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ALAPTANÍTÁSOK 
Ima 4. – Az ima ereje 

 
A hét lépés közül - ahogy imádkozzunk -, amelyet tanácsos végrehajtani, a harmadik lépés 

következik. 
Szeretnénk figyelmeztetni mindenkit, hogy nagyon fontos, hogy a harmadik lépés elıtt az elsı és 

a második lépést is végrehajtsátok! 
Miután tehát elhatároztad, hogy mit kérsz Istentıl, és ez alapján Igéket győjtöttél, minden egyes 

gondolatoddal, és minden egyes cselekedeteddel erısítsd meg azt, amit kértél!  
Soha ne engedd, hogy egy mentális kép megjelenjen benned a kudarcról, vagy a problémáidról!  
 
1János 5:14-15 
„És ez az a bizodalom, amellyel İhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az İ akarata 

szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk , tudjuk , 
hogy megvan nekünk, amit kértünk t ıle.” 

 
Miután az elsı lépést tehát beteljesítetted, vagyis megtaláltad azokat az Igéket a Bibliában, 

amelyek azokat az ígéreteket tartalmazzák, amire neked szükséged van, utána fogod tudni, hogy amit 
kérsz, az az İ akarata szerint van. Amit kérsz, az Isten akarata.  

Vagyis az imádságaidat az Igékre helyezted.  
És ha tudjuk, hogy İ meghallgatott minket, akkor tudjuk, hogy megvannak a kéréseink Nála. 
Lehet, hogy még nem valósult meg, amit kértél, de tudjuk, hogy megvannak a kéréseink - 

úgyhogy köszönetet tudunk mondani érte Istennek.  
Úgyhogy soha egy percig ne kételkedj abban, hogy a választ már megkaptad!  
Tehát ha Isten Igéje alapján kérünk, az İ akarata szerint kérünk - ez fontos, mert az emberek 

sokszor mondják, hogy: talán nem Isten akarta, amit éppen kérek!  
Ezek az emberek, akik így gondolkodnak, nem ismerik Isten Igéjét. Nem töltöttek idıt az Igében. 

Megpróbálnak a Biblia keretein kívül mőködni. 
 
Zsoltár 119:130 
„A Te orcádat világosítsd meg a Te szolgádon, és taníts meg a Te rendeléseidre!” 
 
Az Isten Igéjének a megnyilatkozása világosságot ad!  
Ha világosságot szeretnél, akkor az Igébe kell menned! Az Ige meg fog világosítani téged, és 

képes leszel arra, hogy ebben a fényben, ebben a világosságban imádkozz, ne sötétségben imádkozz!  
Mert a probléma ott van, hogy sokszor az emberek a sötétségben imádkoznak, nem a 

világosságban! Ha a kétségek kitartanak, és az ördög pedig azon lesz, hogy a te kétségeid 
megmaradjanak, akkor ezeket a kétségeket meg kell dorgálnod, ellen kell állnod ezeknek a 
kétségeknek!  

 
1Péter 5:8 
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán 

szerte jár, keresve, kit nyeljen el.” 
 
Péter a levelét keresztényeknek írja, nem bőnösöknek! Mert az ördög birtokában tatja a 

bőnösöket - az ördög nem ellensége a bőnösöknek.  
Van egy ilyen mondás, hogy mindannyian ugyanabban a csónakban ülünk. Te döntöd el, hogy 

hova tartozol!  
Mit fogsz tenni ezzel kapcsolatban?  
A következı versben kapjuk meg a választ: 
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1Péter 5:9 
„Akinek álljatok ellen, er ısek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévı atyafiságotokon 

ugyanazok a szenvedések telnek be.” 
 
Mondja az Ige tehát, hogy: „álljatok ellen, erısek lévén a hitben!”  
Vagyis álljatok meg szilárd talajon – vagyis neked kell megtenni az erıfeszítéseket! 
Egy másik fordítást is nagyon kedvelek: „álljatok erısen meg a ti saját hitetekben!” 
Péter az ördögrıl beszél itt.  
Az ördögöt ne úgy képzeljétek el, mint mesefilmekben szokták ábrázolni, két kis szarvacskával, 

kis farokkal – mert az emberek általában ilyen ördög-képpel rendelkeznek. Nem így van! Amikor a 
legkisebb kétségek jönnek, azok az ördögtıl jönnek, és azokat meg kell dorgálni, és elparancsolni, 
mert az már az ördögtıl van! És minden, ami az ördögtıl van, amikor ellenállsz neki, akkor az 
ördögnek állsz ellen! 

Jakab azt tanítja, hogy ha az ördögnek ellenálltok, akkor elfut tıletek! 
 
Jakab 4:7 
„Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tıletek.” 
 
Az az Ige, hogy ’elfut’ , azt jelenti, hogy valóban elmenekül elıletek. İ fog elfutni elıletek.  
De elıtte azt mondja az Ige: „engedelmeskedjetek Istennek!”  
Ez azt jelenti, hogy engedelmeskedjetek Isten Igéjének! Meg is fogjátok tenni, ha szeretitek az 

Urat! Mert Jézus Krisztust nem lehet szeretni anélkül, hogy ne szeretnéd az İ Igéjét! Nem tudsz 
Jézussal járni, nem tudsz Istennel járni, anélkül, hogy az İ Igéjével járnál együtt.  

Úgyhogy én a kétségekhez szoktam szólni: ellenállok neked, kétség, Jézus Nevében!  
Ellenállok a félelemnek! Egyszerően beszélek hozzá: félelem, ellenállok neked Jézus Nevében!  
Mert a félelmek nem Istentıl vannak. A félelmek az ördögtıl vannak!  
 
2Timóteus 1:7 
„Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erınek és szeretetnek és 

józanságnak szellemét.” 
 
Látjátok tehát, hogy a félelem az egy szellemiség! A félelem szellemi jellegő, ezért ennek a 

szellemnek ellen kell állni!  
Amikor a dolgok pont ellenkezıjére állnak, mint Isten Igéje, akkor azok mind az ördögtıl 

jönnek, és azoknak ellen kell állni!  
A Biblia nem azt tanítja, hogy: „próbálj meg ellenállni az ördögnek” – mert általában ezt szokták 

mondani az emberek, hogy: megpróbáltam ellenállni, de nem ment!  
De ezek szerint Istent nevezed hazugnak!  
Isten azt mondta, hogy: tedd meg!  
Ennek a szívedben le kell ülepednie! Isten Igéje igazság!  
Ez az elsı dolog, amit megtettem! A második pedig, hogy elfogadtam, hogy ha Isten az İ 

Igéjében mond a számomra valamit, akkor én azt meg tudom tenni, mert Isten Igéje az az İ szava 
énhozzám.  

Isten igazságtalan lenne, ha olyat mondana az én számomra az Igéjében, amit én nem tudnék 
megcsinálni! Amikor Isten az İ Igéjében a számomra mond valamit, hogy én tegyem meg, akkor én 
azt meg tudom tenni!  

Vannak olyanok, akik nem értik meg az Igét. Mondják, hogy: néha van hitem, néha meg nincs.  
A Biblia azt tanítja, hogy minden nap azáltal kell tetszeni Istennek, hogy hitünkben élünk! 
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Zsidó 11:6 
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy İ 

létezik és megjutalmazza azokat, akik İt szorgalmasan keresik.” 
 
Látjátok, hogy minden nap hitben kell lennünk!  
A Biblia azt is tanítja, hogy a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl származik.  
Nem abból kapod a hitet, hogy már egyszer hallottad, hanem az Ige újra és újra hallásából.  
Ezért soha ne engedd, hogy kudarcképek maradjanak meg az eszedben, hanem lássad magad 

azáltal, hogy amit kértél, azt már megkaptad, és az alapján cselekedj! 
Szeretnék itt egy állítást tenni! Kiirtani az azt jelenti, hogy gyökereitıl fogva megszüntetni, 

teljesen megsemmisíteni. Minden javaslatot, képet, elképzelést, álmokat, benyomásokat és érzéseket.  
Tehát azokat a gondolatokat, amelyek nem segítenek hozzá a hited növekedéséhez, azokat 

teljeséggel irtsd ki, hogy meglegyen a hited abban, amit kértél!  
Mert az emberek azt hiszik, hogy mindezek Istentıl valók. Ez nem igaz, mert az ördög maga is 

mőködik ebben a területben. Az ördög maga is fog adni neked látomásokat, érzéseket, 
elképzeléseket, képeket. Maga az ördög is tud Igéket idézni - magának Jézus Krisztusnak is idézte az 
Igét.  

Ha nem hiszed, hogy az ördög tud Igéket idézni, akkor néha csak figyelmesen hallgasd a TV-t, 
vagy a rádiót. 

Amikor a Bibliaiskolába jártam, és még fiatal voltam az Úrban, az elsı félévben jártam, az ördög 
adott egy csodálatos látomást az én temetésemrıl. Ugyanolyan valóságos volt, mint bármi más. Ez 
mind az ördögtıl volt - és az ördög pedig meghamisítja a dolgokat.  

Az ördög tudja, amit te tudsz, és azt is tudja, amit nem tudsz.  
Az Ige világosan fogalmaz: Isten hosszú életet ad nekünk.  
Ez a látomás nagyon sokáig mély benyomást tett rám, rossz irányú benyomást tett rám, addig, 

amíg föl nem nıttem az Úrban.  
Nagyon hamar megtanultam tehát, hogy ezektıl a látomásoktól nagyon gyorsan meg kell 

szabadulni.  
Javaslatok, érzések - ezektıl neked is meg kell szabadulnod minél hamarabb, ha ezek nem 

segítik a hitedet!  
Amikor valamiért imádkoztál, és ehhez a hitedhez nem segít hozzá - mert az ördög szeretné, ha 

az imád hatására hozzád érkezı áldásoktól meg tudna rabolni. 
 
Nézzük meg a négyes lépést! 
A gondolatokat mik határozzák meg? Megfigyelések, tanult dolgok, és érzékelések. Ezért 

például az én rokonságom, szüleim, akik világ életükben azt hallották, és úgy tanítottak engem is, 
hogy a gyógyulás már megszőnt az idıkkel, mert az ı gondolataikat az ı tanításaik határozták meg. 
Erre tanították ıket egész életük során.  

Ezért minden ilyen gonosz gondolattal szemben kell állnod, és minden kétséggel szemben kell 
állni, ami az elmédbe jön! Ezért nekünk mindezekkel szembe kell állnunk, ha ezek azt a gondolatot 
támogatnák, hogy Isten nem válaszolja meg az imánkat.  

Ez vonatkozik még gyülekezetekre is! Ha olyan tanításokat hallasz, amelyek hitetlenséggel és 
kétséggel teljesek. Olyan dolgokat hallasz, még abban is kétkedsz, hogy megváltást nyertél. 

Néha olyan prédikációkat hallasz, hogy teljes bőntudatod alakul ki. Pontosan úgy prédikálnak, és 
úgy kezelnek téged, mintha bőnös lennél. A gyülekezet nem bőnösökbıl áll – az ilyen 
prédikátoroknak meg kellene tanulniuk, hogy kik a hívık Jézus Krisztusban.  

Mert láttam olyan helyeket, ahol az embereket arra tanítják, hogy az üdvösségünkért meg kell 
dolgoznunk. Az üdvösségért nem lehet megdolgozni! Mert ez azt jelentené, hogy Jézus Krisztus 
vérét nem fogadjuk el, ezáltal lefokozzuk.  
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Olyan helyekre járj, ahol az örömödet vissza tudják adni! Maradj távol azoktól a helyektıl, 
amelyek a hitedet nem támogatják! Különösen akkor, ha nem abban támogatnak, hogy Isten 
megválaszolj az imáidat!  

Nagyon sokszor van olyan, hogy az emberek gyógyíthatatlan betegségekbıl gyógyulnak meg az 
én alkalmaim során! Teljesen meggyógyulnak!  - és ezek az emberek visszamennek azokba a halott 
gyülekezetekbe, ahonnan jöttek. Néha az emberek még az okkult alkalmakra is visszamennek ezután 
- és a pénzüket a gyógyulásukat követıen is azokba a halott gyülekezetekbe, vagy okkult alkalmakba 
helyezik.  

Visszamentek tehát azokra a helyekre, ahol a pásztor azt tanítja nekik, hogy a nyelveken szólás a 
múlté, a gyógyulás a múlté. És ezáltal, hogy azokra a helyekre visszamennek, tele lesznek 
kétségekkel, és hitetlenséggel, és elvesztik a gyógyulásukat. Ezáltal sokan meghalnak, mások 
majdnem a halál szélére kerülnek. 

És amikor ezek az emberek visszajönnek, másodszor már nagyon nehéz megszerezni a 
gyógyulásukat. 

 
János 5:14 
„Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé, meggyógyultál; többé 

ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!” 
 
Én úgy látom, hogy a keresztényeknek nagyon sokszor helytelenek az elképzeléseik. Amikor az 

emberek a bőnrıl beszélnek, akkor általában arra gondolnak, hogy lopnak, vagy helytelen életmódot 
folytatnak. De van egy másik fajtája a bőnnek – a keresztények ezt szokták leginkább elkövetni -, 
tudják, hogy mi lenne az igaz, és mégsem azt cselekszik.  

És ez a prédikátorok számára is vonatkozik!  
Legtöbbször azt mondják: hadd mondjam el, hogy én mit hiszek!  
De nincsen jogunk csak úgy hinni dolgokat! Egyetlen egy dologhoz van jogunk: azt higgyük, 

amit a Biblia tanít!  
Sokszor gondolják az emberek, hogy: amikor Isten majd jónak látja, akkor meggyógyít engem.  
Nem fog! Mert Istennél nincsen idıskála, Istennél minden pillanat a jelenben, most zajlik.  
Ezért meg kell ítélni azokat a dolgokat, amelyeket hallasz, hogy ha ezek negatívak, ha ezek által 

kevesebbé válsz, ha megnehezíti a szellemi életedet, ha kevesebbé leszel a hitéletedben azáltal – 
akkor ezektıl a dolgoktól el kell távolodnod!  

Járj olyan helyekre, ahol hiszik a Bibliát, és a Biblia alapján imádkoznak, és olyan helyre járj, 
ahol hiszik, hogy amit kértél imádságban, azt megkapod!  

 
Filipi 4:6-8 
„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. 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.” 

 
Pál tehát azt mondja, hogy: „mindenben!” Tehát Pál imádságról beszél!  
Pál azt is mondja, hogy: „ne aggodalmaskodjatok semmi felıl!”   
Ha Pál arra tanít, hogy ne aggodalmaskodjatok, ne nyugtalankodjatok - akkor nem is kell ezt 

megtennetek!  
Figyeljétek meg, hogy Pál hogy tanít, hogy Isten hogy válaszolja meg az imádságokat! Ahogy 

mondja a 7. versben: „a Jézus Krisztusban!”  
Ahogy nézitek a 8. verset, Pál tanítja, hogy: „azokról gondolkodjatok, amik igazak!”  
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Van nagyon sok minden, ami igaz ugyan - és ezért mondja egy társad, hogy: hallottad, hogy mi 
történt X. Y.-nal? Még prédikátorok is!  

De várjunk csak egy percet! Lehet, hogy igaz, amit történt, de kérdés, hogy tisztességes-e? 
Kérdés, hogy igazságos-e, tiszta-e, kedves-e? Kérdés, hogy jóhírő-e, van-e valami erény benne? 
Van-e valami dicséret benne?  

Ha minden leírt feltételt teljesít, akkor beszélj csak róla - mert lehet, hogy ugyan igaz, de a többi 
feltételnek nem tesz eleget. Ilyenkor bizony be kell csukni a szádat.  

Éppen most jöttünk meg Tulsából, egy nagy összejövetelrıl. Kenneth Hagin arról tanított, hogy 
egy prédikátort hogyan szólt meg egy teljes felekezet. Olyannyira, hogy még ennek a prédikátornak 
a testvérével sem tartották a kapcsolatot. Kirúgták az ı gyülekezetükbıl. Valaki idézte Kenneth 
Haginnek, hogy ez a bizonyos X. Y. mit tett – Kenneth Hagin nem tagadta.  

Az Úr emlékezetébe idézte Kenneth Haginnek, hogy: ha te idézgetsz, - mondta neki -, vagy bárki 
más, ha te idézed azt, amit másoktól hallasz, az ugyanolyan, mintha te mondtad volna róla.  

Megkérdezte Kenneth Hagintıl, hogy: miért ítélkezel az én szolgám felett.  
Megkérdezte tıle Kenneth Hagin: kinek a szolgája ez?  
Azt mondta, hogy: az enyém – az Úré. Az Úr szolgája.  
Ebbıl a leckébıl, amit az Úr adott neki, megtanulta Kenneth Hagin, hogy bizony be kell csuknia 

a száját.  
Pár évvel ezelıtt akartak egy televíziós riportot készíteni vele, egy másik evangélistáról 

kérdezték. Elmondta az interjút készítınek, hogy: ha más gyertyájának a lángját kioltjuk, azáltal a 
mi gyertyánk lángjának fényessége nem lesz fényesebb.  

Tehát ha a mi szánkkal gyilkolunk másokat, azáltal a mi fényességünk nem válik még 
fényesebbé.  

Tehát ha egy álom, vagy egy látomás, vagy egy javaslat, még igaz is, vagy nem feltétlen igaz, de 
látványos, ez nem feltétlen jelenti, hogy az Istentıl van. Még hallható hangot is hallhatsz. Ezeket 
mind meg kell vizsgálni az Ige tükrében! Ha ezek az Ige vonalán vannak, és ezek segítenek a te hited 
növekedésében, akkor mondhatod, hogy ezek Istentıl vannak.  

De ezen a területen bizony lesznek csaták.  
Amikor az ördög jön ezekkel a gondolatokkal, jön ezekkel az érzésekkel, és amikor az imakörbe 

kerülsz, akkor az ördög bizony fog adni néhány jó kis pletykát is, és ezáltal próbálja a te imáidat 
megakadályozni. Az imakörben gondolkodhatnak az emberek, hogy vajon miért nem kapnak az 
imádságaik választ – mert sokszor ezek az imakör tagok egyszerő pletykálkodókká válnak.  

Smith Wigglesworth mondta: nem az alapján lépek, amit látok, vagy amit érzek, csak az alapján 
lépek, amit hiszek. Csak a hitem alapján lépek – mondta.  

 
2Korinthus 4:18 
„Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig 

valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 
 
A hitemberek mindenhol egyformák - azok mindig a láthatatlant is látják.  
Vagyis én látom magamat abban a válaszban, amely az imádságomra megjön.  
Tehát miután imádkoztál, meg kell, hogy állj ezen a szilárd talajon.  
Volt egyszer valaki, miután meggyógyult, azt hitte, hogy ha Isten meggyógyította, akkor többet 

nem lesz semmi problémája. Úgy hitte, hogy akkor ezek a fájdalmak soha többet nem jöhetnek 
vissza. Éppen a múlt héten találkoztam egy idısebb úrral, aki elmondta, hogy másfél évvel ezelıtt 3-
4 súlyos betegségébıl meggyógyult, és most újra jönnek vissza a tünetei - és nagyon sajnálkozott. 
Azt hitte, hogy ha Isten egyszer meggyógyította, akkor az végleges.  

De milyen furcsa, hogy Jézus ezt nem így tanította! Jézus is másképp értette ezt!  
Jézus így tanít:  
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Jelenések 2:25 
„Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök.” 
 
Mert ha nem lenne ott a veszély, hogy elveszthetnék, Jézus nem mondta volna, hogy: „tartsátok 

meg, amíg eljövök.”  
Azért tanít így Jézus, mert van egy ellenség itt a világban. Így igaz: amit Isten tesz, azt megtette, 

de neked kel megtartanod, amit kaptál tıle ebben a világban. 
 
Nézzük meg az ötös lépést! 
Gondolkodjál el az ígéretek felıl. Gondolkodj el afelıl az ígéretek felıl, amelyre a kérésedet 

alapoztad! Lássad magadat abban a helyzetben, abban az állapotban, amelyet kértél Istentıl! 
Tervezgess, mintha az, amit kértél volna, már valóság lenne!  

Isten az İ Igéjét csodálatosnak tette - ha te úgy is cselekszel.  
 
Példabeszédek 4:20-22 
„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.” 

 
Isten azt mondja, hogy: egész testednek egyészség az én szavam!  
De a gyógyszer nem fog mőködni, nem fog használni számodra, ha csak az éjjeliszekrényen 

tartod!  
Ugyanígy van a Bibliával is: ha csak az ágyadon tartod, vagy az éjjeliszekrényeden, attól még 

nem fog használni neked. Isten azt mondja, hogy: az én Igém gyógyszer számodra. Vagyis: az én 
Igém, mint a gyógyszer úgy mőködik a számodra.   

És itt tévesztik el a keresztények: egy gyors gyógymódban bíznak. Azonnaliban. Hálát adunk az 
Úrnak, hogy sokszor megtörténik az azonnali gyógyulás! De itt azt mondja az Ige, hogy: „az én 
szavaimra figyelmezz, beszédeimre hajtsad füledet, ne távozzanak el a te szemeidtıl.”   

Tehát nem szabad, hogy a szemeid elıl eltávoztasd az Igét!  
Ha Isten mondja, hogy a válasz neked megvan már, akkor nagyon fontos, hogy magadat lásd a 

válasszal együtt. 
 
Ézsaiás 53:4-5 
„Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy 

ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl! És İ megsebesíttetett bőneinkért, megrontatott a 
mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az İ sebeivel gyógyulánk meg.” 

 
Filippi 4:19 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ gazdagsága szerint 

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Ha az Ige nem távozik el a szemedtıl, akkor magadat állandóan úgy látod, hogy az összes 

szükséged ki van elégítve. A gyógyulásod megvan! Tehát fogod magad látni anyagi áldásban, teljes 
egészségben.  

Bármelyik Igét is veszed az ígéretek közül, lássad magad az ígéret teljességében!  
Én ismertem egy prédikátort, aki egy beteghez készült, akiért imádkozni akart, és mielıtt 

imádkozott volna érte, megkérdezte, hogy: holnap mit fogsz csinálni?  
Az ember azt válaszolta, hogy: itt leszek az ágyban.  
Azt válaszolta a prédikátor, hogy: akkor nincs szükség, hogy én imádkozzam érted.  
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Ez a fekvı beteg megértette a lényeget. Azonnal szólt a feleségének, hogy: hívd fel a 
munkahelyemet, és mond meg nekik, hogy holnap bent leszek a hivatalban. Azt mondta a prédikátor, 
hogy: ez így jobban hangzik.  

Imádkozott az emberért, és az ember megkapta a gyógyulását. 
Lásd magadat a válasszal, és annak megfelelıen tervezz! Isten Igéje élet azok számára, akik azt 

megnyerik és egész testüknek egészség. Tehát figyelmezz Isten Igéjére!   
Még valamit szeretnék itt elmagyarázni!  
A hit a te szívedben attól még tud munkálkodni, hogy a fejedben kétségek vannak! Habár az 

emberek azt hiszik, hogy az ember szívében a hit nem tud munkálkodni, ha a fejében kétségek 
vannak. 

A gondolatok a külsı körülményeinkbıl hatnak ránk. Ne felejtsétek, el, hogy a sátán ennek a 
világnak az istene, és azokat a gondolatokat ı tudja a fejedbe helyezni. És az öt érzékszervünkön 
keresztül is kapunk gondolatokat: hallás, érzékelés, tapintás, látás alapján is.  

Ha csak azt veszed, hogy az utcán mész végig, és elmész a pékség mellett, és abban a pillanatban 
éhes leszel. Tehát ha körülnézel, lehet, hogy úgy tőnik a számodra, hogy a te imádságod nem kapott 
választ, és elkezdesz kétkedni. És a sátán elı fog segíteni abban, hogy te kétkedj. Azt fogja mondani 
neked, sugallni a füledbe, hogy: úgy tőnik, hogy Isten nem hallgatott meg. És abban a pillanatban 
kirabolt a hitedbıl.  

Egyszerre nem megy a kettı: teljesnek lenni a Szent Szellemmel, és teljesnek lenni a 
kétségekkel.  

Mert ahogy a kétségek jönnek a fejedbe, az ördög azt fogja mondani, hogy: látod, látod, hogy 
megint kétkedsz?  

Olyasmi, mint amikor gyermekkorodban bizonyára azt hitted, hogy valaki ütött meg, közben egy 
harmadik volt, aki közben gyorsan elszaladt. Az ördög azt fogja mondani, hogy: látod, látod, már 
megint kétkedsz.  

Az ördögöt futamodásra tudod kényszeríteni Isten Igéje által, ami Isten beszéde, Isten kardja!  
De hadd mondjam el nektek, hogy a fejben lehetnek ugyan kétségek, de attól még a szívedben ott 

van a biztos alap. Nem baj, ha a fejed számára lehetetlennek tőnik, amit kértél, de a szíved így szólal 
meg, hogy: hiszem, hogy amit kértem, azt megkapom!  

Arról szólunk most tehát, hogy a szívvel hogy kell hinni, a belsı emberrel.   
Emlékeztetni szeretnélek benneteket: Mózes kémeket küldött, hogy nézzék meg az Ígéret földjét, 

és tízen gonosz jelentéssel tértek vissza, ketten pedig jó jelentéssel. Mi volt a gonosz a jelentésükkel 
kapcsolatban? Az, hogy Istent hazugnak mondták? Nem! Az, hogy csúnya vicceket meséltek? Nem, 
nem. Mit tettek? Hitetlenül jöttek vissza, hitetlenséget szóltak: nem tehetjük meg ezt!  

Az alapján beszéltek, amit láttak. Azt mondták, hogy: óriások laknak a földön. Nagyon kicsinyek 
vagyunk az ı szemükben. Tehát a látásban jártak, és nem a hitben.  

De Káleb és Józsué hitben jártak. Azt mondták, hogy: az Úr velünk van. Azt mondták, hogy: ha 
Isten velünk, akkor teljesen mindegy, hogy ki, aki ellenünk van.  

Mert az mindig gonosz beszéd, amikor úgy szólalsz meg, hogy: milyen rossz. Ne arról beszélj 
többet, hogy milyen hatalmas óriásokkal vagy körülvéve! Beszélj arról, hogy milyen hatalmas 
Istened van. Beszélj azokról az Igékrıl, amelyek biztosítják a te imádságodra a választ, és állj ellen a 
kétségeknek!  

Sajnos vannak kétkedık a gyülekezetben is! Sokszor megpróbálnak hatással lenni rád. A 
kétkedés pedig gonosz, és az nagyon helytelen dolog, Istent kétkedésbe venni. 

 
Ézsaiás 43:25-26 
„Én , én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bőneidrıl nem emlékezem 

meg! Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál!” 
 
Isten azt mondja, hogy: „juttasd eszembe az Igémet!”  
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Az ördög pedig jön, és azt fogja mondani, hogy: de látod, bőnbe estél, hibáztál, Isten nem fog 
meghallani.  

De figyeld: Isten azt mondja, hogy: „eltörlöm álnokágaidat, nem emlékezem többé rájuk.”  
Ha İ nem emlékszik a rosszra, akkor úgy tudok Isten jelenléte elé lépni, mintha soha semmi 

rosszat nem tettem volna.  
És utána azt mondja Isten, hogy: „juttasd eszembe, no pereljünk. Beszéld el a dolgaidat, hogy 

igaznak találtass.”  
Imádságról tanít Isten.  
Mit ért ezalatt Isten, hogy: „juttasd eszembe?” 
Emlékeztesd İt az Igéjére! Emlékeztesd İt az ígéreteire, amelyeket az Igében adott neked! És 

ha Isten azt mondja nekem az Igében, hogy: „juttasd eszembe” - akkor én bizony az eszébe 
juttatom! 

Smith Wigglesworth ezt tanította: Isten gyönyörködik az embereiben ilyen fajta hittel. Mikor azt 
mondod Istennek: Istenem, megígérted, most tedd meg! 

 
Nézzük meg a hatos lépést! 
Akkor, amikor fent vagy, ébren vagy, akkor Isten hatalmasságáról gondolkodj, és az İ jósága 

felıl. Amikor reggel felébredsz, akkor arról gondolkodj, hogy milyen hatalmas Isten, és ne a 
problémáidról. Ne az óriásokat lássad! Vagyis a válaszon legyél! 

Nézzük meg, hogy az apostolok mi tettek, miután üldözték ıket! 
 
Apostolok Cselekedetei 4:23 
„Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a fıpapok és a 

vének mondottak nékik.” 
 
Elmentek a sajátjaikhoz. Vagyis neked is oda kell menni, amikor bajban vagy! 
 
Apostolok Cselekedetei 4:24 
„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.” 

 
Nézzétek, mi volt az elsı, amit mondtak: „Uram, te vagy az Isten!”  
Arról kezdtek beszélni, hogy milyen hatalmas az Isten! Nem a problémáról gondolkodtak! Arról 

gondolkodtak, hogy milyen hatalmas Istenük van, milyen hatalmas İ!  
A következı 4-5 versben csak errıl beszélnek. 
 
Apostolok Cselekedetei 4:29-31 
„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.” 

 
Az emberek izgatottá válnak, amikor az erı remegésbe hozza a helységet. Nézzétek meg, 

micsoda nagy izgalom az!  
Voltam egyszer egy sátoros összejövetelen - ez akkor történt, amikor még fiatal voltam az 

Úrban. Az evangélistával már ott voltunk jóval elıtte. Láttam egy nagy, hatalmas sátrat remegni. Két 
sátor volt tulajdonképpen. Az egyikben imádkoztunk - és akik késıbb jöttek, azok errıl lemaradtak.  

Az Apostolok Cselekedetei 2. részében töltekeztek be elıször az apostolok Szent Szellemmel - 
de tudjátok, hogy sok újratöltıdés van Szent Szellemben.  
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Amikor tehát ébren vagy, akkor számláld az áldásokat az Úrban, hogy milyen jó, és milyen 
hatalmas az Isten! Emeld föl a szívedet az Úrhoz, és úgy dicsérd az Urat! Amit İ tett érted, és azt, 
amit most tesz érted! 

Tanítja az Ige, hogy: „minden lehetséges annak, aki hisz!” Annak, aki hisz!  
 
Nézzük meg a hetes lépést! 
Minden egyes imádság, amit kértél, legyen kapcsolatos a hitkijelentéseiddel - a kétkedések 

helyett. 
Miután tehát az elsı alkalommal imádkoztál, és visszajössz újabb imádságért ezen a területen, 

akkor már csak egy ima megállapítást szabad elmondani! Annyit lehet elmondani, hogy: hitem van 
abban, amit imádkoztam. Azt lehet mondani, hogy: hiszem, hogy megkaptam, amiért imádkoztam!  

Ugyanolyan könnyen tudod megtenni ezeket a hit állításokat, mint amilyen könnyen beleesünk a 
hitetlenség állításaiba. Ugyanolyan könnyen lehet hitgondolatokat alkalmazni, mint a hitetlenség 
gondolatait.  

 
Efezus 6:18 
„Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idıben a Szellem által, és 

ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” 
 
Minden imádság és könyörgés ide tartozik!  
Mi, amikor a hét lépést taglaljuk, akkor csak egyfajta imádságról beszélünk. Ezek a lépések, 

amelyek ezt a fajta imádságot meghatározzák, a többi fajta imádságnál nem vonatkoznak.  
Mint ahogy nagyon sokfajta sportág van, és minden egyes sportágban más szabályok érvényesek. 

Az ima, az ima – de nagyon sok fajta, különbözı fajta ima van. És a különbözı imádságokhoz 
különbözı szabályok vonatkoznak.  

Amikor focit játszunk, akkor nem a kosárlabda szabályokat tartjuk be, és ezt szükséges 
megérteni! 

Itt mi arról beszélünk, hogy a szükségeid legyenek megadva. Arról beszélünk, hogy el tudjunk 
fogadni dolgokat, azokat, amelyeket Isten ígér nekünk. Megvan a jogunk, hogy higgyük, hogy 
Istentıl ezt megkapjuk.  

Másfajta imádságoknál nem használod ezeket a szabályokat.  
Mint ahogy Jézus imádkozik a kereszthalála elıtt a Mennyei Atyához. Ahogy Jézus mondja, 

hogy: „legyen meg a Te akaratod, és ne az én akaratom!”  
De az emberek ezt is - hibásan -, megpróbálják minden fajta imádságra alkalmazni. Ezek a 

tudatlan emberek. Ez pontosan olyan, mint amikor futball játékszabályokat akarsz alkalmazni 
kosárlabdánál.  

Ha a bőnös az oltár elé jön, és megtér, akkor nem úgy imádkozunk, hogy: legyen meg a te 
akaratod - mert tudjuk, hogy az Atya akarata az, hogy ıt megváltsa. 

Az egyik nagy oktató azt mondta, hogy nem illı dolog Istent újra és újra és újra megkérni 
ugyanarról a dologról! Mikor már egyszer megkérted, akkor ugyanolyan módon ne imádkozz érte 
még egyszer, mert ha megtennéd, akkor kétségekben lennél. Hanem inkább emlékeztesd Istent az İ 
Igéjérıl, és várd a választ, és dicsıíts Istent ezért. Ilyen módon hitben tudsz maradni.  

Ezért nem jó, ha a gyógyító sorokba újra és újra kijössz - csak bizonyos körülmények között.  
Itt bizony az emberek nagyon sokszor eltévesztik!  
Az Igéken alapuló Jézus is volt, hogy kétszer tette rá a kezét ugyanarra a betegre, de csak 

egyszer imádkozott érte.  
Amikor kimész a gyógyító sorba, akkor azt kell mondanod, hogy: Uram és nem úgy megyek ki, 

mint a többiek, én hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat. És amikor kimegyek a gyógyító sorba, 
akkor Jim Sanderssel egyességben leszek, hogy én megkaptam a gyógyulásomat – vagy bárki más, 
aki rád teszi a kezét, azzal legyél gyességbe. 

Jöhetsz tehát újra ki a gyógyító sorba egy másik alkalommal, de maradj hitben!  
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Mert ha azt mondod, hogy: nem gyógyultam meg - és azért újra és újra és újra mész a sorba, és 
újra elmész a gyógyító sorba, akkor csak a hitetlenségedet hosszabbítod!  

Ha a hitetlenségben maradsz, és úgy próbálod a gyógyulásodat megkapni, akkor semmi nem fog 
történni!  

Ezt nagyon fontos megérteni! 
Azt is fontos megérteni, hogy miután meggyógyultál, vagy egy bizonyos kort elértél az Úrban, a 

saját hitedet kell használnod a gyógyulásodhoz! Mert nem tudsz világ életedben egy másik 
keresztény hitébıl megélni!  

Ezért nagyon fontos, hogy ezt kiigazítsuk! 
És ennek sok köze van az imádsághoz is.  
Kenneth Hagin egyszer elmesélte, hogy volt egy nagy összejövetelen - pontosabban két 

alkalommal is megtörtént, de annyira klasszikus a példa, hogy fogom használni. Az történt ugyanis, 
hogy egy pásztor felesége a kórházban feküdt rákbetegségben, és olyan súlyos volt az állapota, hogy 
az éjszakát az orvosok már nem remélték, hogy túléli. Ezért tehát közösen összejöttek imádkozni, az 
egész gyülekezet - és az asszony szépen fejlıdött.  

Az orvosok azt mondták, hogy csoda történt. A következı este az asszony fölkelt, azt mondta, 
hogy: imádkoznunk kellene, hogy az Úr befejezze a gyógyulást – és újra imádkoztak. Az Úr azt 
válaszolta Kenneth Haginnek, hogy: látod, az emberek kiveszik a munkát a kezembıl.  

Mert az elsı este imádkoztak hitben, és a gyógyulást odahelyezték az Úr kezébe. A második este 
pedig imádkoztak, és nem voltak hitben, úgyhogy kivették az Úr kezébıl a dolgot.  

Az imacsoportoknak nagyon kellene figyelni erre, hogy hitben kell maradniuk, és dicsıíteniük 
kell az Urat!  

Ezt kellett volna csinálnia a pásztornak is: az összes hívıjével együtt csak dicsıíteni az Urat.  
Egyik alkalommal Smith Wigglesworth imádkozott egy emberért, a következı este visszajött ez 

az ember, és újra beállt a gyógyító sorba. Azt mondta neki Smith Wigglesworth hogy: tegnap este 
imádkoztam érted.  

Azt válaszolta az úr, hogy: igen, de tegnap nem gyógyultam meg.  
Válaszolta neki, hogy: ne beszélj hitetlenségeket és kétségeket az én soraimban! Megragadta, és 

egy hatalmas rúgással eltávolította a színpadról: te már meggyógyultál, csak nem tudod még.  
Én nem szoktam így eljárni, de ez az igazság! Mert az emberek az érzékszerveik alapján járnak, 

és nem a hitben járnak.  
Ez egy nagyon fontos terület!  
Egy másik alkalommal Kenneth Hagin egy másik gyógyító alkalomra ment el. Volt egy pásztor 

ismerıse, aki rákbetegségben haldoklott. Egy nagyon híres evangélista embert kértek meg imára, és 
az imádkozott az ember gyógyulásáért.  Miután befejezte az imádságot, odafordult a pár ezres 
gyülekezethez: hányan fogtok még imádkozni – kérdezte. Majdnem mindannyian felemelték a 
kezüket – kivéve Kenneth Hagint.  

Azt mondta az illetı, hogy: én már nem fogok, mert az én imádságomat Isten már megválaszolta.  
És ahogy Kenneth Hagin mondta: az ember meggyógyult, de csak két-három ember hite által.  
Ez a pásztor szinte a halálból támadt fel, meggyógyult. Azt gondolta, hogy a több ezer ember 

hite által gyógyult meg, pedig csak egy pár ember volt ott, aki igazi hitben imádkozott, aki valóban 
hitte, hogy ı megkapta a gyógyulását.  

Tehát miután az imádat elmondtad, ezt követıen csak hitben történı megvallásokban maradj!  
Elmondhatod, hogy: Isten Igéje igazság. Isten meghallgatta az imámat!  
Legalább olyan könnyő ezt elmondani, mint egy hitetlenség-állítást kimondani.  
Amikor a hitgondolatokat gondolod, és a hit-állításokat kimondod, akkor a szívedet kivezeted a 

legyızöttségbıl a gyızelem felé. És az imaéletben soha nem fogadod el azt a választ, hogy: nem.  
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Nézzük tehát át még egyszer azt a hét lépést, ami által válaszainkat elnyerhetjük az imádságokra! 
Ezeket a lépéseket mindannyiunknak követnünk kell! 
Az elsı lépés, hogy el kell határozni, hogy mit szeretnénk Istentıl. Találd meg azokat az Igéket, 

amelyek az alapja lesz az imakérésednek!  
Második lépés, hogy kérd meg Istent arra, amit szeretnél! És amikor kéred, amikor imádkozol, 

akkor higgyed, hogy megkapod! És fejleszd fel a hitedet olyan szintre, hogy nem nézel a 
körülményeidre, nem nézel a látható dolgokra. 

A harmadik lépés, hogy tagadd meg a hitetlenséget! Minden egyes gondolat és kép, amely a 
kétkedést hozza, parancsold el! A gondolatainkat a tanítások, a körülményeink, a megfigyeléseink 
határozzák meg. İrködni kell a gonosz gondolatok felett! Ez azt is jeleni, hogy ha szükséges, akkor 
el kell távolodni azoktól az emberektıl, azoktól a csoportoktól, akik hitetlenséggel akarnak minket 
táplálni. 

Az ötös lépés, hogy folyamatosan gondolkodj el az ígéretek felıl! Lássad magad annak a 
valóságában, amit kértél!  

A hatos lépés, hogy Isten hatalmasságáról gondolkodj, és az İ jósága felıl. Amikor reggel 
felébredsz, akkor arról gondolkodj, hogy milyen hatalmas Isten, és ne a problémáidról. Vagyis a 
válaszon legyél! 

A hetes lépés: minden egyes imádság, amit kértél, legyen kapcsolatos a hitkijelentéseiddel - a 
kétkedések helyett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


