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AZ EGY AKARATON MONDOTT IMA 
 

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  

 
Mát. 18,19-20. Ebben az imában is az Atyától kérünk, Jézus NEVÉBEN. 

De nem egyedül imádkozunk, hanem összekapcsoljuk a hitünket egy olyan hittárssal… 
…aki közel áll a szívünkhöz és hitében kitartó. 

Hittárs feladata, hogy bátorítsa az ima kérıjét, ha az idıközben meginogna… 
…célja: hitmegerısítés, hitbiztosítás. 

 Hatalmas erejő az egy akaraton mondott ima – de a hiányos megértés meglophat. 
Az Ige szerint nem elég ketten megegyezni – az Atyát sem szabad kihagyni belıle. 
 Ugyanis az Atyától való kérés része az Igének. 
Például hibás a következı: Új munkahelyet szeretnék, kérlek, légy velem egy akaraton! 
 Hittárs: Rendben van, egy akaraton leszek veled! Megvan az új munkahelyed! Ámen! 
 Ez nem fog mőködni, mert hiányzik belıle az Atyától való kérés. 
Az egy akaraton mondott ima lépései a következık:  
 - ketten megegyeznek egy adott dolog felıl, 
 - együtt kérnek az Atyától, Jézus NEVÉBEN, 
 - gyönyörőséges beteljesedés következik, amikor az Atya megadja. 
Az ima megfogalmazása legyen pontos, egyszerő és a konkrét dologra irányuljon. 
 Így tudja egy akaraton követni egymást a két ember szíve. 
Egy helytelen megfogalmazás téves gyümölcsét láthatjuk itt: 
 Egy hívı így imádkozott szemének gyógyulásáért: El akarom hagyni a szemüvegemet. 
 Kissé derős eredmény született: egyszer csak elhagyta, elvesztette a szemüvegét ☺ 
Már a kérés pillanatában mindkettınek be kell fogadni a választ (Márk 11,24). 
 Mindketten hitben elfogadják, hogy az Atya a kérés pillanatában megadta, megvan! 
 Hálát adnak teljes szívükbıl, hogy megkapták, mielıtt még az valóságba jönne. 
Ha mindketten hitben imádkoztak, akkor hatalmas erıt szabadítottak fel! (5Móz. 32,30) 
 Amikor két szív hitben összekapcsolódik – tízezerszeres erı szabadul fel! 
 A két szív egysége egy különleges szellemi oszlopkı. 
Ezzel az egységgel ajándékozta meg Isten Dávid és Jonatán baráti kapcsolatát is.  
 Jézus is kettesével küldte ki tanítványit, hogy… 

…a tízezerszeres erıvel el tudják söpörni az akadályokat az útjukból.  
A házasság kötelékében is megjelenik ez a tízezerszeres erı, amikor két szellem eggyé lesz. 
 Ha házas vagy, fedezd fel és állítsd munkába ezt a gigantikus erıt! 
Az egy akaraton mondott ima akadályai: 
 - a kérı hívınek nincs hite az adott dologban, 
 - a félelem az indíték a közös ima elmondására (pl. mőtét elkerülése) 
 - nem bízik abban, hogy Isten meghallgatja ıt (a bőntudat hitgyilkos) 
Azon a szinten kell egy akaraton lenni az ima kérıjével, amit ı el tud fogadni. 
 Isten is arra a szintre nyúl le, ahol az illetı hite van… 

…mert csak azon a szinten tudja elfogadni a segítséget. 
Tisztázni szükséges: Mely Igére alapozza kérését, melyik Igén tud hitben megállni? 
 Így elkerülhetı a kudarc és a csalódás. 
Lesz olyan, aki a te hiteden akar „utazni” – oka: lustaság, bőntudat, méltatlanság érzés. 
 Mielıbb ki kell kerülnie a kárhoztatásból, hogy a hite felszabaduljon. 

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

 


