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IMAFAJTÁK – Ketten egy akaraton  
Horváthné Éva tanításvázlata - 2019.08.04 

 

Ma az imádságnak azt a fajtáját tanulmányozzuk, ahol újra az Atyától kérünk Jézus nevében. 
De ebben az imádságban nem egyedül állunk a kegyelem 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 egyedül nézünk szembe a problémával, ezért 
szükségünk lehet egy stabil hittársra, aki bátorít, és felemel minket, ha esetleg a mi hitünk meginogna. 
Egy ilyen imatárs megerősíti a mi hitünket és biztonságot ad a számunkra. 
Ilyenkor egy akaraton, összekapcsolódva imádkozhatunk valamelyik családtagunkkal, vagy 
szívünkhöz közelálló hittestvérünkkel vagy bárki, aki támogat minket az adott dologban.  
A következő szerint: Máté 18,19-20.   
Az egy akaraton mondott imádságnak hatalmas ereje van. 
De ahhoz, hogy megfelelően tudjuk alkalmazni ezt az imádságot, mély megértést kell kapni az Igéből. 
Ha nincs elég megértésünk emiatt helytelenül fogunk imádkozni, és így az egy akaraton mondott 
imádság eredménytelen lesz. 
Vannak olyan szentek, akik így imádkoznak. Mondok egy példát: 
Azt mondja az egyik: Legyél velem egy akaraton hogy, legyen egy új munkahelyem. 
A másik azt mondja: Jó egy akaraton leszek veled. 
Imádkoznak és megköszönik az új munkahelyet. 
De ezt nem az egyakaraton mondott ima alapján tették. 
Ebből hiányzik az egyakaraton 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 megegyezés:   
…ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől… Ketten összhangban!    
Ebben az imádságban tehát először ketten együtt megegyeznek abban, hogy mit kérnek.  
Ez egy konkrét dolog kell, hogy legyen, egyszerűen megfogalmazva, hogy valóban egy akaraton tudja 
követni egymást a két szív.  
A munkahelyi példával élve, meg kell egyezni, hogy milyen munkahely legyen. 
Kedves tisztaszívű munkatársakat. Igazságos főnököt, könnyebb munka, jó fizetés. 
Miután megegyeztek, vagyis egy akaratra kerültek, ketten együtt kérik azt a mennyei Atyától, Jézus 
nevében.  
…amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám… 
Tehát a megegyezés mellett semmiképpen sem maradhat el a kérés.  
A kérés pillanatában mindketten befogadják a szívükbe a hitben kapott választ.  
Mindketten hiszik a szívükben, hogy amit kértek, az Atya megadta nekik, vagyis megvan nekik. Márk 11,24 
Ezután már nem marad más hátra, mint a teljes szívből jövő hálaadás. 
Megköszönik, hogy amit kértek, megkapták. 
Ha mindkét fél hitben imádkozott, akkor hatalmas erőt szabadítottak fel hitük által.  
Az Írás is azt mondja, hogy: Egy megfutamít ezret, kettő tízezret. (5Mózes 32,30) 
Amikor két szív olyan egységbe kerül, hogy szinte egybe forr a szellemük, akkor nagyobb erővel 
tudnak a mennyei Atya trónja elé állni imádságban, ami egy különleges szellemi oszlopkő Isten 
országában. Préd. 4,9-10, 12. 
Ezzel az egységgel ajándékozta meg Isten Dávidot az Ószövetségben, amikor Jonatánt adta mellé, és 
kettőjük szíve összeforrt. 1Sám. 18,1. 3.  
Az Újszövetségben is látjuk, hogy Jézus nem egyenként küldi ki tanítványait, hanem kettesével.  
Márk 6,7. 
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Nem elég az, hogy együtt elmegyünk a szolgálatra, hanem nélkülözhetetlen az összhang, vagyis az 
egyetértés is, mert így mindketten tudnak imádkozni és prédikálni. (börtön, kórház, szoc. otthon) 
Megértést kell kapni abból, hogy amikor két szív, Isten szeretete által összefonódik, olyan hatalmas 
szellemi erőket képes megmozgatni, amihez nincs hasonló a földön. 
Térjünk most vissza még a ketten egy akaraton elmondott imához.  
Nézzük meg azt is, mi akadályozhatja az imádság sikerét. 
Az egyik akadályról már szó esett, a tanítás elején, hogy egyes szentek kihagyják a kérést a közös 
imájukból, ezzel csak az egyik feltételt teljesítik. (megegyezés, kérés)  
A másik akadály:  
Nem hozhat eredményt az egy akaraton mondott imádság, ha az imádságot indítványozó fél azért kéri 
a ketten egy akaraton való imát, mert önmagának nincs hite az adott dolgot illetően.  
Ha például az imádságnak a félelem az indítéka. 
Tegyük fel, hogy egy műtét előtt áll valaki, és fél a műtéttől. 
Ezért megkér valakit, hogy legyen vele egy akaraton abban, hogyha imádkoznak, akkor ő meggyógyul 
és nem lesz szüksége a műtétre.  
De nincs értelme elmondani ezt a fajta imát, mert magának az érintettnek a hite nincs benne.  
Félelemből nincs értelme imádkozni, mert nem fog működni.  
Ha valaki a másik hitére akar hagyatkozni, akkor abból nem lesz egy akaratú imádság. (Azt már 
imatámogatás nevezzük). 
Meg kell találni azt, hogy hol is áll az illető a hitében, mit tud elfogadni a jelenlegi hitszinten, ahol áll.  
Ott, azon a szinten kell vele egy akaraton lenni, és azt kell kérni, amit el tud fogadni.  
Mert Isten is csak azon a hitszinten tud segíteni ahol az illető hitszintje áll.   
Különben kudarcnak tesszük ki magunkat, és a másikat is. 
Az egy akaraton elmondott imában is csak olyan kéréseink lehetnek, amelyek megegyeznek az Igével.  
Ezért mielőtt imádkozunk, keressünk egy vagy két olyan Igét, amelyre alapozni tudjuk a kérésünket.  
Így még biztosabban állhatunk Isten trónja elé az imánkkal. 
Következő akadály:   
Amikor a hívő azért fordul hozzánk imakéréssel, mert nem bízik abban, hogy Isten őt is meghallgatja.  
Azt mondják, hogy én olyan sok rosszat követtem el, hogy engem 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 dologban.  
Ezért egy másik keresztény hitén keresztül akar eredményt elérni.  
Olyasvalakit keres, akit szerinte Isten biztosan meghallgat.  
Ennek az oka a bűntudaton kívül, 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 át tudták venni a gyógyulásukat. Márk 2,5. Luk. 5,20. 
A bűntudat és az önmagunk kárhoztatása megbénítja a hitünket.  
A hitünkre nagy szüksége van Istennek is és nekünk is.  
1János 5,14-15. 
Az egyakaratú imádsághoz legalább két hívő szükséges, de többen is összekapcsolhatják a hitüket.  
Isten nagyon szereti a szívekben létrejött egységet, amit hatalmasan meg tud áldani. Zsolt. 133,1-3.  
Két feltétele van az áldásnak: együtt és egységben kell ehhez lenni.    
 


