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ALAPTANÍTÁSOK 
Ima 3. – A hit imája 

 
Ez a kazetta az imádság sorozat 3. kazettája.  
Hivatkozni fogunk arra, amit Jézus tanított az imáról a Bibliában.  
Hét lépésben fogjuk megnézni, mit kell tenni ahhoz, hogy választ kapjunk a Mennyei Atyától az 

imádságainkra!  
A következıkben tehát ezekrıl a lépésekrıl hallunk tanítást. 
 
Efezus 6:18 
„Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idıben a Szellem által, és 

ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” 
 
János 15:7 
„Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak 

akartok , és meglesz az néktek.” 
 
Az, hogy választ kapsz-e az imádságaidra, az tıled függ, és nem Istentıl. İ átadta nekünk a 

szavát, és tıled függ, hogy az İ Igéje alapján cselekszel-e. 
Erre egy jó példa egy fiatalember, aki körülbelül egy éve vár arra, hogy munkát találjon. 

Elhatározta egy héttel ezelıtt, hogy imádkozni fog. Közös imádságot kért, és imádkoztunk érte. Egy 
hétre rá jelentkezett, hogy megkapta a választ az imádságra. Elmondta nekem, hogy nagyon 
hamarosan indul, Rio De Janeiróban kapott munkát.  

A Biblia azt tanítja, hogy: azért nem kaptok, mert nem kértek.  
Isten Igéje alapján kell tehát cselekedni!  
A következıkben tehát megnézzük azt a hét lépést, amely alapján kaphatsz választ az 

imádságaidra.  
Ha valaki ezeket a lépéseket lelkiismeretesen követi, akkor egészen biztos lehet abban, hogy az 

imára válasz jön!  
Sokszor az emberek nem az Igében járnak, és sokszor az emberek nem figyelmesen hallgatnak 

arra, hogy mit mondok. Megpróbálják az emberek a környezetébıl kiragadni a mondataimat, és 
ezáltal a mondataimat meghamisítják. Olyat hoznak ki belıle, amit én nem mondtam.  

Sokan vannak olyan emberek, akik nem az Igében járnak, és sokan imádkoznak ezek közül, és 
sajnos nem tudják, hogy mit mond azzal a témával kapcsolatban az Ige. Ezért, mivel imáikra nem 
jön válasz, sok emberi magyarázatot hoznak elı.  

Az egyik ilyen emberi magyarázat, hogy: néha azt válaszolja Isten, hogy igen, néha meg azt, 
hogy nem. Néha pedig azt mondják, hogy: Isten várakozik.  

Isten soha nem mondott nemet az én imakéréseimre! Egyetlen egy alkalommal sem! El fogom 
magyarázni, hogy miért nem! 

Egy másik problématerület itt Magyarországon, hogy ebben az országban úgy gondolják az 
emberek, hogy Isten helyez rájuk terheket, súlyokat. Úgy gondolják az emberek, hogy a 
megpróbáltatások, a küzdelmek, a harcok Istentıl származnak.  

Pedig a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten elküldte az Igéjét, hogy szabaddá tegyen minket. Azt 
is halljuk az Igébıl, hogy Isten az İ Igéje által akar megeleveníteni minket.  

Sokszor tehát az emberek alkotta elıítéletek folytán egyszerően lemaradunk arról, amit Isten 
tervezett a számunkra.  

Nézzük meg, mit tanít Jézus Krisztus a terhekrıl! 
 
Máté 11:28 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én 

megnyugosztlak titeket.” 
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Ennek ellenére az emberek úgy beszélnek, vagy gondolkodnak, mintha ennek az Igének pont az 
ellentettje lenne igaz. Úgy mondanak tehát az emberek dolgokat, hogy: gyere énhozzám, mindazok, 
akiknek nincsenek problémáik, és én jó nagy terhekkel megterhellek benneteket! Az élet összes 
problémájával! És akkor képes leszel arra, hogy szenvedj értem! 

Az emberek úgy gondolják tehát, hogy ahhoz, hogy Istennek tetszı életet éljünk, tele kell, hogy 
legyünk terhekkel.  

Jézus pedig azt tanítja a tanítványainak, hogy: imádkozzatok, hogy legyen meg a Mennyei Atya 
akarata itt a földön, úgy, mint a mennyben!  

Ezek az Igék közvetlenül Jézus szájból származnak! Mondja Jézus: „gyertek hozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, és én megkönnyítlek titeket!”  

Tehát ez Isten új örömhíre a számunkra! 
De van, hogy az emberi hagyományok Isten Örömhírét keserőséggé fordítják!  
 
Máté 11:29 
„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tılem, hogy én szelíd és alázatos 

szívő vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.” 
 
Az emberek nem igazán értik meg az ’iga’  fogalmát.  
Abban az idıben használták az emberek az igát, az ökrökre feltéve, amikor így szántottak-

vetettek. Az iga által könnyebbé vált a munkájuk. Az iga kézzel munkált volt, hogy pontosan 
ráilleszkedjen az ökörre, mert ha nem pontosan illeszkedett rá az állat nyakára, akkor felsérthette.  

Egészen biztos vagyok abban, hogy amikor Jézus ezt a példát használta, akkor éppen egy mezı 
mellett mentek el, ahol ökrökkel szántottak.  

Az is lehetséges, hogy onnan hozta a példát, hogy látott valakit, aki az igát próbálta kézzel 
finomabbá tenni az ökör számára.  

Jézus tehát azt mondja, hogy: az én igám a te számodra tervezett, hogy neked könnyő legyen. 
Vegyétek magatokra az én igámat – mondja Jézus -, mert az én igám könnyő. Az én igám 
gyönyörőséges, az én terhem könnyő.  

Ennek ellenére az emberek mindig hatalmas súlyokkal terhelik le magukat. Ezek az emberek 
nem tanulták még meg Jézus igáját magukra venni. Legtöbben azt hiszik, hogy ezeket a nehéz 
terheket Isten adta a számukra.  Legtöbben azt hiszik, hogy Isten az, aki ezekkel a terhekkel ıket 
leterheli.  

Jézus azt mondja, hogy: „az én igám gyönyörőséges, az én terhem könnyő.”  
 
Máté 11:30 
„Mert az én igám gyönyörőséges, és az én terhem könnyő.” 
 
Nagyon sokan azokban a nehéz, terhes igákban élik az életüket, amit Isten soha nem tervezett a 

számukra.  
Ez még akkor is megtörténhet, miután megtanulsz imádkozni. És miután az ember az Úr 

szolgálatára indult, magára veszi azokat a terheket, amelyeket nem kellene, ahelyett, hogy ezeket a 
terheket az Úrra vetné.  

Jézus nagyon jó tanácsokat ad nekünk: „vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljatok tılem, 
mert szelíd és alázatos szívő vagyok, és megtaláljátok lelketek nyugalmát.”  

Amikor eljutunk tehát az imához - tehát nem nekünk kell vinni a terheket, a terheket át kell adni 
az Úrnak.  

Nézzük meg, hogy Isten mit tanít a terhekrıl! 
 
Jeremiás 23:33-34 
„Ha pedig azt kérdi tıled ez a nép, vagy egy próféta, vagy egy pap: mi az Úr terhe? Ezt 

válaszold néki: ti magatok vagytok az Úr terhe, de elvetlek benneteket magamtól.  
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Az Úr mondja ezt. A prófétát, papot, vagy bárki mást, aki azt mondja, hogy az Ú terhe, 
megbüntetem házanépével együtt.” (Katolikus fordítás) 

 
Halljátok ennek ellenére sokszor azt mondják az emberek, hogy: ez a nagy teher van rajtam az 

Úrtól.  
Jézus azt mondja, hogy: megkönnyítlek benneteket.  
Jézus azt tanítja, hogy: „az én igám gyönyörőséges, az én terhem könnyő.” 
Az iga annyit is jelent, mint feladatot - és ez nem igazi nehéz teher Istentıl.  
Jeremiásnál azt mondja az Úr, hogy: megbüntetlek, ha így beszélsz, hogy tılem van a teher!  
Nem Isten küldi tehát az emberekre ezeket a terheket, hanem az ördög terheli le az embert. 

Ennek ellenére sokszor az ördögtıl küldött terheket az Úrra mutogatva viseljük, hogy: az Úrtól 
vannak.  

 
Jeremiás 23:36 
„De ne említsétek többé az Úr terhe kifejezést, mert mindenkinek terhe lesz a saját szava, 

ha kiforgatjátok az Élı Istennek, a Seregek Urának, a mi Istenünknek szavait.”” 
 
Nem én mondtam ezt az Igét, Isten üzente nektek! Isten meg akar benneteket szabadítani ezektıl 

a nehéz terhektıl! Isten szeretné, ha a nehéz terheket le tudná venni a válladról! Nem azt akarja, 
hogy felvedd! Azok az életben a körülményeid, és a feltételeid, amelyek téged leterhelnek. Még a 
vallásosság is leterhelheti az embert, ha rossz értelemben tekinti Isten Igéjét.  

Azt mondja az Ige, hogy: „ne említsétek többé az Úr terhe kifejezést!” 
 
Jeremiás 23:38-39 
„Ha azonban az Úr terhét emlegetitek, akkor ezt mondja majd az Úr: mivel ezt a kifejezést 

használjátok: az Úr terhe - bár figyelmeztettelek titeket, hogy ne mondjátok többé, hogy az Úr 
terhe, azért felkaplak, és elviszlek benneteket színem elıl, elhagylak titeket, és a várost is, 
amelyet nektek, és atyáitoknak adtam!” 

 
Látjátok tehát, mindannyiuknak rossz volt az elképzelése a terhekrıl! Ezek az Igeversek 

örömhírt hoznak a számunkra, nem rossz hírt! Ez pontosan olyan, mint amit Jézus mondott a 
farizeusoknak abban az idıben.  

Ezt mondja Jézus: 
 
Márk 7:13 
„Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek;” 
 
Elıször is azt kell felismernünk, hogy Isten a mi oldalunkon van! Isten szeretne segíteni nekünk! 

Isten megpróbálja a terheket levenni a válladról, hogy ne legyél leterhelve!  
Azt hiszem, hogy a fı probléma az embereknél - különösen a szolgálóknál -, hogy megpróbálják 

az emberek terhét saját magukra átvállalni, és nem tudják kezelni ezeket a terheket. Ezért sokszor 
ezek a szolgálók abba kell, hogy hagyják a szolgálatukat.  

Van, aki a kórházban végzi, annyira súlyosan veszi mások terhét.  
Ismerek ilyeneket, akik a teljes felekezet gondját saját magukra vállalván ma gondozás alá 

szorulnak. Ahelyett, hogy miután imádkoztak a nyájért, a nyáj gondját átadták volna Istennek.  
Isten nem akarja, hogy te Isten szerepét töltsd be! Mert te nem tudod kezelni, de Isten tudja!  
 
1Péter 5:7 
„Minden gondotokat İreá vessétek, mert néki gondja van reátok.” 
 
Tanuljátok meg tehát minden gondotokat İreá vetni!  
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Isten soha nem tervezte, hogy mások gondjait magadra vegyed! Az Újszövetségben Isten arra 
tanít, hogy minden gondunkat İreá vessük! Ez Istennek a célja, és ez Istennek az akarata is!  

Lehetséges, hogy azért vagy gondterhelt, mert magadra vetted azoknak az embereknek a gondját, 
akik imakéréssel fordultak hozzád. Imádkoztál értük, és utána az ı gondjukat magadra vetted. 
Vagyis: nem adtad át a gondodat az Úrnak!  

Ha a gondot átadod az Úrnak, akkor te már nem vagy leterhelve, hanem köszönöd hálaadással a 
választ, amelyet az imádságodra küld az Úr.  

Természetesen lehet közbenjáró imádságot folytatni a szellemben, de a gondokat vesd az Úrra!  
Ne vedd tehát a teljes gyülekezeted gondját a válladra, ha te szolgáló vagy! 
Vannak emberek, akik kérnek közös imádságot az ı helyzetükben, és egyességben imádkozunk, 

egy akaraton imádkozunk azért, amit kérnek. Nagyon fontos imaforma, ha egy akaraton vagyunk, 
megegyezünk, megadatik nekünk, amit kérünk!  

De miután az emberek imádkoznak, hozzáteszik, hogy: de imádkozzál még értem!  
Azt válaszolom ilyenkor, hogy: én már imádkoztam, és ezzel vége.  
Amikor én a hitemet föl árasztottam Istenhez, az én részemrıl vége a dolognak. Ezt a gondot 

tovább én nem viselem magamon!  
Amikor azt mondom, hogy egy ember, akkor arra gondolok, hogy az illetıvel befejeztem, és 

másra vagyok kész, hogy másért imádkozzak.  
Ha ezeket a gondokat mind magadra veszed, akkor nagyon rövid idı alatt eljutsz oda, hogy már 

nem vagy képes senkinek sem segíteni, mert több gondod és problémád lesz, mint amennyit kezelni 
tudsz, és arra lesz szükség, hogy teneked segítsenek!  

Ezért mondja Jézus, hogy: „gyertek énhozzám. Az én igám gyönyörőséges, és az én terhem 
könnyő! Meg foglak tanítani az én utamra” – mondja Jézus.  

„Vegyétek magatokra az én igámat – mondja Jézus -, és tanuljatok tılem!”  
Ha hitben imádkoztál, akkor azzal vége!  
 
Máté 21:22 
„És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” 
 
Ézsaiás 55:8-9 
„Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól 

az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim 
útjaitoknál , és gondolataim gondolataitoknál!” 

 
Ezek az Igék nagyon sokszor válnak népszerő vallásos Igékké, és ezáltal sokakat fogságban 

tartanak ezek az Igék. Mert amikor meghalljátok, hogy a hívık ezeket az Igéket idézik, és azt 
mondják, hogy: igen, mivel Isten gondolatai magasabbak az én gondolataimnál. Isten útjai 
magasabbak az én útjaimnál.  

Ezeket én mindig hamis igazságoknak nevezem. Azért igazságok, mert a Bibliában vannak - de 
nagyon fontos, hogy a környezetében megtartsuk ezeket az Igéket, mert ha ezt nem tesszük, hanem 
kiragadjuk onnan, akkor félrevezetık lesznek. Mert Isten útjai magasabbak az én útjaimnál, és mi 
úgysem tudunk felérni Isten útjaihoz. Ez egy nagyon rossz hír a számunkra.  

Ezért nézzük meg az elızı Igeverseket, és együtt értelmezzük! Ha ezzel együtt értelmezzük az 
utóbbi Igéket, akkor viszont nagy örömhírt tudunk meg ebbıl az Igébıl! 

 
Ézsaiás 55:6-7 
„Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok İt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a 

gonosz az ı útját, és a bőnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi 
Istenünkhöz, mert bıvölködik a megbocsátásban.” 
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Ézsaiás 55:8 
„Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól 

az Úr!” 
 
Amikor tehát Isten azt mondja, hogy: „az én gondolataim és a ti gondolataitok” - mire utal 

Isten? A bőnös ember gondolataira. Nem az újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett hívı 
gyermekeinek gondolataira utal! Azokra a bőnös gyermekeire utal, akik a gonosz útjaikat járják, és 
nem bánják meg, amit tesznek.  

Látjátok tehát, hogy az ördög hogyan dolgozik: kiveszi az áldott Igéket, és kicsavarja, 
félreértelmezi ıket.  

Ezeket az Igéket azért adta Isten, hogy téged szabaddá tegyenek! De ha a szövegkörnyezetébıl 
kiragadva idézzük ıket, akkor ezek az Igék megkötöznek téged!  

Tehát az igazság úgy használható, ha a környezetével együtt értelmezzük!  
Az idıbe kerül, amíg az Igéket értelmezzük!  
Szinte a Biblia minden egyes sorából ki lehet magyarázni bármit a te akaratod szerint, ha 

kiveszed a szövegkörnyezetébıl. De ha az Igéket úgy használod - a környezetükkel együtt -, akkor 
igazságot fognak kinyilatkoztatni a számodra.  

 
Ézsaiás 55:10-11 
„Mert amint leszáll az esı és a hó az égbıl, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a 

földet, és termıvé, gyümölcsözıvé teszi azt, és magot ád a magvetınek és kenyeret az 
éhezınek: Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem 
megcselekszi, amit akarok , és áldott lesz ott, ahová küldöttem.” 

 
Ezek az Igék tehát pont az ellenkezıjét mondják annak, amit a legtöbb ember gondol.  
Itt a következıt mondja Isten: azok az Igék, amelyeket én küldtem, olyanok, mint az esı - az 

égbıl szállnak, a földre hullnak, megöntözik a földet, termıvé, gyümölcsözıvé teszik a földet.  
És: magot ád a magvetınek, hogy az én útjaimban járhass. 
Isten tehát elküldte az İ Igéjét, hogy te az İ útjaiban járhass.  
Elküldtem tehát neked – mondja Isten -, az én Igémnek a magját. Vedd a szádba, és vesd el – 

mondja Isten - az én útjaim akkor mőködni fognak a számodra, és akkor az én útjaimban tudsz 
mőködni.  

De az emberek vallásos, helytelen elképzelései Isten Igéjét terméketlenné teszik. Ezért 
ragaszkodj az igazsághoz, és akkor a te számodra mőködni fog! 

A következıkben végigmegyünk tehát ezeken a lépéseken! 
 
Az elsı lépés: ezt a lépést nagyon sokszor az emberek megpróbálják átugrani - de higgyétek el, 

ez az elsı lépés, amit meg kell tenni ahhoz, hogy a többi lépésed is sikeres legyen. Utána lépheted 
meg a második lépést, és onnan juthatsz el a harmadik lépéshez. 

Az elsı lépés tehát, hogy tudnod kell, mit akarsz Istentıl. Vagyis találj olyan Igét, amely azt ígéri 
neked, amire szükséged van. Vagyis találd meg azokat az ígéreteket.  

Általában az emberek nagyon átlagosan gondolkodnak.  
Ha elmennék az ABC-be, és fognám a kis gurulós kocsit, amivel vásárolok, elkezdenék föl-alá 

járkálni a bevásárló szigeteken, elıbb-utóbb valaki meg fog állítani, meg fogják kérdezni, hogy mit 
szeretnék vásárolni. 

Azt mondod, hogy: szükségem van valami élelmiszerre.  
Milyen fajta élelmiszerre?  
Az mondod, hogy: hát valamilyen élelmiszerre - és újra elkezdesz föl-alá sétálni és keresni. 

Elıbb-utóbb valószínőleg hívni fogják a rendırséget - mert kell, hogy legyen egy biztos 
elhatározásod, hogy mit akarsz vásárolni, ha bemész az üzletbe. 

Ugyanígy, amikor imádkozni készülsz, tudnod kell, hogy mi az, amit kérsz.  
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Sokat imádkoznak az emberek, talán még az oltár elıtt is. Figyeld meg, hogy érdekes dolog 
megkérdezni az embereket, hogy miért imádkoznak. Olyan határozatlanul azt fogják mondani, hogy: 
nem is tudom.  

Akkor ezt is fogod kapni! 
Én nagyon szeretek az Úrral közösségben idıt tölteni, de szükség van arra, hogy tudjuk, hogy 

mit teszünk. Szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és megtaláljuk ehhez az 
Igéket, és legalább annyi idıt eltölteni az Igében, mint amennyi idıt az imádságban tölteni. Akkor 
észre fogod venni, hogy válaszokat is kapsz.  

Ha nem találsz Igéket a kívánságodhoz, akkor valószínőleg nincs szükséged rá.  
Mindenfajta Igét lehet találni: gyógyulással kapcsolatos Igéket, olyan Igéket, amelyben Isten 

mondja, hogy kielégíti minden szükségünket.  
Az is fontos, hogy a témakörrel kapcsolatban ne csak egy Igét találjunk, hanem többet, hiszen 

két, vagy három tanúbizonyság ad igazi bizonyságot.  
Amikor ezeket az Igéket megtalálod, akkor írd le ezeket az Igéket! 
Nekem is, személy szerint van számos ilyen kis kártyám. 50-60 ilyen kis kártyám van, nagyon 

fontos Igékkel. Sokszor egyszerően csak leülök, és a kis kártyáimat elıveszem, és végigolvasom 
ıket, és elgondolkodom ezeken az Igéken.  

Azt tanácsolom azok számára, akik gyógyulást keresnek, hogy a konyhába, a fürdıszobába, 
ragasszuk ki a sőrőn, forgalmasan elıforduló helyekre, a falra, azokat az Igéket, amelyek az ígéretet 
tartalmazzák. Ahányszor arra mész, mindig mondd el magadnak hangosan azokat az Igéket!  

Ezért tehát el kell vetned ezeket az Igéket a szívedben!  
Elıször a fejedbe kerülnek ezek az Igék, mer ez az az út, ahogy lekerülnek az Igék a szívedbe. 
Folyamatosan gondolkodj el ezeken az Igéken! Ha nem sürgıs az eset, akkor igazából meditálj 

azokon az Igéken - vagyis mélyedj bele az Igébe. Mindegy teljesen, hogy tudod-e ıket idézni, vagy 
nem. Javasolom, hogy legalább egy órát tölts el ezekkel az Igékkel!  

Ha a gyógyulás a kívánságod, akkor a gyógyító Igékkel tölts el idıt, mert ilyenkor nincs 
szükséged azokra az Igékre, amelyek a Szent Szellem betöltekezéssel kapcsolatosak. Mert amikor a 
gyógyulásra van szükséged, akkor azokkal az Igékkel kell idıt eltöltened, amelyek a gyógyulást 
tartalmazzák.  

Van egy kazettánk, amely a gyógyulással kapcsolatos összes Igét tartalmazza - azok számára, 
akik gyógyulni szeretnének, ezt javasoljuk hallgatni rendszeresen! Mert azt látnia kell 
mindannyiunknak, hogy ezek a gyógyító Igék közvetlenül kapcsolódnak magához a Gyógyítóhoz, 
Jézus Krisztushoz. Mert nem arról van szó, hogy mit tudunk, hanem hogy kit ismerünk.  

Mert Pál azt mondja: „mert tudom, hogy kiben hittem.”  
Tehát nem azt mondja Pál, hogy: tudom, hogy mit hittem - hanem: tudom, hogy kiben hittem.  
Tehát a szívünk megalapozása egy nagyon fontos lépés! És hiszem, ha a szíved megfelelı, 

helyes alapokra helyezted, akkor a szád helyesen fog megszólalni. De szükséged van ehhez arra, 
hogy ezeket az Igéket mélyen lehelyezd a szívedbe. Egészen mélyen a belsıdbe!  

Ez a folyamat pedig, ahogy az Igék lekerülnek a szívedbe, az, hogy elgondolkodsz az Igéken! 
Gondolkodj felıle! Tápláld a szívedet ezeken az Igéken! Addig, amíg a belsıdnek egy nagyon 
fontos részévé nem válnak.  

Én olyan bizonyos vagyok abban, hogy meggyógyultam, mint ahogy mindenki tudja pontosan, 
hogy 2+2 az négy.  

Amikor legelsı alkalommal ezt kezdtem, egy kis pattanás volt a mellkasomon. 
Megparancsoltam, hogy Jézus Nevében hagyja el a testemet! Elmondtam az ördögnek, hogy hiszem, 
hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam! Az ördög azt mondta, hogy: nem igaz, nem 
gyógyultál meg!  

Azt válaszoltam az ördögnek, hogy: ördög, én hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat. Ezt 
mondja a Márk 11:24: „amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkapjátok!” Ezért, én, amikor 
imádkozom, hiszem, hogy megkapom. Jézus azt mondja: „és meglészen néktek.” Én hiszem, hogy 
Jézus 2000 évvel ezelıtt megadta az én gyógyulásomat a kereszten. Ezért én nem hazudok!  
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Az ördög azt mondja, hogy: de bizony te hazudsz!  
De hiszen amikor én Jézus Igéit idézem, akkor én nem hazudok! Hiszem, amit Jézus Krisztus 

megtett értem. Azt mondja az Ige, hogy: az İ sebeiben meggyógyultatok. Én is meggyógyultam. Ha 
meggyógyultam, akkor most is egészséges vagyok. Ez az igazság!  

Tudjátok, ez a szemölcs, miután elátkoztam, egyre nagyobb, nagyobb és nagyobb lett. Végül is 
meghalt, leesett.  

Tehát, mint biztatásként mondom: néha ez egy jó jel, mert az ördög bizony megtesztel, hogy mit 
hiszel a szívedben.  

Ezért kell tehát az Ige felıl elmélyedni, elgondolkodni, megalapozni a szívünkben.  
Ez egy nagyon jó idıszak volt nekem, mert én teljességgel megalapoztam a szívemet. Ez bizony 

idıbe kerül, ezeket az Igéket kiírogatni a Bibliából.  
 
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.” 

 
Figyeljétek meg, mit mond az Ige: „gondolkodj arról, úgy cselekedjél.”  
A héber eredetiben ez a szó, hogy ’gondolkodjál’ annyit jelent, mint ’mormoljad’ - tehát egészen 

halkan, szinte magadnak mondogatod. Olyan halkan, hogy más nem is hallja.  
Ahogy mondja tehát az Ige: „a te szádtól net érjenek el, gondolkodjál.”  
Vagyis kezd el magadnak idézni ezeket az Igéket - és elıbb-utóbb készen leszel arra, hogy 

ezeket az Igét használd a démonokkal szemben, mert ha nem tennéd, akkor kételkednél Istenben. Ha 
nem tudod, hogy mi az, amit Isten Igéje mond, akkor nincs semmilyen eszköz a kezedben, amit 
tudsz az ördöggel szemben használni!  

Emlékezzetek rá, hogy Jézus mit mondott az ördögnek! Annyit mondott, hogy: „meg van írva!” 
Emlékeztek rá, az Efezusi levél hogy tanít: „öltsétek fel Isten teljes fegyverzetét  
Tudjátok, hogy mi keresztény katonák vagyunk - és Pál felsorolja ennek a fegyverzetnek minden 

részét. Azért használja Pál a katona fegyverzetének a példáját, hogy felfedezzük, hogy harcban 
vagyunk.  

Figyeljétek meg, hogy ennek a fegyverzetnek minden egyes része védelmet szolgál, kivéve 
egyet, amivel harcolunk! 

 
Efezus 6:10-17 
„Végezetre, atyámfiai, legyetek erısek az Úrban, és az İ hatalmának erejében. Öltözzétek 

fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával 
szemben. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, 
a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek 
a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy 
ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.  Álljatok hát elı, 
körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság mellvasába, ıs 
felsaruzván lábaitokat a békesség Evangéliumának készségével; Mindezekhez vegyétek föl a 
hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség 
sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje (Rhema).” 

 
A vége, figyeljétek: „a Szellem kardja, amely az Isten beszéde.” 
A teljes fegyverzet rajtunk lehet, mindegyik megvédelmez valamennyire, de ha nincsen harci 

eszközöd, akkor még mindig legyızötté válsz!  
Vannak védekezı fegyvereink, és hála az Úrnak, hogy nekünk adatott a Szellem kardja, amely 

Isten beszéde!  
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Ezért tehát legyél arra felkészülve, hogy tudjad használni ezeket az Igéket a démonokkal 
szemben, mert amikor azok támadnak, megpróbálnak téged rávenni, hogy kétkedéseid támadjanak 
Istenben, és ki akarnak rabolni abból, amit szeretnél.  

Az én válaszom mindig az erre, hogy: igen, de Isten Igéje azt mondja.  
Az ördög azt válaszolja, hogy: ez alkalommal ugyan meg nem kapod a gyógyulásodat!  
Erre azt válaszolom neki, hogy: Isten Igéje mindörökké megmarad a mennyben! Ha Isten Igéje 

úgy mondja, és én hiszem, akkor ez úgy is lesz! 
Azt mondja az Ige: „miután mindeneket elvégeztetek, megálljatok!”  
Nekem már nem kell megszereznem a gyógyulásomat, mert, ördög, Jézus már megszerezte az én 

számomra!  
Amikor elmebeli sérüléseink vannak, vagy depressziós rohamok jönnek, az orvosok azt 

tanácsolják, hogy próbáljunk meg védekezni ellene, és le lehet gyızni ezeket a problémákat! Tagadd 
meg, hogy azokban a reménytelen gondolkodási ciklusokban gondolkodj!  

Meg kell érteni, hogy nekünk kell gyızedelmessé válni! 
Tehát mindenezek a lépések hozzátartoznak az egyes lépéshez. 
Most vagy kész a második lépésre! De ahhoz, hogy a második lépést meglépd, meg kell lépned 

az elsı lépést!  
Elsı tehát az volt, hogy tudd, hogy mit akarsz Istentıl, találd meg azokat az Igéket! Ne egyet, 

hanem többet! Amely pontosan azt ígéri, amire neked szükséged van. 
 
A második lépés, hogy kérd meg Istent!  
Mondják erre sokan, hogy: Isten úgyis tudja, hogy mire van szükségem, és elküldi nekem!  
Nem, nem fogja. Ezt hívjuk mi emberi gondolkodásnak!  
 
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.” 

 
Ennek ellenére meg kell kérni az Atyát! Annak ellenére, hogy tudja, mire van szükségünk, 

mielıtt kérnénk. Meg kell tehát kérnünk Istent, hogy adja azokat a dolgokat, amire szükségünk van, 
és hinni kell, hogy megkapjátok!  

 
Márk 11:24 
„Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek.” 
 
Legtöbb ember azért van zavarban, mert embereket követ Isten Igéje helyett.  
Azt mondja az Ige, hogy: „amikor imádkoztok, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy 

mindazt megnyeritek.”  
Mondják az emberek, hogy: ez nem mőködik mindenki számára.  
Mi az imáról beszélünk most! Ha az ima nem mőködik mindenki számára, akkor meg kell 

találni, hogy mi az a probléma, ami miatt nem mőködik!  
Az Efezus 6:18-ban azt mondja az Ige, hogy: „állandóan könyörögjetek minden szentekért!” 
Miért mondja Isten, hogy mindenkor könyörögjetek, ha az nem mőködik? Isten nem gondolkodik 

bután – más gondolkodik bután!  
Miért mondana Isten olyat a számunkra, ami nem mőködik?  
Az ima igenis mőködik! Az ima mőködik az én számomra! 
Tudjátok, mit tanít a Biblia az imádságról, vagy bármi másról? Hogy bizonyítsátok be! 
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1Theszalonika 5:21 
„Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!”  
 
Tudom, hogy itt Pál a próféciáról beszél, de mivel Isten Igéjérıl van szó, ezért ez mindenre 

vonatkozik.  
Én csak mosolyogni szoktam, amikor az emberek azzal jönnek, hogy: a hit nem mőködik az én 

számomra. Vagy: az ima nem mőködik az én számomra. Én megpróbáltam, kipróbáltam.  
Azt mondja az Ige, hogy: megtartsátok, ami jó. 
Mindent, ami jó, megtartsatok!  
Ha egyszer már jártál benne, mindegy, nem számít, hogy mit mondanak az emberek. Teljesen 

mindegy, hogy mennyi támadás fog érni szóban, vagy bármilyen módon – ez nem fog téged 
megváltoztatni, nem fog téged elmozdítani, mert te már tudod az igazat. Ismered Isten Igéjét, és 
tudod, hogy az Isten Igéje mőködik.  

Pál azt mondja: „mert tudom, hogy kiben hittem.” 
Tehát ezen a területen el kell hinned, hogy megkapod! Istennek higgyél és ne a sátánnak! Hinned 

kell, hogy ez az igazság, és ez nem hazugság! A Biblia azt tanítja, hogy: „Isten igaz, és legyen 
minden ember hazug!” 

Tehát amikor imádkozol, mit kell hinned?  
Mondják az emberek, hogy: de hát én hiszek Istenben!  
A Biblia azt is tanítja, hogy: az ördögök is hisznek Istenben, és mégis remegnek.  
Hiszek a Szent Szellemben és a nyelveken szólásban!  
Az nagyon jó, de az itt, a gyógyulásnál nem segít.  
Mi az, ami segít? Amikor imádkozol - miután imádkoztál, mielıtt imádkoztál? Nem! Amikor 

imádkozol! – higgyed.  
Mit higgyél? Hogy megkapjátok.  
Igen, de nekem még mindig nincs meg - válaszolod.  
De ha már meglenne, akkor nem kellene hinned, hogy megkapod. De ahhoz, hogy megkapd, 

ahhoz az szükséges, hogy ezek az Igék a szívedben legyenek. A szellemi látásoddal, a szellemi 
szemeiddel kell látnod ennek az igazságát.  

Amit nekem tennem kell tehát, az annyi, hogy hinnem kell, hogy megkaptam a gyógyulásomat, 
még mielıtt látom a szemeimmel, hogy a lábam meggyógyult volna. Annak ellenére, hogy az egész 
testem máshogy beszélne. Annyit kell tehát tennem, hogy hinnem kell, hogy megkaptam a 
gyógyulásomat, annak ellenére, hogy ott fekszem az ágyban mozdulatlanul – és az Ige azt mondja, 
Jézus azt mondja, hogy ha én ezt hiszem, akkor meglesz nekem! 

Tehát ez nem tılem függ, hogy megkapom-e - Istentıl függ. Az az İ része.  
Én az én részemet kell, hogy megtegyem, és Isten megteszi az İ részét.  
Sokszor az emberek megpróbálják Isten részét maguk megtenni. Isten részét! És mindenki más 

résészét - és ezáltal összekeverednek.  
Az én részem annyi, hogy nekem hinnem kell, hogy megkaptam.  
Ezért hangosan kimondod: hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat.  
Mindegy, hogy milyen területen: a füled, a szíved, a szemed, amire csak szükséged van - és kezd 

el dicsıíteni Istent! 
Azt mondja az Ige: amikor imádkozol, higgyed, hogy megkapod. Hiszed, hogy megkapod a 

gyógyulásodat. Mikor kell hinned, hogy megkapod a gyógyulásodat? Még mielıtt megkapod. Ez a 
hit.  

Tehát a hit válik a valóságává annak, amit még nem látok. Addig valóság, amíg meg nem látom. 
Amikor már látom, akkor már nincs szükségem a hitemre, mert akkor már látom, hogy az nekem 
megvan.  

Megmondom neked, hogy ez az imaélet, ez egy teljes hit út.  
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Ebben az imaéletben sokszor vagyunk úgy, hogy olyan dolgokért imádkozunk, kérünk, amit soha 
ebben az életünkben nem fogunk meglátni, nem fogjuk meglátni a hatását, amíg csak haza nem 
költözünk Jézushoz – de a hitünk a válasz mindenre.  

Miután tehát hiszed, hogy megkaptad, akkor jön a jövıidı, hogy meglesz neked. Ez jövıidı.  
Hinned kell tehát, hogy már a tiéd, még mielıtt megkapod. Teljesen mindegy, hogy hogyan 

érzed magad, teljesen mindegy, hogy mit látsz a fizikai világban. Ez mind lényegtelen! Teljesen 
mindegy! Az a lényeg, amit Isten mond!  

Én meggyógyultam, azért, mert az Ige így mondja! 
Amikor egyszer hitben kilépek, és elkezdek cselekedni az Ige alapján, akkor az Ige elvezeti, 

megszőnteti a betegségemet. Az Ige megszünteti a fájdalmaimat.  
De ha addig várok, amíg a fájdalmak el nem múlnak, hogy bebizonyítsam, hogy én 

meggyógyultam - akkor soha nem fogok meggyógyulni! Azért, mert a sátán az istene az 
érzékszerveink világának.  

Ha folyamatosan megvallod az életed végéig, hogy: beteg vagyok azért, mert fájdalmakat érzek a 
testemben – akkor ezekben a fájdalmakban fogsz járni minden nap. Amikor ezt megteszed, akkor 
átadod magadat ezáltal a sátánnak, mert ı az, aki az érzékszervek világában mőködik.  

Isten pedig a hit birodalmában mőködik, a szellemi birodalomban.  
Tehát én mindig az alapján lépek, amit az Ige mond. Mindig elısegít engem abban, hogy 

figyelmen kívül hagyjam azt, amit a sátán akar hozni nekem.  
Idı-teremtmények vagyunk, tehát idıtényezık vannak az életünkben, idıegységek: nap, hetek, 

hónapok – mielıtt megkapjuk a választ.  
De Istent tekintve, Isten úgy nézi, hogy abban a pillanatban, amikor imádkoztál, akkor 

megválaszolta az imádat. Most az a lényeg, hogy te megállj a hitedben, és hogy az İ Igéje alapján 
cselekedj - hogy az a dolog, amiért imádkoztál, valóban fizikai valóságba jön.  

Ahogy használod a hitedet, és az egyre erısödik, az idı aközött az idıszak között, miközben 
imádkoztál, és aközött, amikor a megnyilvánulás jön, az idı egyre kisebb és kisebb.  

Minél inkább megállsz a hitben, minél hosszabb ideig, annál inkább felnövekszel, és a hitedet 
egy egyre inkább meghatározott módon tudod használni.  

A sátán és a démonok megtanulják, hogy nem tudnak téged uralni, és hogy te Isten Igéje alapján 
meg tudsz állni.  

Ausztráliában imádkoztunk az Úrhoz egy kazettasokszorosítóért, és egy évre rá újra alkalmat 
tartottam azon a helyen, és jött egy ember, és ajándékozott egy csekket kazettasokszorosító számára.  

Isten az imádságunkat egy évre rá válaszolta meg.  
Isten soha nem késik!  
 
 
 

 
 


