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AZ IMA HORDEREJE 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2013. 02. 24. 
 

Hálát adunk, hogy a gyızedelmes oldalon állhatunk és a hatalom királyi székén ülhetünk! 
Köszönjük, Úr Jézus a kereszten bevégzett munkát, és hálát adunk a Te jelenlétedért, 
munkálkodásodért. Köszönjük a szent véredet, amely kiontatott érettünk. A szent vérrel 
megerısítjük a védıernyıt, a gyülekezet minden tagja felett, szeretteik felett, az otthonuk 
felett, a munkájuk felett, minden lépésük felett, az eszközeik felett és az ügyeik felett, a Jézus 
nevében. Tied minden dicsıség Uram, mindörökkön örökké. Ámen. 

Miközben köszöntöd a szomszédodat, emlékeztesd arra, hogy az ima nagy horderejő. 
Szeretettel köszöntünk benneteket! Olyan jó, amikor ilyen sokan vagyunk. Most szombaton 
lesz az a bizonyos nagyszabású (hitünket kiárasztjuk ebben) sorsformáló imanap. Ez 
elsısorban a világ felé van meghirdetve, a politikusok és vezetık felé.  

Mert nagyon fontos, ahogy Timótheus mondja, hogy a vezetıkért imádkozzunk, mert azon 
múlik a mi sorsunk, életünk, hogy milyen törvényeket hoznak. 1985-ben csatlakozott hazánk az 
Ima világnapjához, de ez az 1800-as években kezdıdött. A gyökerei ott keresendık.  

A mai tanítás címe: Az ima hordereje. Imádkozni mindig jó! Nincs idıhöz kötve, nincs 
napszakhoz, helyhez kötve, imádkozni mindig jó. 

1Thessalonika 5,17 
Szüntelen imádkozzatok.  
Ilyen rövid Ige: Szüntelen imádkozzatok. Jézus is mondta azt a Gecsemáné kertjében, 

hogy ne lankadjatok, imádkozzatok.  
Az imádságnak két nagy csoportja ismeretes: 
– egyik a szellem által való imádkozás, nyelveken; 
– másik pedig az anyanyelvünkön mondott ima. 
Tudjátok, hogy mikor imádkoztak elıször angyali nyelven, Szellem által? Az elsı 

pünkösdkor imádkoztak elıször nyelveken a felházban, az a 120 fınyi sokaság, ahol jelen volt 
Mária is. A pünkösd elıtt nem imádkozhattak angyali nyelven, mert nem voltak újjászületve.  

Az újjászületés lehetısége pedig a feltámadáskor érkezett el. A feltámadáskor adatott 
meg. Ahhoz, hogy valaki nyelveken imádkozzon, be kell töltekezni Szent Szellemmel. Ezt 
viszont meg kell, hogy elızze az üdvösség, a Jézus elfogadása.  

A lépések így következnek: üdvösség + Szent Szellem keresztség > nyelveken ima, illetve 
mőködésbe lépnek az ajándékok is. Máris mőködnek az ajándékok: szemben, combban, 
lábban, fog területén és a váll lapocka részen van gyógyulás. 

Köszönjük ezt az Úrnak, mert a Szent Szellem kapcsolja be, úgy, ahogy İ akarja. A 
pásztornak pedig a tudás szava alapján kijelenti. Ez csak egy megerısítés a hallgatóság 
számára, hogy mőködésben van.  

Úgy is meg lehet gyógyulni, hogy nem sorolja fel a pásztor az ajándékokat, hanem a te 
hited által. Hogy eljössz azért, hogy egészségesen menj haza. Én is gyógyultam meg úgy, 
hogy ki sem mentem a gyógyító sorba és forgott a nyakam rendesen. Milyen szerencsések 
vagytok, árad a kenet. Az Úr szeret benneteket!  

Megbeszéltük az angyali nyelvet röviden. Az ima másik nagy csoportja az anyanyelvün-
kön való imádság. Ebben az esetben célirányosan imádkozhatunk. A Biblia nagyon sokféle 
imádságot tanít. Felsorolom, nagyon sok van belıle.  

Megtaláljátok ebben a gyönyörőséges könyvben ezeket. Az a címe, hogy Amit tudni kell 
az imádságból. Én szellemi éhséget és étvágyat bocsátok ki rátok, hogy vigyétek és olvassátok 
a könyveket, mert Isten Igéjén nekünk épülni kell.  

A különbözı imafajták, a teljesség igénye nélkül: Vezetıkért, hit imája, hit szava, hit 
parancsszava, hitünk megvallása (üdvösség elnyerése), egy akaraton, oldás-kötés, elıszólítani 
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a nem levıket, egy szívvel lélekkel, közbenjárás, könyörgés, ima a bőnben levıkért, hálaadás. 
Ezt még felsorolni is sok.  

De az alkalmazás nem ilyen bonyolult azért, mert a Szent Szellem vezet benne. Csak azt 
szerettem volna megmutatni, hogy hány fajta ima van. Természetesen, ha nekiálltok egy 
süteményt sütni, akkor azt is a recept szerint kell készíteni, ha jó eredményt akartok elérni. 
Mert ha egy kicsit másképp csináljátok, akkor nem biztos, hogy megkel, vagy ízletes lesz.  

A hálaadáshoz csak annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy hálát adni lehet elıtte is és utána 
is. Sıt szükséges. Mert amikor hitben valamit megragadok, de még nem látom, és nem tartom 
a kezemben, akkor mindaddig hálát kell adni azért, amíg a valóságban nem látom. Aztán ha 
megkapom, akkor meg azért adok hálát, azért hálás a szívem, mert megkaptam. A 
hálaadásnak ez a két fı iránya van.  

A zsoltáros azt mondja a 35,13-ban: az imádság saját keblemre visszaszáll. Imádkozunk, 
és válasz formájában visszajön hozzánk. Ha az imádságot mesterfokon szeretnéd gyakorolni, 
akkor az ezzel kapcsolatos tanításokat a szívedbe kell zárni. Nem véletlenül ajánlottam ezt a 
könyvet: Amit tudni kell az imádságról.  

Ez nagyon mélységesen tanít az imafajtákról és azok alkalmazásáról. Ha meg akarod 
ismerni az imának a szellemi alapjait, az imának a titkait és az imának a törvényeit, hogy 
azok hogyan mőködnek, akkor Isten családjához kell tartoznod! Az úgy lehetséges, hogy az 
ember újjászületik Jézus Krisztus befogadásával. Mi ezen már túl vagyunk. De azért nem árt, 
ha tudjátok, hogyan lehet Isten családjába tartozni.  

Egy biztos, hogy az imáinknak egyetlen alapja van, az pedig a bibliai hit. Szeretném 
kihangsúlyozni, hogy nem akármilyen hit, hanem az isteni fajta hit. És ez a bibliai hit a hallás 
által növekszik úgy, hogy halljuk a tanításokat.  

Zsidó 11,6 
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 

hogy İ létezik és megjutalmazza azokat, akik İt szorgalmasan keresik. Ámen. 
Tudjátok, hogy hol található a megválaszolt imádságnak a titka? Az Igében található, a 

Könyvek könyvében. Isten mindenkit elhív valamilyen feladatra, valamilyen mértékben elhív 
imádságban is.  

És ha Isten terve szerint szeretnéd betölteni az imafeladataidat, akkor szükséges, hogy 
magad meg a társaid felett is imádkozd a kijelentés és bölcsesség szellemét. Az Efézusi levél 
1,17-tıl található ez az imádság.  

Isten a szeretet, írja a Biblia. Higgyétek el, hogy İ szeretne értünk tenni nagyon-nagyon 
sok dolgot. De ahhoz, hogy İ tehessen valamit értünk, nekünk fel kell İt hatalmazni, 
mégpedig az imáink által. Nagyon szereti az embert, mert az İ teremtménye! És Isten 
cselekedeteiben is a végtelen isteni fajta szeretetet láthatjuk.  

Mégis emberek tévesen vádolják Istent, hogy miért engedte meg ezt a tragédiát és az 
ehhez hasonló dolgokat. De meg kell érteni, hogy jelen pillanatban a földön a kormányzás 
nem Isten kezében van. Jog szerint az uralom a sátáné.  

2Korinthus 4,4 
Akikben e világ istene, megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák Krisztus 

dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.  
Tehát kifejezi, hogy e világ istene a sátán. Tudjátok, ez úgy kezdıdött, hogy amikor Isten 

megteremtette az Univerzumot, a földet, az embert, akkor a föld feletti hatalmat az embernek 
adta, hogy tessék, itt egy lakás. Úgy, ahogy sok szülı is a gyermekének egy lakást vásárol, 
épít, hogy tessék, itt van, és használd és éljél boldogan. Idáig rendben is lenne a dolog. 

Csak jött a kísértı az Édenkertben és Ádám az Istentıl kapott föld fölötti hatalmat 
átjátszotta. Ezért került a föld feletti hatalom a sátán kezébe. Jelenleg Isten csak azok életében 
tudja megmutatni a mindenható erejét és a mérhetetlen jóságát, akik erre megkérik İt. Erre 
szolgál az ima.  
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Nagyon furcsa lenne, ha hazamennél és a házatok már nem a ti neveteken lenne. Mert 
közben jönne egy ingatlan ügyvéd és eladja. Jön egy ingatlanközvetítı és keres egy vevıt rá. 
De ez nem így mőködik. Az ügyvéd vagy az ingatlanügynök csak akkor adhatja el a te 
birtokodat, ha te meghatalmaztad rá. Ha felkérted rá.  

Azon belül is sok variáció van. Felkérheted arra, hogy csak a pincét a szılıhegyen adja el, 
vagy a teleknek a hátsó részét adja el. Sokféle variációja van ennek, de mindez csak meg-
hatalmazás alapján történhet.  

Nekünk is meg kell hatalmazni Istent, fel kell kérni arra, hogy lépjen be a helyzeteinkbe. 
Mivel Isten az embernek szabad akaratot adott, ezért İ megsértené a saját szavát, ha İ 
önkényesen avatkozna a dolgainkba. Azt mondta, hogy szabad akarata van az én 
teremtményemnek, ı kérheti is a segítséget, meg nem is.  

Ha most a világra nézünk, azt látjuk, hogy nagy zőrzavarban van. Ha ezt Istenhez 
kötnénk, akkor rosszul tennénk, mert Isten nem a zőrzavarnak az Istene, hanem a békességé.  

1Korinthus 14,33 
Mert az Isten nem a zőrzavarnak, hanem a békességnek Istene; amiként az a szentek 

minden gyülekezetében van. Ámen. 
Világosan beszél az Ige? Teljesen! Mert Istentıl a békesség, a szeretet származik, a 

zőrzavar pedig a „füstös képőtıl”. A sátáni uralkodás következménye a természeti csapások, 
a gyilkosságok, az éhínség, a halál, és mindenféle rossz dolog.  

Istent kötik a szellemi törvények, ezért İ csak jogszerően avatkozhat be a földi életnek a 
dolgaiba. Isten nem felelıs ezekért a csapásokért, gyilkosságokért és egyéb gonosz dolgokért, 
mert nem Tıle származnak. A világ ezt nem látja tisztán.  

Isten mindent tökéletesnek teremtett. Ha szeretnétek látni a teremtésnek a tökéletességét, 
akkor a Biblia elsı lapjait olvassátok el. Isten olyan tökéletesre teremtette az embert, mint İ 
maga. Isten tökéletessé teremtett mindent és jót ad, az ördög pedig tönkretesz mindent.  

János 10,10 
A tolvaj (a füstös képő) nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; 

(Jézus pedig azt mondja) én azért jöttem, hogy életük legyen, és bıvölködjenek.  
Ez az ı természete. Tehát az ördög lop. Fog jönni és lopni akar. Az áldást betegséggé, a 

bıséget pedig szegénységgé akarja torzítani. De mi hatalmat kaptunk Krisztusban, hogy ellen 
tudjunk állni a kísértınek és maradjunk a hatalom nyergében, a gyıztes oldalon.  

Miután megtörtént az Édenkertben a bukás, Isten szeretı szíve vágyakozott arra, hogy az 
emberrel ismét közösségben legyen. Ehhez kidolgozta a megváltásnak a hatalmas tervét, amit 
Jézus kb. 4000 év múlva beteljesített a kereszten. Jézus a halála és feltámadása által az embert 
visszaállította abba a hatalmi pozícióba, ami kezdetben adatott az embernek az Édenkertben.  

Ehhez ismerni kell az igazságot, és az igazság úgy szól, hogy Jézus legyızte a sátán erıit, az 
összeset, és a talpunk alá helyezte. Ez akkor történt meg, mikor Jézus 3 napra lement a pokolba. 
Diadalt aratott az ellenség felett, elvette minden fegyverét. A Kolosse 2,15-ben megnézhetitek.  

Ezt a gyızelmet Jézus megszerezte, de nekünk érvényre kell juttatni. Tudnunk kell azt, 
hogy a sátánnak nincs törvényes hatalma a hívık felett. A hívı alatt az újjászületett 
keresztényeket értem, mert azok kapták meg a Krisztusban a hatalmat.  

Az ima az az eszköz, ami biztosítja a törvényes belépést Istennek a földi dolgokba. Isten 
korlátozva van a hívı ember imájára. Nekünk pedig az imát az Igére kell alapozni. S azt is 
tudni szükséges, hogy csak a hittel mondott imádság jut fel a mennybe.  

Lehet imádkozni úgy, hogy hangot adunk ki és nincs ereje, még a plafonig sem ér fel. És 
lehet úgy imádkozni, hogy beleadjuk a hitünket, a szívünket és az felszalad a trónig. S ennek 
az erıteljes imának lesz gyümölcse.  

Azt is tudni szükséges, hogy a mennyben egyedül az Ige nyelvét értik. Az Úr Jézus, az 
Atya, az angyalok ezt a nyelvet értik. Amikor mi jajgatunk, siránkozunk, sajnáltatjuk 
magunkat, akkor azt a nyelvet nem értik és nem tudnak segíteni.  
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Zsoltár 103,20 
Áldjátok az Urat İ angyalai, ti hatalmas erejőek, akik teljesítitek az İ parancsait, 

figyelmezvén az İ Igéjének elhangzására.  
Ha mi az Igét imádkozzuk, akkor ık azt meghallják és munkába állnak. Ne hagyd, az 

angyalokat munka nélkül. Állítsd ıket szolgálatba, állítsd ıket munkába, mégpedig úgy, hogy 
az Igét imádkozod.  

Te rendeletet hozol, hogy mit szeretnél. A kívánságaidat pedig az Igére fogod alapozni. 
Ezért szükséges nekünk igei módon imádkozni, hogy a menny erıforrásai ezt megértsék, hogy 
közös legyen a nyelvünk.  

Felsorolásszerően fogom mondani a többit, nem elıször halljátok ezeket már: 
Jeremiás 1,19-ben azt olvassuk, hogy Isten azt mondja: az Igét adom a te szádba. Hol van 

az Ige? Azon kívül, hogy le van írva a Bibliában, nekünk a szánkban kell tartani az Igét, azért, 
hogy ezt ki tudjuk mondani szükség esetén.  

Jeremiás 5,14 pedig folytatja azzal, hogy tőzzé teszem az Igét a te szádban. A tőz egy erıt 
jelent, ami leégeti az ellenséget, megsemmisíti a rossz dolgokat. Az az Ige, amit a szánkba 
kaptunk, az egy nagy erıvel bír.  

Jeremiás 23,29-ben, hozzáteszi még Isten Igéje, hogy nemcsak tőz, hanem Isten Igéje 
sziklazúzó kalapács. Az Ige úgy mondja, hogy sziklazúzó pöröly. A múltkor megbeszéltük, hogy 
ez olyan, mint a kıbányában, ami a követ aprítja, vagy a kukoricadaráló otthon kicsiben. Forog-
nak a kalapácsok, és ami elé kerül, azt összetöri. Ami a kimondott Ige elé kerül, az megsemmisül.  

Mondja a Biblia azt, hogy az egyenetlent megegyenesítem. A hegyet lapállyá teszem. 
Hogy elegyenesítem a dimbes-dombos területeket. A mi fegyverünk az Ige, a szánkban van, és 
nemcsak tőz, hanem sziklazúzó kalapács. Az erejére szeretném a figyelmeteket felhívni.  

János 14,13-14 
13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsıíttessék 

az Atya a Fiúban.  
14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ámen. 
Ez az újszövetségre vonatkozik, hogy hogyan kell imádkoznunk. Hogyan kell kérni az 

Atyától? Jézus nevében, a Fiú nevében! Mi lesz a végeredmény? Hogy megkapjuk! 
János 1,14 Igében azt látjuk, hogy Jézus egyenlı Ige. Mielıtt testet öltött volna, az İ neve 

az Ige. Ebbıl kifolyólag az Ige Isten erejét hordozza. Isten ereje be van csomagolva az Igébe.  
Az Ige mögött az Úr Jézus áll, és amikor mi hittel elimádkozunk, megvallunk dolgokat, akkor 

İ azt megcselekszi! Amikor mi hittel rendeletet hozunk, imádkozunk, akkor tudnunk kell, hogy az 
mögött az Úr Jézus áll, és İ lesz az, aki megcselekszi, és nem nekünk kell rajta görcsölni.  

A fentiekbıl már érthetı, hogy Jakab miért int bennünket. A cél, az eredmény érdekében 
int bennünket, hogy tudjunk jól imádkozni és megkapjuk a kívánt dolgot.  

Jakab 4,3 
Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. 
Az Ige szerint lehet jól imádkozni és lehet nem jól imádkozni. S ha nem jól imádkozunk, 

akkor mit mond? Nem kapjuk meg. Visszatérve a süteményreceptre. Ha nem jól adagolod és 
kevered az alapanyagokat, akkor nem biztos, hogy a megfelelı végeredmény fog kijönni.  

A cél érdekében meg kell tanulni jól imádkozni. Megint elıhozza az Úr a szívembıl, hogy 
van egy csodálatos könyv, ami megtanít, hogy hogyan kell jól imádkozni. Nekünk a hatalom 
helyérıl kell imádkoznunk, így lefelé nézve.  

A teniszben a bíró egy magas emelvényen ül fenn. Képzeld magad te is egy ilyen magas 
emelvényen, és az ellenség meg ott lenn kódorog. Hogy miért vagyunk a hatalom helyén? Mi 
történt Jézussal húsvét után 40 napra? Felemeltetett. Hová? Az Atya jobbjára. A jobb oldal, 
még a mesében is azt jelenti, hogy az a hatalom helye.  

A mesében is szokta a király mondani azt, hogy a kondás fiúnak adom a fele országomat, a 
jobbomat, meg a lányomat. Tehát a jobboldal a hatalom helye. És mit keresünk mi a hatalom 
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helyén? Azt mondja a Biblia, hogy İvele, azaz Jézussal együtt ültettünk a hatalom helyére. 
Mert a gyülekezeti Test úgy néz ki, hogy Jézus a fej, az újjászületett hívık pedig a test. Ha a fej 
a hatalom helyén ül, akkor a test is ott ül, mert nem lehet elválasztani a fejet a törzstıl.  

A mi hatalmi helyünk ugyanaz, mint az Úr Jézusé. Ebbıl a hatalmi pozícióból kell 
leszólni az ellenségnek. Így kell imádkozni. Nem a gyızelemért kell imádkozni, mert a 
gyızelem megszereztetett a számunkra. Hanem a gyızelemben kell járni. Látjátok, hogy az 
ima milyen roppant nagy horderejő fegyver az újjászületett hívık számára? Ez a fegyver nem 
ilyen vállra akasztós, hanem a szánkban van, a szánkból jön ki.  

Nagyon fontos, hogy elváró hitünk és elfogadó hitünk legyen. Az elfogadó hitet 
terjesszétek ki, szélesítsétek ki a sátorotokat ezen a területen is. Tavaly ısszel több helyrıl is 
kaptunk tőzifa felajánlást a szomszédoktól. Kivágtak egy fát, másik kivágott egy bokrot, és 
milyen jó volt most télen tüzelni, kevesebbet kellett hozzá vásárolni.  

Nem minden ember tud elfogadni. De lássátok meg azt, hogy Isten jósága az, ami készíti a 
számotokra az áldást. Ha találsz pénzt (nem egy ilyen eset van), sok esetben Isten így küldi a 
pénzt. Valakinek úgy küldött egy győrőt, hogy ott volt a járda repedésében, s pont az ı mérete.  

Ha számládon megjelenik egy összeg, ne lepıdj meg, áraszd ki a hitedet ebben is. Aztán 
az adósságeltörlés is ebbe a kategóriába tartozik. Végül az akciókról se feledkezzél meg, mert 
Isten képes a számodra nagyon kedvezményesen elkészíteni azt, amit szeretnél.  

Ha van konkrét igényed, akkor imádkozz azért. Most mi egy tekerıs napellenzıt 
szeretnénk az erkélyre. Tavaly volt egy akció az egyik áruházláncban, 20-30 ezer forintos 
áron. Ki kell, hogy árasszuk a hitünket abban, hogy az Úr elkészít számunkra egy akciós 
lehetıséget. Tehát az elfogadást is meg kell tanulni.  

Róma 4,19-21  
19. És hitében erıs lévén, nem tekintett az ı már elhalt testére, mintegy száz-

esztendıs lévén, sem Sárának elhalt méhére; 
20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erıs volt a hitben, 

dicsıséget adván az Istennek, 
21. És teljesen elhitte, hogy amit İ ígért, meg is cselekedheti.  
Ábrahámról szól a történet, akik közel voltak a 100 évhez, és Isten akkor ígért nekik 

gyermeket. Mert addig gyermektelenek voltak. Azt mondja az Ige, hogy teljesen elhitte azt, 
amit Isten ígért.  

Nekünk is teljesen el kell hinnünk azt, amit Isten Igéje a Bibliában a számunkra mond. 
Másképp nem lehetett, minthogy Ábrahámnak és Sárának elváró hite volt, hogy ez meg fog 
történni. Mindaddig hálaadásban voltak, amíg az eredmény meg nem született.  

Istentıl csak hit által nyerhetünk bármit is. Mint többször hallottátok, a hit az nem más, 
mint egy szállító jármő, ami odahozza nekünk a kívánt dolgot.  

Josafát király, mikor az ellenség támadást tervezett az ország ellen, tanácstalan volt. Közös 
imára hívta a nemzetét. És a nemzet egységesen, mindannyian, a szívükön viselték az ország 
sorsát. Nem hagyták magukra a vezetıket.  

Másik ilyen bibliai idıkre visszanyúló eset. Jóel próféta idejében Isten hatalmasan 
megajándékozta a megtért és az egységbe jutott népet. A prófétákat Isten arra használta az 
ószövetségben, hogy szóljon a néphez, hogy rossz úton járnak, térjenek meg, s amikor ezt 
megtették, akkor nagy áldásban részesült az egész nép, mert Isten az egységet tudja megáldani. 

Az összevont és az egyesített imáknak sorsformáló ereje van ma is. Ez indítja szívemet 
arra, hogy a március 2-i imanapot megtartsuk az Úr kegyelmébıl. Pál figyelmeztet, elsıként a 
politikai vezetıkért kell imádkozni.  

Nagyon sok múlik a vezetıkön! Mondhatom úgy, hogy minden a vezetıkön múlik, hogy 
nekünk milyen az anyagi életünk, hogy milyen törvényeket hoznak számunkra. A vezetık 
becsmérlése helyett hálát kellene adni Istennek. Továbbá a vezetıket megáldani isteni 
bölcsességgel, mert így tudnak jó döntéseket hozni.  
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Ugyanis a zúgolódás az kihat a politikai vezetıkre, azokra, akik azt a rendszert 
mőködtetik, amiben mi élünk. A nehézségeknek a fı oka az, hogy a vezetıktıl a hívık 
megvonják az imatámogatást. Ezek nem mi vagyunk természetesen.  

Fontos imádkozni az ébredésért is. Az imakonferencián is volt errıl szó, meg még a 
tegnapi tanításban is. Ahhoz, hogy ébredés legyen, nagyon sok imára van szükség. Az 
ébredést mindig nagy mennyiségő ima elızte meg.  

Az evangelizációs munkát is mindig imával kell megalapozni, hogy az elveszettek 
szemérıl leessen a sötétség leple, s meglássák Krisztus dicsıséges voltát. Isten folyamatosan 
emel felfelé bennünket, szintrıl-szintre.  

Ahogy elöljárónk mondta, a shift = ami az írógépen az emelést jelentette. Ha nagybetőt 
akartunk írni, akkor megnyomtuk azt a gombot, és akkor megemelkedett a kocsi. Tehát ez 
felemelkedést jelenti. Hiszem, hogy ebbıl a mai tanításból meglátjátok az imának a horderejét.  

1Timótheus 2,1-2  
1. Buzdítalak azért, hogy mindenek elıtt tartassanak könyörgések, imádságok, 

közbenjárások, hálaadások minden emberért. 
2. Királyokért és minden hatalomban lévıkért, hogy csendes és nyugodalmas életet 

élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.  
Nagyon fontos az ima. A saját érdekünkben fontos. Aki megérti, hogy a saját érdekében 

fontos, az vezetıi körökbıl is el fog jönni az imanapra. Mert nem csak úgy a levegıbe 
hangokat adunk ki, hanem erıteljesen imádkozunk.  

A lábszárban jelent meg a kenet. Imádkozni is fogunk értetek, mert vannak feladataink a 
késıbbiekben. Kezünket tesszük rátok és kiárasztjuk Isten gyógyító erejét. A kenet pedig 
átjárja a testeteket és kivezeti a hazug tüneteket.  

Használd az ima erejét, hatalmát és a hegyek elmozdulnak az életedbıl. Mind a 
magánéletben, mind a szolgálatban lapállyá válik a probléma, hogy gyıztes életet élhess az 
életben. Mert Jézus nevére minden térdnek meg kell hajolni.  

Ajtók nyílnak meg a Jézus nevében. Köszönjük Uram a Te békességedet, a vigasz-
talásodat, az erıdet, amely felemeli a Te gyermekeidet és szárnyalnak, mint a saskeselyők.  

Összefoglaló a vasárnapi tanításból: Istennél mindig az indíték számít. Hogy mit, milyen 
indítékkal teszünk. Jöhet valaki úgy a gyülekezetbe, hogy kémkedik, és jöhet azzal az 
indítékkal, hogy magához vegye az Igét, növekedjen általa, erısödjön szellemben.  

Jó 10 évvel ezelıtt volt egy pásztortársunk és olyan területen szolgált, ahol nagyon sok 
hátrányos helyzető ember élt. Mindig próbált vinni nekik valami ruhát, mert azt lehet mindig 
valahonnan összeszedni. Mindenkinek a szekrényében van fölösleges ruha, mert kinövi. A 
lényeg az, hogy ı szeretetbıl mindig vitt nekik ruhát. 

És akkor odáig fajult a dolog, hogy amikor ment a kocsival és meglátta ıket a bolt elıtt, 
megállt üdvözni ıket és kérdezte: Jöttök az alkalomra? Visszakérdeztek: Ruhát hoztál? Nem! 
– felelte. Akkor nem megyünk! – válaszolták.  

Tehát az indíték nagyon fontos. S utána az a gyülekezet meg is szőnt, mert nem helyes 
indítékkal mentek. Az Ige értékérıl egy évvel ezelıtt tanítottunk, talán 4-5 részt. Ma is 
kaptatok ízelítıt az Igének és az imának a fontosságáról.  

Egyik pásztortársam nem rég mondta, hogy van egy báránya, aki a hit szép harcát harcolja 
a hárombetős tünettel, de imádkozni kell felette a kijelentés és a bölcsesség szellemét, mert 
arra nem áldoz, hogy vegyen egy „gyógyászati segédeszközt”, azaz egy mp3-as lejátszót, 
hogy tudja hallgatni az Igét. De mőanyag ablakra és ajtóra tudja cserélni a nyílászárókat. 
Tehát itt az értékrenddel van probléma. 

Nem érti az Igének az erejét és a mindenhatóságát. Én sem megítélni akarom ezt a 
személyt, s a pásztora sem, csak az értékrend nem jól van beállítva nála. Ugye értitek? 
Köszönöm szépen. Nem hiába prédikálok.  
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Hallottátok már, de még egyszer fel kellett írnom ide a papírra, hogy aki „levágja” magát 
arról a helyrıl, ahova Isten elrendelte, az gyakorlatilag úgy válik áldozattá, hogy nem is tud 
róla. Mert a szellemi ellátásról vágja le magát.  

Nagyon fontos, hogy elkötelezzük magunkat a páli evangélium mellett, mert az a 
kegyelemrıl szól. Ha szabaddá tudnak válni a keresztények a bőntudattól, a kárhoztatástól, 
amit sok éven keresztül plántáltak beléjük, akkor gyakorlatilag a kegyelemben kivirulnak, 
mint a rózsa. Szabaddá válnak!  

Így hangzott el az imakonferencián szó szerint: ostobaság visszamenni a törvények alá. 
Illetve nem kötelezted el magadat a páli evangélium mellett, ha a gyülekezetbıl valakit 
elviszel olyan helyre, ahol a törvényeket zúdítják rá és a kárhoztatás alá kerül.  

A törvény az nem más, mint a Krisztushoz vezérlı mester, azaz a törvény alapján ismerte 
fel az ószövetségi ember, hogy szüksége van a Megváltóra. Ezért Jézus az átmeneti 
idıszakban, mikor a földön járt, İ a zsidóknak nem a kegyelmet tanította, hanem a törvényt.  

S ezért nagyon fontos tisztán látni az igeverseket, hogy ki mondja, mit mond és kinek 
mondja. Néha én is kapok kérdéseket, és általában az Evangélium értelmezéseibıl fakadnak 
ezek a kérdések. Egyszerően azt kell megnézni, hogy Jézus ott mit mond.   

A legtöbb esetben a zsidókhoz szól, és a törvényt szólja. Hogy megmondatott, ez és ez, pl. 
fogat fogért. De ez nem az újszövetségre vonatkozik. Fontos látni ezt. Azt is kell tudni (régen 
szóltam arról), hogy a keresztény könyvesboltok tele vannak mérgezı könyvekkel. Azért 
mérgezıek, mert a bőntudatot erısítik és sulykolják az emberbe, holott nem az kellene.  

Egyik pásztortársam mondja, hogy valamelyik szent vásárolt egy könyvet. Abból kiírt egy 
imát, és hozta a pásztornak, hogy ezt imádkozzuk el. A pásztor persze nem imádkozta el a 
gyülekezettel, mert arról szólt a történet, hogy az összes képet, ami van otthon a lakásban, azt 
szedjük le, mert azok bálványok.  

Egy tárgy mitıl lesz bálvány? Ha magasabbra helyezed, mint Istent. Így lehet könnyen a 
bálványt meghatározni. A bálvány lehet egy családtag, lehet a kedvenc foteled és sok minden 
más, ha Isten fölé helyezed. Akkor a képcsarnokokat ki kellene üríteni, mert tele van 
képekkel, festményekkel. A téves tanítások idáig vezetnek.  

Olyat is hallottam, hogy valaki bemászott a szomszéd szobájába az ablakon keresztül, és 
leszedte a képeket, mondván, hogy azok bálványok. Ha nem térdelsz a kép elıtt, nem imádod, 
akkor az nem bálvány. Tehát vannak tévtanítások, amelyek megtévesztések és ezek mérgezıek. 
Csak erre akartam rávilágítani.  

Maradjunk a bibliai hitnél. A Biblia, a bibliai hit, az nem más, mint egy rendszer 
mőködésének a megismerése, amely jobbá teszi az életünket. Ha valakit hívsz a gyülekezetbe, 
akkor ezt mondd el neki, hogy itt egy olyan rendszert ismerünk meg, vagy olyan rendszert 
tanulunk meg, ami jobbá teszi az életünket! De ez egy folyamat, mert iskolába sem egy napig 
jártunk. Ugye? 

Az idınk rövid, a munkát jó lenne befejezni. Legjobb, amit tehetünk, hogy 
evangelizálunk, és az embereket üdvösségre vezetjük. Mint említettem, az evangelizációt 
imával lehet elıkészíteni. Így a szemek megnyílnak. Tegnap elöljárónk örvendezett a miskolci 
alkalom felett, mert akik bejöttek, azok ottmaradtak végig, nem mentek el.  

Már érintettük a hatalom helyét, hogy az Atya jobbján ülünk, Jézussal együtt. Jelenések 
könyvében található az az Ige, ami azt mondja, hogy tett minket királyokká és papokká, no 
meg királykisasszonyokká. A király nem tartozik a törvény alá. Tudtad ezt?  

Hány királynak kellett befizetni az adót? Inkább ı szedette be az adót. Hány királynak 
kellett kimenni lövészárkot ásni? Sorolhatnék sok példát. Az Ige szerint te király vagy. Ahol a 
királynak szava van, ott erı van és hatalom van. Fontos, hogy megerısödjetek a hatalomban, 
a hatalomtudatban. A királyságtudatban. A teniszbíró képet jegyezd meg magadban. Az 
mindig föntrıl néz lefelé.  
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A Helyes és helytelen gondolkodás Hagin könyv nálunk is megjelent. Volt, aki hat 
hónapon keresztül azt tanulmányozta, pedig nagyon picike, vékonyka könyvecske. Ezen 
elmélkedett és ez nagyon jót tett neki. Mindannyiunknak jót tenne ez!  

Márpedig jönnek helytelen gondolatok, és azt úgy lehet kiütni és hatástalanítani, hogy 
behelyettesíted Igével. Azaz az Igét megvallod azzal a helyzettel kapcsolatban, és akkor el fog 
tőnni a helytelen gondolat.  

Azt mondja az Ige, hogy az igaz imádságát az Atya meghallja. Továbbá nekünk Jézus 
nevében kell imádkozni, Jézus könyörög azért a dologért, amiért mi elé járultunk. Nincs 
egyetlen olyan ima Jézus részérıl, amit az Atya meg ne válaszolna.  

Ha Jézus nevében imádkozol, akkor Jézus is könyörög, és az Atya megválaszolja az İ 
imáját. Amikor te Jézus nevében imádkozol, akkor az Atya nem rád tekint, hanem a Fiára 
tekint, és azért garantált az ima megválaszolása. Hogy valóságba jön-e, az egy másik kérdés.  

A kegyelem és a szeretet legyen a szemed elıtt. Akkor a hited fel tud ébredni, kelni és tud 
munkálkodni. Isten kegyelmes hozzád, szeret téged, ezt soha ne felejtsd el.  

Nagyon fontos a megigazultság tudat, hogy Jézus vére megmosott, megtisztított és ezért 
tiszta vagy. Szeplıtelen vagy. Így vagy képes uralkodni.  

A bizonyság felmagasztalja az Urat, a többieket pedig megerısíti. 
Ha úgy állnak hozzá a keresztények, hogyha nem jön közbe semmi, akkor jövök 

alkalomra… Ez tudod miért nem jó? Mert rést hagysz az ellenségnek, hogy valami akadályt 
hozzon eléd. A helyes hozzáállás úgy hangzik, hogy ha esik, ha fúj, én ott akarok lenni, mert 
növekedni akarok Krisztusban. A kettı között értitek a különbséget. A másik esetben nem ad 
lehetıséget, hogy az ellenség betegye a lábát.  

Hoztál-e egy döntést? Az döntés, ha valaki azt mondja, hogy Uram én nem tudom hogyan, 
de ott akarok lenni, kérlek, old meg ezt. De a „ha úgy alakul a helyzet…”, az nem döntés, az 
csak feltételes. Fontos, hogy meghozzuk a döntést, mert Isten akkor tud mellénk állni. De ha 
nem hozzuk meg a döntést, csak vacillálunk, hogy hát jó lenne is, meg nem is tudom, akkor 
azt Isten nem tekinti egy döntésnek, és nem tud odaállni mellé. 

 
 


