IMAFAJTÁK – Oldás kötés
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A mai tanítás az oldás és kötés imájáról fog szólni, amely a hit imájának és a hatalom gyakorlásának
egy magasabb szintje.
Arról hallottatok már tanítást, hogy Isten a föld feletti uralmat már a teremtéskor az embernek adta.
Az emberre bízta a földet, hogy „művelje és őrizze azt“. (1Móz. 2,15)
Az őrizni szó arra utal, hogy létezik egy betolakodó (ördög), egy tolvaj, akinek az a szándéka, hogy
lopjon, öljön, és pusztítson. Ján. 10,10/a
Az ördög már a kezdetekben is itt volt a földön, mert ha nem lett volna itt, akkor Ádámnak nem kellett
volna őriznie a rábízott Édenkertet.
Mivel az ördög ma is lesben áll, és keresi azt az alkalmat, hogy mikor lophat tőlünk, ezért nagyon
fontos, hogy mi hívők az imáink által elfoglaljuk az őriző helyét. (egészségünket, békességünket,
pénzünket, örömünket, időnket) 1Pét. 5,8-9. (szenvedések = megpróbáltatásokat jelent)
Ahhoz, hogy megvédhessük a felségterületünket, gyakorolnunk kell a Krisztusban kapott hatalmunkat.
János 10,10/b (Luk.10,19)
Hatalmunkban áll megkötni, és megengedni dolgokat. Máté 16,19.
A kulcs a nekünk adott hatalmat jelenti, amit nekünk kell gyakorolni, a kimondott szavaink által.
Tehát ami rossz azt megkötjük (megtiltjuk), ami jó, azt eloldjuk (engedélyezzük).
A hatalom gyakorlásához kaptuk Istentől az oldás és kötés hatalmát is.
Máté 18,18. Oldás, kötés.
Ebben az imafajtában is a földön élő újjászületett hívőké az első lépés, mert Isten is csak akkor tud
segíteni az érdekünkben, ha mi működtetjük az oldás és kötés hatalmát.
A kötést a rossz dolgok leállítására, az oldást a jó dolgok megnyerésére használjuk.
A megkötni szó azt jelenti, hogy leállítunk, megakadályozunk, megtiltunk olyan dolgokat Jézus nevében,
amelyek a kárunkra lennének. (viharkár, baleset, betörés, betegség, anyagiak, késleltető szellem)
Megköthetjük, megtilthatjuk a sötétség minden erejét, tervét, szándékát és tolvajkodását, hogy ne tudja
azokat valóra váltani.
Amit a földön megkötünk, leállítunk, megtiltunk, csak azokat a dolgokat tudja Isten is megkötni, és ezt
oly módon teszi, hogy a menny minden erejével mögénk áll, és támogat minket a hatalommal hozott
döntésünkben, és a hittel kimondott szavainkban.
Ha mi nem tiltjuk meg a sötétség erőinek a tevékenységét, akkor azt a menny erőforrásai sem fogják
megállítani.
Vagyis a menny mindaddig nem avatkozhat bele a dolgainkba, amíg mi, meg nem tiltottuk a gonosz
munkáját, és meg nem kötöztük az erejét.
Az Ige másik része az oldás
A megoldani szó azt jelenti, hogy megengedjük, felszabadítjuk, kiárasztjuk a menny erőforrásait és áldásait.
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 a angyalokat, a gyógyító kenetet, az áldást, a Szent Szellem erejét, a védelmet, szentvér
oltalmát, és a szent tüzet.
Ha mi kiárasztjuk Isten erejét, kenetét, csak akkor tud Isten teljes mértékben támogatni minket.
A menny minden ereje mögöttünk áll mindabban, amit Jézus nevében, az Igével összhangban
rendelünk el.
Az imaéletünk egyik leghatásosabb imafajtája az oldás és kötés gyakorlása.
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Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy bárhol, bármikor, bármilyen területen megköthetjük, megállíthatjuk,
megtilthatjuk a gonosz munkáját Jézus nevében. (gyülekezetben, utcán, mentő láttán, országunkban)
Sok múlik rajtunk, hogy mit engedünk megtörténni a családban, munkahelyen, gyülekezetben,
a környezetünkbe és az országunkban.
Másrészt pedig minden területen eloldhatjuk, kiáraszthatjuk Isten Szellemét, és az angyalok seregeit,
hogy segítségünkre legyenek.
Az angyalokat eloldhatjuk, kiküldhetjük, hogy a szánkkal megvallott szent Igét, be tudják teljesíteni az
életünkben. Zsoltárok 103,20.
A mennyei Atya csak akkor tudja a szolgáló angyalait kiküldeni a segítségünkre, ha mi itt a földön
előbb eloldjuk őket.
Például kiküldhetjük őket abból a célból, hogy kapcsolják hozzánk a szükséges anyagiakat, vagy
eltereljék a szélsőséges időjárási frontokat.
Kiküldhetjük őket, hogy tisztítsák meg előttünk az utat minden akadálytól, még mielőtt útnak indulunk.
Zsoltárok 91,11-12.
Az oldás imája nagyon fontos ahhoz, hogy a szolgálatunkra kiküldött angyalok el tudják végezni a
feladatukat, mert ha nem küldjük ki őket szolgálatra akkor semmit nem tudnak tenni az érdekünkben.
Az oldás hatalmával tudjuk megoldani és kiárasztani magunk és mások felett Isten bölcsességét, az
áldásait, és az üdvözítő angyalokat is. Zsidó 1,14.
A kötés hatalmával megkötözhetjük a gonosz erők visszatartó és akadályozó munkáját, hogy az
elveszettek, akiknek a szabadulást hirdetjük, befogadhassák az örök életet. Zsoltárok 34,7.
Mindazok felett, akiknek az üdvösségét a sátán visszatartja, megkötözhetjük a gonosznak minden
tervét, munkáját, megtévesztését, és az általa teremtett akadályokat, hogy szabaddá váljanak
a döntésre, az akaratuk gyakorlására az üdvösségüket illetően.
Az oldás és kötés hatalmában megtehetjük például, hogy egy nyomasztó, nyugtalanító, bántó helyzet
felett hatalommal megvalljuk Jézus nevét, hogy Jézus neve teljes hatalmat és uralmat vegyen az adott
helyzet felett.
Ezt az imafajtát magasan a fölött működtethetjük, mint ahogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Ef. 3,20.
Isten ereje az imáink által tud cselekedni, mert ilyenkor Jézus neve vesz uralmat az adott helyzet felett,
amikor az ördög erejét megkötjük, Isten erejét pedig megoldjuk Jézus nevében.
Ebben az imafajtában nem kértünk Istentől, Isten mégis hatalmasan tud cselekedni, mert Jézus
nevében, az Ige szerint használtuk az oldás és kötés hatalmát.
Világosítsa meg Isten a megértésünk szemeit, hogy láthassuk az oldás és kötés hatalmát, és
alkalmazni tudjuk az életünk mindennapjaiban úgy, ahogy azt Isten elvárja tőlünk. (Efézus 1,18)
Bementünk a nyugodalomba
Annak ellenére, hogy hatalmat kaptunk Krisztusban, sok keresztény mégis abban a téves tudatban
van, hogy amíg itt él a földön, semmit 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 ravaszságainak, és így eltűrik a
zaklatásait az életükben, a családjukban, a környezetükben, a szolgálatukban sőt, a gondolataik
között, és a testükben is.
A mi Urunk Jézus Krisztus azonban a következőt mondta nekünk:
János 16,33. Bízzatok, én legyőztem a világot.
Tehát nem kell eltűrnünk a félelmet, a depressziót, a betegséget, a viszályt, a tragédiákat, a
szegénységet, a kudarcokat.
Jézus megsemmisítette, megbénította az ördög minden erejét. (Kol. 2,15)
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Azonban neked kell álljt parancsolni az ellenségnek, hogy a Krisztus által megszerzett győzelem
megnyilvánulhasson az életedben.
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 ebbe a világba arra a hatalomra van korlátozva, amit a hívők gyakorolnak az oldás
és kötés imájában.
Isten el várja minden hívőtől, hogy éljen ezzel hatalommal.
Miért? Hogy győztes életet élhessünk.
Folyamatos győzelmet ad nekünk az, ha Jézusnak az ellenség felett szerzett diadalát párosítjuk a
hitünkkel, és gyakoroljuk a Jézus nevében kapott hatalmunkat.
Megparancsolhatjuk az ördögnek, hogy hagyjon fel azzal, hogy rossz gondolatokat sugalljon és
félelmet hozzon ránk.
Ha valami nem a helyes úton halad az életünkben, akkor megfordíthatjuk a dolgok menetét, és irányt
szabhatunk nekik Jézus nevében.
Például a hitünk szavaival a tüneteket átfordíthatjuk a gyógyulás irányába, a szegénységet a
gyarapodás irányába.
Másrészről pedig eloldozhatjuk, kiáraszthatjuk az Ígéret áldásait, hogy Isten dicsősége ragyogjon az
életünk fölött.
Egy imamintán keresztül szeretném bemutatni az oldás kötés hatalmát: Jézus nevében megkötöm az
ördög erejét, a szegénység szellemét és a késleltető szellemet az anyagi életem felett, és eloldom,
kiárasztom a szolgáló angyalokat, hogy hozzanak be számomra x összeget x határidőre!
János 20,23.
Jézus, az oldás kötés imája alapján, hatalmat adott nekünk arra, hogy megbocsássunk egymásnak, és
elengedjük a sérelmeket.
Aki megbocsájtja 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, amivel saját magának árt.
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, gyógyulást áraszthatunk ki felettük.
A menny minden ereje pedig örömmel mögénk áll, hogy mindazt megcselekedje, amit mi itt a földön
elrendelünk Jézus nevében.
Az Atya szívét öröm tölti el, amint látja, hogy gyakoroljuk az oldásra és kötésre kapott hatalmunkat itt a földön.
Lukács 4,18-19.
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