IMAFAJTÁK – 2. rész
A hit imája, más néven a kérés imája
Horváthné Éva tanításvázlata – 2019.07.14.

Jézus nem sokkal a kereszthalála előtt így szólt tanítványaihoz: János 16,16.
Jézus itt a halálára, a feltámadására és a mennybemenetelére utal.
Ez hozta meg számunkra az új szövetséget, ami az imádságot tekintve is hatalmas változást jelentett.
Megváltozott az imaforma. János 16,23-24.
Jézus itt a kérés új imájára tanítja a tanítványokat, és minket is.
Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben.
Az ó szövetségben még nem volt használatban Jézus neve.
Jézus itt már arra tanít, hogy Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
Kérjetek, és megkapjátok.
Miért mondja ezt Jézus? Hogy az örömötök teljes legyen.
A Mennyei Atyánk szeret minket, és azt akarja, hogy az örömünk teljes legyen.
Hogy semmi se hiányozzon az életünkből: teljesen egészségesek legyünk, bővölködjünk anyagiakban,
ne szenvedjünk hiányt semmiben, teljes legyen a békességünk, és így teljes legyen az örömünk.
Amikor az Atya elé megyünk, hogy elé tárjuk a kérésünket Jézus nevében, azt az ima során hitben kell megtennünk.
Márk 11,24. A kérés imájának egyben a hit imájának kell lennie.
Márk 11,24. EFO
Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és
akkor valóban meg is fogjátok kapni!
Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor az imádban kéred azt a bizonyos dolgot, hitben el is
kell fogadnod, hogy megkaptad.
A másik dolog pedig az, hogyha egyszer kértél valamit, többet nem kell ugyanazt kérned, mert az már
megvan neked. Csak hálát kell adni, addig amíg valóságba nem jön.
Még ugyan nem látod, de tudod, hogy megnyerted, megvan, a szívedben megkaptad. Hitben már megvan.
Mi a hit? A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Zsid. 11,1)
Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére,
hogy nem látja.
Ez egy belső tudás, egy belső meggyőződés, egy belső bizonyosság, ami minden láthatónál erősebb
kell hogy legyen benned.
1János 5,14-15. Az Ő akarata szerint kérünk valamit — mondja az Ige.
Ez sokakat megzavar, mert kérésük hit imájához hozzáteszik azt, hogy ha ez a Te akaratod.
Tudjuk az igéből, hogy Isten akarata a gyógyulás, bővölködés, és ehhez nem kell hozzátenni azt, hogy
ha a Te akaratod. A megváltásban minden ellett végezve.
Isten akarata az hogy egészségesek legyünk, és mindenben bőségben éljünk szabadok legyünk,
békességben, örömben legyünk.
1János 5,14-15. EFO
14. Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő akarata szerint kérünk valamit,
biztos, hogy meghallgat bennünket!
15. Ha pedig biztosak vagyunk benne, hogy meghallgat — bármit is kérünk tőle —, akkor azt is
tudjuk, hogy amit kértünk, azt meg is adta.
Azt mondja az Ige, hogy bármit kérhetünk.
Kérhetünk, amit csak akarunk, (amit csak kívántok Márk,11,24) mindaddig, amíg a szeretet
parancsolatát meg nem sértjük vele. János 15,7.
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Ha Krisztusban maradunk, és az Ige bennünk marad, akkor biztos nem fogunk olyat kérni, ami az Atya
akaratával ellentétes,vagy sérti a szeretet parancsát, így bátran mondhatta Jézus, kérjetek, amit csak
akartok, és meglesz az néktek.
Ez vonatkozik a kicsi, apróbb dolgoktól kezdve a nagy dolgokig, minden belefér.
Az életünk apróbb dolgai is fontosak az Atyának, ha nekünk fontosak, hiszen 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 kicsi dolog, mégis beleillik a kérés imájába.
Ha viszont nagyobb dologban akarjuk elmondani a kérés imáját, akkor azt ne hamarkodjuk el.
(nagyobb összeg, ház, gyermekeinkkel,családdal kapcsolatos)
Először győződjünk meg a szívünkben, hogy van-e elég hitünk arra, hogy amikor kérjük, el tudjuk
hinni, hogy megkaptuk.
Az Atya részéről nincs akadály, mert Ő megad nekünk mindent, hanem a mi hitünkkel fordulhat elő,
hogy esetleg nem elég nagy arra, amit kértünk.
Nem érdemes úgy elmondani a kérés imáját, ha tudjuk a szívünkben, hogy ott nincs elég hit az
elfogadásra.
A kérés pillanatában a befogadó hitnek is jelen kell lennie, és ez a mi részünk!
Ha a probléma olyan mértékben tornyosul előttünk, hogy nagyobbnak tűnik számunkra, mint Isten
mindenhatósága, akkor ne siessük elmondani a kérés imáját.
Ne hozzuk elő a kérésünket mindaddig, amíg a kegyelem trónja előtt nem töltöttünk annyi időt, hogy a
szívünkben Isten valóban felemeljen a probléma fölé, és csak azt követően hozzuk elő a kérés imáját.
Itt nem arról van szó, hogy addig ne is imádkozzál.
De előtte menj a trón elé, tölts időt az Atya közösségében, dicsérd a jóságát, magasztald a hatalmát
az adott helyzet felett, köszönd meg a szeretetét.
Amikor fel tudsz emelkedni szellemben a problémád fölé, akkor mondd el a kérés imáját.
A szívednek befogadó hittel kell elvennie az Atya válaszát: mert azt mondja az Atya, hogy 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 megvan neked.
Miért mondja Jézus ilyen sok Igén keresztül, hogy kérjünk?
Kérés nélkül miért nem ad nekünk Atya, hiszen tudja, hogy mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk Tőle?
A Máté 6,8. azt írja, hogy: Jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek Tőle.
Azért, nem ad kérés nélkül mert ahhoz, hogy odaadja, szüksége van arra a hitre, amit te a kérés
pillanatában felszabadítasz, és kiárasztasz magadból.
A kérés imája azért fontos, mert Isten használja a kérés közben felszabaduló hitünket.
Mire? Arra, hogy nekünk adhassa,amit kértünk tőle.
Azt is mondhatnánk, 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 hited nélkül Isten nem tud odaadni semmit, szüksége van a hitedre. Zsidó 11,6.
Te kérsz, kiárasztod a hitedet, Isten meghallgatja a kérés imáját, megválaszolja neked, vagyis odaadja,
amit kérsz, de ettől az még a levegőben fog lebegni, amíg a hiteddel be nem fogadod a szívedbe.
Addig nem tud valóságba jönni, amíg te el nem hiszed, hogy az megvan.
A hited növekedése nagyon fontos, hogy elérj odáig, hogy elhidd, hogy megvan neked, amit kértél.
Az Atya odaadja, te pedig befogadod a szívedbe. Szellemtől szellembe.
Nem csak kimondod az Igét, hanem biztos vagy benne, vagyis hiszed is.
Kérdezhetné valaki azt is, hogyha ennyire fontos a hit az imádságban, akkor miért nem kérjük meg az
Atyát Jézus nevében, hogy adjon nekünk egy kicsivel több hitet?
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A tanítványok is mondták Jézust: Uram, növeld a mi hitünket! (Lukács. 17,5)
Ilyen kérést Jézus azonban nem tud teljesíteni, hiszen a hitünk növekedésének egyetlen forrása Isten Igéje.
Isten Igéjének hallatára növekszik a hitünk, ahogy meg van írva: A hit hallásból, a hallás Isten
Igéje által van. Róma. 10,17.
Azért viszont Jézus tud könyörögni, hogy a meglévő hitünk az elmondott imádságunkkal ellentétes
körülmények láttán el ne fogyatkozzék.
Ahogy Jézus ezt Péterért is megtette, mert tudta hogy milyen kísértés vár rá.
Lukács 22,31-32.
Jézus Aki a mi főpapunk imádkozik értünk, hogy a megpróbáltatásokban el ne fogyatkozzék a hitünk.
Ha pedig Jézus imádkozik értünk, akkor nincs olyan megpróbáltatás, amiből ne jönnénk ki győztesen.
Nekünk hitben megkell állnunk, mert az Igének hatalma a helyzetek felett.
Az életünkben megtapasztalható valóság és az Isten Igéjéből megismerhető igazság között nagy
különbség van.
Az életünkben jelenlévő látható valóság, soha nem lesz képes arra, hogy megváltoztassa az
igazságot.
Ha az életedben nem is látod még az Ige igazságát valóságba jönni, attól még Isten igazsága az
egyetlen igazság.
Isten igazsága viszont képes arra, hogy megváltoztassa a valóságot, vagyis a jelenlegi valós tényeket
az életedben.
Pl. Ha betegség gyötri a testedet, fájdalmaid vannak, de ez a valós állapot nem fogja megváltoztatni
Isten igazságát: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. (1Pét. 2,24)
Meg is halhat valaki egy betegségében, Isten Igéjének igazságát az sem fogja megváltoztatni.
A tények nem képesek megváltoztatni az igazságot.
Az igazság azonban képes arra, hogy megváltoztassa a jelenleg még kilátástalannak tűnő helyzeteket is.
A problémákat nem is tagadhatjuk le, mert akkor a világ okkal nevezne minket hazugnak,
Nem letagadnunk kell, hanem megtagadnunk, és a kettő között óriási a különbség.
Megtagadni a betegséget annyit jelent, hogy nem fogadjuk el a betegséget a testünkben, mert a
testünk Jézus sebeiben megváltást kapott.
Megtagadjuk az Igével ellentétes tüneteket a testünkben, és ezzel egyidőben megragadjuk az Ige igazságát.
Ez visz minket előbbre, hogy látásban is megtapasztaljuk az Ige valóságát az életünkben.
A 2Kor. 5,7 azt mondja, hogy hitben járunk és nem látásban, így az örömünk csak akkor lesz teljes,
ha a hitünk végeredményeképpen meg is látjuk, hogyan fordul az Ige igazsága valósággá az
életünkben.
Ragadd meg tehát az igazságot, ami így szól: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Vagy anyagiakra vonatkozóan: Isten minden szükségünket betölti az Ő gazdagsága szerint a
Jézus Krisztusban. Filippi 4,19.
Vagy: Minden gondotokat Őreá vessétek mert Neki gondja van rátok 1Péter 5,7.
Ha ezt a szellemi igazságot alkalmazod a valós helyzetre, változást fog eredményezni a látható
világban: Betegséged gyógyulásra fordul.
Az igazság megváltoztatja a rossz helyzeteket jóvá.
Mert Isten Igéje igazság, János 17,17.
Az Ige teljes Isten erejével. Zsidó 4,12 Mert Isten Igéje él. Élő és ható.
Isten Igéje a legfelsőbb hatalom mennyen és földön.
Isten Igéje uralkodik, hatalmat vesz, és győzelmet arat a valóság felett.
Hogy ennek gyakorlásában minél sikeresebbek legyünk, a következő fejezetben megvizsgáljuk, mire
képes a hit szava az életünkben.
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