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ELŐSZÓ 
 
Az ebben a kiadványban szereplő bibliai üzenet a Krisztus 

Szeretete Egyház alapelveit tükrözik. Mivel vallástól független, 
ezért bárki tanulmányozhatja az ebben rejlő igazságokat. 

A Biblia nem egy vallásos könyv, hanem egy szellemi mű, 
amely Isten ihletésére született. A Szentháromság harmadik sze-
mélye, az eredeti szövegben a Szent Szellem (egyes magyar fordí-
tásokban Szentlélek) ihletésére írták le Isten szent emberei. Te-
hát úgy is tekinthetjük, hogy a Szentírás Isten Szelleme által kó-
dolt szöveg, amit egy földi halandó nem is érthet meg. 

Ha viszont befogadod a bensődbe a Biblia Szerzőjét, akkor az 
Írások értelmezéséhez megszerezheted a dekódolót, ami már ért-
hetővé teszi a szellemi mondanivalót. Ehhez mindössze egy tuda-
tos döntést kell hoznod, majd behívnod a szívedbe elsőként Jé-
zust, utána a Szent Szellemet.  

Ettől kezdve a Biblia fokozatosan megnyílik a számodra. Mi-
vel az Újszövetségben élünk, ezért ezt a részt célszerű hangsúlyo-
zottabban tanulmányoznod. Az újjászületéssel kezdődik Isten 
országának felfedezése, épp úgy, ahogy a földi csecsemő is bele-
tanul a földi élet dolgaiba. 

 
MOTTÓ 

 
Isten nélkül lehet élni, de nem érdemes! 
Isten jó, Isten szeret és egy jó terve van veled! 
 „… fogságba megy népem, mivelhogy [biblia] ismeret nélkül 

való…” — Ésaiás 5,13   
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány [igei ismeret] nél-

kül való...” — Hóseás 4,6   
„És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és kö-

zönséges között, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget 
ismertessék meg velük.” — Ezékiel 44,23   

„És megismeritek az igazságot, és az igazság [a bibliai igazság 
megismerése] szabaddá tesz titeket.” — János 8,32   

Jézus szavai az Atyához: „Szenteld meg őket a te igazságoddal: 
A te Igéd igazság.” — János 17,17 
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IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT 
 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szíved-
ben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvö-
zülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pe-
dig vallást az üdvösségre. Mert mindenki, aki segítségül hívja 
az Úr nevét, megtartatik. (Róm. 10,9–10. 13.)  

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jé-
zus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megiga-
zulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! Kérlek, 
Jézus, legyél az én Megváltóm! Kérlek, Jézus, legyél az 
én Gyógyítóm! Jézus, Úrrá teszlek az életem felett! Jé-
zus, Te vagy az én Uram és Megváltóm. Jézus, Te vagy az 
én Gyógyítóm. Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisz-
tusban. Az Ő szent vére örökre megtisztított minden 
bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság. Köszö-
nöm Neked, drága Jézusom. Ámen.  
 

IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT 
 

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándé-
kokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent 
Szellemet azoknak, akik Tőle kérik. (Luk. 11,13.)  

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, ha Jézus ne-
vében kérem Tőled a Szent Szellemet, Te örömmel oda-
adod Őt.  Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, 
Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be 
a szívemet a Szent Szellemmel! Keresztelj meg a Szent 
Szellemmel! Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden 
imámat meghallgatod és megválaszolod. Ezért hitben 
vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. 
Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent 
Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, 
ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiej-
tést. Köszönöm, drága mennyei Atyám. Köszönöm, Jé-
zusom. A Szent Szellem örökké bennem és velem marad, 
és elvezet minden igazságra. Ámen. (Csel. 2,1–4.)  
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IMAFAJTÁK 
1. Az ima fontossága 

 
Miért fontos imádkozni? 

Ha az imádság titkait meg szeretnéd ismerni, akkor ennek a füzet-
nek a tanításait fontos a szívedbe fogadnod. Ha tudni szeretnéd az ima 
működésének szabályait, akkor a szellemi újjászületés által Isten csa-
ládjához kell tartoznod. Így nyílnak meg számodra az imádság titkai. 
Ha a megválaszolt imádság eredményét kutatod, akkor Isten Igéjében 
találod meg.   

Az ima alapelve: az imádkozás az Úrral való bensőséges közösség. 
Isten nagyon szeretne segíteni nekünk, de addig semmit sem tud tenni, 
amíg Őt meg nem kérjük. Kérni csak imádságban lehet, ezért nagyon 
fontos a bibliai ismeret. Isten végtelenül szereti a teremtményét, ezért a 
cselekedeteiben is a szeretete vezérli. Sokan tévesen Istent vádolják az-
zal, hogy miért engedi meg a baleseteket, betegségeket, katasztrófákat. 
De nem Ő a problémák szerzője.   

Jelenleg itt a földön nem Isten uralkodik. A Biblia szerint e világ is-
tene a sátán. (2Kor. 4,4) Isten Ádámot a föld feletti uralomra teremtet-
te. A sátán hazudott Ádámnak, aki inkább neki hitt, mint Istennek, s 
ezzel felségárulást követett el. Így a föld „bérleti joga” és az embernek 
adott hatalom Ádám kezéből átkerült a sátán kezébe. Ádám ezzel a tet-
tével Istent kizárta a földről! Ha Isten kormányozná ezt a világot, akkor 
Őt a zűrzavar Istenének nevezhetnénk, ami ellentmondana az Írásnak. 
Az Ige szerint Ő a békesség Istene, nem pedig a káoszé.  

1Korinthus 14,33.  
33. Mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békesség-

nek Istene… 
A zűrzavar a sátán uralkodásának következménye: a természeti csa-

pások, gyilkosságok, éhínség, halál, stb. Megkérdezheted, hogy Isten mi-
ért nem tesz valamit sátán megfékezésére? Istent kötik a szellemi törvé-
nyek, ezért Ő nem tudja önhatalmúlag megoldani a földön levő problé-
mákat. Hanem nekünk kell imádkoznunk azért, hogy Ő be tudjon avat-
kozni a földi dolgokba. Istent tehát nem felelős a rossz dolgokért.   

Isten mindent tökéletesnek teremtett. Az ördög pedig tönkreteszi 
mindazt, amit Ő alkotott és meglopja az embert az áldásoktól. (Ján. 
10,10) Isten viszont nem nézhette mindezt tétlenül, ezért megoldást 
keresett az átok alá került ember megváltására. Jézus halála és feltá-
madása által megváltotta az embert, és visszaszerezte az Ádám által 
elveszített hatalmat. Ugyanekkor megfosztotta az ördögöt a hatalmától, 
így megsemmisítette az erejét. (Kol. 2,15) Tudnunk kell erről az igaz-
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ságról, hogy élhessünk a jogainkkal, ugyanis a sátánnak nincs törvé-
nyes hatalma az újjászületett keresztények felett. 
 

Imafajták 
A Biblia sokféle imafajtát említ, amelyek alább kerülnek felsorolás-

ra. Ezek közül csak néhányat részletezünk, a többit a zárójelben levő 
igeversek alapján lehet tanulmányozni. Döntött betűvel vannak jelölve 
azok a lényegesebb imafajták, amelyekről olvashatsz ebben a füzetben.  

 

1. Az Úr imája (Mát. 6,9–13) 
2. Imádság a vezetőkért (1Tim. 2,1–4)  
3. A hit imája (Ján. 16,23–27. Márk 11,24)               
4. A hit szava (Márk 11,23)                                     
5. A hit parancsszava (Ján. 14,12–14)                     
6. Hitünk megvallása (Zsid. 4,14) 
7. Ketten egy akaraton (Mát. 18,19–20)                   
8. Kárhoztatás nélkül (1Ján. 3,20) 
9. Egy szívvel-lélekkel (Ésa. 64,1–3. Csel. 4,23–24. 29–31) 
10. Oldás és kötés (Mát. 18,18)                                 
11. Előszólítani a nemlévőket (Róm. 4,17) 
12. Az elkötelezés imája (Fil. 4,6. 1Pét. 5,7) 
13. Az odaszentelés imája (Gal. 2,20) 
14. Közbenjárás (1Tim. 2,1–2)                                  
15. Könyörgés (Ef. 6,18) 
16. Hálaadás, dicséret, imádat (Zsolt. 50,14–15. Zsid. 13,15) 
17. Imádság elöljáróinkért (1Thess. 5,12–13) 
18. Imádság azokért, akik bűnben vannak (1Ján. 5,16) 
19. Nyelvek imája (Márk 16,17–18. Csel. 2,1–4)  
                

Az imának helye van a személyes imaéletünkben, az istentisztelete-
ken, az ima-összejöveteleken, de bárhol tartózkodunk, mindenhol imád-
kozhatunk. Az imádság nincs sem helyhez, sem időhöz kötve. 

Isten segíteni akar nekünk a földi dolgokkal kapcsolatban (élethely-
zeteinkben, betegségeinkben, ügyeinkben, családunkban, munkánk-
ban), de addig semmit sem tud tenni, amíg mi imában nem fordulunk 
hozzá. Istentől kérni valamit egyedül csak imában lehet, ezért nagyon 
fontos, hogy megfelelő és bőséges ismeretünk legyen az imádságról.  

Isten számára a hívők imája biztosítja a törvényes belépést a földre. 
Amikor imádkozunk, megnyitjuk az „ajtót” Istennek, hogy be tudjon 
lépni e világ dolgaiba. Az imádkozó keresztény az ajtónálló, akiről az 
Evangéliumban olvasunk. 

János 10,2–3/a. 
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2. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.  
3/a. Ennek az ajtónálló ajtót nyit… 
Az ajtónálló (más néven őr, aki maga az imádkozó hívő) ad belépést 

Istennek a földi dolgokba. Jézus itt az imádságról beszél, a hatalom 
helyéről elmondott imádságról. Az imádságban minden kereszténynek 
el kell foglalnia a hatalom helyét. Istennek szüksége van a hitünkre és 
az imáinkra ahhoz, hogy azon keresztül valóra válthassa az akaratát itt 
a földön. Az imádságainknak a biztos alapja a hitünk.  

Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki 

Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza 
azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  

Istennek kedves dolog az, ha a hitünket használva imádkozunk. Jé-
zus is, amikor a földön járt, mindenkor imádkozott az Atyához, és 
használta az Istentől kapott hatalmát. Ezzel kapcsolatban nagyon sok 
példát láthatunk az evangéliumokban.   

Zsidó 5,7. 
7. Aki az Ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezé-

sekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki 
képes megszabadítani Őt a halálból, és meghallgattatott az Ő 
istenfélelméért. 

Jézus a Gecsemáné kertben hangos kiáltásokkal, sírva imádkozott 
és könyörgött az Atya-Istennek.  

Máté 26,36–41. 
36. Akkor elméne Jézus velük egy helyre, amelyet Gecse-

mánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, 
míg elmegyek és amott imádkozom.  

37. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, 
kezde szomorkodni és gyötrődni.  

38. Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lel-
kem mind halálig! Maradjatok itt és vigyázzatok énvelem. 

39. És egy kissé előremenve, arcra borult, imádkozván és 
mondván: Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; 
mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te.  

40. Akkor ment a tanítványokhoz és alva találá őket, és mon-
da Péternek: Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!? 

Jézus gyötrődése közben maga mellé vette három tanítványát, és 
kérte őket, hogy virrasszanak, vigyázzanak, imádkozzanak vele. Tudjuk 
azt, hogy a tanítványok nem voltak sokáig Jézus segítségére, mert alud-
tak. Jézusnak pedig szüksége lett volna a rájuk, hogy éberen virrassza-
nak, és szellemben vigyázzanak Vele.  
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41. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esse-
tek; mert jóllehet a szellem kész, de a test erőtlen.  

Velünk ne történjen meg, hogy amikor Jézus számít az imádsága-
inkra, alva találjon minket! Legyünk szorgalmasak és buzgók az imád-
ságban, álljunk készen, amikor Jézusnak szüksége van ránk! Csak így 
tud a segítségünkre jönni. 

Az ószövetségben is előfordult, hogy Isten imádkozó embert kere-
sett, hogy közbenjárjon másokért. (Ez. 22,30) Megvan az ideje az imád-
ságnak, és megvan az ideje az imádság utáni csodálatos békességnek és 
nyugodalomnak. 

 
Miként imádkozzunk? 

Isten Igéje azt tanítja nekünk, hogy imádkoznunk kell, és azt is, hogy 
ezt kiért, miért, és hogyan tegyük. A Biblia rendelkezik az imádság faj-
táiról, módjáról és idejéről, amelynek a helyszíne nincs meghatározva. 

Efézus 6,18/a. Bővített fordítás 
18/a. Minden imádsággal, az imádság minden fajtájával, 

minden adandó alkalommal imádkozzatok. 
Az embereknek azért vannak problémáik az imaéletükben, mert 

nem ismerik a különböző imádságfajták szabályait, és így nem tudják, 
hogy egy adott helyzetben miként imádkozzanak. Nagyon sok ima ezért 
nem hoz eredményt, mert nem a megfelelő imafajtát használjuk. Min-
dig az az imafajta hoz eredményt, amelyet a Biblia szabályai az adott 
helyzetre előírnak. 

Mivel Isten csak az Igéjével összhangban tud cselekedni, ezért szük-
ség van az Ige szerint elmondott imáinkra. Jelenleg Isten csak azoknak 
az embereknek az életében képes megmutatni mindenható erejét és 
jóságát, akik kérik az Ő segítségét. 

Legyünk szorgalmasak és buzgók az imádságban, és álljunk készen, 
amikor Istennek szüksége van ránk, hogy a fohászaink által tudjon a mi 
vagy mások életében munkálkodni.  

Van egy ellenségünk, a sátán, aki gyakran hoz valami romboló, 
pusztító dolgot az életünkbe, de minden hívőnek meg kell tanulnia en-
gedelmeskedni Istennek és ellenállni az ördögnek.  

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen 

az ördögnek, és elfut tőletek. 
Isten is és a sátán is embereken keresztül munkálkodik. Aki Istennek 

engedelmes, azt Ő tudja a jó dolgokra használni, aki a sátánnak enge-
delmeskedik, azt a sátán fogja kihasználni a maga gonosz céljaira. Isten 
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csak akkor képes fellépni az érdekünkben a gonosz munkája ellen, ha mi 
megtesszük a részünket azzal, hogy működtetjük a hatalom imáját.  

Isten a megváltásunk jogi oldalát tekintve már mindent elvégzett 
értünk a Golgotán a Fián keresztül. Ezzel megtette az Ő részét, de ne-
künk is meg kell tennünk a saját részünket, hogy átvehessük a megvál-
tás részeként a gyógyulásunkat, a gyarapodásunkat, a szabadulásunkat, 
és a békességünket.  

Isten nem tudja megválaszolni azt az imát, amit nem az Ige szerint 
mondunk el. A szeretetből fakadó imák nyernek meghallgatást, a rossz-
indulatú imák pedig nem.  

Tehát Istennek szüksége van az imáinkra, hogy közbeléphessen. 
Amikor Ő szellemben elénk hoz valakit, vagy valamilyen helyzettel kap-
csolatos imatémát, akkor imádkoznunk kell az illetőért, vagy a helyze-
tért. Ha ezt engedelmesen megtesszük, akkor újabb és újabb imamegbí-
zást fogunk kapni az Úrtól, és így áldássá válhatunk mások számára.  
 

Jézus születésének előkészítse 
Ha te nem engedelmeskednél a Szent Szellem indíttatására, amikor 

imádságra buzdít, akkor Isten nem tudja elvégezni az akaratát a földön. 
Imádsággal készíthetjük elő az Úr útját, így lehetünk munkatársai Neki. 

1Korinthus 3,9. 
9. Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Is-

ten épülete vagytok. 
Ahhoz, hogy Isten tervei valóra válhassanak, szüksége van imád-

ságra kész, szellemben őrködő, buzgón könyörgő szívekre. Például An-
na és Simeon is éjjel-nappal könyörgött a Megváltó megszületéséért.  

Lukács 2,25–26. 36–38. Egyszerű fordítás 
25. Élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő 

ember, aki kitartóan várta azt az időt, amikor Isten felkarolja 
Izráel népét. A Szent Szellem állandóan Simeonon nyugo-
dott, és 

26. megmutatta neki, hogy nem hal meg addig, amíg meg 
nem látja a Messiást, akit az Örökkévaló küld. 

36. Ugyanakkor volt ott a Templomban egy nyolcvannégy 
éves próféta-asszony is. Annának hívták, Fánuel leánya volt, 
Áser törzsébe tartozott, és hétévi házasság után maradt öz-
vegyen. 

37. Nem hagyta el a Templom területét, hanem éjjel-nap-
pal Istent szolgálta böjtöléssel és imádkozással. 
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38. Abban az órában Anna is odalépett hozzájuk, hálát 
adott Istennek, azután mindazoknak beszélt Jézusról, akik 
Jeruzsálem megváltását várták. 

Isten eleve elrendelte az Úr Jézus megtestesülését, mégis imádság-
gal kellett előkészíteni és körbevenni a születését. Anna meg is látta az 
imájának a gyümölcsét, az Úr Jézus megszületését. Ha az Isten által 
elrendelt Megváltó születéséhez szükség volt az imádságra, akkor a mi 
ügyeinket is ugyanúgy elő kell készíteni imádságban.   

Mindannyiunknak van elhívása az imádságra, de nem mindenki 
szánja oda magát ennek a szent feladatnak.  

1Thessalonika 5,17–18. 
17. Szüntelen imádkozzatok.  
18. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a 

Krisztus Jézusban tihozzátok. 
Az imádkozás egy meghitt bensőséges kapcsolat az Úrral. Ezért 

mondja Jézus azt, hogy menj be az „imaszobádba”, ami azt jelenti, hogy 
zárd ki a külvilágot, amikor imádkozol, hogy csak az Atya, a Fiú és a 
Szent Szellem legyen jelen veled.  

Máté 6,6. 
6. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobád-

ba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon 
van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.  

Ha másnap még nem látod az ima eredményét, akkor se add fel, 
maradj hitben és légy kitartó! Folyamatos hálaadással öntözd a kért 
imádat mindaddig, amíg az valóságba nem jön!  

Az ima is jelképesen egy „mag”, amit a hittel kimondott szavainkkal 
tudunk elvetni. Azért fontos az imáinkat hangosan vagy félhangosan 
kimondani, mert azáltal szabadítjuk fel a hitünket. Az ima elmondása 
pillanatában hinnünk kell, hogy Isten a választ útnak indította. Az ima 
elhangzását követően pedig hálaadással kell öntöznünk azt, amíg való-
ságot nem ölt. 

Tehát amikor imádkozol, hittel imádkozz, különben másként nem 
lesz gyümölcse! Egyedül a hittel elmondott ima hallatszik fel a menny-
be, mert Isten csak a hitünkre tud választ adni, nem pedig az üres sza-
vainkra. A következő Ige arra mutat rá, hogy meg kell tanulnunk helye-
sen imádkoznunk.  

Jakab 4,3/a. 
3/a. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek… 
Ha bibliai eredményeket szeretnénk elérni, akkor bizony az igei 

alapelvek szerint kell imádkoznunk. Jézus azt tanította, hogy ha az Ő 
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nevében kérünk az Atyától, akkor azt meghallgatja. De erre csak Jézus 
kereszthalála után nyílt lehetőség! 

János 16,23–24. 
23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmi-

ről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni 
fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 

24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én ne-
vemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes 
legyen. 

Az anyanyelvünkön mondott imának több fajtája van. Azt is tanítja 
az Ige, hogy az imádság minden fajtájával imádkozzunk. 

Efézus 6,18. Bővített fordítás  
18. Minden imádsággal, az imádság minden fajtájával, min-

den adandó alkalommal imádkozzatok.  
A Biblia sok helyen ad útmutatást az imádság fajtájáról, módjáról, 

és idejéről. 
 

Imafajták szabályai 
A különböző fajta imákat különböző szabályok működtetik. A hívők 

nagy hibát követnek el, ha nem tesznek különbséget az imafajták kö-
zött. Nagyon sok ima azért nem hatékony, s azért nem kapunk rá vá-
laszt, mert téves szabályok alapján alkalmazzuk. Ezt a következő példa 
teszi szemléletessé. 

Például a társasjátékban: a malom játékot nem a Gazdálkodj oko-
san szabályai szerint játsszuk. Kártyában: a Fekete Péter kártyajátékot 
nem a magyar kártya szabályai szerint játsszuk.           

Az embereknek azért vannak problémáik az imaéletükben, mert 
nem ismerik a különböző imafajták szabályait, vagy még nem tanulták 
meg azokat, és így nem tudják, hogy az adott helyzetben hogyan imád-
kozzanak helyesen. 

Amikor a hívők csak egyfajta ima szabályait ismerik, akkor tévesen 
azt próbálják alkalmazni minden helyzetre. És ha nem kapnak választ, 
akkor tudatlanul Istent vádolják, hogy nem hallgatta meg őket, és nem 
válaszolta meg az imájukat.  

Gyakran hallunk ilyen véleményeket:  
� Pedig reggeltől estig imádkoztam. 
� Százszor is elmondtam a Miatyánkot, de Isten nem segített. 
� Ha Isten nekem szánta ezt a problémát, akkor elfogadom azt. 
� Biztos, hogy ezt a megpróbáltatást Isten adta nekem, ezért elfoga-

dom. (Sokan nem látják azt, hogy olykor a problémás helyzetekbe a 
saját döntéseik miatt kerülnek.) 
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� A templomban imádkozom, hogy közelebb legyek Istenhez. 
� Sokat dobtam a perselybe, de Isten mégsem hallgatott meg. 

Isten sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk, Ő bárhol 
meghallgatja az imáinkat. De nem mindegy, hogy mit és hogyan tárunk 
Isten elé. Az imához hitet kell kapcsolni, mivel az imaválaszt nem lehet 
pénzért megvásárolni.    

A Bibliát nem ismerő emberek is elfogadják azt, hogy kell lenni va-
lahol valakinek, aki a világmindenséget kormányozza. De mivel hiá-
nyos az ismeretük, ezért Istent vonják kérdőre a gonosz dolgokért, mi-
közben ők nem teszik meg a részüket, mert nem imádkoznak Hozzá. 
Nem tudják, hogy nem Isten, hanem a sátán az okozója a természeti 
csapásoknak, katasztrófáknak, baleseteknek, betegségeknek, gyilkossá-
goknak, éhínségnek és a halálnak.  

Azt kérdezik: Istenem, miért tetted ezt velünk? Ilyenkor hol vagy? 
Isten ott van velünk, de addig semmit nem tud tenni, amíg meg nem 
kérjük Őt. Az ima a keresztény élet egyik alapeleme, mert az imánkkal 
adunk felhatalmazást Istennek arra, hogy a segítségünkre siessen.  

Az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy az életben zajló összes 
esemény mögött szellemi lények állnak. Azt, hogy jó vagy rossz történik 
az életedben, a láthatatlan szellemi világ befolyásolja. Rajtad múlik, 
hogy minek nyitsz ajtót! A sötétségnek vagy a világosságnak? Sajnos 
sok dologból kihagyják az emberek Jézust, de mindig választ kapnak az 
imáikra azok, akik teljesen egységbe kerülnek Ővele. Íme a bizonyíték: 

János 15,7. 
7. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim [tanításaim] 

bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz 
az néktek.  

Aki meg akarja ismerni az ima szellemi alapjait, és a megválaszolt 
imádság titkait, annak meg kell tanulnia bibliai módon imádkozni a 
vallásos imasablonok helyett. Hogy az imahelyünket Isten akarata sze-
rint tudjuk betölteni, ahhoz a bölcsességnek és kijelentésnek szellemét 
kell kérnünk az Atyától.  

Efézus 1,17.    
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicső-

ségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek 
Szellemét az Ő megismerésében;  
 

Két kategória 
� Az imádság egyik nagy csoportja az anyanyelvünkön mondott 

imádság. Ebben az esetben Jézuson keresztül jut el az imádságunk az 
Atyához. Mert az újszövetségben Jézus az közbenjárónk az Atyánál. Az 
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imádban úgy beszélj Jézussal, mint a barátoddal. Ha újjá vagy születve, 
akkor élő kapcsolatban vagy az Úrral, ezért tudsz vele beszélgetni. 

1Timótheus 2,5. 
5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek 

között, az ember Krisztus Jézus,  
� Az imádság másik csoportja a nyelveken mondott ima (angyali 

nyelv). Amikor nyelveken imádkozunk, az közvetlenül az Atya elé ke-
rül. Isten szellem és az ember is szellemi lény, ezért Isten a szellemün-
kön keresztül van kapcsolatban velünk.  

János 4,23–24. 
23. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi 

imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az 
Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul. 

24. Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy 
szellemben és igazságban imádják.  

Amikor az újjászületett hívő betöltekezik Szent Szellemmel, akkor 
nyelveken tud imádkozni. Mert a Szent Szellemmel való betöltekezés 
egyik jele a nyelveken szólás. Ilyenkor a szótagokat a Szent Szellem 
adja a szánkba, ami a szellemünkből, mélyen a bensődből jönnek elő, 
nem pedig a gondolatainkból.  

Ésaiás 28,11–12/a. 
11. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e 

néphez,  
12/a. Ő, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyug-

tassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés!... 
1Korinthus 14,2. 14. 
2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem 

az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól 
titkokat.  

14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádko-
zik, de az értelmem gyümölcstelen.  

Amikor szellemben imádkozol, akkor a szótagokat fizikailag mon-
dod ki, de nem a gondolataid formálják azokat. Átadod a hangszálaidat 
a szellemednek, a Szent Szellem pedig a szellemedben adja neked a 
kiejtést.  

A következő fejezetekben néhány imafajtát fogunk részletesebben 
tanulmányozni.  

 

A fejezeteket egy kiemelt meghatározással kezdjük, amelyek segíte-
nek abban, hogy gyorsabban tudj imafajtát választani, amikor hirtelen 
imádkoznod kell valamilyen váratlan helyzet miatt. 
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IMAFAJTÁK 
2. Az Úr imája 

 
A Miatyánk elemzése 

Az Úr imája, amit leginkább „Miatyánk”-ként ismerünk, a legismer-
tebb a keresztény körökben. Ez fontos alapelveket tartalmaz a mai ke-
resztények számára. 

Máté 6,9–13. 
9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a meny-

nyekben, szenteltessék meg a Te neved; 
10. Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, 

mint a mennyben, úgy a földön is.  
11. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. 
12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is meg-

bocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;  
13. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket 

a gonosztól. Mert tiéd a királyság és a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. Ámen!  

Az emberek ezt az imádságot a téves tanítások miatt gyakran félre-
értelmezik. Ezért nagyon fontos tudni, hogy Jézus kiknek és mikor ta-
nította ezt az imádságot. 

Jézus még a kereszthalála előtt, az ószövetségi törvények alatt élő 
tanítványoknak tanította, ami az ószövetségből az újszövetségbe való 
átmeneti korszak idején történt. A négy evangélium fedi át az átmeneti 
időszakot, mert ekkor még az ószövetségi törvények alapján éltek, de 
Jézus akkor már az újszövetséget tanította.   

Az újszövetség az Evangéliumoknál kezdődik, de a gyülekezeti kor-
szak csak az első pünkösdtől indult el. Jézusnak van egy csodálatos 
tanítása a mai hívők számára, a „Miatyánk” imádság, ami valójában egy 
imaminta. Ebben több szellemi alapelvet ismerhetünk meg, amit ma is 
használhatunk. Vegyük sorra ezeket.  

1.) Alapelvek 
A 9-es vers az imádság több alapelvét is tartalmazza. 
– Eszerint: Amikor Jézus azt mondta, hogy „így imádkozzatok”, 

akkor Ő arra utalt, hogy ezen alapelvek szerint imádkozzunk. Nem azt 
mondta, hogy ezt imádkozzátok, hanem azt, hogy így imádkozzatok! 

– Megszólítás: „Mi Atyánk!” Az imád kezdetén Istent tisztelettel és 
kedvesen szólítsd meg, Atyának nevezve Őt! Ne csak félvállról üdvö-
zöld, hiszen Ő a Teremtőd! Nem illik ajtóstól rontani egy házba, kopog-
tatás és illedelmes köszönés nélkül. Ezért például így kezdheted az imá-
dat: Drága mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd imádsággal… 
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– Köszöntés, hálaadás: „szenteltessék meg a Te neved”. A megszólí-
tás után kezdd el dicsérni Istent! (Zsolt. 150,6) A dicséreteddel elisme-
red Őt a Teremtődnek és Atyádnak. Ezzel valójában kihirdeted azt a 
szeretetet iránta, ami a szívedben van. Már előre adj hálát azért, hogy Ő 
minden imádat meghallgatja! 

– Dicséret: „tiéd […] a dicsőség mindörökké!” Az imát az Atya di-
cséretével kezdjük és azzal is fejezzük be.  

2.) Isten királysága 
Jézus azt tanította a tanítványainak, hogy Isten királysága majd el 

fog jönni. (10. vers) „Jöjjön el a Te királyságod”, ezt imádkozták Jézus 
keresztre feszítése előtt. Azért imádkoztak így, mert Isten királysága 
addig nem tudott eljönni a szívekbe, amíg Jézus be nem végezte a meg-
váltó munkáját. Isten királysága az újjászületéssel jött el. Nézzük meg, 
mit mond Jézus:   

Lukács 17,20–21. 
20. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el 

az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem 
szemmel láthatólag jön el. 

21. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; 
mert ímé, az Isten országa tibennetek van. 

Isten királysága szellemi úton kerül belénk, Jézus befogadásakor. 
Ezért a gyülekezeti korszak kezdetétől fogva már eljött Isten királysága, 
ami az újjászületett hívők szívében van. Mivel a „jöjjön el a te királysá-
god” kérés már idejétmúlt, ezért nincs értelme ma ezt imádkozni.  

3.) Isten akarata 
Szintén a 10. versben található: „Legyen meg a te akaratod”. A föl-

dön nem mindig Isten akarata teljesül be, mert Ádám bukásának kö-
vetkezményeként jelenleg e világ ura a sátán. (2Kor. 4,4) Nagy hibát 
követett el a vallás azzal, hogy rosszul mutatta be Istent a világnak. Az 
emberekben van egy előítélet Istennel kapcsolatban, egy rossz kép ar-
ról, hogy Ő büntet, betegséget tesz ránk és csapásokkal sújt. De nem 
minden Isten akarata, és nem tőle származik, ami ma történik a földön: 
betegség, szegénység, katasztrófák, stb. Isten akarata az Igéből ismer-
hető meg, ezért kell tanulmányozni az Írásokat. Isten akarata: a békes-
ség, öröm, egészség, bővölködés, stb.  

4.) Táplálékunk 
A 11-es vers a szükségeink betöltéséről szól: „A MI mindennapi ke-

nyerünket add meg nekünk ma”. Ez alatt a fizikai és a szellemi táplálé-
kunk is értendő. Szellemi értelemben a mindennapi kenyerünk Isten 
Igéje, amivel a belső emberünket tápláljuk. Ahogy a testünket naponta 
legalább háromszor fizikai eledellel tápláljuk, ugyanígy kellene táplálni 
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a szellemünket is. Az Igében nem egyes számban áll az, hogy a min-
dennapi táplálékomat add meg, hanem többes számban. Ebből követ-
kezik, hogy ne legyünk önzők, ezért először mások szükségeinek a be-
töltéséért imádkozzunk és csak ezt követően a sajátunkért. 

5.) Megbocsátás  
A 12-es versben Jézus a megbocsátásról így tanít: „bocsásd meg a 

mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk”. Az ószövetség ideje 
alatt a megbocsátás törvényben előírt parancsolat volt Isten népe szá-
mára. Ha abban az időben valaki nem bocsátott meg másoknak, neki 
sem bocsáttatott meg. 

Máté 6,14–15. 
14. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, 

megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. 
15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő 

vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkei-
teket. 

Jézus ezt közvetlenül az Úr imája után mondta a tanítványainak. A 
Törvény ideje alatt a megbocsátás feltételhez volt kötve. Nekünk vi-
szont egy jobb szövetség adatott, ami jobb ígéretek alapján köttetett.  

Zsidó 8,6. 
6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a-

mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígére-
tek alapján köttetett.  

Az újszövetségben Isten feltétel nélkül megbocsátott nekünk Krisz-
tusban akkor is, ha mi esetleg meg nem bocsátást hordozunk a szí-
vünkben. Kegyelem alatt élünk, és ezt a kegyelmet nem veheti el tőlünk 
senki.  

Kolosse 3,13. 
13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen 

egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna; mi-
képpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is.   

Ma feltétel nélküli megbocsátásban van részünk, attól függetlenül, 
hogy mi megbocsátunk másoknak vagy sem. Az Igében múlt időben van 
írva, hogy Isten már megbocsátott nekünk Jézus vére által a megváltás-
ban! Nekünk követnünk kell Jézus példáját: úgy kell megbocsátanunk 
egymásnak, amiképpen Isten is megbocsátott nekünk a Krisztusban.  

Sajnos kevesen ismerik fel, hogy milyen szoros kapcsolat van a hit 
és a megbocsátás között. Jézus tanított erről, amikor a hegyeket moz-
gató hitről beszélt. (Márk 11,22–26) Azt mondta: „Amit csak kértek i-
mádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meg-
lészen néktek. És amikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg…” 
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Jézus szándékosan fűzte egybe ezt a két mondatot. Azt akarta, hogy 
tudjuk: ha kapni szeretnénk valamit Istentől, akkor rendkívül fontos, 
hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek! Jézus a szívünkbe akar-
ta vésni, hogy nem tudunk választ kapni az imánkra, ha közben nehez-
telünk valakire. 

A meg nem bocsátás eltömíti a hitcsatornádat, és erőtlen leszel az 
életedben a hegyként eléd tornyosuló problémákkal szemben! Ha 
imádkoztál valamiért, és úgy tűnik, nem kaptál választ, akkor vizsgáld 
meg a szívedet, hogy megbocsátottál-e mindenkinek? Kérd a Szent 
Szellemet, hogy mutasson rá minden rejtett neheztelésre a szívedben! 
Tisztítsd meg a hit csatornáját a megbocsátással, és látni fogod, hogy 
valóságba jönnek azok a dolgok, amelyekért imádkoztál.  

Természetesen, akinek a szíve teljes Isten szeretetével, az könnyen 
meg tud bocsátani. Ha nem bocsátunk meg, akkor a hitünk akadályoz-
tatva lesz, és nem fog tudni működni, mert a hit egyedül csak az isteni 
szeretet által működik. (Gal. 5,6) 

Csak magunknak ártunk azzal, ha nem bocsátunk meg másoknak. 
Bebörtönözzük a szívünket, ha meg nem bocsátást hordozunk ma-
gunkban. De az újszövetségben Isten feltétel nélkül megbocsátja a mi 
vétkeinket a kegyelem alapján.  

6.) Kísértés  
Jézus a 13-as versben azt mondja: „Ne vígy minket kísértésbe”. A 

téves fordítás miatt ebből azt lehet érteni, hogy Isten kísért bennünket. 
Valójában nem Isten kísérti az embert, hanem az ördög! 

Jakab 1,13. 
13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísérte-

tem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pe-
dig senkit sem kísért. 

A Máté 6,13. vers valódi értelme az, hogy Isten segítsen megóvni 
minket a kísértéstől. Ahogy a szülő ösztönösen magához szorítja a 
gyermekét veszély (vadmotoros, kutyatámadás) esetén, Isten ugyanígy 
véd meg bennünket a gonosztól. 

A Máté 6,13. igevers a Vida fordítás szerint így hangzik: „…hanem 
(ragadj meg) és vonj magadhoz a gonosztól”. Ellentmondásos lenne 
az, ha Isten kísértene, utána pedig azt kérnénk Tőle, hogy szabadítson 
meg bennünket a gonosztól. 

Máté 6,13. Egyszerű fordítás 
13. Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek ben-

nünket, és szabadíts meg minket a gonosztól!  
A Miatyánk imádságot majdnem minden nyelvre lefordították, a-

melynek számtalan, gyakran nagyban eltérő szövegváltozata ismeretes.  



 18 

A „ne vígy minket kísértésbe” szöveg kapcsán egyesek arra gondol-
nak, hogy Isten mintha banánhéjakat hajítana az emberek elé, hogy 
elessenek. De Isten nem gonosz! A pontosításra azért van szükség, 
mert Isten nem viszi kísértésbe a gyermekeit, ezt a sátán teszi. Isten jó, 
szerető, és az Ő természetéből nem fakad olyan, hogy kísértésbe vigyen 
bennünket. (Jak. 1,17) 

Több mint 16 év kutatás után a Biblia-szakértők azt állítják, hogy a 
legmegfelelőbb fordítás az lenne, hogy „ne hagyj el minket a kísértés-
ben.” A probléma gyökere az, hogy az eredeti görögben használt „ne 
vígy” egy többértelmű kifejezés. Míg a magyar változatban úgy tűnik, 
hogy ez egyféle kísértés, addig a görögben külön kifejezés van az ár-
mánykodásra és a próbatételre. Az eredeti szövegből egyértelműen ki-
derül, hogy nem azért imádkozunk, hogy Isten ne vigyen kísértésbe, 
hanem a próbatételek idején oltalmat kérünk. A Miatyánk szövegének 
pontosítását meg lehet tenni, mert nem az eredeti bibliai szövegen vál-
toztatnak, hanem csak a szöveg fordításán. Ha az eredeti szöveg félre-
értéseket okoz, akkor azt egyértelműbbé lehet tenni. Olaszországban 
2020. év adventjétől vezették be a módosított Miatyánkot, amelynek a 
vitatott sora így hangzik: „és ne engedd, hogy kísértésbe essünk”.  

Jézus az Úr imájában tanítja, hogy kérjük azt Istentől: „Szabadíts 
meg minket a gonosztól”. Az ószövetségben Istenhez kellett fordulni, 
hogy szabadítson meg a gonosztól. Az újszövetségben az újjászületett 
hívőknek már nem kell kérni ezt az Atyától, mert Ő Jézus megváltása 
által szabaddá tett bennünket a sötétség hatalmától.  

Kolosse 1,12–14. 
12. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket 

a szentek örökségében való részvételre a világosságban;  
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és 

általvitt az Ő szerelmes Fiának királyságába; 
14. Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneink-

nek eltörlése; 
Láthatjuk az Igében, hogy az Atya nem hagyott minket magunkra, 

miután kiszabadított a sötétség birodalmából, hanem átvitt minket az Ő 
szerelmes Fiának országába, a mennyei királyságba. Megkaptuk a szel-
lemi személyi igazolványunkat, amelyben az van beleírva, hogy a menny 
állampolgárai lettünk. Itt a földön csak átutazók vagyunk. (1Pét. 2,11) 

      MENNYEI SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY 
Született: Isten Szellemétől újonnan született 
Állampolgársága: menny Királysága 
Jelenlegi ideiglenes tartózkodási helye: Föld  
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Filippi 3,20. 
20. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, a-

honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.  
Jézus teljes győzelmet aratott az ördög felett. A gonosz nem érint-

het minket és nem árthat nekünk, mert ha ránk tekint, akkor Jézust 
látja bennünk. Most az a kérdés, hogy élünk-e azzal a győzelemmel, 
amit Krisztus szerzett nekünk? Élünk-e a nekünk adott hatalommal, 
amit az ördög felett használhatunk?  

Ma az ördög feletti hatalom gyakorlása nem az Atya feladata, ha-
nem a miénk, újjászületett hívőké. Ezt sem az Atya, sem Jézus nem 
tudja elvégezni helyettünk. 
 

Összegzés 
Az eddigi elemzésből láthatjuk, hogy a „Miatyánk” ima nem a mai 

gyülekezeti korszakra vonatkozik. Pál, Péter, Jakab és János apostol 
leveleiben sehol sem találkozunk az Úr imájával, mert az apostolok azt 
nem imádkozták. Miért? Mert kereszt után egy új korszak vette kezde-
tét az imádságban is. Ebben a gyülekezeti korszakban korábban nem 
hallott, csodálatos, Szellemmel teljes imádságokat imádkoztak az apos-
tolok, amelyeket mi magunk is imádkozhatunk magunkért és máso-
kért, akár az egész gyülekezeti Testért is. Az eddigiekből tehát láthat-
juk, hogy a „Miatyánk” nem az újszövetség imája, mert azt Jézus a ke-
reszt győzelme előtt tanította. 
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IMAFAJTÁK 
3. Ima vezetőkért 

 
Államapparátus 

Kezdetekben teokrácia volt a földön, azaz isteni irányítás, mert az el-
ső emberpár szoros szellemi közösségben volt Istennel. Így a Szent Szel-
lem vezette őket. Miután megtörtént a bukás az Édenben, az ember el-
szakadt Istentől és szükségessé vált, hogy Isten létrehozza az államappa-
rátust. A közigazgatás által megalkotott földi szabályok biztosítják a ren-
det. Így fejlődött ki a földön a politikai vezetés. A demokratikus önkor-
mányzás népuralmat jelent, amely kihagyja Istent a döntésekből. 

Róma 13,1–4. 
1. Mindenki engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságok-

nak; mert nincs hatalmasság, hanem csak Istentől; és amely 
hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. 

2. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten ren-
delésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önma-
guknak ítéletet szereznek. 

3. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedet-
nek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a ha-
talmasságtól? Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól.  

4. Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cse-
lekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten 
szolgája bosszúálló a haragra annak, aki gonoszt cselekszik.  

Az Írás szerint nekünk engedelmeskednünk kell a világi vezetésnek. 
(1Pét. 2,13–14) A rendfenntartó erők tagjai fegyverrel felszerelt karha-
talmi személyek. Ha betartjuk a törvényt, akkor semmi összeütközé-
sünk nem lesz velük, sőt, a segítségünkre lesznek, ha bajba kerülnénk. 
Aki viszont törvényt sért, annak meggyűlik a baja a hatóságokkal. Te-
hát a becsületes embernek nincs miért félnie a karhatalomtól, aki pedig 
rosszat tesz, annak számolnia kell a következményekkel.  

Sajnos nem mindenki ért egyet az éppen hatalmon levő vezetéssel. 
Akik szembeszállnak a kormánnyal, a polgármesterrel, munkahelyi ve-
zetővel vagy bármilyen hatalommal bíró személlyel, azok mögött a lá-
zadás és az ellenszegülés szelleme áll. Ha ez felerősödik valakinél, ez 
démonikussá is válhat, és odáig is eljuthat az illető, hogy nem veti alá 
magát a helyi vezetők rendelkezéseinek. 

Az imádság egy igei út ahhoz, hogy megnyerjük Krisztusnak a tele-
pülések vezetőit és lakóit. Az Ige arra utasít bennünket, hogy imádkoz-
zunk a hatalomban lévőkért. A Biblia azt tanítja, hogy áldjunk, és ne 
átkozzunk. Ha megáldjuk a vezetőinket, akkor Isten dicsősége úgy át 
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tudja formálni szívüket, hogy a döntéseket a mi érdekeink figyelembe-
vételével tudják meghozni. De az állandó kritikák tüzében nem képesek 
jól dönteni! 

Nem minden keresztény érti azt, hogy miért kell áldani az esetleg 
rosszul teljesítő vezetőket. Azért kell imával és áldással körbevenni 
őket, hogy Isten bölcsességével jól végezhessék a munkájukat! Mert 
amikor megváltoznak a vezetők, Isten szabad utat kap, és tud mozdulni 
a nép érdekében. Olyan szabályokat, törvényeket, adókedvezményeket 
tud előhozni Isten a vezetőkön keresztül, ami kedvező a számunkra.  

Az Írás az imádságban felállít egy sorrendet. Elsőként a hatalmi po-
zíciókban levőkért kell imádkozni, csak utána jöhet a saját ügyünk. Azért 
fontos imádkoznunk, mert a szellemi világban vannak olyan uralkodó 
gonosz szellemek, akik a vezetőket úgy igyekeznek befolyásolni, hogy 
azok döntései ne legyenek kedvezőek a számunkra. Ha az Igének megfe-
lelően imádkozunk, és első helyre tesszük Istent, akkor tartós eredmé-
nyeket érhetünk el. Imáinkkal működésképtelenné tudjuk tenni a veze-
tők feletti gonosz szellemi erőket, és ezáltal Isten akarata érvényesülhet. 

A vezetőkért mondott imádságban az a helyes, amikor azt kérjük Is-
tentől, hogy a megfelelő személy kerüljön a megfelelő hivatalba. Ha így 
imádkozunk, akkor Isten a saját terve alapján tudja kijelölni a vezető-
ket vagy leváltani a megvesztegethető vezetőket. Ezt nem szabad sem 
személyhez, sem párthoz kötni, mert csak Isten tudja, hogy ki az, aki az 
adott posztra alkalmas, akit Ő használni tud. 
 

Első helyen 
Azért kezdjük az imafajták tanulmányozását a vezetőkért mondan-

dó imádsággal, mert a „mindenek előtt” kifejezés azt jelenti, hogy első-
ként a vezetőinkért kell imádkoznunk, megelőzve a saját ügyeinket, 
kéréseinket, problémáinkat.  

1Timóteus 2,1–4. 
1. Buzdítalak azért, hogy MINDENEK ELŐTT tartassanak kö-

nyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden 
emberért, 

2. Királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy 
csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenféle-
lemmel és tisztességgel. 

3. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt,  
4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az 

igazság ismeretére eljusson. 
Ahhoz, hogy pontosan értsük, kikről beszél az Írás, Pál a további-

akban meghatározza, kik azok a „minden ember”. A „királyok” kifejezés 
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alatt értendők az elnökök, a kormányzók és a nemzet más vezetői. A 
„minden hatalomban lévők” alá tartoznak az országos, a megyei és a 
települési vezetők, stb. 

Ha Isten kedvében akarunk járni, kiket helyezünk előre az ima- és 
hálaadási listánkon? Saját magunkat? Gyermekeinket, unokáinkat? 
Egyházunkat? Nem. Ha Isten kedvében akarunk járni, akkor azt kell 
tennünk, amit Ő mondott. Elsőként azokért kell imádkoznunk és hálát 
adnunk, akik valamilyen hatalmi pozícióban vannak felettünk.   

Az Ige kijelenti, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözül-
jön, és az igazság ismeretére eljusson. Ahhoz, hogy Istennek ez az aka-
rata beteljesedhessen, imádkoznunk kell, méghozzá elsőként a vezető-
kért. Mielőtt bármilyen más kéréssel fordulnánk Hozzá, bármi másért 
imádkoznánk, elsőként imádkoznunk kell a hatalomban levőkért, a 
miniszterelnökért, a miniszterekért, a parlamenti képviselőkért, a poli-
tikusokért, a polgármesterekért, képviselőkért a bírókért, ügyészekért, 
ügyvédekért, a rendőrökért, a vezetőkért és mindazokért, akik bármi-
lyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. 

Azért kell elsőként értük imádkoznunk, mert az ő döntéseiktől függ, 
hogy valóban csendes, békés és nyugodalmas életet élhessünk. És hogy 
Isten bölcsességében és vezetésében tudják meghozni a döntéseiket az 
egész ország, és települések (városok, községek) sorsát érintő kérdé-
sekben. Az ima eredményeképpen békesség lesz az országban, ugyanis 
tüntetés és kijárási tilalom idején nem lehet az Igét hirdetni. Ahhoz, 
hogy az emberek üdvözüljenek, zavartalanul kell tudnunk szolgálni. 

Ha visszatekintünk a történelmünkre, mennyi emberi sors alakulha-
tott volna másképp, mennyi emberi tragédia lett volna elkerülhető! Pél-
dául, ha a második világháború előtti időkben a keresztények valóban 
megtették volna a kötelességüket, őrt álltak volna szellemben, és hatal-
mat gyakoroltak volna imáikban a közelgő veszélyhelyzet felett, hány 
ember életét tudta volna megmenteni a keresztények buzgó imája?  

Isten a hívőkre bízza az országot, és csak rajtuk múlik, hogy imád-
koznak-e a hazájuk sorsáért és az emberek életéért. Sajnos a vezetők 
között is vannak olyanok, akik rossz döntéseket hoznak, és ilyenkor 
még a keresztények közül is többen kritizálják és átkozzák őket. A Bib-
lia azt tanítja, hogy áldjunk, és ne átkozzunk. (Róm. 12,14) 

Nekünk, hívőknek az a feladatunk, hogy imádkozzunk a vezetőin-
kért és áldjuk meg őket, mert így Isten dicsősége, a Szent Szellem ereje, 
a kenet által úgy át tudja őket formálni, hogy a döntéseket a mi érdeke-
ink figyelembevételével hozzák meg. Ha utat nyitunk Istennek az ima 
által, akkor Ő foglalkozni fog a vezetőinkkel, hogy jól végezhessék a 
munkájukat. 
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IMAFAJTÁK 
4. A hit imája 

 
A hit imája: A kérés azon módja, amely biztosítja az imáink megvá-

laszolását, ha Jézus nevében kérünk az Atyától. 
 

Kérés 
A hit imáját másképpen a kérés imájának is nevezzük, mivel kérni 

csak hittel érdemes. Hit nélkül is lehet imádkozni, de annak nem lesz 
semmilyen eredménye. Jézus nem sokkal a kereszthalála előtt így szólt 
a tanítványaihoz:  

János 16,16. 
16. Egy kevés idő, és nem láttok engem; és ismét egy kevés 

idő, és megláttok majd engem: mert én az Atyához megyek.  
Jézus itt a halálára, a dicsőséges feltámadására és a mennybemene-

telére utal. Ez hozta meg számunkra az új szövetséget, ami az imádsá-
got tekintve is hatalmas változást jelentett. Ugyanis a kereszt után gyö-
keresen megváltozott az imádság módja. 

János 16,23–24.  
23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmi-

ről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni 
fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 

24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én ne-
vemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes 
legyen. 

Jézus itt egy új imádságra, a kérés imájára tanítja a tanítványokat, 
és egyúttal minket is. Az ószövetségben még nem volt használatban 
Jézus neve. De az Úr Jézus arra buzdít bennünket, hogy bátran kérjünk 
az Atyától!  

Miért mondja ezt Jézus? Hogy az örömünk teljes legyen. A mennyei 
Atyánk szeret minket, és azt akarja, hogy az mi örömünk teljes legyen. 
Hogy semmi se hiányozzon az életünkből: egészségesek legyünk, bővöl-
ködjünk anyagiakban, ne szenvedjünk hiányt semmiben, teljes legyen a 
békességünk és az örömünk. 

Amikor Jézus nevében az Atya elé járulunk a kérésünkkel, azt az 
ima során hitben kell megtennünk.  

Márk 11,24.  
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imád-

koztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek. 
A kérés imájának egyben a hit imájának kell lennie.  
Márk 11,24. Egyszerű fordítás 
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24. Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek va-
lamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg 
is fogjátok kapni! 

Ez azt jelenti, hogy amikor imádságban kérsz valamit, akkor hitben 
el is kell fogadnod, hogy az ima pillanatában megkaptad azt.  

A másik dolog pedig az, ha egyszer már kértél valamit, akkor többet 
nem kell ugyanazt kérned, mert hitben az már megvan neked. Csak 
hálát kell adni mindaddig, amíg az valóságba nem jön. Még ugyan nem 
látod, de a bensődben tudod, hogy megnyerted, megvan neked, a szí-
vedben befogadtad. Hitben már megvan. 
 

Elfogadó hit 
Mi a hit? A hit azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit el-

várunk.  
Zsidó 11,1. 
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem 

látott dolgokról való meggyőződés. 
Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog va-

lóságosan létezik, annak ellenére, hogy azt még nem látja. Ez egy belső 
tudás, egy belső meggyőződés, egy belső bizonyosság, ami minden lát-
hatónál erősebben kell, hogy benned legyen. 

1János 5,14–15.  
14. És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy 

ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket.  
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit ké-

rünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle. 
Azt mondja az Ige, hogy Isten akarata szerint kell kérnünk. Ez so-

kakat megzavar, mert a kérés imájához sok esetben akkor is hozzákap-
csolják azt, „ha ez a Te akaratod, Atyám”, amikor nem is kellene.  

Tudjuk az Igéből, hogy Isten akarata a gyógyulás, bővölködés, ezért 
ehhez nem kell hozzátenni azt, hogy „ha a Te akaratod”. A megváltás-
ban minden el lett végezve. Isten akarata az, hogy mi egészségesek le-
gyünk, és mindenben bőségben éljünk szabadok legyünk, békességben, 
örömben legyünk. 

1János 5,14–15. Egyszerű fordítás 
14. Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő 

akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat ben-
nünket! 

15. Ha pedig biztosak vagyunk benne, hogy meghallgat – 
bármit is kérünk tőle –, akkor azt is tudjuk, hogy amit kér-
tünk, azt meg is adta. 
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Azt mondja az Ige, hogy bármit kérhetünk! Kérhetünk, amit csak 
akarunk, mindaddig, amíg a szeretet parancsolatát meg nem sértjük 
vele. Amíg nem kívánunk rosszat másnak. 

János 15,7. 
7. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek 

maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. 
Ha Krisztusban maradunk, és az Ige bennünk marad, akkor biztos 

nem fogunk olyat kérni, ami az Atya akaratával ellentétes, vagy sérti a 
szeretet parancsát, illetve ártalmas mások számára. Így bátran mond-
hatta Jézus, hogy kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. 

Ez vonatkozik az apróbb dolgoktól kezdve a nagy dolgokig, mert 
minden belefér. Az életünk apróbb dolgai is fontosak az Atyának, hi-
szen az Ő akarata az, hogy az örömünk teljes legyen. 

Például kérhetjük azt, hogy a buszunk épp akkor jöjjön, amikor 
odaérünk a megállóba, hogy ne kelljen várnunk rá. Ez kis dolog, mégis 
beleillik a kérés imájába. 

Nagy dolgokat is lehet kérni Istentől, de nem mindenki meri ezt 
megtenni, mert Isten forrásait korlátozottnak gondolják. De a menny 
számára nincs lehetetlen, és egyáltalán nem okoz gondot Isten számára 
az, ha nagy dolgokat kérünk. 

Ha mégis nagyobb dologban akarjuk elmondani a kérés imáját, ak-
kor azt ne hamarkodjuk el. (Például: nagyobb összeg, ház, gyermeke-
inkkel vagy családunkkal kapcsolatos dolog.) Először győződjünk meg a 
szívünkben, hogy van-e elég hitünk arra, hogy amikor kérjük, el tudjuk 
hinni azt, hogy megkaptuk.  

Az Atya részéről nincs akadály, mert Ő megad nekünk mindent, vi-
szont a mi hitünkkel előfordulhat az, hogy esetleg nem elég arra, hogy 
elfogadjuk és átvegyük azt, amit kértünk.  

Nem érdemes úgy elmondani a kérés imáját, ha nincs meg a hitünk 
az elfogadásra. A kérés pillanatában a befogadó hitnek is jelen kell len-
nie, és ez a mi részünk! 
 

Igei alapok 
Ha a probléma olyan mértékben tornyosul előttünk, hogy nagyobb-

nak tűnik számunkra, mint Isten mindenhatósága, akkor ne siessük 
elmondani a kérés imáját. Ne hozzuk elő a kérésünket mindaddig, amíg 
nem töltöttünk annyi időt az Igében, hogy a hitünk felemelkedjen a 
probléma fölé, és csak azt követően hozzuk elő a kérés imáját.   

Itt nem arról van szó, hogy addig ne is imádkozzál. De előtte tölts 
időt az Atyával közösségben, dicsérd a jóságát, magasztald a hatalmát 
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az adott helyzet felett, és köszönd meg a szeretetét! Ezáltal Istent na-
gyobbnak fogod látni, mint a problémát. 

Amikor már fel tudsz emelkedni szellemben a problémád fölé, csak 
akkor mondd el a kérés imáját. Ugyanis a szívedben befogadó hittel tu-
dod csak elvenni az Atya válaszát. Mert Ő azt mondja, hogy a kérés pil-
lanatában megadtam neked, amit kértél.  

A kérés imája pillanatában nem lehet a szívedben kételkedés. Be 
kell fogadnod a választ, és tudnod kell, hogy amit kértél, megkaptad, 
vagyis hitben az megvan neked. 

Miért mondja Jézus ilyen sok Igén keresztül, hogy kérjünk? Kérés 
nélkül miért nem ad nekünk az Atya, hiszen tudja, hogy mire van szük-
ségünk, még mielőtt kérnénk Tőle?  

Máté 6,8.  
8. Jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kér-

nétek Tőle. 
Isten azért nem ad kérés nélkül, mert ahhoz, hogy bármit is odaad-

jon, szüksége van arra a hitre, amit te a kérés pillanatában felszabadí-
tasz, és kiárasztasz a szellemedből. A kérés imája azért fontos, mert 
Isten használja a kérés közben felszabaduló hitünket. Ezért nevezzük a 
hit imáját a kérés imájának. 

Isten arra használja a hitünket, hogy nekünk adhassa azt, amit kér-
tünk tőle. Úgy is mondhatjuk, hogy a hit az a szállítóeszköz, amin a kért 
dolog hozzánk érkezik. Ha a kérés pillanatában nem szabadítod fel a 
hitedet, akkor Isten nem tudja min elküldeni neked, amit kértél. A hi-
ted nélkül Isten nem tud odaadni semmit, ezért szüksége van a hitedre.  

Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki 

Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza 
azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. 

Te kérsz, és közben kiárasztod a hitedet. Isten meghallgatja a hit és 
kérés imáját, megválaszolja azt, vagyis odaadja neked, amit kértél. De 
ettől az még nem jön valóságba addig, amíg a hiteddel be nem fogadod 
a szívedbe. Addig nem tud valóságot ölteni, amíg te előbb el nem hi-
szed, hogy az már megvan.  

Nagyon fontos, hogy a hited felnövekedjen odáig, hogy az ima pil-
lanatában el tudd hinni azt, hogy megvan neked, amit kértél. Az Atya 
odaadja, te pedig befogadod a szívedbe. Szellemből szellembe. Nem-
csak sablonosan mondod ki az Igét, hanem biztos vagy benne, hogy az 
működik a számodra, és ezt hiszed is. 
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A hit növelése 
Kérdezhetné valaki azt is, hogy ha ennyire fontos a hit az imádság-

ban, akkor miért nem kérjük meg az Atyát Jézus nevében, hogy adjon 
nekünk egy kicsivel több hitet? A tanítványok is kérték Jézust: Uram, 
növeld a mi hitünket! (Luk. 17,5)  

Jézus azonban ilyen kérést nem tud teljesíteni, mert újjászületéskor 
megkaptuk a hit mértékét, amelynek a növelése a mi feladatunk. (Róm. 
12,3) A hitünk növekedésének egyetlen forrása Isten Igéje. Ugyanis 
kizárólag Isten Igéjének a hallásából képes növekedni a hitünk. 

Róma 10,17. 
17. A hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van.  
Viszont Jézus azért tud könyörögni, hogy a meglévő hitünk el ne 

fogyatkozzék, amikor az imádságunkkal ellentétes körülményeket lá-
tunk. Jézus ezt Péterért is megtette, mert tudta, hogy milyen kísértés 
vár majd rá. 

Lukács 22,31–32. 
31. Monda pedig az Úr: Simon! Simon! Ímé, a sátán kikért 

titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;  
32. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te 

hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed. 
Jézus, a mi főpapunk imádkozik értünk, hogy a megpróbáltatások-

ban el ne fogyatkozzék a hitünk. Ha pedig Jézus imádkozik értünk, 
akkor nincs olyan megpróbáltatás, amiből ne jönnénk ki győztesen! 

Nekünk hitben meg kell állnunk, mert az Igének hatalma van a 
helyzetek felett. Az életünkben megtapasztalható valóság és az Isten 
Igéjéből megismerhető igazság között óriási különbség van! 

Az életünkben jelenlévő látható probléma soha nem lesz képes arra, 
hogy megváltoztassa az Ige igazságát. Ha az életedben nem is látod 
még az Ige igazságát valóságba jönni, attól még Isten Igéje az egyetlen 
igazság. Isten Igéje viszont képes arra, hogy megváltoztassa a problé-
mát az életedben. 

Például ha betegség gyötri a testedet, vagy fájdalmaid vannak, ak-
kor ez az állapot nem fogja megváltoztatni Isten Igéjét, mert az Írás 
egyértelműen állítja: „Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” (1Pét. 2,24) 

Ha valaki meghal egy betegségben, az sem fogja megváltoztatni Is-
ten Igéjének az igazságát. A fizikai tények nem képesek megváltoztatni 
a szellemi igazságot. A szellemi igazság (Isten Igéje) azonban képes ar-
ra, hogy megváltoztassa a kilátástalannak tűnő helyzeteket is.  

A problémákat nem tagadhatjuk le, mert akkor a világ okkal nevezne 
minket hazugnak. Nem letagadnunk kell a problémákat, hanem megta-
gadnunk kell, a Jézus nevében! A kettő között pedig óriási a különbség.  
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Megtagadni a betegséget annyit jelent, hogy nem fogadjuk el a tü-
netet, mert a testünk Jézus sebeiben gyógyulást kapott. Megtagadjuk és 
visszautasítjuk a hatalommal kimondott szavainkkal az Igével ellenté-
tes tüneteket a testünkben, és ezzel egy időben megragadjuk az Ige 
igazsága alapján a gyógyulásunkat.  
 

Hitben járni 
A hitben járás visz minket győzelemre. 
2Korinthus 5,7. 
7. Mert hitben járunk, nem látásban.  
Az örömünk csak akkor lesz teljes, ha a hitünk végeredményekép-

pen a szemünkkel is meglátjuk majd, hogyan válik az Ige igazsága való-
sággá az életünkben. Ragadd meg tehát az igazságot, ami így szól: 
„Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” (1Pét. 2,24) 

Az anyagiakra vonatkozóan pedig így szól Isten Igéje: „Isten min-
den szükségünket betölti az Ő gazdagsága szerint a Jézus Krisztus-
ban.” (Fil. 4,19) Továbbá: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert 
Neki gondja van rátok.” (1Pét. 5,7) 

Ha ezeket a szellemi igazságokat alkalmazod a problémás terüle-
tekre, akkor az változást fog eredményezni a látható világban: a beteg-
ség gyógyulásra, a szegénység bővölködésre, a gondterheltség békes-
ségre fordul át.  

Az igazság megváltoztatja a rossz helyzeteket jóra. Mert Isten Igéje 
igazság.  

János 17,17.  
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság 
Az Ige teljes Isten erejével. Mert Isten Igéje élő és ható. 
Zsidó 4,12. 
12. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden 

kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az 
ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek 
gondolatait és szándékait. 

Isten Igéje a legfelsőbb hatalom mennyen és földön. Isten Igéje 
uralkodik, hatalmat vesz, és győzelmet arat a problémák felett, ha mű-
ködtetjük. 
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IMAFAJTÁK 
5. A hit szava 

 
A hit szava: Ilyenkor nem Istenhez fordulunk, hanem a világ rom-

boló elemeihez, és az ellenség erőihez szólunk hittel. 
 

Hittel kimondani 
A hit szava a hittel kimondott szavak erejéről szól. Ilyenkor nem Is-

tenhez szólunk, hanem a világ elemeihez és az ellenség erőihez. Ha 
utunkba áll valami, akadályok gördülnek elénk, akkor azt felszólíthat-
juk, hogy keljen fel vagy változzon meg! Például: Kihirdetem Jézus ne-
vében, hogy megtört a sötétség ereje az adott helyzet fölött! A hit sza-
vának alapelve a következő a két Igében található. 

Márk 11,23. 
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt MONDJA 

ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében 
nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit MOND megtörténik, 
meglesz néki, amit MONDOTT.  

A „hegy” az utadban álló akadályokat, problémákat jelképezi, ame-
lyeket a hittel kimondott szavaiddal mozdíthatsz el! A problémáknak a 
hittel teljes szavakra el kell mozdulniuk! Az lehet sikeres „hegymozga-
tó” – aki „szívében nem kételkedik”, hanem hisz! 

Máté 21,21.  
21. Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom 

néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cse-
lekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt MONDJÁTOK e 
hegynek: Kelj fel, és zuhanj a tengerbe, az is meglészen; 

Ezekben az igeversekben nem kérésről, és nem imádságról van szó, 
mégis ez az igazság fontos a sikeres imaélet eléréséhez. Jézus itt nem 
arról tanít, hogy kérjünk az Atyától az Ő nevében, hanem a hittel ki-
mondott szavaink teremtő erejének képességéről beszél. Ilyenkor nem 
Istenhez szólunk, hanem a világban felmerülő különféle nehézségek-
hez, akadályokhoz szólunk. 

Ha el akarjuk érni azt, hogy Isten akarata tökéletesen végbemenjen 
az életünkben, akkor minden, ami az életünk során az utunkba áll, és 
akadályoz bennünket, azoknak szólnunk kell hittel. Mert ha hatalom-
mal szólunk a dolgoknak és helyzeteknek, akkor azoknak meg kell szűn-
niük vagy meg kell változniuk. 

A hit szava akkor működik eredményesen az életünkben, ha tisztá-
ban vagyunk a kimondott szavaink teremtő erejével. Ha tudod, ki vagy 
Őbenne, a sötétség erői úgy fognak engedelmeskedni a Jézus nevére, 
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mintha maga Jézus mondaná. A hit szava nem kérés, nem imádság, 
nem könyörgés, nem siránkozás. Tehát nem könyörgünk annak a hegy-
nek (fájdalomnak stb.), hogy keljen fel, távozzon, és nem panaszko-
dunk, hogy még mindig ott van. Hanem hittel felszólítjuk a problémát 
Jézus nevében, hogy távozzon az utunkból!  

 
Hitünk felszabadítása 

A Márk 11,23-as Igében egyszer szerepel a hinni szó, és háromszor 
a mondani. Ez a hitünk kimondásának a fontosságára utal. Hiába van 
hitem, ha nem mondom ki. Amit hiszünk, azt rendszeresen ki is kell 
mondanunk, mert így tudjuk a szavainkat magként elvetni a szellemi 
világban, hogy gyümölcsöt teremhessen. A hívőknek elsősorban nem a 
hitükkel van gondjuk, hanem azzal, hogy nem mondják ki, amiben 
hisznek. A hitünk kimondása azért fontos, mert ezáltal tudjuk felsza-
badítani a hitünket. Csak az lehet a tiéd, amit hittel kimondasz. Jézus 
nem azt tanítja, hogy „meglesz néki, amit hisz”, hanem kihangsúlyozza 
azt, hogy „meglesz néki, amit hittel kimondott”.    

2Korinthus 4,13.  
13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme 

van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi 
is, és azért szólunk; 

Mindig ki kell mondanunk azt, amiben hiszünk, ugyanis minden a 
hitünk alapján fog működni, akár negatív, akár pozitív irányba. Sokan 
úgy gondolják: ha erősen hiszem, akkor meg fog történni, de ez nem 
helyes. Mert amikor az ördögnek, helyzeteknek, akadályoknak szólunk, 
akkor Istenbe kell vetnünk a bizalmunkat, és nem saját magunkba. 

Ennél az imafajtánál is szükséges a hit, mert kételkedő szívvel nem 
fog működni. Hinnünk kell, hogy amit hittel kimondtunk, az meg fog 
történni. Ilyenkor ne a saját erőnkre hagyatkozzunk, mert az kevés len-
ne, hanem az Istenbe vetett hitünkre. Jézus a következőket mondta: 

János 16,23–24. 
23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmi-

ről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni 
fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 

24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én ne-
vemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes 
legyen.  

Márk 11,24.  
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor i-

mádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az nék-
tek. 
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Előfordulhat, hogy a hit imájára nem jön meg a kért dolog. Ilyenkor 
sokan elbizonytalanodnak, újra kérik az Úrtól vagy egyszerűen felad-
ják. Ehelyett az Igét kellene követni, függetlenül az eredményektől. Mi-
után elmondtuk a hit (kérés) imáját, utána mondjuk ki a hit szavával, 
hogy az akadálytalanul hozzám jön, a Jézus nevében! 

Különbség van a két imafajta között: 
– a hit (kérés) imáját csak egyszer kell elmondani, mert hisszük, 

hogy Isten az imánkat meghallgatja és megválaszolja;  
– a hit szavát naponta többször is elmondhatjuk (pl. a testünk fe-

lett a szent egészséget megvallhatjuk az 1Pét. 2,24 alapján).  
 

Hegymozgató hit 
Mekkora hit kell ahhoz, hogy „hegyeket” tudjunk mozgatni? Még 

mielőtt valaki azt mondaná, hogy nekem erre nincs elég hitem, Jézus 
említ egy példát: 

Máté 17,20/b.  
20/b. …Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek 

volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: 
Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetet-
len néktek.  

Lukács 17,6.  
6. Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mus-

tármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyöke-
restől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek. 

Jézus tanítása szerint elegendő a mustármagnyi hit ahhoz, hogy a 
világban felmerülő problémák engedelmeskedjenek nekünk, amikor 
Jézus nevét használjuk. A siker kulcsa a hitben való kitartásban rejlik! 

Természetesen a hit ebben az imafajtában is nélkülözhetetlen, mert 
nincs értelme úgy szólni a hit szavát, hogy közben kételkedés van a 
szívünkben. Jézus ezért teszi hozzá: „és szívében nem kételkedik, ha-
nem hiszi”. Tudnunk kell, hogy ha esetleg kételkedés van az elménk-
ben, az nem befolyásolja a szívünkben (szellemünkben) levő hit műkö-
dését. Hinnünk kell a szívünkben abban, hogy amit hittel kimondunk, 
az meg is fog történni. Az Egyszerű fordítás ezt írja: „az úgy is lesz!” 

Biztosnak kell lenned abban, hogy a te szavaid is ugyanolyan erővel 
bírnak, mint amikor Jézus szólta a hit szavát a földi szolgálata során.  

Máté 21,21. Egyszerű fordítás 
21. Igazán mondom nektek: ha hisztek, és nem kételked-

tek, ti is megtehetitek, amit én tettem ezzel a fával. Sőt, még 
többet is: ha például azt mondjátok ennek hegynek: »Kelj fel, 
és zuhanj a tengerbe!« — az is megtörténik.  



 32 

A hit szavát kettős céllal alkalmazhatjuk (Márk 11,23): 
– elmozdítani az útból az akadályokat (pl. hazug tüneteket),  
– felszólítani a kívánt dolgot, hogy hozzánk jöjjön (pl. új telefon). 

Hogyan kapcsolható össze a kérés imája (más néven a hit imája) a 
hit szavával? Mi a teendő például, ha már elmondtad a hit imáját a 
gyógyulásodért, és a testedben egy bizonyos idő után sem látod semmi 
jelét a pozitív változásnak?  

Ilyenkor sokan elbizonytalanodnak, és újra megkérik Istentől ugyan-
arra a gyógyulást, amiért egyszer már hitben imádkoztak. Vannak 
olyanok is, akik ilyenkor feladják a hitüket. Ez egyik sem jó példa a 
számunkra. Nekünk Isten Igéjét kell alkalmaznunk. Ahogy a Márk 
11,23-ban írja az Ige, hittel felszólítod a tüneteket és fájdalmakat, hogy 
keljenek fel a testedről és távozzanak, a Jézus nevében.  

Míg a hit (kérés) imáját csak egyszer kell elmondanunk, addig a hit 
szavát naponta többször is kimondhatjuk, ahányszor csak szükségét lát-
juk. Ha késik a válasz, nem kell újra kérni, hanem a hit szavával szólunk 
Jézus nevében. Szólhatsz a testednek, hogy engedelmeskedjék az Igének, 
és öltse fel magára a Krisztustól kapott szent gyógyulását. (1Pét. 2,24) 

Márk 9,23. 
23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden le-

hetséges annak, aki hisz.  
A hit szavával nemcsak akadályokat lehet elhárítani, megszüntetni, 

hanem a hittel teljes szavainkkal azt is megtehetjük, hogy a szükséges 
dolgokat felszólunk, hogy hozzánk jöjjenek. 

Például, miután a szükséges anyagiakért már imádkoztunk, hitben 
elfogadtuk, vagyis úgy tekintjük, mint meglevőt, akkor azt már nem 
fogjuk újra kérni az Atyától. De ahhoz, hogy felgyorsítsuk a pénz útját, 
felszólíthatjuk az anyagi forrást, hogy hozzánk jöjjön. Szólhatunk a 
pénzhez: Pénz, hozzám jössz, Jézus nevében! Ezt természetesen meg-
tehetjük naponta többször is, és a hit szava hallatán a pénz annál gyor-
sabban fog megérkezni hozzánk.  

A pénz hozzánk jutásának lehet még egy akadálya: az ellenség visz-
szatartó ereje. Ilyen esetben meg kell törnünk az ellenség erejét, hogy 
engedje el a minket jogosan megillető pénzt. Ekkor a hatalom parancs-
szavát kell kiadnunk, amiről a következő fejezetben olvashatsz. 

Tudjuk, hogy a pénz nem az égből fog lepottyanni hozzánk, mert Is-
ten nem használ a mennyben földi valutákat. Természetesen Ő a hát-
térben munkálkodik, de a rendszeres jövedelem fizikai úton jön hoz-
zánk (fizetés, jutalom, nyugdíj) formájában. Az előbbi példa szerint 
magunkhoz szólíthatunk egy jól fizető, kellemes légkörű munkahelyet 
is, ha éppen arra van szükségünk.  
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Az, hogy egy keresztény dolgozzon, teljesen igei alapokon nyugvó 
isteni elrendelés. (2Thess. 3,10) A munkahely és a jó fizetés egy keresz-
tény életében igen fontos. (1Thess. 4,11) Ezért minden reggel örömtel-
jes szívvel mehetünk be a munkahelyünkre az esetleg felmerülő nehéz-
ségek ellenére is, mivel tudjuk, hogy igei rendelést teljesítettünk aznap-
ra az életünkben. 

A keresztényeknek bőség rendeltetett minden szükségük betöltésé-
re. (Fil. 4,19) Igei úton járunk el tehát, ha a Márk 11,23-ban lefektetett 
szellemi törvény szerint gyakoroljuk a hit szavát, és magunkhoz szólí-
tunk mindent ellátást, a Biblia ígéreteit, ami nekünk rendeltetett. 

 
Bizonyság 

Sokfelé fordulnak elő súlyos helyzetek, tehát imádkoznunk kell, mert 
Isten őrállóként állított bennünket bizonyos helyekre. Tehát az imádsá-
goknak megvan a fontos szerepük. Az imák erejének működésével kap-
csolatban leírjuk azt a szellemi látomást, amit egy testvérnő kapott.  

Magyarország fölött egy nejlonfóliát látott, ami egy nagy fóliasátor-
hoz volt hasonlatos. Esett az eső, ami Isten áldását jelenti ebben a te-
kintetben, de a fólia felfogta azt, és nem ért le a földre. A behorpadt 
fóliában gyűlt össze a víz. Az Úr felsorolta azokat az okokat, amelyek az 
áldáselvonást okozzák: különböző bűnök, pl. abortuszok és más isten-
ellenes dolgok. Ahogy a hívők lent a földön elkezdtek imádkozni, az 
imáik úgy szálltak fel, mint egy kard. A sok kard pedig elkezdte kidöfni 
a fóliát, és először csak cseppenként kezdett el csepegni az esővíz. Majd 
ahogy tágult a nyílás a fólián, egyre jobban kezdett aláfolyni az össze-
gyűlt csapadék. Végül a fólia szétszakadt, és a sok víz lezuhant földre.   

Már korábban is voltak próféciák azzal kapcsolatban, hogy az utol-
só időkben egy hatalmas Szent Szellem kiáradás, egy áldás kiáradás 
érkezik a földre. De ez a fóliával kapcsolatos látás nagyon jól szemlélte-
ti azt, hogy az imák milyen hatalmas szerepet játszanak az életünkben. 
Elmozdíthatjuk vele a „hegyeket”, az áldás akadályait!  
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IMAFAJTÁK 
6. A hit parancsszava 

 

A hit parancsszava: Az ellenséghez szólunk hatalommal, és Jézus 
nevében követeljük a bennünket jogosan megillető dolgokat, vagy a 
tőlünk ellopott és visszatartott dolgokat. 
 

Követelés 
Amikor a hit parancsszavát alkalmazzuk, akkor a Krisztusban ka-

pott hatalmunknál fogva követelünk az örök ellenségtől, az ördögtől. 
Ha mi követelünk az ellenségtől Jézus nevében, akkor Ő meg fogja azt 
cselekedni. 

János 14,11–13. 
11. Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az 

Atya énbennem van; ha pedig nem, magukért a cselekedete-
kért higgyetek nékem.  

12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, 
az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én 
cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az 
én Atyámhoz megyek.  

János 14,13.  
13. És akármit kértek [követeltek az ellenségtől, mint jogaitokat 

és kiváltságaitokat] majd az én nevemben, megcselekszem azt, 
hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. 

A 13. versben a „kérni”-nek fordított görög szó jelentése: igényelni 
vagy követelni az ellenségtől. Jézus a cselekedetekről tanít ebben az 
Igében, amelyben bemutatja a nevének új használatát. Itt nem Istentől 
kérünk, mert az Ő neve nincs említve. Nekünk Jézus nevében kell kö-
vetelnünk az ellenségtől, a jogosan nekünk járó dolgokat, a tőlünk visz-
szatartott vagy ellopott dolgokat. (Péld. 6,31) 

Ha Jézus nevében követelünk az ördögtől, azt Jézus maga fogja 
megcselekedni! E cselekedetek által pedig meglátjuk az Atya megdicső-
ülését. (Ján. 14,14) 

Lényeges különbség van a János 16. és a János 14. fejezetében levő 
igazság között. A János 16,23–24 szerint Jézus nevében az Atyától ké-
rünk, és nem követelünk. A János 14,13–14 szerint viszont Jézus nevé-
ben az ördögtől követelünk, nem pedig az Atyától.  

Jézus biztat bennünket, hogy mi nagyobbakat is cselekszünk, mint 
amit Ő tett a földi szolgálatában. Még a halottak feltámadásánál is na-
gyobbakat! Ez pedig az üdvösségre vezetés: a szellemi halálból való 
feltámadás, a szellemi újjászületés! 
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Jézus felvitetett az Atyához, de mindenható nevét itt hagyta ne-
künk, használatra. Amit hittel követelünk, parancsolunk e névben, azt 
Jézus garantáltan megcselekszi. 

Az ószövetségben csak „segítségül hívhatták” az Úr nevét. (Zsolt. 
116,17) De az újszövetség egy jobb szövetség, ezért ebben az időkor-
szakban segítségül hívhatjuk Őt, továbbá parancsolhatunk hatalommal 
a név által.  
 

A hit parancsszava 
Nézzünk példákat az újszövetségből. 
a.) A sánta gyógyulása 
Apostolok cselekedetei 3,1–9. Egyszerű fordítás 
1. Történt egyszer, hogy Péter és János délután három 

órakor imádkozni ment a Templomba.  
2. Éppen akkor hozták oda azt a koldust, akit minden nap 

a Díszes-kapu [Ékes kapu] mellé szoktak letenni, hogy kére-
gessen azoktól, akik a Templomba mentek. Ez az ember szü-
letése óta béna volt, nem tudott járni.  

3. Amikor meglátta a kapuhoz közeledő Pétert és Jánost, 
tőlük is pénzt kért. 

4. Péter Jánossal együtt a szemébe nézett, és azt mondta 
neki: „Nézz csak ránk!”  

5. A koldus felnézett, és azt várta, hogy majd adnak neki 
valamit.  

6. Péter azonban ezt mondta: „Arany-, vagy ezüstpénzem 
nincs, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus, a Mes-
siás nevében mondom: kelj fel és járj!”  

7. Ezzel megfogta a koldus jobb kezét, és segített neki fel-
állni. A béna férfi bokája és egész lába azonnal meggyógyult.  

8. Talpra ugrott, és életében először járni kezdett. Azután 
fel-alá járkált, örömében ugrándozott, Istent dicsérte, majd 
Péterékkel együtt bement a Templomba.  

9. Ott mindenki észrevette, hogy tud járni, és Istent dicséri. 
A jeruzsálemi templomban, az Ékes kapunál a tanítványok hata-

lommal szóltak, amelynek az lett az eredménye, hogy a sánta járt! Péter 
és János nem fordult imádsággal az Atyához. Ebben az esetben nem 
kimondottan az imádság hozta meg az eredményt. Bizonyára a Szent 
Szellem úgy vezette a két apostolt, hogy kiadják a hit parancsszavát.  

A koldusnak megparancsolták a névben, hogy keljen fel, Jézus pe-
dig talpra állította őt. Péter nem vette magára a dicsőséget, mert azt 
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hangoztatta, hogy Jézus neve tette ezt a csodát. Természetesen a hit 
parancsszavának kiadásához is szükség volt hitre.   

Apostolok cselekedetei 3,16. Egyszerű fordítás 
16. Jézus neve adott erőt a hit általi gyógyuláshoz ennek 

az embernek, akit itt láttok, s akit ismertek. Igen, a Jézus ne-
vében való hit állította helyre teljesen ennek a bénán szüle-
tett embernek az egészségét, mégpedig a szemetek láttára. 

Jézus akkor már nem volt a földön, amikor ez történt, de az Ő neve 
a távollétében is csodát tett. A papok ismerték a névben rejlő hatalmat, 
ezért meg is tiltották annak használatát. (Csel. 4,18–20) Ragadd meg 
ezt a szellemi hatalmat és élj vele te is! (Csel. 4,29–30) Szólj, taníts és 
parancsolj ebben a névben! Jézus áll a név mögött és Ő megcselekszi, 
amit hittel és hatalommal kimondasz.   

b.) A szolgálólány szabadulása 
Egy újabb példa a hit parancsszavának kiadására. 
Apostolok cselekedetei 16,16–18. Egyszerű fordítás 
16. Történt egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére 

mentünk, szembejött velünk egy rabszolgalány, akiben a jö-
vendőmondás szelleme lakott. Ez a leány sok pénzt szerzett a 
gazdáinak azzal, hogy jövendölt az embereknek. 

17. Állandóan követte Pált és csoportját, és közben így ki-
áltozott: „Ezek a férfiak a Magasságos Isten szolgái, akik az 
üdvösségre vezető utat hirdetik nektek!”  

18. Ez így ment több napon keresztül. Végül Pál megelé-
gelte, hátrafordult, és azt mondta a leányban lakó gonosz szel-
lemnek: „Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy 
menj ki ebből a leányból!” Erre a jövendőmondó szellem 
azonnal kiment belőle.  

Amit Pál apostol hittel parancsolt, Jézus azt megcselekedte, a szol-
gálóleányka pedig szabaddá vált a jósló szellemtől.  

Különbség van az előbb említett két eset között. Az Ékes kapunál 
Péter azonnal kiadta a parancsszót, Pál viszont várt a szent időzítésre. 
Amikor a Szent Szellem imádságra késztet egy adott esettel kapcsolat-
ban, akkor először imádságban kérünk segítséget az Atyától, majd azt 
követően parancsolunk Jézus nevében a problémák mögött álló sötét-
ség erőinek. A győztes Jézus nevére pedig minden szellemi erőnek (dé-
monnak) engedelmesen meg kell hajolnia! (Fil. 2,9–11) 

 
Ima és parancsszó 

Szükség esetén a parancs kiadását imádság is megelőzheti. Az ima 
és a hit parancsszava jól alkalmazható együtt. Hitünknek ilyenkor két 
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irányban kell működnie: egyrészt kérünk az Atyától Jézus nevében, 
másrészt a hatalom gyakorlása a hit parancsszava által. A következő két 
esetből is jól láthatjuk, hogy az imádság és a hatalommal kimondott hit 
parancsszava összekapcsolható. 

a.) Lázár feltámasztása  
János 11,3–4. 6–8. 11. 14–15.  
3. Küldének azért a testvérek Őhozzá, mondván: Uram, 

ímé akit szeretsz, [Lázár] beteg.  
4. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség 

nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőít-
tessék általa az Istennek Fia.  

6. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig ma-
rada azon a helyen, ahol volt. 

7. Azután monda tanítványainak: Menjünk ismét Júdeába. 
8. Mondának néki a tanítványok: Mester, most akartak té-

ged megkövezni a júdabeliek, és újra oda mégy?  
11. Ezeket mondá; és ezután monda nékik: Lázár, a mi ba-

rátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt. 
14. Ekkor azért nyíltan monda nékik Jézus: Lázár meghalt. 
15. És örülök, hogy nem voltam ott, tiérettetek, hogy higy-

gyetek. De menjünk el hozzá! 
Szükséges, hogy mindig figyeljünk a Szent Szellem vezetésére, hogy 

mikor mit tegyünk. Jézus várakozott, miután eljutott hozzá Lázár be-
tegségének híre. A várakozás ideje alatt kereste az Atya akaratát. Jé-
zusnak azért kellett imádkoznia az Atyához Lázárért, mert az életére 
törtek volna a farizeusok és a főpapok, Ő viszont nem akarta kockáz-
tatni a megváltás tervét. Jézus ebben az esetben is várt az Atya jóváha-
gyására, Ő magától soha semmit nem tett. Nekünk is mindenben ki 
kellene kérnünk Jézus tanácsát! Lázár feltámasztása előtt Jézus először 
imádkozott, majd azt követően adta ki a hit parancsszavát.  

János 11,41–44. 
41. Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt 

vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. 

42. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz en-
gem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, 
hogy te küldtél engem. 

43. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jöjj ki! 
44. És kijöve az elhunyt, lábain és kezein kötelékekkel meg-

kötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Monda nékik 
Jézus: Oldozzátok el őt, és hagyjátok menni.   
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Jézus várt a Szent Szellem vezetésére. Megvárta, míg eljön az Isten 
időzítése szerinti megfelelő pillanat. Pál sem azonnal űzte ki a lányból a 
jósló szellemet. Amikor vezetést kapunk Istentől, akkor mi is akadály 
nélkül, bátran léphetünk.  A hálaadás és a hit parancsszava alkalmazá-
sát követően a négynapos halott feltámadt! 

b.) Tábita feltámasztása   
Nem csak Jézus életében, hanem az Újszövetségben is olvasható 

olyan csoda, amikor halottat támasztott fel az Úr ereje, egy újjászületett 
keresztényen keresztül.  

Apostolok cselekedetei 9,36–42.  
36. Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tá-

bitha […] ez gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnák-
ban, melyeket osztogatott.  

37. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, 
meghala: és miután megmosták őt, kiteríték a felházban. 

38. Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítvá-
nyok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút hoz-
zá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. 

39. Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda-
ére, felvezeték őt a felházba, és elébe állának néki az özvegy-
asszonyok mindnyájan, sírva és mutogatva a ruhákat és öltö-
zeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. 

40. Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imád-
kozék; és a holttesthez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! 
Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle.  

41. És az kezét nyújtva néki, felemelé őt; és beszólítván a 
szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt elevenen.  

42. És tudtára lett az egész Joppénak; és sokan hittek az 
Úrban.  

Ennél az esetnél Jézus már nem volt itt a földön, mert felemeltetett 
a mennybe. Péter először kiküldte a szobából a gyászoló, siránkozó, 
hitetlen sokaságot, majd térdre esett és imádkozott. Ezt követően adta 
ki a hit parancsszavát: „Tábitha, kelj fel!” – és ő feltámadt a halálból! 
Jézus megcselekedte, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Jézus a tá-
vollétében is cselekedett, mert a megvallott Ige mögött Ő áll! 

 
Hatékonyság 

Jézus nekünk adta a hatalmát az ellenség minden ereje felett. Ha 
mi gyakoroljuk a hatalmunkat, akkor semmi nem képes ártani nekünk!  

Lukács 10,19–20.  
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19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpió-
kon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi 
nem árthat néktek.  

20. De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek enged-
nek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel van-
nak írva a mennyben. 

A hit parancsszava akkor hatékony, ha megértjük, hogy hatalmat 
kaptunk arra, hogy parancsoljunk a nyomasztó körülményeknek, hely-
zeteknek, az ördögnek. Ez a hatalmunk Jézus nevében van! Te is gya-
korold az átruházott hatalmadat a név által!  

Akkor lesz eredményes a hit parancsszava, ha tudjuk a szívünkben, 
hogy úgy kell engedelmeskedni az ellenségnek a parancsunkra, mintha 
Jézus adta volna ki. Az Atya elvárja az újjászületett gyermekeitől, hogy: 

– ne nézzük tétlenül a pusztító rombolását, 
– gyakoroljuk a Krisztusban kapott hatalmunkat. 
Ahogy Jézusnak, ugyanúgy nekünk is engedelmeskednek a névre a 

pusztító elemek, az ördög. Számunkra a biztosíték Jézus szava: mi ki-
adjuk a parancsot a név által, s Ő megcselekszi! Amikor Jézus nevét 
kimondjuk, a Szent Szellem kenete kiárad a bensőnkből. (Én. 1,3) Mert 
Jézus neve kimondva kiöntött drága kenet. 

Az Igében ígéretünk van arra, hogyha a hit parancsszava elhagyja a 
szánkat, akkor Jézus megcselekszi azt, hogy megdicsőülhessen az Atya 
a Fiúban. Jézus a cselekedeteiben az Atyára mutat. (Ján. 14,13) Az 
Atya, amikor dicsőséget vesz Jézus cselekedeteiben, a Szent Szellemre 
mutat, aki jelen van Isten trónja előtt.  
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IMAFAJTÁK 
7. Ketten egy akaraton 

 
Egy akaraton mondott ima: Az Atyától kérünk Jézus nevében, de 

nem egyedül, hanem összekapcsoljuk a hitünket egy hitben erős és ki-
tartó imatárssal. 

 
Egy akaraton 

Ebben a részben az imádságnak azt a fajtáját tanulmányozzuk, 
amelyben újra az Atyától kérünk Jézus nevében. De ebben az imádság-
ban nem egyedül állunk Isten trónja előtt, hanem összekapcsoljuk a 
hitünket valakivel, aki szellemben közel áll hozzánk, és akiről tudjuk, 
hogy kitartó és tántoríthatatlan a hitében. 

Vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor szükségünk lehet 
egy stabil hittársra, aki bátorít és felemel minket, ha esetleg a mi hi-
tünk meginogna. Egy ilyen imatárs megerősíti a hitünket és biztonsá-
got ad a számunkra. Ezért adta Isten ezt az imafajtát. 

Ilyenkor egy akaraton, hitben összekapcsolódva imádkozhatunk va-
lamelyik családtagunkkal, vagy szívünkhöz közelálló hittestvérünkkel, 
aki támogat minket az adott dologban.  

Máté 18,19–20.   
19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy 

akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak 
kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.  

20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én ne-
vemben, ott vagyok közöttük. 

Az egyakaratú imádsághoz legalább két hívő szükséges, de többen 
is összekapcsolhatják a hitüket. Ha többen imádkozunk egy akaraton, 
akkor a hitünk összekapcsolásának fizikai jeleként körbeállva meg is 
foghatjuk egymás kezét.  

Az egy akaraton mondott imádságnak hatalmas ereje van. De ah-
hoz, hogy megfelelően tudjuk alkalmazni ezt az imádságot, mély meg-
értést kell kapni az Igéből. Ha nincs elég megértésünk, emiatt rosszul 
fogunk imádkozni, ezáltal az egy akaraton mondott imádság eredmény-
telen lesz. 

Vannak olyan hívők, akik például így imádkoznak: 
Azt mondja az egyik: – Legyél velem egy akaraton, hogy legyen egy 

új munkahelyem! 
A másik erre azt feleli: – Jó, egy akaraton leszek veled! 
Imádkoznak közösen és megköszönik az Úrnak az új munkahelyet. 

De ezt nem az egy akaraton mondott ima szabályai alapján tették. Eb-
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ből hiányzik az egy akaraton mondott imádság egyik feltétele, a kérés. 
Mert ebben az imádságban két feltétel szerepel: a megegyezés és a kérés. 
Ahhoz, hogy eredményt érjünk el, mindkét feltételt teljesítenünk kell. 

A megegyezéssel kapcsolatban azt írja az Ige: „ha ketten közületek 
egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől”. Más szóval, ket-
ten összhangban kell lenni! Ebben a fajta imádságban tehát először 
ketten együtt meg kell egyezni abban, hogy mit kérnek. Ennek egy 
konkrét dolognak kell lenni, egyszerűen megfogalmazva, hogy valóban 
egy akaraton tudja követni egymást a két szív.  

Az előbbi példával élve, előbb meg kell egyezni abban, hogy milyen 
munkahely legyen az, amit kérnek. Például kedves, tisztaszívű munka-
társakat óhajt. Igazságos főnököt, könnyebb munkát, magasabb fize-
tést, szabadnapokat. 

Miután két hívő megegyezik, vagyis egy akaratra jut bizonyos do-
logban, akkor ketten együtt kérik azt a mennyei Atyától, Jézus nevé-
ben. Mert így szól az Írás: „amit csak kérnek, megadja nékik az én meny-
nyei Atyám”. Tehát a megegyezés mellett semmiképpen sem maradhat 
el a kérés.  
 

Elfogadó hit 
A kérés pillanatában mindketten befogadják a szívükbe a hitben ka-

pott választ. Mindketten hiszik a szívükben, hogy amit kértek, az Atya 
megadta nekik, vagyis hitben megvan nekik.  

Márk 11,24. 
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imád-

koztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.  
Ezután már nem marad más hátra, mint a teljes szívből jövő hála-

adás. Megköszönik, hogy amit kértek, hitben megkapták. Ha mindkét 
fél hitben imádkozott, akkor hatalmas erőt szabadítottak fel a hitük 
által. Az Írás is alátámasztja ezt: egy megfutamít ezret, kettő tízezret. 
(5Móz. 32,30) 

Amikor két szív olyan egységbe kerül, hogy szinte egybeforr a szí-
vük-lelkük, akkor nagyobb erővel tudnak a mennyei Atya trónja elé áll-
ni imádságban, ami egy különleges szellemi oszlopkő Isten országában.  

Prédikátor 4,9–10. 12. 
9. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egy-

nek; mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból.  
10. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig 

az egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. 
12. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene áll-

hatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.   
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Ezzel az egységgel ajándékozta meg Isten Dávidot az ószövetség-
ben, amikor Jonatánt adta mellé, és kettőjük szíve barátként összeforrt.  

1Sámuel 18,1. 3. 
1. Miután pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jo-

natán lelke egybeforrt Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette 
őt, mint a saját életét.  

3. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mi-
vel úgy szerette őt, mint a saját lelkét.  

Az újszövetségben is látjuk, hogy Jézus nem egyenként küldte ki a 
tanítványait, hanem kettesével. Mert akadályok esetén tudják használ-
ni az egység erejét. Két szív, amely Isten szeretete által összefonódik, 
olyan szellemi erőket képes megmozgatni, amihez nincs hasonló a föl-
dön. Isten nagyon szereti a szívekben létrejött egységet. Nagy erő rejlik 
az egységben, legyen az akár házasság egysége, akár két imádkozó szív 
egybeforrt egysége. 

Márk 6,7. 
7. Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kikül-

deni kettőnként, és adott nékik hatalmat a tisztátalan szelle-
meken.  

Nem elég az, hogy együtt elmegyünk egy szolgálatra, hanem nélkü-
lözhetetlen az összhang, vagyis az egyetértés is, mert így mindketten 
tudnak imádkozni és prédikálni. Például kórház- és idősotthon szolgá-
lat, valamint börtönmisszió alkalmával. 

Megértést kell kapni arról, hogy amikor két szív Isten szeretete által 
összefonódik, olyan hatalmas szellemi erőket képes megmozgatni, 
amihez nincs hasonló a földön. 

 
Akadályok 

Vizsgáljuk meg azt is, hogy mi akadályozhatja az egy akaraton el-
mondott imádság sikerét. 

� Kifelejtik a kérést 
Erről az akadályról már szó esett a fejezet elején, hogy egyes hívők 

kihagyják a kérést a közös imájukból, és ezzel csak az egyik feltételt 
teljesítik.  

� A hit hiánya 
Nem hozhat eredményt az egy akaraton mondott imádság, ha az 

imádságot indítványozó fél azért kéri a ketten egy akaraton mondott 
imát, mert önmagának nincs hite az adott dolgot illetően. De nincs ér-
telme elmondani ezt a fajta imát, ha magának az érintettnek a hite 
nincs benne. Ha valaki a másik hitére akar hagyatkozni, akkor abból 
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nem lesz egy akaratú imádság. (Az imádságnak ezt a formáját már ima-
támogatásnak nevezzük). 

Meg kell találni azt a pontot, hogy hol is áll az imádságot kérő a hi-
tében, mit tud elfogadni a jelenlegi hitszintjén. Azon a szinten kell vele 
egy akaraton lenni, és azt kell kérni, amit a hitével el tud fogadni. Mert 
Isten is csak azon a hitszinten tud segíteni, ahol az illető áll. Különben 
kudarcnak tesszük ki magunkat, és a másikat is. 

� A félelem hiánya 
 Tegyük fel, hogy egy műtét előtt áll valaki, és fél a beavatkozástól. 

Ezért megkér valakit, hogy legyen vele egy akaraton abban, hogy ha 
közösen imádkoznak, akkor ő hit által meggyógyul és nem lesz szüksé-
ge a műtétre. Félelemből nincs értelme imádkozni, nem fog működni, 
ha a félelem az indítéka. 

Az egy akaraton elmondott imában is csak olyan kéréseink lehet-
nek, amelyek megegyeznek az Igével és nem ellentétesek a szeretet pa-
rancsolatával. Ezért mielőtt imádkozunk, keressünk egy-két olyan ige-
helyet, amelyre alapozni tudjuk a kérésünket. Így még biztosabban 
állhatunk Isten trónja elé az imánkkal. 

� Bizalmatlanság és bűntudat 
Van olyan eset, amikor a hívőtársunk azért fordul hozzánk imaké-

réssel, mert nem bízik abban, hogy Isten őt is meghallgatja. Vannak, 
akik tévesen azt mondják: Én olyan sok rosszat követtem el, hogy en-
gem Isten már meg sem hallgat! Ebben az esetben a bűntudat fojtja 
meg a hitét az illetőnek.  

Ilyenkor nem fog működni a ketten egy akaraton mondott ima, 
mert az illető a kérés során nem tudja kiárasztani a hitét az adott do-
logban. Ezért egy másik keresztény hitén keresztül akar eredményt 
elérni. Olyasvalakit keres, akit szerinte Isten biztosan meghallgat.  

� Lustaság és méltatlanság érzése 
A bűntudaton kívül az imaakadály további oka lehet a lustaság és a 

méltatlanság érzése is. Ebben az esetben mielőbb fel kell szabadítani az 
illető hitét, hogy kikerülhessen a kárhoztatás alól. Jézus is ezt tette több 
esetben, mert mielőtt imádkozott volna a betegekért, felszabadította a 
hitüket, és így már át tudták venni a gyógyulásukat.  

Márk 2,5.  
5. Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütött-

nek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.  
Lukács 5,20. 
20. És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsát-

tattak néked a te bűneid.  
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A bűntudat és az önmagunk kárhoztatása megbénítja a hitünket. A 
hitünkre nagy szüksége van Istennek és nekünk is.  

1János 5,14–15. 
14. És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy 

ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket. 
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit ké-

rünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle. 
Isten nagyon szereti a szívekben létrejött egységet, amit hatalmasan 

meg tud áldani. 
Zsoltárok 133,1–3.  
1. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt la-

koznak az atyafiak egységben!  
2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a sza-

kállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére. 
3. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. 

Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre!  
Az áldás két feltételét említi az igesor: együtt és egységben kell eh-

hez lenni. Tehát nem elég csupán együtt lenni, mert az még nem biztos, 
hogy egységet is jelent. Isten áldásának elnyeréséhez feltétlenül szük-
ség van az egyetértésre, és az összhangra is. 
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IMAFAJTÁK 
8. Egy szívvel-lélekkel 

 

Egyesített imádság: amikor a hívők egy csoportja összevont hittel, 
egyként, egy szívvel-lélekkel imádkozik egy közös cél érdekében. 

 
Ez az imafajta az imádság leghatékonyabb formája, mert Isten Szel-

lemének egy olyan erejét és egységét lehet általa megtapasztalni legerő-
teljesebben. Az egyesített imádságban olyan mértékben nyilvánul meg 
Isten ereje, ami nemcsak egyének életét és körülményeit képes megvál-
toztatni, hanem egész közösségek, családok, gyülekezetek, települések 
és országok sorsát képes jobbra fordítani. Olyan módon nyitja meg a 
menny ajtaját a problémák megoldására, hogy nincs olyan ördögi erő, 
amely képes lenne megakadályozni Isten beavatkozását a földön.  

Amikor megnyílik a menny, Isten szabad utat kap arra, hogy eget 
rengető, hatalmas dolgokat cselekedjen. Az egyesített imádsággal talál-
kozhatunk mindkét szövetségben. 

Apostolok cselekedetei 4,23–24/a. 31.  
23. Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és 

elbeszélék, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. 
24/a. Ezek pedig mikor hallották, EGY SZÍVVEL-LÉLEKKEL 

felemelék szavukat az Istenhez… 
31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol 

egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Szellemmel, és 
az Isten Igéjét [továbbra is – EFO] bátorsággal szólják vala.  

Láthatjuk, hogy válságos helyzetben milyen döbbenetes módon tudta 
Isten az erejét és hatalmát megmutatni, amikor a vallási vezetők fenye-
getésére Péter és János a gyülekezethez fordultak segítségért. Egy szív-
vel-lélekkel hatolt fel imájuk Isten trónja elé! Nem kimondottan az 
imádkozók száma számít, hanem inkább az, hogy az imádkozó szívek 
olyan egységbe kerüljenek, hogy a szívük-lelkük a Szent Szellem által 
annyira összeforrjon, hogy valóban egyként imádkozzanak a cél érde-
kében. Ilyenkor ez egy imádságként hallatszik fel a mennybe, mert szí-
vük-lelkük összeforrt. A kulcs a szívek egységében van! (Csel. 12,12) 

Így már az is látható, miért olyan fontos gyülekezetbe járni! Kell, hogy 
legyen neked is egy olyan hívőkből álló közösséged, akik krízis idején 
készek hittel elmondani veled az egyesített imádságot. Erre az egységre 
csak a Szent Szellem által vagyunk képesek, amire vigyáznunk kell. Ezért 
érthető, hogy miért van az ördög az egység ellen. Ugyanis a hívőket egy-
más ellen akarja fordítani és ezzel meglopni őket az ima áldásától. (Ef. 4,3) 
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IMAFAJTÁK 
9. Oldás és kötés 

 
Oldás–kötés imája: Bármilyen esetben használhatjuk az Ige vilá-

gosságának és erejének a működtetésére, illetve a sötétség erejének a 
megfékezésére és leállítására. 

 
Kulcsok hatalma 

Az oldás és kötés a hit imájának és a hatalom gyakorlásának egy 
magasabb szintje. Isten a föld feletti uralmat már a teremtéskor az em-
bernek adta. Az első emberre, Ádámra bízta a földet, hogy „művelje és 
őrizze azt”. (1Móz. 2,15) Az „őrizni” szó arra utal, hogy létezik egy beto-
lakodó, egy tolvaj (ördög), akinek a szándéka az, hogy lopjon, öljön, és 
pusztítson.  

János 10,10/a. 
10/a. A tolvaj [ördög] nem egyébért jön, hanem hogy lop-

jon és öljön és pusztítson… 
Az ördög már a kezdetekben is itt volt a földön. Ha nem tartózko-

dott volna itt, akkor Ádámnak nem kellett volna őriznie a rábízott Éden-
kertet.  

Mivel az ördög ma is lesben áll, és keresi azt az alkalmat, hogy mi-
kor lophat tőlünk: hitünket, egészségünket, pénzünket, időnket, örö-
münket, békességünket, ezért nagyon fontos, hogy mi hívők az imáink 
által elfoglaljuk az őriző helyét, hogy meg tudjuk védeni azt, amit Krisz-
tus megváltó munkája során elnyertünk. 

János 10,10/b. Bővített fordítás 
10/b. Én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy 

ezt az életet teljes bőségben és túlcsorduló beteljesedésben 
élhessék és élvezhessék. 

Jézus azért jött, hogy örök életünk lehessen, egészségben, bővöl-
ködésben és békességben élhessünk. Az Írás felhívja a figyelmünket 
arra, hogy nagyon óvatosak legyünk, mert az ördög meg akar kísérteni. 

1Péter 5,8–9/a.  
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az 

ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: 
9/a. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben… 
Ahhoz, hogy megvédhessük a felségterületünket, gyakorolnunk kell 

a Krisztusban kapott hatalmunkat.  
Lukács 10,19. 
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19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpió-
kon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi 
nem árthat néktek.  

Hatalmunkban áll megtiltani és megengedni dolgokat.  
Máté 16,19.  
19. És néked adom a menny királyságának kulcsait; és a-

mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit 
megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.  

Amit megkötünk a földön a kimondott imáink által, az meg lesz 
kötve a mennyben (szellemi birodalomban), viszont amit feloldunk a 
földön a kimondott imáink által, az fel lesz oldva a mennyben (szellemi 
világban). Az Igében a „kulcs” szó a nekünk adott hatalmat jelenti, amit 
rendszeresen gyakorolnunk kell a hittel és hatalommal kimondott sza-
vaink által. Tehát ami rossz, azt megkötjük (megtiltjuk), ami jó, azt 
eloldjuk (engedélyezzük, kiárasztjuk).  
 

Oldás és kötés 
A hatalom gyakorlásához kaptuk Istentől az oldás–kötés hatalmát is. 

Ezt legkönnyebben a kioldozott, illetve a bekötött zsák példájával szem-
léltethető. 

Máté 18,18. Egyszerű fordítás  
18. Igazán mondom nektek: Ha bármit kijelentetek, hogy 

meg van kötve ezen a földön, az a mennyben [szellemi világban] 
is meg lesz kötve. Ha bármit kijelentetek, hogy fel van oldva 
itt a földön, az a mennyben [szellemi síkon] is fel lesz oldva. 

Ebben az imafajtában is a földön élő, újjászületett hívőké az első lé-
pés, mert Isten csak akkor tud cselekedni az érdekünkben, ha mi mű-
ködtetjük az oldás és kötés imáját. A kötést a rossz dolgok leállítására, 
az oldást a jó dolgok megnyerésére használjuk. 

� Kötés 
A „megkötni” szó azt jelenti, hogy leállítunk, megakadályozunk, meg-

tiltunk olyan dolgokat Jézus nevében, amelyek a kárunkra lennének. 
Például: viharkár, baleset, betörés, tűzeset, betegség, pénzhiány, elbo-
csátás, késleltető szellem. 

Megköthetjük, megtilthatjuk a sötétség minden erejét, tervét, szán-
dékát és tolvajkodását, hogy ne tudja azokat valóra váltani. Amit a föl-
dön megkötünk, leállítunk, megtiltunk, csak azokat a dolgokat tudja 
Isten is megcselekedni, és ezt oly módon teszi, hogy a menny minden 
erejével mögénk áll, támogat minket a hatalommal hozott döntésünk-
ben, és a hittel kimondott szavainkban. 
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Ha mi nem tiltjuk meg a sötétség erőinek a tevékenységét, akkor 
azt a menny erőforrásai sem fogják tudni megállítani. (A menny erőfor-
rásai: Jézus neve, a Szent Szellem ereje, az Ige kardja, a szolgáló angya-
lok, a szent vér.) Vagyis a menny mindaddig nem avatkozhat bele a dol-
gainkba, amíg mi meg nem tiltottuk a gonosz munkáját, és meg nem 
kötöztük az erejét.  

�  Oldás  
A „megoldani” szó azt jelenti, hogy megengedjük, felszabadítjuk, 

kiárasztjuk a menny erőforrásait és áldásait a mi javunkra vagy mások 
érdekében. Az oldás hatalmának gyakorlásában is a miénk a felelősség. 
Amit mi a földön megoldunk, megengedünk, felszabadítunk, abban tud a 
menny is támogatni bennünket, és azt tudja megcselekedni a javunkra. 

A menny addig nem tud tenni semmit, amíg mi el nem oldjuk, és ki 
nem árasztjuk az emberek segítségére az angyalokat, a gyógyító kene-
tet, az áldást, a Szent Szellem erejét, a szent védelmet, a szent vér ol-
talmát és a szent tüzet.  

Csak akkor tud Isten teljes mértékben támogatni minket, ha mi 
kiárasztjuk az ő erejét.  A menny minden ereje mögöttünk áll mindab-
ban, amit Jézus nevében, az Igével összhangban rendelünk el. 
 

Alkalmazás 
Az imaéletünk egyik leghatásosabb imafajtája az oldás és kötés 

gyakorlása. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy bárhol, bármikor, bár-
milyen területen megköthetjük, megállíthatjuk, megtilthatjuk a gonosz 
munkáját Jézus nevében. Például: a gyülekezetben, utcán, egy mentő-
autó láttán, az országunkban és a világban levő problémák felett, stb. 

Sok múlik rajtunk, hogy mit engedünk megtörténni a családunk-
ban, munkahelyen, gyülekezetben, a környezetünkben és az orszá-
gunkban. Másrészt pedig minden területen eloldhatjuk, kiáraszthatjuk 
Isten Szellemét és az angyalok seregeit, hogy a segítségünkre legyenek.  

Az angyalokat eloldhatjuk, kiküldhetjük, hogy a szánkkal megval-
lott szent Igét be tudják teljesíteni az életünkben.  

Zsoltárok 103,20. 
20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik 

teljesítitek az Ő parancsait, figyelmezvén az Ő Igéjének el-
hangzására. 

A szolgáló angyalok arra várnak, hogy az Ige elhangozzék a szánk-
ból. A mennyei Atya csak akkor tudja a szolgáló angyalait kiküldeni a 
segítségünkre, ha mi itt a földön előbb eloldjuk és kiküldjük őket. Pél-
dául kiküldhetjük őket abból a célból, hogy kapcsolják hozzánk a szük-
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séges anyagiakat, eltereljék a szélsőséges időjárási frontokat vagy gyó-
gyulást kapjunk.  

Még mielőtt útnak indulunk, kiküldhetjük őket, hogy tisztítsák meg 
előttünk az utat minden akadálytól. Mielőtt útra kelünk, például így 
állíthatjuk munkába Isten angyalait: Jézus nevében kiküldelek benne-
teket, szolgáló angyalok, hogy a Zsoltárok 91. szerint végezzétek el a fel-
adatotokat, tisztítsátok meg az utat előttem minden pillanatban, őriz-
zetek engem és a velem levőket! 

Zsoltárok 91,11–12.  
11. Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizze-

nek téged minden utadon. 
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a 

kőbe. 
Az oldás imája nagyon fontos ahhoz, hogy a szolgálatunkra kikül-

dött angyalok el tudják végezni a feladatukat, mert ha nem küldjük ki 
őket munkálkodni, akkor semmit nem tudnak tenni az érdekünkben. 
Az oldás hatalmával tudjuk megoldani és kiárasztani magunk és mások 
felett Isten bölcsességét, az áldásait, és az angyalokat is.  

Zsidó 1,14. 
14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve 

szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget? 
A kötés hatalmával megkötözhetjük a gonosz erők visszatartó és 

akadályozó munkáját, hogy az elveszettek, akiknek a szabadulást hir-
detjük, befogadhassák az örök életet.  

Zsoltárok 34,7. 
7. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadít-

ja őket.  
Mindazok felett, akiknek az üdvösségét a sátán visszatartja, megkö-

tözhetjük a gonosznak minden tervét, munkáját, megtévesztését, és az 
általa emelt akadályokat, hogy a Krisztus nélküli emberek szabaddá 
válhassanak a döntésre, a szabad akaratuk gyakorlására, hogy Jézus 
mellett dönthessenek.  

Az oldás és kötés hatalma által megtehetjük például, hogy egy nyo-
masztó, nyugtalanító, sértő helyzet felett hatalommal megvalljuk Jézus 
nevét, hogy Jézus győztes neve teljes hatalmat és uralmat vegyen az 
adott helyzet felett.  

Megköthetjük az akadályozó és visszatartó erőket, az ellenség min-
den gonosz tervét megtilthatjuk, hogy ne tudja azokat valóra váltani. 
Ha imádkozunk, akkor Isten a bennünk működő ereje által mérhetet-
lenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit emberi ésszel el 
tudunk képzelni.  
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Efézus 3,20.  
20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent meg-

cselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogy-
nem mint kérjük vagy elgondoljuk… 

Isten ereje az imáink által tud cselekedni, mert Jézus neve vesz ural-
mat az adott helyzet felett akkor, amikor az ördög erejét megkötjük, 
Isten erejét pedig megoldjuk, Jézus nevében.  

Ebben az imafajtában nem kérünk Istentől, de Ő mégis hatalmasan 
tud cselekedni, mert Jézus nevében, az Ige szerint használtuk az oldás 
és kötés hatalmát. 

Világosítsa meg Isten a megértésünk szemeit, hogy megláthassuk 
az oldás és kötés óriási erejét, és alkalmazni tudjuk az életünk minden-
napjaiban úgy, ahogy azt Isten elvárja tőlünk!  

Efézus 1,18. 
18. És [Isten] világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tud-

hassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége 
dicsőségének gazdagsága a szentek között. 

 
Nyugodalomba vonulni 

Annak ellenére, hogy hatalmat kaptunk Krisztusban, sok keresz-
tény mégis abban a téves tudatban van, hogy amíg itt él a földön, sem-
mit nem tehet a gonosz munkái ellen. Beletörődik a körülményeibe, és 
meghajol a gonosz erők terveinek, elnyomásának és sanyargatásának.  

Azt gondolják, hogy teljesen ki vannak szolgáltatva az ördög ravasz-
ságainak, és így eltűrik a zaklatásait az életükben, a családjukban, a 
környezetükben, a szolgálatukban, a munkájukban, sőt a gondolataik 
között és a testükben is, fájdalom és betegség formájában. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus azonban a következőt mondta nekünk:  

János 16,33.  
33. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek le-

gyen énbennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízza-
tok: én legyőztem a világot. 

Tehát nem kell eltűrnünk a félelmet, a depressziót, a betegséget, a 
viszályt, a tragédiákat, a szegénységet, a kudarcokat. Jézus a megváltás 
során megbénította és megsemmisítette az ördög minden erejét.  

Kolosse 2,15. Bővített fordítás 
15. (Isten) lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmas-

ságokat, amelyek ellenünk csatarendbe sorakoztak, ellenünk 
emelték magukat; győzedelmes örömmámorában kiteregette 
és látványosságként mutogatta őket; közpéldává tévén őket, 
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nyilvánosan példát statuált rajtuk és diadalmaskodott felet-
tük Őbenne és a keresztben. 

Az ellenségnek „Állj!”-t parancsolnod azonban neked kell, hogy a 
Krisztus által megszerzett győzelem megnyilvánulhasson az életedben.  

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen 

az ördögnek, és elfut tőletek. 
A gonosz munkája csak akkor lesz megkötve a szellemi világban, ha 

te először megkötöd itt a földön. A hívők közül is vannak, akik Istent 
okolják a földön történő gonosz dolgokért, holott ők nem teszik meg a 
részüket. Isten beavatkozása ebben a világba arra a hatalomra van kor-
látozva, amit a hívők gyakorolnak az imaéletük során. 

Isten elvárja minden hívőtől, hogy éljen ezzel a hatalommal. Miért? 
Azért, hogy győztes életet élhessünk. Folyamatos győzelmet ad nekünk 
az, ha Jézusnak az ellenség felett szerzett diadalát párosítjuk a hitünk-
kel, és gyakoroljuk a Jézus nevében kapott hatalmunkat.  

Megparancsolhatjuk az ördögnek, hagyjon fel azzal, hogy rossz 
gondolatokat sugalljon az elménkbe és félelmet hozzon ránk. Ha vala-
mi nem a helyes úton halad az életünkben, akkor az imáinkkal megfor-
díthatjuk a dolgok menetét, és irányt szabhatunk azoknak, Jézus nevé-
ben. Például a hitünk szavai által a tünetek átfordulnak a gyógyulás 
irányába, a szegénység a gyarapodás irányába, a zaklatottság a békes-
ség irányába. Másrészről pedig eloldozhatjuk, kiáraszthatjuk Isten ígé-
reteinek áldásait, hogy az Ő dicsősége ragyogjon az életünk fölött. 

A következő imamintán keresztül mutatjuk be az oldás–kötés ha-
talmát: Jézus nevében megkötöm az ördög erejét, a szegénység szelle-
mét és a késleltető szellemet az anyagi életem felett, és eloldom, kiá-
rasztom a szolgáló angyalokat, hogy hozzanak be számomra x össze-
get x határidőre! 

János 20,23.  
23. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak a-

zoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.  
Jézus az oldás kötés imája alapján, hatalmat adott nekünk arra, hogy 

megbocsássunk egymásnak, és elengedjük a sérelmeket. Aki megbo-
csájtja a sérelmeket, az elengedést (oldás), szabadulást, békességet hoz. 
Aki nem bocsát meg az ellene vétőnek, vagyis megtartja a sérelmeket, 
akkor ő továbbra is a megkötözöttség (kötés) fogságában marad, ami-
vel saját magának árt. 
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Szabadságban élni 
Jézus Krisztus megszabadított minket a sátán minden kötelékétől, 

és szabadságot adott arra, hogy teljes örömben éljünk az által, hogy 
megismerjük és betöltsük Isten akaratát itt a földön. Áldottak lettünk 
Krisztusban, és így áldássá válhatunk sokak számára.  

Magában a jelenlétünkkel, az Ige megvallásával, a szívünkből jövő 
dicsérettel és hálaadással folytonosan megbénítjuk, meghátrálásra, és 
teljes behódolásra kényszerítjük az ördögöt.  

Feloldjuk a betegeket az ördög munkái alól, és szabadulást, gyógy-
ulást áraszthatunk ki felettük. A menny minden ereje pedig örömmel 
áll mögénk, hogy mindazt megcselekedje, amit mi itt a földön elrende-
lünk Jézus nevében. Az Atya szívét öröm tölti el, amint látja, hogy gya-
koroljuk az oldásra és kötésre kapott hatalmunkat itt a földön. 

Lukács 4,18–19. 
18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent 

engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy 
a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. 

19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. 
Mi is tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy beléphessünk Is-

ten nyugodalmába! (Zsid. 4,11) 
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IMAFAJTÁK 
10. Közbenjárás 

 
Közbenjárás: imában odaállni a „törésre” valakiért, aki ítélet alatt 

van. Odaállni a „törésre” Isten és ember közé, s visszafordítani az ítélet 
végrehajtását, és irgalmat kérni számára. 

 
Irgalom kérése 

Az Írás rávilágít a közbenjárás fontosságára. 
1Timótheus 2,1.  
1. Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak kö-

nyörgések, imádságok, KÖZBENJÁRÁSOK, hálaadások minden 
emberért. 

Fontos megérteni a közbenjárás szerepét és feladatát. A hívők a 
közbenjárás imájaként nevezik azt is, ha valakiért imádkoznak. Ebben 
az értelemben ez is igaz, de a Biblia sokkal pontosabban határozza meg 
ezt. A közbenjárás azt jelenti, hogy imában odaállni Isten és az ítélet 
alatt levő ember közé, s visszafordítani az ítélet végrehajtását és irgal-
mat kérni számára. A közbenjárás akkor lesz hatékony, ha az a Szent 
Szellem kezdeményezésére történik.  

Az ószövetségben a nép bűne és engedetlensége Istent haragra ger-
jesztette, amelynek következtében ítélet szállt rájuk. Ábel kiontott vére 
felkiáltott Istenhez ítéletért. (1Móz. 4,10) Szodoma és Gomora erkölcs-
telensége is ítéletért kiáltott fel Istenhez. (1Móz. 18,20–21) 

Mikeás 7,18.  
18. Kicsoda olyan Isten, mint Te, aki megbocsátja a bűnt 

és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg 
haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!  

Isten nem gyönyörködik az ítélet végrehajtásában, ahogy egy bíró 
sem! Isten örül, ha kegyelmet és irgalmat gyakorolhat. Egy világi pél-
dával szemléltetve ez olyan, mint amikor egy elítélt kegyelmi kérvényt 
nyújt be. Isten királyságában pedig a közbenjárás felel meg ennek. 

Ha a bűnös nem tér meg a téves útjától, akkor az ítélet elkerülésé-
nek egyetlen útja az, ha valaki a törésre áll, közben jár érte Istennél és 
irgalmat kér számára. Isten szíve ugyanis keres valakit, aki közbenjár a 
bűnösért és védőfalat épít köré. Az irgalmat kérő a bűnös érdekében 
Isten elé áll, hogy elfordítsa az ítéletet tőle, és az illető tovább élhessen! 

Ezékiel 22,30–31.   
30. És keresék közülük valakit, aki falat falazna, és állana 

a törésen énelőmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; 
de senkit nem találék. 
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31. Ennekokáért kiontám haragomat reájuk, megemész-
tém őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verém, azt 
mondja az Úr Isten. 

A „törésre állni” kifejezés fizikai szinten azt jelenti, hogy amikor 
egy vár falán rést ütött az ellenség, akkor a katonáknak azt fokozottan 
kellett felügyelni, amíg helyre nem állították.  

Isten szándéka nem a pusztítás, hanem az irgalmasság. Az ószövet-
ségben a büntetés végrehajtatása helyett legalább egy közbenjárót ke-
resett. Ez Isten részéről egy kétségbeesett keresés volt, s amikor senkit 
nem talált, akkor kénytelen volt kiontani a haragját.   

Egyetlen ember, Józsué közbenjárása elegendő volt ahhoz, hogy Is-
ten megállítsa a napot és Izrael népe győzhessen az ellenség seregei fe-
lett. (Józs. 10,13)  

Az irgalom jelentése: a kiérdemelt büntetés elengedése.  
A kegyelem jelentése: ajándékba kapni azt, az Atya végtelen szere-

tetéből, amit a saját erőnkből nem tudnánk megszerezni, kiérdemelni. 
Például az üdvösséget. (Ef. 2,8–9) 

Zsidó 4,16.  
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszé-

kéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk; a 
szükség idején segítséget kapjunk.  

Isten jóságát, gondviselését, segítőkészségét láthatjuk ebben a 
versben. Az ember rászorul Isten irgalmára és kegyelmére, mert más-
ként elveszne. Jézus sem ítélni jött bennünket, mert akkor annak csú-
nya vége lett volna. (Mát. 9,13) 

Isten imádkozókat keres, akiken keresztül ki tudja árasztani az ir-
galmát az elveszettek felé. Isten olyanokat keres, akik hajlandók máso-
kért is imádkozni. Örömet szerzünk az Úrnak azzal, ha mi is irgalmas-
ságot gyakorlunk mások felé. 
 

Ábrahám közbenjárása 
Isten nem titkolta el, hogy Szodoma és Gomora lakosaira ítélet vár, 

sőt ellenkezőleg. Megkereste szövetségesét, Ábrahámot, hogy ő könyö-
rögjön a két város lakóiért. 

1Mózes 18,17. 23–26.  
17. És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit 

tenni akarok?  
Ábrahám közbenjárt a bűnös városokért, Szodomáért és Gomorá-

ért, hogy elfordítsa az ítéletet az ott lakóktól. 
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23. Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.  És hozzá já-
rula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a go-
nosszal egybe?  

24. Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elvesz-
ted-é, és nem kedvezel-é a helynek az ötven igazért, akik ab-
ban vannak?  

25. Távol legyen Tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy 
megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a 
gonosz: Távol legyen Tőled! Avagy az egész föld bírája nem 
szolgáltatna-é igazságot?  

26. És monda az Úr: Ha találok Szodomában a városon 
belül ötven igazat, mind az egész helynek MEGKEGYELMEZEK 
azokért. 

Ábrahám szót emelt a két város lakóiért, bár tudta, hogy büntetés 
járna számukra, mert elfordultak Isten útjáról. Ábrahám megállt a tö-
résen, és az imáival elkezdett védőfalat építeni. Hatszor kért Istentől 
mind nagyobb irgalmasságot. Fokozatosan csökkentette az igazak lét-
számát: 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ábrahám kérdéseire Isten azt válaszolta, 
hogy megkegyelmez!  

Mivel Ábrahám úgy gondolta, hogy van tíz igaz a két városban, 
ezért abbahagyta a közbenjárást. Mint az Írásokból tudjuk, nem találta-
tott ott tíz igaz, ezért mindkét város elveszett. Nyilvánvaló, hogy Isten 
azért osztotta meg tervét Ábrahámmal, mert Ő kegyelmezni akart az ott 
lakóknak a közbejárás által. 

 
Mózes közbenjárása 

Ábrahámmal szemben Mózesnek valamennyi közbenjárása ered-
ményes volt.  

2Mózes 32,7–11. 14.  
7. Szóla pedig az Úr Mózesnek: Eredj, menj alá; mert 

megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földjéből.  
8. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nékik, 

borjúképet öntöttek maguknak, azt tisztelik és annak áldoz-
nak, és azt mondják: Ezek a te isteneid Izrael, kik téged ki-
hoztak Egyiptom földjéből.  

9. Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bi-
zony keménynyakú nép.  

10. Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom 
ellenük, és töröljem el őket: Téged azonban nagy néppé tesz-
lek.   
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11/a. De Mózes esedezék az Úrnak, az ő Istenének színe 
előtt… 

14. És abbanhagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet az Ő 
népére akart bocsátani. 

Amíg Mózes a Sínai hegyen időzött, s készültek a törvénytáblák, 
aközben a nép zúgolódott. A nép hamar hűtlenné vált, elhagyta csoda-
tevő Istenét és bálványszobrokat öntöttek. A bálványimádás olyannyira 
haragra indította Istent, hogy nem is nevezte saját népének Izraelt. De 
Mózes a nép mellé állt, emlékeztette Istent az ígéretére, és így irgalmat 
nyertek. Az Úr biztat bennünket, hogy juttassuk eszébe az Igéjét, és az 
ígéretét. (Ésa. 43,25–26) Mi is vegyünk részt az ilyen jellegű perben, 
majd az ítélethozatalban, és így járjunk közbe az ítélet alatt levőkért, 
hogy felmentést nyerjenek Istentől! A közbenjáró szív azonosul az ítélet 
alatt levővel, odaszánja életét e szolgálatra. (2Móz. 32,30–32) Végül 
Isten a közbenjárás eredményeképpen elfordította az ítéletet Izrael né-
pétől. (Zsolt. 106,23) 

4Mózez 14,18/a–20.  
18/a. Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, meg-

bocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntet-
lenül… 

19. Kérlek, kegyelmezz meg e nép hamisságának a te ir-
galmasságod nagy volta szerint, amiképpen megbocsátottál e 
népnek Egyiptomtól fogva mind eddig.  

20. És monda az Úr: Megkegyelmeztem a te beszéded sze-
rint.  

A nép tízszer kísértette meg Istent, de Mózes újra emlékeztette Őt 
az adott szavára. Ebben az esetben nem az Igéje alapján, hanem Mózes 
beszéde szerint kegyelmezett meg Isten. A negyven év pusztai vándor-
lás esete is mutatja, hogy mennyire fontos a közbenjárás.  
 

Jézus közbenjárása 
Az ószövetségben Isten sajnos nem mindig talált közbenjárót. (Ésa. 

59,15–16) De az újszövetségben már van egy biztos és állandó közben-
járónk, aki nem más, mint Jézus! 

1Timótheus 2,5.  
5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek 

között, az ember Krisztus Jézus.  
Az újszövetség közbenjárója Jézus, az ember és Isten között. 
Különbség van az ó- és újszövetségi közbenjárók között: 
– Jézus most nem a földön él, Ő belépett a mennyei szentélybe, ott 

miértünk jelenik meg Isten előtt (Zsid. 9,24), 
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– Jézus örökké él (Zsid. 7,25), 
– az Atya jobbján ül és közbenjár érettünk (Róm. 8,34). 
Isten az egy igaz Krisztusért kiengesztelődött a világgal. Ez alapján 

igaznak nyilvánítja azokat, akik elfogadják Jézust életük Urának és 
Megváltójának. 

Különbség van Jézus és a mi megigazulásunk között: 
– Jézus a bűn és a szellemi halál feletti győzelem által igaz. 
– Nekünk az Ő közbenjáró véráldozata által adatott a megigazulás.  
Megváltozik a státusza annak Isten előtt, aki Jézus elfogadásával 

üdvözül: a nem igaz – igazzá válik a szent vér megtisztító ereje által! Is-
ten ezt az újjászületés által munkálja ki. 

Felmerülhet a kérdés: ha Jézus a közbenjáró, akkor mi hogyan tu-
dunk eleget tenni az 1Timótheus 2,5 igeversnek? Úgy, hogy Jézus he-
lyet ad a közbenjáró imádság szolgálatában, mert mi az Ő Testének 
tagjai vagyunk. (1Kor. 12,27) Ezért megosztotta velünk a közbenjárás és 
kiengesztelés szolgálatát.  

2Korinthus 5,20. King James fordítás 
20. Most tehát Krisztus követei lettünk, mintha Isten kér-

ne titeket miáltalunk, KRISZTUS HELYETT IMÁDKOZUNK: békül-
jetek meg az Istennel. 

Isten számít ránk, hogy a figyelmünket másokra irányítva imádkoz-
zunk értük. Ha együtt tudunk érezni másokkal, úgy hatékonyabban 
tudunk értük közbenjárni.  
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IMAFAJTÁK 
11. Nyelvek imája 

 
Nyelvek imája: a Szent Szellem újszövetségi ajándéka, ami egy ter-

mészetfeletti kiejtés a Szent Szellem által olyan ismeretlen nyelven, 
amelyet a beszélő soha nem tanult és nem is ért. 

 
Újszövetségi ajándék 

Az előző fejezetekben az anyanyelvünkön mondott néhány imafaj-
tát elemeztük. Most rátérünk a nyelvek imájára, más néven a nyelveken 
szólásra. Tehát nemcsak anyanyelvünkön, hanem szellemben is szólha-
tunk Istenhez. A nyelveken szólás nem azt jelenti, amikor valaki tanult 
nyelven imádkozik, például angolul vagy németül, stb. Az imádság két 
fő csoportját említi az igevers: 

1Korinthus 13,1/a. 
1/a. Ha embereknek [anyanyelven] vagy angyaloknak nyel-

vén [szellemben] szólok is… 
A nyelvek imája csak az újszövetségben működik, de csak azoknál, 

akik újjászülettek és Szent Szellem keresztséget vettek. Erre az ószövet-
ségben nem volt lehetőség az újjászületés hiánya miatt. 

Nézzük meg, mi a nyelveken szólás előzménye? Jézus a keresztha-
lálát és dicsőséges feltámadását követően negyven napig megjelent a 
tanítványoknak. A mennybemenetele előtt parancsot adott az aposto-
loknak, hogy várják meg a Szent Szellem kiáradását. 

Apostolok cselekedetei 1,4. 
4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne men-

jenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, 
melyet úgymond, hallottatok tőlem. 

Jézus mennybemenetelét követő tizedik napon (ez húsvéttól szá-
mítva az ötvenedik nap) pünkösd napján kiáradt a megígért Szent Szel-
lem. A Szent Szellem a Szentháromság harmadik személye, aki azóta 
Isten képviselőjeként van itt a földön.    

Apostolok cselekedetei 1,13–14. 
13. És mikor […] felmenének a felső házba […]  
14. Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak va-

lának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal 
és Máriával, Jézusnak anyjával, és az Ő atyjafiaival együtt. 

Apostolok cselekedetei 2,1–4.  
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyaka-

rattal együtt valának.  
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2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zú-
gó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.  

3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle min-
denikre azok közül.  

4. És MEGTELÉNEK mindnyájan Szent Szellemmel, és kez-
dének SZÓLNI MÁS NYELVEKEN, amint a Szellem adta nékik 
szólniok. 

A tanítványok Jézus útmutatásának megfelelően együtt maradtak 
és tíz napig buzgón imádkoztak a Szent Szellem kiáradásáig. Ekkor 
mindnyájan betöltekeztek Isten Szellemével és azonnal elkezdtek nyel-
veken szólni. Jézus anyja, Mária is köztük volt, aki szintén részese volt 
ezeknek az eseményeknek. Az Írások szerint Mária is nyelveken szólt. A 
Szent Szellemmel való betöltekezés első jele a nyelveken szólás. 

Isten adott a Gyülekezetnek egy isteni, természetfeletti módot arra, 
hogy beszélgessünk Ővele, egy isteni, természetfeletti módon! A nyel-
veken szólás és a szellemi ima ugyanazt jelenti, ilyenkor az ember szel-
leme imádkozik egy angyali nyelven. Amikor nyelveken imádkozunk, 
közvetlen kapcsolatban vagyunk Istennel, aki Szellem! (Ján. 4,24)   

Csak az újjászületés és a Szent Szellem keresztség után vagyunk ké-
pesek nyelveken szólni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. (Lásd 
ehhez a 4. oldalon levő imádságokat!)  

A nyelveken szólás nagyon fontos része az imaéletünknek. A nyel-
veken mondott imáink közvetlenül Isten trónja elé kerülnek, az Úr Jé-
zus közvetítése nélkül. Emlékeztetésképpen: amikor anyanyelvünkön 
imádkozunk, akkor Jézus közvetítésével kerül az imádságunk Istenünk 
szent színe elé. (1Tim. 2,5)  

Csodálatos dolog, hogy azokért is tudunk imádkozni nyelveken, 
akikkel kapcsolatban érzékeljük, hogy bajba kerültek, de nem tudunk 
róluk semmit. A belső emberünk, a szellemünk sok mindenről értesül a 
mindentudás Istene révén.  

 
A betöltekezés igazságai 

1.) Isten akarata az, hogy betöltekezz és teljes légy a Szent Szellem-
mel, ennek egyértelmű jele a nyelveken szólás.  

Lukács 11,13. 
13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó 

ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok 
Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. 

2.) Hit által kell kezdeményezni a nyelveken szólást. A nyelveken 
szólás Isten egyik természetfeletti ajándéka, ami a Szent Szellem ihleté-
sére tör fel a bensőnkből.  
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Apostolok cselekedetei 10,45–46. 
45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mind-

azok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is ki-
töltetett a Szent Szellem ajándéka. 

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és ma-
gasztalják az Istent. 

A nyelveken szóláskor az első szótagokra hitben kell kinyitni a szá-
dat, és engedelmesen ki kell mondani, mert csukott szájjal semmilyen 
nyelven nem tudsz beszélni. Ezek a szavak a szellemedből jönnek elő és 
nem az elmédből, vagyis nem a te gondolataidból. Amikor nyelveken 
imádkozunk, akkor a szellemünkből szólunk, nem pedig az értelmünk-
ből. Ezt a titkos nyelvet saját magunk sem értjük, de még az ördög sem, 
egyedül csak az Atya.  

1Korinthus 14,2. 
2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem 

az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól 
titkokat.   

Mivel az ördög nem érti a nyelvek imáját, ezért szeretne attól meg-
lopni. Te ne engedd magad megfosztani Isten ajándékától!   

3.) A nyelveken szólás nem az iskolában tanult nyelv, hanem a szó-
tagokat a Szent Szellem adja, és a hangszálaidat használja ahhoz, hogy 
kiejtsd ezeket. 

Kezdheted így: Jézus nevében, nyelveken akarok imádkozni! Majd 
végy mély levegőt, és kezdd el hittel és bátran kimondani a szellemedből 
feltörő szótagokat, amelyek számodra furcsák, mivel nem érthetőek!  

1Korinthus 14,14. 
14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádko-

zik, de az értelmem gyümölcstelen.  
Légy engedelmes, ne állj ellen a Szent Szellem ihletésének! Engedd 

bátran előtörni azokat a szótagokat, ami a bensődből jönnek. Ha rend-
szeresen imádkozol nyelveken, a szótagokból később egy folyamatos és 
csodálatos természetfeletti nyelv épül fel.  
 

Miért fontos nyelveken imádkozni? 
1.) A nyelveken szólás a szellemi épülésünket szolgálja, mert ennek 

során kijelentést kaphatunk Istentől.  
1Korinthus 14,4. 
4. Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a 

gyülekezetet építi.  
Ugyanis amikor nyelveken imádkozunk, akkor vagyunk a legszoro-

sabb közösségben az Atyával. Ilyenkor halljuk meg a legjobban a Szent 
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Szellem vezetését. Ha érzékenyek vagyunk a Szent Szellem hangjára, 
megmutatja nekünk az ördög csapdáit, hogy elkerülhessük azokat, to-
vábbá megmutatja Isten tervét, hogy bekerülhessünk az Ő akaratába. 

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor a szellemünk úgy töltődik fel 
isteni erővel, mint egy akkumulátor árammal, és ez a testünkre és a 
lelkünkre is kedvező kihatással van. A nyelveken való ima többek kö-
zött segít felépülni a betegségből is.  

2.) A nyelveken szólás arra emlékeztet, hogy a Szent Szellem ben-
nünk lakozást vett. 

János 14,17. Egyszerű fordítás 
17. Ő az Igazság Szelleme, akit a hitetlenek világa nem tud 

befogadni, mert ők nem látják, és nem ismerik fel. Ti azon-
ban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek együtt fog 
lakni, sőt bennetek él majd. 

A Krisztus nélküliek nem ismerik a Szent Szellemet, mert csak a 
Krisztusban újjászületett hívők képesek Őt befogadni. Általa tudunk 
nyelveken imádkozni. Ha rendszeresen imádkozunk nyelveken, jobban 
tudatosul bennünk a Szent Szellem szívünkben levő jelenléte.  

3.) A nyelveken szólás segít abban, hogy Istent imádjuk, dicsérjük 
és magasztaljuk szellemben.  

János 4,23–24. 
23. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi 

imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az 
Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul. 

24. Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy 
szellemben és igazságban imádják.  

4.) Amikor nyelveken imádkozunk, akkor Isten tökéletes akaratá-
val vagyunk összhangban. Ez kizárja az önző kéréseket, hogy ne csak 
magunkért imádkozzunk, hanem másokért is. 

Róma 8,26–27. 
26. Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre 

van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, a-
mint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik mié-
rettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.  

27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gon-
dolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. 

Ilyenkor a Szent Szellem a segítségünkre van, mert esedezik, és 
közbenjár a bajban levőkért.  

5.) A nyelvek imája serkenti, buzdítja a hitünket.  
Júdás 1,20. Egyszerű fordítás 
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20. Szeretett testvéreim, ti viszont imádkozzatok a Szent 
Szellem által – így épüljetek fel és erősítsétek meg magatokat 
abban a hitben, amely a legszentebb dolog a világon! 

Nyelveken szólás közben kijelentést, megértést nyerhetünk egy Igé-
ből, ami építi a hitünket. 

6.) Olyan dolgokért is imádkozhatunk nyelveken, amit nem tudunk, 
de a Szent Szellem felfedheti azt a bensőnkben.  

1Korinthus 14,2/b. 
2/b. …a Szellem által szól titkokat. 
Ilyen esetben például imakésztetést érzünk valamiért.  
7.) Amikor emberek vesznek körül (buszon, rendelőben, munkahe-

lyen), akkor a „bajszunk alatt”, magunkban is szólhatunk nyelveken.  
1Korinthus 14,28. Dr. Budai Gergely fordítása 
28. De ha nem akad, aki megmagyarázza, akkor az isme-

retlen nyelven szóló az eklézsiai egybegyülekezésen hallgas-
son; (ha mégis szól, csöndesen) szóljon önmagának és az Is-
tennek.   

8.) Amikor nyelveken imádkozunk, akkor valójában az összes ke-
resztényért imádkozunk, de azon túlmenően az Isten számára elveszett 
emberekért is, az Atya akarata szerint.   

Efézus 6,18.  
18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván min-

den időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván 
minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.  

9.) A nyelveken szólás felüdüléssel jár. 
Ésaiás 28,11–12. 
11. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez,  
12. Ő, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtas-

sátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés! És nem akarták 
hallani. 

Amikor elborítanak a problémáink és aggodalmaskodunk, akkor a 
nyelveken szólás nyugalmat és felfrissülést ad nekünk, és segít a tisz-
tánlátásban. Továbbá segít legyőzni a depressziót, magányt és a meg-
próbáltatásokat. Tudományosan alátámasztott, hogy a nyelveken szólás 
serkenti az immunrendszert és érzelmileg stabilabbá tesz. 

10.) A nyelveken való imádkozás egy tökéletes módja a hálaadás-
nak! A hálaadás áldozatát az ószövetségben is örömmel fogadta Isten, 
és az újszövetségi hívők számára is tanítja a Biblia.  

Efézus 5,20. 
20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk 

Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.  
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Azért nevezi a Szentírás áldozatnak a hálaadást, mert a jó dolgokon 
kívül a megpróbáltatások közepette is előre hálát tudunk adni Isten-
nek, mert tudjuk, hogy Ő minden problémás helyzetből képes kihozni, 
kiemelni, kimenteni bennünket. 
 

Istenre hangolódva 
A nyelvek imájának fontosságát mutatja az, hogy az Írás a szellemi 

fegyverzettel együtt említi a nyelveken szólást. (Ef. 6,11-18) Isten tudja, 
hogy amikor egy közös mennyei nyelvet beszélünk, akkor semmi sem 
akadályozhat meg bennünket abban, hogy véghez ne vigyük Isten aka-
ratát a földön. Tehát élj Isten ajándékéval, a nyelvek imájának lehető-
ségével, és imádkozz gyakran szellemben, új nyelveken! Hiszen maga 
az Úr Jézus mondta a következőket: 

Márk 16,17/b. 
17/b. Azokat pedig, akik hisznek [újjászületett hívők], ilyen 

jelek követik: […] új nyelveken szólnak…  
A nyelveken  való ima által lehet leggyorsabban ráhangolódni Isten 

hullámhosszára. Ilyenkor nem a saját gondolatainkat és terveinket 
imádkozzuk, hanem az Övét. A Szent Szellem által Isten tökéletes aka-
ratát imádkozzuk. Ha az elménket és a szívünket ráhangoljuk Isten 
tervére, akkor az Ő ereje hatalmasan meg fog nyilvánulni, és ez megvál-
toztatja a világot! Kezdd el Isten szavára hangolni a szellemi adóvevő-
det úgy, hogy minél többet imádkozol nyelveken! A szellemeddel állj rá 
Isten hullámhosszára, és meg fogod látni, milyen hamar kezdenek el-
tűnni a nem kívánatos dolgok! 

 

 
 

A kép az Apostolok cselekedetei 2,1–4. eseményeit ábrázolja. 
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