent Neve!  
Jézus Krisztus felhatalmazott minket, jogot adott, hogy a Nevét használjuk. Isten meghallja, és 

megválaszolja az imáinkat.  
Ezt rögzítsük le magunkban. Ez így mőködik.  
Néhányszor az emberek csak a sötétségben imádkoznak, és abban reménykednek, hogy vagy így, 

vagy úgy, de megoldódik.  
De nekünk meg kell állnunk Isten Igéjén, és tudatnunk kell a mennyel, a földdel és a pokollal, 

hogy Isten Igéje igaz, és mi hiszünk abban.  
Növekednünk kell az imában!  
Van, amikor Isten lejön arra a csecsemı szintre, ahol mi vagyunk. De nélkülözhetetlen, hogy mi 

elkezdjünk növekedni, az İ szintjére fölnövekedjünk.  
Mert a Biblia tanítja, hogy nagy hasonlóság van a fizikai növekedésünk, és a szellemi 

növekedésünk között. 
 
1Péter 2:2 

„Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy 
azon növekedjetek;” 

 
Senki sem felnıttként születik! Csecsemıként születünk, és utána növekedünk.  
Tehát hasonlóan senki sem születik felnıtt keresztényként sem. A keresztények is újjászületettek 

csecsemık amikor megszületnek, és felnövekednek.  
Ahogy növekszünk az Igében, úgy az imaéletünk egyre inkább felnıtté válik.  
Amikor gyermek voltam, akkor gyermek módon imádkoztam, de most már nem úgy 

imádkozom, nem gyermek módra imádkozom.  
 


