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ALAPTANÍTÁSOK 
Imádság 2. – Fontos tudnivalók 

 
Márk 16:17-18 
„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új 

nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: 
betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” 

 
Az imáinkat az Atyához kell címezni, Jézus Nevében. Ez az, ami biztosítja az imáink 

válaszolását.  
Jézus nekünk adta a jogot, hogy használhassuk az İ Nevét. Ezt a Nevet kell használnunk, amikor 

az egyéni szükségeinkért imádkozunk, és akkor, amikor az ördöggel kell szemben állnunk.  
Az Ige azt mondja, hogy: „az én nevemben ördögöket őznek.” 
Jézus 70 tanítványt jelölt ki, és kiküldte ıket a világba. 
 
Lukács 10:17 
„Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is 

engednek nékünk a Te neved által!” 
 
Pál apostol kiőzött egy gonosz szellemet egy szolgálóleányból.  
 
Apostolok Cselekedetei 16:16-18 
„L ın pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgálóleányka jöve elınkbe, 

akiben jövendımondásnak szelleme volt, aki az ı urainak nagy hasznot hajta 
jövendımondásával. Ez követvén Pált és minket kiált, mondván: Ezek az emberek a 
Magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon 
át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a szellemnek: 
Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belıle. És kiméne abban az 
órában.” 

 
Ha visszamegyünk a Márk 16-ra, ott azt fogjuk olvasni, hogy: „az én nevemben új nyelveken 

beszélnek, ha halálost isznak, meg nem árt nékik” – ez nem azt jelenti, hogy valóban meg kell 
innunk a halálos mérgeket, hogy valamit bebizonyítsunk, hanem azt jelenti, hogy ha véletlenül ilyen 
méreg kerül a testünkbe, követelhetjük a védelmünket.  

Jézus azt mondja: „az én nevemben” – ördögöket őzünk, az İ Nevében új nyelveken szólunk, az 
ı Nevében tudjuk követelni a védelmünket, ha mérges anyagokat érintünk és iszunk, és az İ 
Nevében tudjuk megtenni, hogy betegekre vetjük kezeinket, és azok meggyógyulnak. Az İ Nevében 
van ez a hatalmunk, hogy követelhetjük ezen dolgokat.  

De jegyezzük meg: az Ige azt mondja, hogy mi tesszük a kezeinket a betegekre. Nem Jézus, és 
nem a Szent Szellem teszi a kezét a betegre! Mi tesszük a kezeinket a betegekre, és azok 
meggyógyulnak Jézus Nevében.  

Mi vagyunk azok, akik nyelveken szólunk. Neked kell a nyelveken szólást kimondanod, 
pontosan úgy, mint neked kell a kezed a betegre tenni. A Szent Szellem adja a kiejtést, neked kell 
kimondani.  

Ez a mi jogunk Jézus Nevében. Mindenki számára tartoznak ezek az elıjogok, nem csak a 
speciális elhívottak számára. Minden egyes gyermeke Istennek rendelkezik ezzel a joggal, hogy 
használja Jézus Nevét, és nem kell, hogy a hitünkért küzdjünk ebben az esetben, mert itt az Ige nem 
említi a hitet.  

Nem kell tehát, hogy a hitünkért megharcoljunk! Egyszerően arról van szó, hogy követeljük a 
jogokat, amelyek hozzánk tartoznak, és azokat bátran használjuk.  

Jézus Neve az enyém, mint ahogy hozzám tartozik a kezem és a lábam is.  



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

 

9/2 Jim Sanders – Alaptanítások: Imádság 2. 

 

Vannak emberek, akik imádkoznak, imádkoznak, de az eredmények nem mutatják, hogy az 
imáiknak lenne bármilyen értéke.  

Meg kell vizsgálnod magadat: várod-e az eredményt, miután imádkoztál, és ha nem, akkor nincs 
szükség arra, hogy imádkozz.  

Mint ahogy egy üzleti vállalkozásban jogosan elvárják a profitot, a  hasznot, ugyanúgy el kell 
várnod az eredményt, amikor imádkozol.  

Az ima a legeslegfontosabb dolog!  
A kereszténység egy élı dolog, és egy élı Istenhez imádkoznak, és a hitükkel kell megérinteni 

Istent.  
Nemcsak a levegıbe beszélünk tehát, hanem az eredményért kell imádkoznunk. Minden dolog, 

amelyet Isten a számunkra megad, azt imán keresztül tudja megadni, és addig ez nem válik 
valósággá, amíg nem tesszük meg az ima összeköttetéseinket. Vagyis keresd meg, hogy hol a baj, és 
amikor megtalálod, akkor gyökerestıl gyomláld ki a hitetlenséget és a kétséget!  

Az Atyához megyünk, Jézus Nevében, úgy, ahogy Jézus tanította nekünk.  
Létezik az egy akaraton elmondott ima. Hatalmas erı van abban az elmondott imában, amikor 

ketten, vagy többen egy akarton imádkoznak a szükséges dolgaikért.  
Azt hiszem, hogy elıször egy pár nagyon fontos dolgot kell leszögeznünk az imáról!  
Smith Wigglesworth tanítása szerint úgy kell hinnünk Istenben, hogy akár ezer emberen 

keresztül is, de Isten eljut hozzád, hogy a kérésedet megválaszolja.  
Tudjátok, amikor megkérdezzük az embereket, hogy megkapták-e már azt, amiért imádkoztak, 

amiben hittek, azt válaszolják: remélem, hogy Isten meghallott engem!  
Azt mondtam erre, hogy: nem, nem! Mert az Ige azt mondja, hogy ha hiszed, hogy megkapod – 

nem azt, hogy ha reménykedsz, hogy megkapod! Nem azt mondja az Ige, hogy addig kell 
folyamatosan kérni, amíg a választ nem kapod meg!  

Amikor imádkozol, akkor hinned kell, hogy megkapod! Amikor hiszed, hogy megkapod, akkor 
nem kell egész éjszakán át imádkoznod. Akkor az ágyba lehet menned, békességgel tudsz aludni. 
Tudod, hogy Isten meghallotta az imádat, és megválaszolja.  

Ezért vannak olyan fontos dolgok, amelyeket tudnod kell az imával kapcsolatban.  
Az elsı dolog, hogy az Atyához kell imádkoznod Jézus Nevében. 
 
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.” 

 
Amikor Jézus ezeket a szavakat szólta, a földön volt még, és azokról a napokról beszél, 

amelyekben most mi jelenleg élünk. Mert még nem jött el a Kálvária ideje, még nem halt meg, és 
nem temették el, amikor itt szól. Még nem támadt fel a halálból. Az Újszövetség még nem teljesedett 
be.  A véráldozatát még nem mutatta be a mennyei Szentek Szentjébe. Az İ vére a pecsét az új 
szövetségünkön. Az emberiségnek megvolt a megváltás ígérete, de még nem kapta meg. Az örök 
életet megígérte az Atya, de még nem kapták meg. Senkinek nem volt még a szellemi újjászületése 
meg. Megvolt az ígéretük erre, de csak az Újszövetség kereteiben kapható meg.  

Az új szövetségrıl prófétáltak az Ószövetségben. Az Ószövetség idején az ember szíve nem 
tudott újjászületni. Ezért volt az, hogy folyamatosan bőnt követtek el. Nem tudtak mást tenni, mint 
hogy bőnt követtek el. Az Ószövetség legnagyobb szentjei is bőnt követtek el. Ha megbocsátást 
nyertek az egyik bőnükre, egy másik bőnt követtek el, mert a természetük rossz volt. Az eredetük, a 
szívük eredete rossz volt. Elfedezést nyertek az ı bőneik.  

Isten ígéretet tett arra, hogy ezt a volt szívet, ezt a múltbeli szívet kiveszi belılünk, és új szívet 
ad helyette. Új szellemet helyez belénk.  
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Ezékiel 11:19 
„És adok nékik egy szívet, és új szellemet adok belétek, és eltávolítom a kõszívet az ı 

testükbıl, és adok nékik hússzívet;” 
 
Ez az Újszövetségben vált lehetségessé.  
Jézus azt tanítja itt a tanítványainak, hogy miután İ a Kálvárián meghal, és feltámad a halálból, 

utána ık az Atyához imádkozhatnak az İ Nevében.  
Az imádságnak tehát legális alapokon kell nyugodnia, és az Atyához kell szólnia Jézus Nevében. 

Nem Jézushoz kell imádkoznunk! Ez Jézus utasítása volt így! A tanítványok megkérték Jézust, amíg 
itt a földön volt velük, hogy tanítsa meg ıket imádkozni.  

Sokszor az emberek imádkoznak, és hozzáteszik, hogy: akkor Atyám, hogy ha ez a te akarod!  
De ennek az Igének nincs ilyen kiterjesztése.  
„Amit csak kértek az Atyától az Én Nevemben, megkapjátok!”   
Tehát ez kell, hogy legyen az İ akarata, mert különben nem mondta volna az Igében.  
Jézus, amikor azt mondja, hogy: „amit csak kérni fogtok az Atyától az én Nevemben, megadja 

néktek” - és a 24. versben így folytatja: „hogy a ti örömetek teljes legyen.” 
Az örömünk nem tud kiteljesedni, ha nincs munkahelyünk, és ha a gyermekeink betegek. Az 

örömünk nem tud kiteljesedni, ha a testünk tele van fájdalommal. Az örömünk nem tud kiteljesedni, 
ha a ház körül tejes problémákban vagyunk. 

Jézus azt tanítja itt, hogy az Atyától, amit csak kérünk, megadja nekünk, hogy az örömünk teljes 
legyen!  

A titok az ilyen fajta imádsághoz, a kulcs ezekben a szavakban rejlik: „amit csak kérni fogtok az 
Atyától az én Nevemben.”  

Az imáinkat az Atyához kell megcímeznünk Jézus Nevében.  
A következı fontos dolog, hogy hinnünk kell, hogy megkapjuk. 
 
Márk 11:24 
„Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek.” 
 
Isten a hit Istene. Mi hit gyermekei vagyunk a hit Istennek. Isten a hit alapelvein keresztül 

mőködik. Hit által üdvözülünk. 
 
Efezus 2:8-9 
„Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által ; és ez nem tıletek van: Isten ajándéka ez; 

Nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék.” 
 
Hitben járunk, és nem látásban.  
A hit imája az az ima, amelyet Isten meghallgat. Azt mondja az Ige, hogy szíved minden 

kívánságát megkaphatod, hogy ha hiszed, hogy megkapod.  
Elıször hinned kell, bárhogy is van.  
A legtöbb ember elıször szeretné megkapni, és aztán majd hinni benne. De elıször az jön, hogy 

hiszel benne.  
Ha az emberek abbahagynák, hogy ugyanazért a dologért hosszasan, folyamatosan, rendszeresen 

imádkoznak, és helyette elkezdenének hálát adni, a válasz ott lenne.  
Helyette még tovább, és még tovább imádkoznak hitetlenségben.  
Ha az illetı újra és újra megkéri ugyanazt a dolgot, akkor nem hiszi el, hogy az elsı alkalommal, 

amikor kérte, megkapta. Ha elhitte volna, hogy az elsı alkalommal, amikor kérte, megkapta, akkor 
most már csak köszönné - és akkor megnyilatkozódna a valóságban.  

Az a hit, amelyrıl Jézus tanít a Márk Evangéliumában, az a szívbıl jövı hit, szellemi hit - nem a 
fejünkbıl eredı hit.  
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Abban neveltek minket, hogy mindig a fejünk alapján járjunk. Azt kell megtanulnunk, hogy a 
szívünk alapján hiszünk, még akkor is, ha annak az evidenciáját a szemünkkel, a fizikai 
érzékszerveinkkel nem látjuk.  

Ez ugyanígy igaz a fizikai gyógyulásra.  
Úgy tőnik, hogy sokkal nehezebb a hitünket használni a fizikai gyógyulás esetében, mint bármi 

másnál. Mert a testünk folyamatosan jelen van az összes fizikai tünetével, és fájdalmával.  
A legtöbb ember akkor tudja csak elhinni, hogy Isten meghallgatta ıt, ha a fizikai állapota 

javulni kezd, vagy amikor a tünetek már elmúltak. Mindenki könnyen el tudja hinni azt, amit lát. 
Amit Jézus itt tanít az az, hogy hinnünk kell, amikor imádkozunk, és utána, késıbb majd 
megkapjuk.  

Ez az az út, ahogy én imádkoztam az életemben mindig, és ezért szent egészségben járok.  
Amikor a szívem kívánságairól imádkoztam, és hittem, hogy amikor kérem, megkapom - 

nemcsak a gyógyulásra igaz ez, hanem az életünk minden más területére is. Mindegy, hogy mi ez a 
szükség, legyen ez anyagi jellegő, legyen szellemi jellegő, legyen pénzügyi jellegő – ez az az út, 
ahogy megkapjuk.  

Smith Wigglesworth azt mondja, hogy az emberek hamar készek arra, hogy föladják, ha nem 
látják azonnal, hogy megkapták. Azt mondja, hogy ez azt bizonyítja, hogy soha nem hittek Istennek, 
már az elsı helyen sem.  

Gyakran van, hogy Isten lehetıvé teszi, hogy a hitünket az utolsó percig megpróbálják. Ha hiszel 
Istennek, akkor ezeket a próbákat mind kiállod.  

Voltam már ezen az útón, és ezt megtapasztaltam.  
Arra is képes vagy, hogy nevetsz, amikor a legkeményebbé válik az út. Nem mindig úgy érzed 

igazán, hogy nevetned kellene, de rákényszerítem magam, hogy az ördög képébe nevessek. 
Mosolygok a képébe, és azt mondom: hiszek Istenben!  

Ezt tette Pál is, amikor Rómába vezetı hajóúton volt, és úgy tőnt, hogy minden reményét 
elvesztette már.  

 
Apostolok Cselekedetei 27:25 
„Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, 

amint nékem megmondatott.” 
 
Amikor nekik a viharos tengerrel kellett szembesülniük - nekünk pedig az élet viharaival kell 

szembesülnünk, és megállhatunk az élet viharaival szemben Pál hitével: „mert hiszek az Istennek, 
hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.”  

A harmadik nagyon fontos dolog, amire emlékeztetnünk kell magunkat: bocsáss meg, amikor 
imádkozol.  

 
Márk 11:25-26 
„És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; 

hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem 
bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” 

 
Mielıtt reménykedve várnánk, hogy választ nyernek az imáink, mindenkinek meg kell 

bocsátanunk, aki valaha is rosszat tett nekünk.  
Nem tarthatunk fel senki ellen megbocsátatlanságot, haragot, ha szeretnénk, hogy az imáink 

Isten kegyelmi trónja elé jussanak. Egy meg nem bocsátott szívbıl az imáink nem jutnak el oda.  
Senkinek nem lehet addig úgynevezett jó imaélete, amíg a szívében meg nem bocsátott mindenki 

más felé. 
Nem lehet a szívünkben győlölet, keserőség, bosszú valaki felé.  
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Nem vagy felelıs a másik ember életéért, csak a saját életedért vagy felelıs. Ami a másik ember 
szívében van, az téged nem akadályozhat. Ami a te szívedben van a másik ellen, az akadályozhat 
téged.  

Ezért a belsı emberünkre minden szorgalmat kiterjedıen figyelnünk kell! Ezért nem engedhetjük 
meg a keserőségnek még a legkisebb gyökerét sem, az irigység legkevesebbjét sem, és a bosszú 
szikráját sem engedhetjük ott meg, mert nyomorékká teszi a szellemi életünket. Leállítja az 
imaéletünket, és leállítja a hitünket, és hajótörötté tesz téged.  

Egyszer egy ember azért kért imádságot, hogy többet ne legyen gondja az ördöggel. Azt 
válaszoltam neki, hogy: nem ismerek senkit, aki szabad lenne az ördögtıl való bajoktól - még én 
sem.  

Azért nem imádkozhatunk, hogy ne legyen több összezördülésünk az ördöggel, de meg tudjuk 
tanulni, hogy hogyan kell a hatalmunkat gyakorolni fölötte.  

„Álljatok ellen az ördögnek, és megfut tıletek!” 
Az Ige azt tanítja, hogy Isten asztalt terít nekünk, a mi ellenségeink elıtt. Jézus is ott van az 

ördög jelenlétében ennél az asztalnál. Jézus ott van, amikor az ellenség a kétséget, a hitetlenséget 
hozza. És mi ott ülhetünk a gyızelem asztalánál, és a megszabadulásnál Jézussal együtt! Az 
ellentmondó körülmények ellenére ott ülhetünk a gyızelem asztalánál – hisszük, hogy megkaptuk. 

 
A négyes pontra megyünk!  
Ez annyit jelent, hogy megbízol, ráhagyatkozol a Szent Szellemre az imaéletedben. Amikor 

lehetıvé tesszük a Szent Szellemnek, hogy rajtunk keresztül imádkozzon, hogy segítsen a mi 
imaéletünkben, akkor megdöbbentı eredményeket fogunk látni az imaéletünkben. 

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

ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” 
 
Látjátok, hogy sokfajta imádság van.  
Mennyire nélkülözhetetlenül szüksége van a népnek az imára.  
Ugyanígy milyen nélkülözhetetlenül szüksége van a gyülekezetnek az imára, és az egyéneknek 

mennyire szükségük van az imádságra! Semmi nem tudja helyettesíteni, pótolni az ima helyét a 
családunk szükségeinek betöltésében.  

Bízzál meg, hagyatkozz rá a Szent Szellemre az imaéletedben! 
 
Róma 8:26-27 
„Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van ami erıtlenségünkben. Mert azt, 

amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem 
gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.” 

 
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.” 

 
A keresztények a világon mindenhol imádkoznak az értelmükkel, de nem mindenhol, és nem 

mindig imádkoznak a szellemükkel. Legtöbbször nem is tudják, hogy lehetıség van rá, hogy ez 
lehetséges.  

Néhányan annyira tudatlanok errıl, hogy annyit tudnak csak, hogy a nyelveken való imádság 
már elmúlt az idıkkel.  

Ha ez így igaz lenne, akkor nekünk ma hogyan kellene imádkoznunk szellemmel?  
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Az biztos, hogy a korinthusi keresztényeknek nem volt egy olyan imaeszköz a kezükben, amely 
nekünk már nem adatna meg. Nekünk ma ugyanazok az imaeszközök megvannak!  

Pál azt tanítja, hogy amikor nyelveken imádkozott, akkor a szellemébıl imádkozott.  
Amikor te nyelveken imádkozol, akkor a te szellemed imádkozik a Szent Szellem által.  
Hasonlatosan: a te szellemed könyörög úgy, ahogy a Szent Szellem adja azt.  
Az én imaéletemben is voltak olyan kimondhatatlan fohászkodások, amelyeknek nem tudtam 

szavakat ölteni. Egészen mélyen, belülrıl jövı kimondhatatlan fohászkodások törtek fel belılem.  
Ezek a fohászkodások, kimondhatatlan könyörgések, a belsı szellemi lényünkbıl törnek föl. 

Amikor ez megtörténik velünk, akkor a Szent Szellem segít nekünk imádkozni.  
Az egyik fordítása szerint, vagyis a görög eredeti fordítás szerint: „a Szellem maga könyörög 

érettünk, olyan fohászkodásokkal, amelyek nem kimondhatóak a számunkra.”  
Nem a mindennapi szavaink számára van. A nyelveken való szólás nem a mindennapi 

beszédünkhöz hasonlít. Vagyis ez a fajta beszéd a más nyelveken, a különbözı nyelveken való 
szólást foglalja magában.  

Pál azt tanítja, hogy a Szent Szellem segít az imaéletünkben.  
Miért? Mert nem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk, és ezért a Szent Szellem jön, és könyörög 

érettünk. 
Ez az, amit a Róma 8:26 mond a számunkra: 
 
Róma 8:26 
„Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van ami erıtlenségünkben. Mert azt, 

amit kérnünk kell , amint kellene, nem tudjuk ; de maga a Szellem esedezik miérettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal.” 

 
Mert nem mindig értünk mindent azzal kapcsolatban, amit imádkozunk, de a Szent Szellem 

megérti. Amikor lehetıvé tesszük, hogy İ imádkozzon rajtunk keresztül, hogy segítsen nekünk az 
imaéletünkben, akkor döbbenetes eredményeket kapunk az imaéletünkben. Ha részleteket tudok meg 
afelıl, hogy ilyenkor mirıl imádkozom, akkor hiszek azokban, és azokat megkapom.  

Vannak dolgok, amikor tudjuk, hogy ezekért kellene imádkoznunk, de nem tudjuk, hogy hogyan 
kellene értük imádkoznunk. A Szent Szellem tudja, és İ tud segíteni nekünk - és akkor könnyebben 
kapunk hitelt a szükségünk betöltésére, mint az élelmünk, a ruházatunk, és így tovább.  

Vannak olyan helyzetek az életünkben, amiért nem olyan könnyő imádkozni.  
Megmondtam az Úrnak, hogy: Uram nem tudom, hogy a gyermekeim felıl pontosan hogy 

imádkozzam, amikor tudom, hogy van probléma.  
Ilyenkor egyszerően elkezdek nyelveken imádkozni, és mielıtt az imámat még befejezném, 

tudom, hogy már megjött a válasz.  
 
Az ötös pont, amit szeretnénk most átfedni, ez a közbenjáró imádság.  
Errıl részletesebben majd a késıbbiekben szólunk. 
 
Róma 8:26 
„Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van ami erıtlenségünkben. Mert azt, 

amit kérnünk kell , amint kellene, nem tudjuk ; de maga a Szellem esedezik miérettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal.” 

 
A közbenjáró imádság nem érted van! A közbenjáró az a személy, aki elfoglalja egy másik 

személy helyét. Ilyenkor te egy imaharcos vagy, akit a Szent Szellem használ, és ilyenkor valaki 
másért könyörögsz a Szent Szellem által.  

Minden Szent Szellemmel betöltekezett hívı elvárhatja azt a Szent Szellemtıl, hogy segítsen 
könyörögni. Ez a közbenjárás lehetséges valaki más üdvösségéért, gyógyulásáért, vezetéséért, vagy 
bármi másért.  



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

 

9/7 Jim Sanders – Alaptanítások: Imádság 2. 

 

Azt is magában foglalja, hogy dolgokért imádkozunk, vagy olyan személyekért, akiket nem 
ismerünk, de a Szent Szellem ismeri ıket.  

Miután egy idıt imádkoztunk nyelveken, fogjuk tudni, hogy magunkért imádkoztunk nyelveken, 
hogy magunkat felépítsük szellemi értelemben, és hogy dicsérjük Istent - amelyet majd a következı 
pontban írunk le -, vagy pedig másokért könyörögtünk.  

Nagyon fontos azt megérteni, hogy szellemben nyelveken kell imádkoznunk!  
Alkalmanként közbenjáró terhek vannak bennem, és még mielıtt megtudnám, hogy kiért 

imádkozom, vagy miért imádkozom, annyit lehet megmondani, hogy valakiért történik az imádság, 
aki elveszett. Ha valakinek a helyére állsz közbenjáró imádságban, aki még elveszettje az Úrnak, 
akkor ugyanazt az elveszettség érzetet fogod érezni a szellemedben, amit az ı szíve érez. Ahogy 
szellemben imádkozol, közbenjárva az illetı személyért, a Szent Szellem foglalkozni fog az ı 
szívével, és meg fogja gyızni ıt a saját élete felıl!  

Így mőködik. 
 
Egy másik fontos dolog, ez a hatos pont: amikor a nyelveken imádkozunk a Szent Szellem által, 

akkor magunkban épülünk. 
 
Júdás 20 
„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által.” 
 
1Korinthus 14:4 
„Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.” 
 
Ez az egyik oldala a nyelveken való imaéletünknek. Ez nem az a rész, amikor másért 

imádkozunk, sem közbenjárás másokért. Egyszerően a mi szellemi felépülésünket szolgálja. 
Szellemi értelemben épít fel minket, segít nekünk.  

Mindannyiunknak szükségünk van erre a fajta imádságra. Nem tudunk segíteni ebben másoknak, 
nem tudunk másokat építeni, hacsak mi magunkat elıször fel nem építjük.  

Tehát ezen a szent nyelven imádkozni - ennek háromszoros étéke van:  
� Szellemi építésnek az eszköze - vagyis más szóval saját magunkra hatással van.  
� Másodsorban segít olyan dolgokért imádkozni, amelyekrıl nem tudunk, hogy kellene 

imádkoznunk.  
� Harmadrészt a Szent Szellem segít nekünk közbenjárni másokért.  

A nyelveken való imádság tehát nem csak egy kezdı, ismertetı, evidenciális jele a Szellemmel 
való betöltekezésünknek, hanem a nyelveken szólás egy folyamatos megtapasztalás az egész 
életünkön keresztül. Ez segít abban, hogy Isten dicséretében és imádásában tudjunk bent maradni.  
Ez egy olyan élı víznek folyamai kell legyen belılünk, ami soha nem szárad ki, és gazdagítani fogja 
az életedet szellemi értelemben.  

 
1Korinthus 14:13-17 
„Azért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. 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. Mert ha szellemmel mondasz áldást, az ott lévı avatatlan miképpen fog a te 
hálaadásodra áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? Mert jóllehet, te szépen 
mondasz áldást, de más nem épül abból.” 

 
Isten nem mondaná, hogy imádkozzunk valamiért, amit nem kaphatunk meg.  
Meggyızıdésem, hogy az illetı a magán imaéletében a saját nyelveken való imáját meg tudja 

magyarázni még akkor is, ha az alkalmakon a különbözı nyelveket nem tudja fordítani.  
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Mert mondaná-e a Szent Szellem, hogy imádkozzunk valamiért, amit nem kaphatunk meg? 
Vagyis a saját nyelvek imáját mindenki megmagyarázhatja magának.  

Ezért minden egyes hívınek képesnek kell lenni arra, hogy nyelveken szellemben imádkozzon, 
és képes arra is, hogy megmagyarázza a saját nyelveken való imádságát, hiszen az Ige bátorít minket 
erre.  

Azt mondom persze, hogy ne erıltesd! Valamikor nagyon hosszú ideig imádkozom nyelveken, 
és nem szükséges, hogy mindent tudj arról, amit nyelveken imádkozol, de vannak idıpontok, amikor 
tudom, hogy mirıl imádkozom.  

 
1Korinthus 14:14 
„Azért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza” 
 
Ha meg tudnánk magyarázni a nyelveken való imádságunkat, akkor az értelmünk többet már 

nem lenne gyümölcstelen, hanem az értelmünk gyümölcsöt hozna.  
Sokszor segítségünkre lenne, ha tudnánk, hogy mi az, amirıl szellemben imádkozunk, mert 

vannak dolgok, amirıl imádkozunk, hogy meg kellene értenünk, hogy mi az. Segítene nekünk, ha az 
elménk megvilágosodna azokról a dolgokról, amiért imádkozunk.  

Amikor azonban nyelveken az Urat dicsérem - ezt a fajta nyelveken szólást nem kell 
megmagyarázni. Ez csupán az Úr dicséretének és imádatának nyelvezete, és ezt a nyelvet nem kell 
fordítani.  

Az a tény, hogy valaki a saját személyes imanyelvét meg tudja magyarázni, az nem azt jelenti, 
hogy a nyelveken szólás adományát a gyülekezeti alkalmak során is tudja magyarázni.  

A kettı összefügg, de nem ugyanaz.  
Ennek példájaként értsük meg, hogy az autó, a teherautó és a busz teljesen más jármővek, de 

mégis hasonló motorral rendelkezı közlekedési eszközök. Azért, mert valakinek van egy autója, az 
nem azt jelenti, hogy ı teherautó vezetı is egyben. Még az is lehet, hogy van ugyan a tulajdonodban 
egy teherautó, de nem tudod vezetni - és azért, mert valaki buszvezetı, nem jelenti azt, hogy ı 
teherautót vezet.  

Ugyanez igaz a különbözı nyelvekre és azok magyarázatára. 
 
1Korinthus 14:27-28 
„Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és 

egy magyarázza meg: Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának 
szóljon és az Istennek.” 

 
„Ha nincsen magyarázó” - mondja az Ige. Ha nincs jelen olyan, aki magyarázza - ez magával 

hozza, hogy vannak olyanok, akik magyarázzák a nyelveket.  
Nagy hibát követnénk el akkor, aha azt gondolnánk, hogy a nyelvek és azok magyarázata csak a 

közös gyülekezeti alkalmakra vonatkozik!  
Természeten a gyülekezeti alkalmakon megvan a maga szerepe a nyelveknek, és annak 

magyarázatának, de megvan a saját személyes imaéletünkben való használata is!  
Természetesen elıször az illetınek saját magának a személyes imaéletében kell gyakorolnia a 

nyelvek magyarázatát, mielıtt a közalkalmakra ki tud lépni.  
Ez hasonló ahhoz, hogy elıször a saját autód vezetésével kell tapasztalatot szerezned, és utána 

tudsz kimenni, és vezetni nagyobb tömegeket.  
Ahhoz, hogy nyilvánosan magyarázd a nyelveket - az illetı egy más hivatalban áll olyankor, egy 

másik szinten, és egy más területen vagy.  
Sokszor az emberek a saját imájukat tudják magyarázni, de egy másikét már nem. Vagy nem 

tudnak egy nyilvános gyülekezeti alkalmon nyelvet magyarázni, mert az a magyarázat egy ajándék. 
Nem azt mondja az Ige, hogy ha valaki nyelveken szól, akkor legyen meg neki a nyelvek ajándéka, 
hanem arról szól, hogy könyörögjön, hogy megmagyarázza.  
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Mit magyarázzon meg? Megmagyarázza a saját imáját. Miért? Hogy tudjon imádkozni 
szellemmel, és tudjon imádkozni az értelmével. Ettıl még az illetı nem magyarázó!  

Bár én megkaptam a közösnyelvek-imádság magyarázatát, vagyis magyarázó lettem, mégsem 
tudtam azt magyarázni, amit az emberek a saját személyes imalétükben imádkoztak nyelveken. De a 
nyilvános gyülekezeti alkalmak nyelvét magyarázom. Mai nap is igaz ez: a nyílt alkalmak nyelveken 
szólás üzeneteit tudom magyarázni. Ha valaki az alkalmakon rajtam kívül is jelen van, aki 
magyarázó, akkor átengedem ezt a feladatot. Ha valaki nyilvánosan szól nyelveken, tudom fordítani 
a nyelv üzenetét.  

Körülbelül egy évvel ezelıtt Ausztráliában egy gyülekezetet látogattam meg, volt egy nyilvános 
nyelveken való üzenet, és azért, mert én idegen voltam, vagyis csak látogató voltam, és személyesen 
nem beszéltem a pásztorral, ezért nem magyaráztam a nyelvet, pedig ott volt a magyarázat a 
szívemen - és nem is volt magyarázata a nyelvnek. Mert lehet, hogy a magyarázó nincs jelen az 
alkalmon - és ha a magyarázó nincs jelen az alkalmon, akkor az illetı, akinek a különbözı nyelveken 
van az üzenete, csöndbe kell maradnia!  

Ez ma megmagyarázza, hogy a nyelveken magyarázó minden nyilvános üzenetet meg tudna 
magyarázni. Az én személyes imaéletemben nem magyarázok meg minden személyes nyelveken 
való imádságot, hanem, csak ahogy az Úr akarja, és úgy, ahogy ez szükséges. Tehát nem erıltetem, 
nem kényszerítem magam erre, mert ilyenkor az ember a saját testébe süllyedhet, hibázhat. De a 
Szellem által tudom a legtöbb alkalommal, amikor ez fontos, hogy mirıl imádkozom.   

Vagyis ha nem tudod, hogy miért, és hogyan kellene könyörögnöd, imádkoznod, akkor imádkozz 
nyelveken, és utána kérjed azt, hogy meg is tudd magyarázni – és utána fogod tudni, hogy miért 
imádkoztál. Utána fogsz a szellemmel imádkozni, és az értelmeddel szintén.  

Meg vagyok gyızıdve arról, hogy minden hívınek kellene szellemben imádkozni, és az 
értelmével is. Tehát nem csak az értelmünkbıl, az elménkbıl kellene imádkoznunk, hanem a 
magyarázatról is imádkozni kell, hogy megértse az értelmében, hogy mirıl imádkozott a szellemben.  

Azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy sok-sok idıt töltsünk el nyelveken való imádsággal.  
Pál apostol azt mondja, hogy: „hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok 

nyelveken szólni.” 
A nyelveken szólás minden esetben megnyilatkozódik, amikor az illetı betöltekezett Szent 

Szellemmel.  
Az illetı, aki betöltekezett Szent Szellemmel, az elsı kezdeti nyelveken való szólás 

megtapasztalása után nem kell, hogy abbahagyja a nyelveken szólást! Folyamatosan tovább 
használhatja a személyes magán imaéletében a nyelveken való imát!  

Bár lehet, hogy a közalkalmakon nem fogja ıt az Úr használni ezen a módon - de egy folyamatos 
megtapasztalás kell, hogy legyen az élete hátralévı részére.  

Ez egy folyamatos áramlás kell, hogy legyen a szívünkbıl, ami soha nem szőnik meg, hanem 
gazdagítani fogja a szellemi életünket.  

Néha olyan elégedetté válunk, hogy azt hisszük, hogy már megérkeztünk szellemi értelemben. 
Ez azért van, mert megkeresztelkedtük a Szent Szellemben, és imádkoztunk egy darabig nyelveken.  

 
Efezus 5:18-19 
„És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent 

Szellemmel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, 
énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.” 

 
Ahogy szellemben imádkozunk, az ember korlátai nem tartanak minket kötésekben.  
Kérdezik az emberek, hogy: mi a szüksége annak, hogy nyelveken imádkozzunk?  
Megkapták a Szent Szellemet, betöltekeztek Szent Szellemmel, és aztán leálltak az imával.  
Az igazság az, hogy Isten nagyon fontosnak gondolja a nyelveken való imát, hiszen Pált arra 

indította, hogy az 1Korinthus 14. fejezetében ezzel foglalkozzon.  
A nyelveken való imádság alapvetıen fontos minden keresztény életében, aki sikeres akar lenni! 


