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A HIT IMÁJA 
A kérés imája 

 
Bor Ferenc tanításvázlata 

Az igék hozzáolvasásával kapsz teljes értékő tanítást! 
Az Igék a revideált Károli fordításból valók, amelyek ezen a linken megtalálhatóak: 

 http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=10&PHPSESSID=c6ed4d915feb123c559d8e1083a6a7a6  

 
 
A hit imáját a kérés imájának is nevezik, de hit minden imához szükséges. 

Ne a láthatókra nézz, hanem Istenre és az İ ígéreteire – figyelmeztet az Ige. 
Ján. 16,16. Jézus halálára, dicsıséges feltámadására és felemeltetésére utal. 

Ez hozta meg az új és jobb szövetséget, az imában pedig forradalmi változást. 
Ján. 16,23-27. Kérj és kapsz – mégpedig Jézus NEVÉBEN. 

Vedd elintézettnek e NÉVBEN elmondott kérést, mert İ garantálja a megvalósulását! 
Jézus itt a KÉRÉS új imájára tanítja a tanítványokat. 
 Jézus maga hívja fel a figyelmet: aki kér az Atyától Jézus NEVÉBEN, az megkapja. 

Az ószövetségben nem volt használatban Jézus neve. 
Néhány kereszténynek túl szépnek és hihetetlennek tőnik mindez. 
 De igazak a fenti sorok, mert ezek Jézus szavaira épülnek. 
Miért olyan adakozó az Atya, merülhet fel a kérdés? 
 Mert � Isten a szeretet, továbbá � İ teljes örömben szeretné látni gyermekeit. 
 Azt szeretné, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt, békességben és örömben éljünk. 

Mi is elhalmozzuk gyermekeinket minden jóval, hogy örömük teljes legyen. 
Ha még nem tartasz itt (bıség, békesség, öröm), akkor kérj az Atyától, Jézus NEVÉBEN! 
 A kérés imáját hitben kell elıhozni, különben hatástalan és eredménytelen lesz. 

Márk 11,24. Már a kérés pillanatában hinned kell azt, hogy megkaptad az Atyától. 
De csak egyszer kérj, mert Jézus ígérete alapján hiszed, hogy már a kéréskor megkaptad. 
 Ha többször kérnéd ugyanazt, az hitetlenséget tükrözne.  
 Ha idıközben eszedbe jut a kérés, csak adj bı hálát Istennek, hogy a válasz úton van. 
Azt, hogy megkaptad (hitben) már a kéréskor, egy erıs belsı meggyızıdésre alapozod. 
 A hit nem a láthatókon alapszik, hanem Isten Igéjében rögzített ígéretén. (Zsid. 11,1) 
Egy példával szeretném ezt érthetıbbé tenni: 
 Miután az unoka felfedezi a nagyi maciját a szekrényben, elhatározza, hogy megszerzi 
 Bátorságot győjt, majd felhívja nagyiját: - Úgy szeretném megkapni a macidat! 
 Nagyi válasza: - Máris a tiéd! Kikészítem a kanapéra, s amikor jössz, elviheted. 
A gyerek hitben fogadta el a macit, a kérés pillanatában, de valósággá késıbb vált számára. 
 Amikor kérek az Atyától, Jézus nevében, hitben elfogadom, hogy İ azonnal „postázza”. 
 Hogy mikor válik valósággá az imakérésem, azt tılem függ, nem Istentıl. 

1Ján. 5,14-15. Az „ İ akarata szerint” sokakat megzavar, mert nem ismerik Isten akaratát. 
Imáikhoz helytelenül hozzáteszik: - … HA a Te akaratod! – Ez így kételkedést tükröz. 
 Isten akarata egyértelmő: „a ti örömötök teljes legyen!” – Ez tág teret nyit a kérésnek. 
 Imáink határát az szabja meg, hogy ne sértsük meg a szeretet parancsolatát. 

Ján. 15,7. Krisztusban illetve az Igében maradni! Miért fontos ez? 
Ha İbenne maradunk, akkor nem fogunk kérni:  
� az Atya akaratával illetve � a szeretet parancsolatával ellentétes dolgokat. 

Ján. 15,16. Miért hangsúlyozza Jézus, hogy kérjünk? Bármit az İ NEVÉBEN! 
Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mielıtt még kérnénk (Mát. 6,8). 
 De ahhoz, hogy odaadhassa a kért dolgot, szüksége van a hitünkre. 
 Hitünket a kérés pillanatában szabadítjuk fel, árasztjuk ki. 
Isten a kérés közben felszabaduló hitünket használja ahhoz, hogy adjon nekünk. 
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Hit nélkül Isten semmit nem tud odaadni – Tıle csak hit által vehetünk el bármit is. 
 A kérés folyamata így néz ki:  

kérés > hit kiárasztása > imát meghallgatja > odaadja > befogadó hit > valóságba jön. 
Ha a hitet egy „jármőnek” tekintjük, akkor a hit autóján érkezik a válasz Istentıl. 
 Ha az imakéréskor nem szabadítod fel a hitedet, akkor nem kapsz semmit és csalódsz. 

A kérés pillanatában már ott kell lenni a befogadó hitnek! 
Ne hamarkodd el az imát, elıbb alapozd meg magad az Igékkel, ígéretekkel. 
 Akkor sikeres a hited alapozása, ha Istent nagyobbnak látod a problémánál. 
Nem mindegy, hogyan viszonyulsz a hegyként eléd tornyosuló problémákhoz:  

- Istenem, látod mögöttem azt a hatalmaz viharfelhıt? � - negatív szemlélet 
- Viharfelhı, látod mögöttem azt a hatalmas Istent? ☺ - pozitív látásmód. 

Nem Isten keresztmetszete a szőkös, hanem a miénk.  
Nem mindig elégséges az elfogadó hitünk, de ezt növelhetjük az Ige hallgatásával. 

 A kérés pillanatában (de utána sem) nem lehet kételkedés a szívedben. 
Célszerő felírni, hogy mikor, miért és mely Igék alapján imádkoztál. 
 Ha elbizonytalanodnál, akkor ez segít, mert csak elıveszed és megvallod: - Ez megvan nekem! 
 Az ördög ugyanis ki akarja lopni a szívedbıl, az ott megfogant választ. 
 És arra is rá szeretne venni, hogy Istent okold azért, hogy miért nem kaptad meg. 

Luk. 22,32. Jézus fıpapként imádkozik értünk, hogy a megpróbáltatások idején hitünk el ne fogyatkozzék. 
Ha Jézus imádkozik értünk, akkor minden problémából gyıztesen jöhetünk ki! 

Az Igének hatalma van a fizikai világban tapasztalható valós tények felett!  
Ezért különbséget szükséges tenni a fizikai valóság és a bibliai igazság között. 
 A valós tények soha nem képesek megváltoztatni az Ige igazságát! 
 Isten Igéje ugyanis az egyetlen igazság! 
 De a Biblia igazsága képes megváltoztatni a körülményeket, bármilyenek is azok! 
A betegség nem változtatja meg az Igét! Tünetek esetén is vallom az 1Pét. 2,24 verset. 
 De az Ige meg tudja változtatni még a kilátástalan helyzetet, betegséget is! 
A betegséget nem tagadni kell, hanem muszáj megtagadni, visszautasítani! 
 Na tagadnám a tüneteket, akkor valójában hazudnék. 
 Tünetek esetén az Igét vallom meg: - Az Ige tükrében gyógyultnak tekintem magam! 
 - Jézus elhordozta betegségemet, fájdalmamat, ezért én szabad vagyok ezektıl! 
Az örömünk akkor lesz teljes, ha meglátjuk azt, amikor az imánk választ nyer, megvalósul. 
 Ne feledd: az Ige erıvel teljes, az Ige a legfelsıbb hatalom és gyızelmet aratunk általa! 
 
 

Forrás: Jim Sanders – Amit tudni kell az imádságról c. könyve 


