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ALAPTANÍTÁSOK 
Imádság 3. – Az imádság magasabb szintjei 

 
Hatalmas erı van abban az imádságban, amikor ketten, vagy esetleg többen egy akaraton 

imádkoznak azon dolgok felıl, amelyre szükségük van!  
Nagyon sok keresztény éli végig az életét, aki odaszánja az életét az Úrnak, még sincs ismerete 

az Igérıl. Elolvasták a Máté 18:18-19 versét, anélkül, hogy azt valóban az életük részévé tették 
volna. Azért van ott az az Ige, hogy a te javadat szolgálja! 

 
Máté 18:18-20 
„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit 

megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten 
közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik 
az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyőlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük.” 

 
„Amit csak kérnek megadja nékik az én Mennyei Atyám.” 
Ez a legerısebb fokozata a nyelvezetnek, amit használni lehet. 
 
János 14:14 
„Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.” 
 
Egy görög nyelvszakértı, P.C Nelson, azt tanítja, hogy a szó szerinti görögben ez az állítás Jézus 

szavaival a következıt mondja: „ha bármit kérsz az én nevemben, és nekem az nincs meg, akkor azt 
elıállítom neked, elıteremtem neked.” 

A legerıteljesebb nyelvezet ez. 
 
Máté 18:18-20 
„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit 

megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten 
közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik 
az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyőlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük.” 

 
Az elsı tény, amire itt Jézus rámutat, hogy amit a földön megkötünk, az a mennyben is meg lesz 

kötve.  
Sokan alkalmazzák a 20. verset a gyülekezeti alkalmukra, mondván, hogy ha ketten, vagy 

hárman összegyőlnek, ott van köztük Jézus is.  
Amit pedig megoldunk a földön, a mennyben is oldva lesz. Vagyis a mennyország minden 

esetben mögénk áll abban, amit teszünk. Megvan az a hatalmunk, hogy megkössünk, és 
megengedjünk dolgokat.  

Azt hiszem, hogy ez az oldás és kötés az alapja az én imaéletemnek. Ha látom, hogy bármi is 
hibás, mondjuk a kormányzásban, a gyülekezet tagjainál, más gyülekezeteknél, vagy pedig ördög 
elszánt emberek a munkahelyeken - azonnal megkötöm az ördög erejét. Más helyeken pedig 
megoldom Isten Szent Szellemét, és az angyalok seregeit, hogy munkába állhassanak.  

És ez a te imaéleted is: a szomszédaid esetében, az iskola esetében, bármi esetében ez mőködik. 
A férj, a feleség, a gyermekek életében, a családtagok életében. – meg kell kötni az ördögöt, aki 
használni akarja ıket. Meg kell parancsolni az ördögnek, hogy fogja be a száját, és menjen el Jézus 
Nevében.  
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Ahelyett, hogy ezt a hatalmat használnák, az emberek inkább engedik, hogy az ördög kösse meg 
ıket. Úgy gondolják, hogy nem lehet azon segíteni, ha ık legyızöttek, ha depressziósak. Úgy 
gondolják, hogy semmit nem tehetnek ezzel kapcsolatban.  

Tehetnek valamit, mégpedig ezen Ige alapján kell cselekedniük.  
Egyszerően csak egy akaratra kell jutni másvalakivel, még egy valakivel, ezen Ige alapján.  
Ez az Ige üzletemberek sikertörténetének az alapja.  
Láttam telkeket, földeket, házakat így eladni - valakivel, akinek hite volt, egy akaraton 

imádkoztak, és a recesszió, a lefelé hanyatlás idején is el tudtak mindent adni.  
Az én esetemben is, az én házamat el tudtam adni egy héten belül, amikor senki másnak nem 

sikerült.  
Ezzel az Igével, amit az elıbb elolvastunk, meg lehet állítani az ördög tevékenységét az 

életedben.  
Emlékezzetek, hogy az Ige azt tanítja, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, 

hanem a sötétség ereje irányít és hajt embereket a gonoszság munkáiban.  
Használd ezt a hatalmat, és zárd be az ördögöt a ketrecébe, aki embereket akar használni ellened! 
Abban az idıben, amikor Bibliaiskolába jártam, dolgoznom is kellett, és egyetlen egy sem volt a 

kollegáim közül keresztény. Minden esetben megkötöttem az ördög hatalmát az életük felett, és 
követeltem az üdvösségüket. Ha ezt nem tettem volna meg, akkor az ördög használta volna ıket arra, 
hogy az én életembe rossz hatással legyenek.  

Sajnálatos, de el kell mondanom nektek, hogy ugyanezt az imát el kell mondanom itt ebben az 
országban a keresztények felett.  

Meg lehet kötnöd az ördögnek ezen munkáit, meg kell parancsolnod, hogy fogja be a száját, ha 
valami nem a helyes úton halad!  

Voltak olyanok, akik anyagi értelemben nehéz helyzetbe kerültek, nem tudták eladni a földjüket, 
a telküket. Ezt a hatalmat alkalmaztuk ilyenkor, az egy akaraton elmondott imádságot - és az Ige azt 
írja, hogy: „amit csak kérnek, megadja nékik az én Mennyei Atyám.”  

Fel sem fedezik az emberek, hogy már régen meg kellett volna tenniük ezt az imát!  
Megvan a részünk tehát, amit nekünk meg kell tenni.  
Ha mi megtesszük a mi részünket, akkor tud Isten mozdulni a javunkra.  
 
5Mózes 32:30 
„Miképpen kergethetne egy ezret, és kettı hogyan őzhetne tízezret, ha az ı Kısziklájuk el 

nem adja ıket, és ha az Úr kézbe nem adja ıket?!” 
 
Lehet, hogy szent erıt képviselünk egymagunkban az imában, de még hatalmasabb szent erıt 

képviselünk, ha valaki hozzánk csatlakozik.  
Ha olvassuk az Igét, hogy egy ezret tud megfutamítani, viszont kettı tízezret tud elkergetni!  
Valaki velünk egy akaratra kerül imádságban, akkor tízszer annyit lehet elvégezni, mintha csak 

magunkban imádkoznánk!  
Nagyon sok embert nem kell bevonnod az imába. Elég a férj, és a feleség. Kettı.  
Sokszor volt az életem során, hogy másik prédikátort kértem meg erre az imádságra, hogy ketten 

egy akaraton imádkozzunk a családom dolgai felıl. Megegyeztünk, imádkoztunk, és utána 
elfelejtettük. Az ördög esetleg visszahoz valamit a múltból, egy hétre rá, vagy egy hónapra rá jön a 
kétség gondolata. Mindig azt mondom, hogy: dicsıség Istennek! Az ima választ nyert, valóságba 
jött, megtörtént!  

Biztos lehetsz akkor, miután imádkoztál egy akaraton, a sötétség erıi, a hitetlenség és a kétség, 
vagy akár hitetlen keresztények - amikor ez a fejedbe ötlik, ez a hitetlenség, ez a gondolat, akkor a te 
imád választ nyert.  

Tudod, megkötheted a hitetlen keresztények ellenerejét is. Az egyik legnagyobb szellemi bőn, a 
győlölet és a kevélység. Ez két súlyos szellemi bőn - és ezt is az utóbbi idıben meg kellett kötnöm.  
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Meg kell kötnöm az ördög ezen munkáját, és meg kell parancsolnom, hogy fogja be a száját 
Jézus Nevében.  

Ebben a fajta imádságban a Szent Szellem is részt vesz.  
 
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 görög szó szerinti fordítás ebben az Igeversben azt mondja, hogy: olyan fohászkodások, 

esedezések, amelyek kimondhatatlanok az értelmes beszéd által.  
Ez tehát esedezést, fohászkodást jelent, nyelveken.  
 
1Korinthus 14:14 
„Tudom és meg vagyok gyızıdve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában 

hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.” 
 
A bıvített Biblia szövege szerint ez az Igevers azt írja, hogy: „az én szellemem a Szent Szellem 

által, amely bennem van, imádkozik.”  
Ahogy mondja a Róma 8:26: „mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk.” 
A természetes fizikai elménk alapján nem tudjuk, hogy hogyan és mint kellene imádkoznunk, 

mert olyan sok dolog van, amely csak Isten számára ismeretes – de a Szellem segítségére van a mi 
erıtlenségünknek. A Szent Szellem segíteni fog nekünk, és kimondhatatlan, az emberi értelmes 
beszéd számára érthetetlen formában fog esedezni, könyörögni érettünk.  

Ez nem azt jelenti, hogy ez olyan munka, amit a Szent Szellem rajtad kívül, nélküled el tudna 
végezni. Mert akkor a Szent Szellem lenne felelıs a te imaéletedért - és İ nem felelıs. Te vagy 
felelıs a te imaéletedért.  

És látjátok az Igeverset, hogy İ segít nekünk.  
Nem azért küldte Isten a szívedbe a Szent Szellemet, hogy İ imádkozzon helyetted! Azért küldte 

a szívedbe a Szent Szellemet, hogy segítsen neked az életed minden területén, és elsı sorban az 
imaéletedben.  

Vannak olyan dolgok, amelyek kijönnek a szívedbıl, és ezek olyan dolgok, amit szavakkal nem 
lehet kifejezni. A Szent Szellem segít neked, ahogy ezek a fohászkodások kijönnek a szellemedbıl, 
és elhagyják az ajkadat.  

A Szent Szellem az, amely az imaéletedben szolgálatodra van.  
A legtöbb imádságomat én is nyelveken végzem. Lehet, hogy a gyermekeimnek olyan 

problémáik vannak, amirıl semmit nem tudok. Elmondom ilyenkor az Úrnak, hogy: nem tudom, 
Uram, hogy hogyan kellene imádkoznom értük, hogy mit kellene kérnem. Ilyenkor a Szent Szellemre 
tekintek, aki kiejtést ad nekem ezen imádságokban. Lehet, hogy akár egy óráig is imádkozom érte, 
és lehet, hogy kapok egy kinyilatkoztatást, vagy Isten megmutatja nekem a választ.  

Ha ott van ez a megértés, ha nincs, minden esetben tudunk így imádkozni, ily módon, mert 
tudjuk, hogy ez teljesen biblikus.  

Tudjátok, egyszer édesanyám egyedül volt otthon a nagy házban, és leesett a lépcsın, és eltörte a 
hátát. És én fölébredtem egy reggel, fiatal voltam még az Úrban, már a szolgálatban voltam, és 
hatalmas közbenjárást hozott a Szent Szellem a hátra. Teljesen megmerevedtem ettıl a fájdalomtól 
az ágyban. Másfél órán keresztül. Tudtam, hogy a Szent Szellem volt az, aki közbenjárt, és tudtam, 
hogy ez valaki az én családomból. És édesanyám úgy épült fel rövid idın belül, hogy se operációra, 
se tartóvázra nem volt szükség. Egy egész hétig közbenjárás volt érte.  

Ez a Szent Szellem, aki segít a probléma ellen, aki együtt megragadja.  
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Amikor olyan erıssé válik a közbenjárás, akkor az vagy a családom tagja, vagy a 
gyülekezetünkbıl valaki. Ezekre a fohászkodásokra, esedezésekre, könyörgésekre a késıbbiekben 
fogunk kitérni. 

Ez a fajta könyörgés, imaforma végzi el akkor a munkát, amikor senki más nem tudná. A Szent 
Szellem végzi ilyenkor a könyörgést, az imát rajtunk keresztül, és ez az ima Isten trónjához jut el.  

Ahogy a szellemben imádkozunk, akkor a szellemünk nincs odakötözve az emberi korlátokhoz.  
Mi a haszna annak, hogy nyelveken beszélünk?  
Vannak olyanok, akik Szent Szellemmel betöltekeztek, és nyelveken szóltak egyszer, amikor 

betöltekeztek, és többet értelmét annak nem látják, hogy a mindennapi életükben is imádkozzanak 
nyelveken.  

Az igazság az, hogy Isten nagyon fontosnak tartja, hogy nyelveken imádkozzunk! Mert Pál 
apostolt Isten arra ihlette a Szent Szellem által, hogy egy egész fejezetet szenteljen, az 1Korinthus 
14-et – ahol a nyelveken való imádságról tanít.  

Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az imádságról a legfontosabb lehet ez, mert hol 
találunk más témakörrıl egy egész fejezetet a Bibliában? Hiszen a tized fizetése, és az adományok 
adása is nagyon fontos dolog a Bibliában, hiszen Isten munkáját nem lehetne elvégezni pénz nélkül, 
de hol találkozunk a Bibliában azzal, hogy egy teljesen egész fejezetet Isten erre a témára szentelne?  

A vízkeresztség is egy fontos terület, nem hoz ugyan üdvösséget a számodra, az csak egy külsı 
ceremoniális formája annak, ami megtörtént az életedben az újjászületésnél. Amikor lemerülsz a víz 
alá, az a Krisztusban való halálodat jelenti, az ó ember meghalt, és föltámadt az új ember Krisztussal 
együtt - amikor felemelkedsz a vízbıl a feltámadás jeleként.  

De egy teljes fejezet errıl nem olvasható. 
Amit mondani szeretnék tehát, a lényeg, hogy Isten nem helyez fölösleges fejezeteket a Bibliába. 

Isten nem olyan témával tölti meg a Bibliát, ami nem fontos. Ezért a nyelveken való imádság témája 
és lényege alapvetı fontosságú minden keresztény életében, aki sikeres akar lenni. 

 
1Korinthus 14:2,4,18 
„Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, 

hiszen a Szellem által szól titkokat… 
Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi… 
Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken;” 
 
Pál azt írja: „mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek.” 
Itt, ebben az Igében, nem a szolgálati ajándékról, a nyelvek nemeirıl van szó! Itt Pál a 

szellemmel betöltekezett keresztény saját imaéletében használatos nyelveken való imádságról szól.  
Ide tartozik az a fajta nyelveken való imádság is, amire itt a 2. vers utal, amikor a gyülekezeti 

alkalmakon belül a keresztények együtt imádkoznak nyelveken. Mert akkor azért megyünk az oltár 
elé, hogy Istenhez szóljunk.  

Szeretnék valamit itt hozzátenni. Volt évekkel ezelıtt egy nagyon bizarr, hamis tanítás errıl, 
hogy az ördöggel harcolsz akkor, amikor nyelveken imádkozol.  

Ez az Ige azt mondja, hogy Istenhez szólsz, amikor nyelveken imádkozol.  
Azt hiszem, hogy ez a téves könyv is elért Magyarországra, magyar fordításban. Szellemi 

háborúról van szó benne.  
Nem háborúban vagyunk, nem szellemi háborúban, hiszen a csata az Úré, miénk viszont a 

gyızelem!  
Tudnotok kell, az ördög le van gyızve! Jézus legyızte!  
Ez az az út, ahogy a te életedben is ez a gyızelem megmutatkozik, a gyermeked életében, a 

családod életében. Ez egy személyes kapcsolatteremtés Istennel.  
Azt mondja Pál, hogy szellemben beszél titkos dolgokat.  
Maffet fordítása szerint: „szent titkokat beszél szellemben.” 
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Isten adott egy utat, amely által mi titokban, titkos úton, szellemben tudunk beszélni Hozzá. 
Szellemben beszélünk szent titkokat Istennek.  

Van Huston Texasban egy nagyon híres pásztor, John Osteen. Egy protestáns pásztor volt, aki 
nagyon ellene volt a nyelveknek, és a karizmatikus keresztény barátai állandóan, folyamatos 
jelleggel bizonyságot tettek neki a nyelvek imádságról - ı pedig vallásos ellentanításokat kapott 
errıl, állandó jelleggel.  

A szomszédai egy napon szintén errıl beszéltek neki, és mondván, ı úgy hallgatta: az egyik 
fülén be, a másikon meg ki. Elmondták neki, hogy volt valaki a gyülekezetben, aki nyelveken szólt - 
és gondolkodott errıl, hogy hát igen, igen… Természetesen következett a nyelvek magyarázata. Volt 
valaki a gyülekezetben, aki pont azt a nyelvet beszélte - mert a különbözı nyelv az ismeretlen neked. 
Ha mondjuk különbözı nyelveken beszélnél, és ez angol lenne, akkor ez ismert lenne az én 
számomra, de ismeretlen neked.  

Ez az indián elmondta, hogy pontosan azt mondta az illetı különbözı nyelveken, amit a 
magyarázó lefordított.  

Tudjátok, amikor ezt a megvallást meghallotta, ez megtörte benne azt a rengeteg vallásos 
ellentanítást. Elkezdte az Igékben tanulmányozni ezt, és utána befogadta a Szent Szellemet. Azt a 
vallásos fellegvárat megtörte benne, és képes volt késıbb arra, hogy teljes mőködésben gyakorolja a 
nyelveket.  

 
1Korinthus 14:4 
„Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.” 
 
Ez azt jelenti, hogy szellemi értelemben építi magát.  
A Júdás 20 is errıl szól.  
 
Júdás 20 
„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által.” 
 
Nem azt mondja az Ige, hogy ha a Szent Szellem által imádkozol, akkor hitet kapsz, hanem a 

hitetekben felépültök. Ez azt jelenti, hogy ez egy szellemi épülést ad.  
Sok alkalommal tapasztalom, hogy az emberek nem tudják elfogadni a gyógyulásukat.  
Láttam azt is sokszor, hogy az emberek elfogadják a Szent Szellemet. Általában az elsı 

alkalommal jötteket kiszólítjuk elıre az oltárhoz, és amikor betöltekeznek Szent Szellemmel, akkor a 
gyógyítások ajándékai is hatalmas módon bekapcsolódnak, és miután betöltekeztek Szent 
Szellemmel, el tudják fogadni a gyógyulásukat is.  

Azt hiszem, egy olyan csodálatos szellemei megtapasztalással, amely gyógyulást, és szellemi 
áldásokat hoz, nem érdemes hibákat keresgélni.  

Meg fog történni sok alkalommal, hogy gyógyíthatatlan betegséggel jönnek az emberek, 
betöltekeznek a Szent Szellemmel, és meggyógyulnak a betegségükbıl.  

Sok esetben megtapasztalható, hogy elıtte számos esetben került kézrátételre sor, és nem 
gyógyultak meg. Nem sikerült nekik elfogadni a gyógyulásukat.  

Tudjuk, hogy ezért egy hatalmas, fontos szellemi lépés a Szellemmel való betöltekezés. Felépíti 
az illetıt. A nyelveken való imádság az az út, ahogy Istent tudjuk dicsérni.  

Olvasunk errıl a Bibliában Kornéliusz és az ı háza népe esetében. 
 
Apostolok Cselekedetei 10:46 
„Mert hallják vala , hogy ık nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.” 
 
A nyelveken való imádság során, ahogy az idıt töltjük Istennel, csodálatos isteni 

megtapasztalásaink lehetnek.  
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Ha imádkozol, és idıt töltesz az imádsággal, de nem vagy szellemmel betöltekezve, és nem tudsz 
nyelveken imádkozni, úgy fogod érezni, hogy valami kimaradt az imaéletedbıl.  

Mindez meg fog azonban változni, ahogy befogadod a Szent Szellemet, és nyelveken imádkozol. 
Egy új szárnyakon tudsz imádkozni Istenhez. Mert a szellemed többé nem a megkötött 
formalitásokban alapuló földi nyelvhez kapcsolódik, hanem fölé tud emelkedni az emberi beszéd 
korlátainak, mert az én szellemem képes lesz a Szent Szellem által, aki bennem lakozik, hogy 
elmondja, amit szeretne, a kimondhatatlan szavakkal.  

Nem tudom igazán szavakban felbecsülni azt, amit a nyelveken való imádság hozott az 
életemben! A Szent Szellem húzza meg a vészcsengıt, ha szükség támad a családomban. Fölébreszt 
akár az éjszaka kellıs közepén is, és arra késztet, hogy nyelveken imádkozzak a családomért, ha 
szükség támad. Nem tudom, hogy mi a rossz, a hiba pontosan ilyenkor, nem tudom tehát, hogy mi a 
probléma, és mi okozta a bajt - de mindent tudsz, mert a Szent Szellem, aki benned van, az 
mindentudó, és megsegít abban, hogy hogyan kell imádkoznod a helyzetben. Bármi is legyen a 
probléma, ilyen módon tudsz imádkozni érte, nyelveken.  

Ezért elkezdek imádkozni szellemben nyelveken. Ilyenkor az idı úgy elmúlik, hogy nem is veszi 
észre az ember, hogy egy óra, két óra, vagy akár hat óra telt el.  

Gyakran van, hogy az ember tudja, hogy mirıl imádkozik, és azt is tudja, hogy mi a válasz arra, 
de akár megmutatja a Szent Szellem, hogy mirıl imádkozom, akár nem, tudom, hogy helyesen 
imádkozom, és ez a lényeg. Van hitem, és tudom, hogy minden tökéletesen az igaz úton megoldódik.  

A nyelveken való imádság egy olyan áldást hozott az életembe, hogy bátorítani szeretnék minden 
keresztényt arra, hogy tegye az életének szoros részévé a nyelveken való imádságot!  

Azt szeretném, ha tudnátok, hogy öröm van abban, amikor közösségbe kerülünk a Mennyei 
Atyával a Szent Szellemen keresztül, amikor nyelveken imádkozunk. Szeretném azt, ha lehetıvé 
tennétek a Szent Szellemnek, hogy segítsen az imaéletetekben - és ezért kommunikálj Istennel egy 
természetfeletti módon!  

Isten sokkal többet el akar végezni az életedben, és egy jobb kommunikáció alapján tudja ezt 
elvégezni, ha nyelveken imádkozol. Mert ha nyelveken könyörgök, akkor a szellemem könyörög.  

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

ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” 
 
Isten tehát gondot visel minden dologról, ami minket érint - és Isten gondoskodott arról, hogy 

ima által minden szükségünket betöltse.  
Szeretnélek újra emlékeztetni arra ezen a tanításon, ezen a kazettán, hogy ha észreveszed, hogy a 

dolgok nem rendben zajlanak, vagyis az ördög megpróbál zavart kelteni az ügyeidben, azonnal 
állítsd le azt a munkát, kötözd meg Jézus Nevében! Mert hatalmad van arra, hogy megkösd és 
megold a dolgokat Jézus Nevében!  

Mint láttátok, sok különbözı fajtájú imádságról van szó.  
 
A petíció imája, amelyrıl késıbb fogunk beszélni, és a könyörgés és közbenjárás imájáról pedig 

a legvége felé gondoltam, hogy szót ejtek.  
 
Máté 21:22 
„És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” 
 
A leggyakoribb imádság a keresztények életében a petíció, a kérés imája. Mert legtöbbször azzal 

megyünk Istenhez, hogy kérünk Tıle valamit, hogy tegyen meg a számunkra ezt, vagy azt.  
Amint az Ige mondja: „amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megkapjátok!”  



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

 

10/7 Jim Sanders – Alaptanítások: Imádság 3. 

 

A kérés imája a hit imája kell, hogy legyen! Magában foglalja az egyén óhaját, kérését, 
problémáit. Ilyenkor magadért imádkozol, és nem valaki másért. Tehát nem valaki más imádkozik 
ebben az esetben érted, és nem a közös akaraton elmondott imáról van szó itt.  

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

megkaptátok, és meglesz az néktek. 
 
Amikor a petíció imáját elmondod, akkor higgyed, hogy megkapod! Ha így teszed, akkor 

megkapod azt, amit kértél.  
Isten igen is gondot visel a szükségeinkrıl, és szeretné, ha megkapnánk mindazt, amire 

szükségünk van!  
Emlékezzetek arra, hogy Isten többet ígér már az Ószövetségben is a hívıknek, mint csak 

szellemi áldásokat! Mert megígéri nekik, hogy mind anyagi értelemben, mind fizikai szükségeiket 
tekintve megáldja ıket.  

Azt is megígérte nekik, hogy a betegséget távol tartja tılük, és hosszú életet ad nekik.  
 
2Mózes 23:25-26 
„És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és 

eltávolítom tiközületek a betegséget. El sem vetél, meddı sem lesz a te földeden semmi; napjaid 
számát teljessé teszem.” 

 
Sokszor jönnek hozzánk olyan újjászületett keresztény feleségek, akiknek nem született még 

gyermekük. Ez az az Ige, ami lapján meg kell állniuk, hogy Isten megáldja ıket gyermekkel.  
Azt hiszem, hogy volt példa rá, hogy 18 éve meddı házaspár is, ahogy eljött az alkalmunkra, 

újjászületett, és a következı évben megszületett a baba. 
 
Ézsaiás 1:19 
„Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek; 
 
Vagyis ha megtartják a szeretet útját, a szeretet parancsolatát, akkor a föld javaival élnek.  
Isten a mai napon legalább annyira törıdik az İ népével, az emberekkel, mint abban az idıben 

az Ószövetségben! Minden érdekli Istent, ami az életünkkel kapcsolatos. 
 
3János 2 
„Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben 

légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.” 
 
Isten tehát törıdik az egészségünkkel, és azzal, hogy jó dolgunk legyen. Úgy lehet ezeket az 

áldásokat elvenni, ha megújítjuk az elménket.  
Istentıl a legnagyobb áldás, a legjobb áldás, ha teljes egészségben élünk, hogy legyen állásunk, 

legyen munkahelyünk, minden szükségünket be tudjuk tölteni, az érzelmeink felett tudjunk 
uralkodni, és az elménket megújítsuk Isten Igéjén - mert akkor kapunk gyógyulást is.  

Látjátok, hogy ezek mind összetartoznak. 
 
Máté 7:11 
„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább 

ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tıle?!” 
 
Fel kell azt fedeznünk, hogy Isten akarata az, hogy a szükségeink mind fizikai, anyagi és 

szellemi értelemben betöltést nyerjenek!  
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Ilyenkor baj az, ha az emberek, miután imádkoznak ezen dolgokért, hozzáteszik, hogy: ha az a te 
akaratod! - és azt mondják magyarázatul, hogy: hiszen így imádkozott Jézus is!  

Jézus egyetlen egy esetben imádkozott így, amikor a Gecsemáné kertben odaszentelte az életét!  
Amikor a halottat támasztotta föl, amikor a Lázár sírjánál állt, akkor nem azt mondta, hogy: ha 

ez a te akaratod Atyám – helyette azt mondta: „köszönöm Atyám, hogy te mindenkor meghallgatsz 
engem!” - és utána azt parancsolta Lázárnak, hogy keljen föl, jöjjön ki!  

Az az ima, amely Lázárt feltámasztotta, az az ima volt, ami megváltoztat dolgokat.  
Amikor mi elmondjuk az imát azért, hogy dolgok megváltozzanak, akkor nekünk sem kell 

odatenni a „ha”  kötıszócskát. Ha mégis ezt tesszük, hozzátesszük, hogy: ha a te akaratod – akkor 
rossz szabályok, hibás szabályok szerint imádkozunk, és akkor az imánk nem fog mőködni.  

Ebben az esetben követelnünk kell Isten ígéreteit az életünkre, és hinni kell, hogy azt 
megkapjuk! 

Az az imádság, amit Jézus a Gecsemáné kertben elmondott, és hozzá tette, hogy: Atyám, ha a te 
akaratod” – az az odaszentelés, odaajánlás imája volt. 

 
Lukács 22:42 
„Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tılem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, 

hanem a tiéd legyen!” 
 
A Gecsemáné kertben Krisztus az alávetés imáját, az odaszentelés imáját, odaszentelés imáját 

mondta el: „hogyha te akarod, akkor legyen meg, soha ne az én akaratom legyen meg.”  
Jézus azt akarta beteljesíteni, amit az Atya akart az életére. Nem a petíció imája volt ez. Nem az a 

típusú imádság volt, amikor meg szeretnél változtatni dolgokat! Az odaajánlás imája volt ez.  
Ha odaajánljuk az életünket Istennek, hogy İ használja azt, İ rendelkezzen velünk, hogy 

elmegyünk oda, ahova akarja, és megtesszük, amit İ akar, amit İ akar a számunkra – akkor 
imádkozzuk ezt a típusú imát. 

Az odaszentelés, odaajánlás imájában imádkozunk úgy: Atyám, ha a te akaratod! 
De amikor odakerülünk, hogy szeretnénk hibás dolgokat megváltoztatni, vagy valamit 

szeretnénk Istentıl megnyerni, akkor nem úgy imádkozunk, hogy ha az a Te akaratod! Azért, mert 
már megtudtuk Isten akaratát a dolog felıl az Igébıl. Tudjuk, hogy az az İ akarata, hogy a 
szükségeink betöltessenek.  

Ahogy növekszel a szellemedben, és megtanulod az Igét, megtanulod Isten akaratát, ezek a 
különbözı típusú, fajtájú félelmek az életedben kezdenek eltávozni tıled, és az aggodalmaid is 
eltávoznak tıled, és a nyugtalanságaid is eltávoznak tıled, és egy békességet és egy biztonságot 
tudsz magad körül, amit addig nem ismertél.  

 
A dicséret imája következik.  
Ahogy megnyitjuk a szívünket, hogy Isten áldásait be tudjuk fogadni, a Szent Szellem 

megnyilatkozik közöttünk, a köreinkben.  
A legtöbb imádságunk úgy kezdıdik, hogy megkérjük Istent, hogy a szükségeinket adja meg.  
De azt hiszem, hogy Isten lassanként belefárad abba a rengeteg imába, hogy: Uram add ezt meg 

nekem, add azt meg nekem - és nem szakítunk arra idıt, hogy Istennel legyünk, és Istennek 
szolgáljunk az imáinkban.  

Olyan idıket kell eltölteni Istennel, amikor nem kérünk Tıle semmit. Olyan idıket kell eltölteni, 
amikor nem petíciókat nyújtunk be Neki. És ezt nem csak az egyéni, személyes imaéletünkben kell 
megtenni, hogy elidızünk Istennel, hanem a csoportos összejöveteleken is. 

 
Apostolok Cselekedetei 13: 1-4 
„Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némelypróféták és tanítók: 

Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Cirénei Lucius és Manaen, ki 
Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus.  
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Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Szellem: Válasszátok 
el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én ıket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek 
és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták ıket. İk annakokáért, miután 
kibocsáttattak a Szent Szellemtıl, lemenének Szeleuciába; és onnét elevezének Ciprusba.” 

 
A mai napon, amikor a keresztények összejönnek gyülekezeti alkalomra, akkor általában és 

rendszerint egymásnak szolgálunk. Az alkalmaink ilyen módon zajlanak - és kevés azon dalok 
száma, amikor az Úr Jézusnak szolgálunk. Még a dalokban is egymás felé szolgálunk. A szóló 
számok, amikor egyedül énekelnek, akkor is csak a tömeg felé szolgálnak az énekesek. Vagyis: az 
egyik szolgál a másiknak.  

Vagyis összefoglalva: az imáink egyrészt legtöbbször a petíció imája, amikor kérjük az Urat, 
hogy mozduljon a mi javunkra, hogy nyilatkoztassa ki magát, hogy a mi egyéni szükségeinket 
betöltse.  

Amikor a szolgáló kiáll, hogy beszéljen, nem az Úrnak szolgál, hanem a gyülekezet felé szolgál.  
Amikor az alkalomnak vége van, és utána hagyunk arra idıt, hogy együtt imádkozzunk az 

Úrnak, akkor az általában megint a petíció imája lesz.  
Tehát nem feltétlenül azért megyünk a gyülekezetbe, hogy az Úrnak szolgáljunk, hanem a saját 

javunkra, a saját érdekünkben imádkozunk Istenhez.  
De látjuk azt az Apostolok Cselekedetei 13. fejezetben, hogy összejöttek és az Úrnak 

szolgálának, és együtt böjtöltek - és ebben a részben nem egyedül volt, aki imádkozott, hanem 
többen voltak, ahogy az Ige mondja, mert: „ahogy szolgálának”  – többes számban!  

Ez az igazi fajtája a dicséret imájának!  
Isten azért teremtette az embert, hogy legyen valakije, akivel közösségben lehet. A saját örömére 

teremtette Isten az embert.  
Az igaz, hogy Istennek gondja van arra, hogy minden szükségünket megadja, betöltse, de még 

ennél is jobban kívánkozik a mi szeretetünkre, a mi dicséretünkre, hiszen Istentıl születtünk, İ a mi 
Atyánk. Nincs olyan földi apa, aki jobban élvezné, és jobban örülne a gyermekei jelenlétének, és 
társaságának, közösségének, mint ahogy a Mennyei Atyánk örül annak, amikor mi közösségben 
vagyunk Vele.  

Ezért szükségünk van ezekre a különbözı fajtájú alkalmakra és szolgálatokra, amikor például 
összejövünk, és együtt szolgálunk az Úrnak.  

Ahogy összejövünk az alkalmakon, és elkezdjük dicsérni és magasztalni az Urat együtt, akkor 
azt fogjuk találni, hogy az embereknek öröme telik abban, amikor várnak Istenre - és ezeken az 
alkalmakon Isten szokatlan és addig nem tapasztalt utakon és módokon tud szólni hozzánk.  

Nagyon sok áldásából kimaradunk Istennek azért, mert nem szakítunk arra idıt, hogy együtt 
szolgáljunk Istennek, együtt dicsérjük, magasztaljuk és áldjuk İt. Mert hatalmas erı van az Úr 
dicséretében! És ebben a fajta légkörben tud Isten megmozdulni!  

Mert amíg szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, a Szent Szellem mondott nekik valamit.  
Amikor a szívek teljesek szeretettel és dicsérettel, és megnyitják magukat az Úrnak, akkor tudja 

a Szent Szellem megnyilatkoztatni önmagát, és tudja kifejezni és kinyilatkoztatni az Atya, az Isten 
akaratát a gyermekei életében.  

Emlékszem egy alkalomra, amikor együtt voltunk sokan, és volt egy gyermek, aki sírt. Ez a 
szolgálatom korai napjaiban történt. Mondtam a szülıknek, hogy tegyük azt, hogy megfogjuk 
egymás kezét, és megköszönjük Jézusnak, dicsérjük az Urat.  

Mert az a fajta imádság, amikor megdorgálod az ördögöt, sokszor van, hogy a hitetlenségbe 
torkollik.  

Hallottam sok megtapasztalását már más szolgálóknak.  
Mert amikor elkezdesz abban az örömben lenni, hogy az Urat dicséred és magasztalod, a 

gyermek lenyugszik, lecsillapodik. És amikor újra megpróbál az ördög támadni, újra 
visszamegyünk, és csak köszönjük az Urnak, és dicsérjük İt, és a gyerek újra lenyugszik és 
lecsillapodik, és az összes tünet elhagyta a gyerek testét. A gyermek végleg meggyógyult.  
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Ez egy olyan eset volt, amikor a dicséret, Isten imádata volt a megoldás, és semmi más nem 
hozta volna meg az eredményt.  

Itt, a korai gyülekezetben, a hívık ugyanezt tették: az Úrnak szolgáltak, és a Szent Szellem tudott 
megnyilatkozni, és Isten szent erejét hozta a színre.  

Miután mindent megtettél, és bármi is legyen: a démonok, az ördög, a betegség - térdet kell 
hajtaniuk a Jézus szent Nevére. Minden hatalom Jézus Nevében van!  

Miután mindent megtettél, csak dicsérd az Urat, szolgálj az Úrnak! Kezd mondani Jézus Nevét: 
Jézus, Jézus, Jézus. Ezt a nevet. Békességet hoz, áldásokat hoz.  

Szolgálj Isten felé!  
Tehát vannak olyan pillanatok, amikor Isten dicsérete és imádata az, ami mőködésbe jön, miután 

mindent megtettél.  
 
 

 
 


