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A MEGVÁLASZOLT IMÁDSÁG TITKA
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Budapest, 2020. július 5.

Köszönjük az Úr Jézus kegyelmét! Hiszem, hogy ma egy olyan üzenet fog elhangzani, ami
felemel és épít bennünket. Nagyon fontos, hogy erről is halljunk! Nagyon sok mindenről esett
szó az elmúlt időszakban, az elmúlt években. De megint csak vissza kell térnünk a nagyonnagyon alapokhoz, és ma az imádságról lesz szó. Lehet, hogy ez sokakat így elsőre nem tölt el
izgalommal, de higgyétek el nekem, hogy valahol hallottam egy mondást, ami nagyon igaz:
minden megoldás az életedben csak egy imádságnyira van tőled. Így már lehet, hogy egy
kicsit ismerős. Ebben nagyon nagy igazság van, lehet, hogy egy kicsit így izgatottabb leszel.
Szeretnél-e megválaszolt imádságokat? Szeretnél-e a problémádra megoldást Istentől? Akkor
ennek a kulcsa, a legfőbb kulcsa az imádság.
Ha megnézitek Jézus szolgálatát, Jézus nagyon-nagyon sokat imádkozott, és a tanítványok
is sokat imádkoztak. Kérték is Őt, hogy tanítsa őket imádkozni. Majd meg fogjuk nézni, hogy
Jézus mit tanít az imádságról. Az imáról nagyon sok elképzelése van az embereknek, sokan
sokfélét gondolnak erről. De bennünket egy dolog érdekel: az, hogy mit ír erről az Írás. Meg
fogjuk nézni. Tehát ha végigolvassuk a Bibliát, egészen az elejétől szinte megszámlálhatatlan
dicsőséges bizonyíték és bizonyság található a meghallgatott és megválaszolt imákról. A mai
üzenetnek azt a címet adtam: A megválaszolt imádság titka. Ezeket fogjuk ma megnézni.
Először is, ha az imáról beszélünk, tudnunk kell, hogy az imát nem lehet elvonatkoztatni a
hittől. A hit és az ima kéz a kézben jár, és mindjárt hadd olvassak föl egy Igét, a zsidókhoz írt
levélből. Hiszen minden imának az alapja a hitünknek kell lennie.
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.
Nagyon fontos: megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. Kit fog Isten
megjutalmazni? Akik keresik Istent. Nagyon sokan gondolkodnak, hogy ha Isten akar valamit
az életemben, akkor úgyis megteszi, ha nem akarja, akkor úgysem teszi meg. Ez egy nagyon
rossz gondolkozás, ez nem igei gondolkozás! Kik azok, akik áldást fognak venni Istentől? Kik
azok, akik jutalmat fognak venni Istentől? Kik azok, akik megoldásokat fognak kapni
Istentől? Akik Őt szorgalmasan keresik! Most, mielőtt belemélyednénk a részletekbe, meg
kellene határozni egyáltalán, hogy mi az ima? Mi az imádat? Mi az imádkozás? Megnéztem,
hogy az eredeti görögben mi a jelentése ennek. Az egyik jelentése az, hogy Istenhez beszél.
Az ima valójában az Istennel, az Atyával való beszélgetés. Egy személyes kapcsolat. Mint az
elején is említettem, erről szól az egész kereszténység. A kereszténység nem egy vallás,
hanem egy élő kapcsolat Istennel. Krisztus bennünk él. Mi Isten fiai vagyunk, Isten
gyermekei vagyunk, és egy élő kapcsolatunk van Istennel. Ő nem egy távoli Isten, mint ahogy
az ószövetségben volt, vagy ahogy ma is vannak emberek, akik pogány isteneket imádnak.
Egy távoli istent. De Isten közel van hozzánk, annyira közel, hogy bennünk él, és személyes
kapcsolatunk van vele. Miből áll egy személyes kapcsolat? Egy személyes kapcsolat,
kommunikáció nélkül nem kapcsolat, ugye? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy lehet úgy
kapcsolatot ápolni, hogy nem beszélgetünk egymással. Ha valaki nem imádkozik, az azt
jelenti, hogy nem beszélget az Atyával. Nem jó a kapcsolata az Atyával. Az ima egyrészt egy
beszélgetés, ez az, amit az ima szó jelent. Aztán jelenti azt is, hogy könyörög, vagy közbenjár.
Ez az ima szónak a közvetlen jelentése. Az ‘imádkozik’ szóban benne van maga az imádat is.
Nézzük meg azt is, hogy mi az imádat? Mert az ima, az imádkozás, és az imádás,
gyakorlatilag ugyanaz, nincsenek egymás nélkül. Az ‘imád’ szóra is megvan az eredeti görög,
amit így fordított Károli Gáspár. Azt is jelenti, hogy leborul, imád, meghajol, mélyen
meghajol, földig hajol. Ami azt jelenti, hogy elismeri Isten nagyságát, mindenhatóságát,
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elismeri Isten dicsőségét, és imádja Őt. Az imádat egyedül neki jár. Egyedül Őt illeti meg.
Akkor fölmerülhet a kérdés, hogy miért kell egyáltalán imádkozni? Mi szükség van egyáltalán
az imára? Egy dolgot tudnunk kell, hogy ennek a világnak az istene a sátán. Ezt már múltkor
is megbeszéltük, hogy ezt a jelenvaló világot nem Isten kormányozza sajnos, mert a hatalmat
az embernek adta a föld fölött. Tudjuk, hogy Ádám bűne miatt a hatalom átkerült a sátán
kezébe, és ahogy a 2Korinthus írja:
2Korinthus 4,4.
4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus
dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.
E világ istene vakította meg a hitetlen emberek elméjét, itt nyilván nem az Atya vakította
meg az emberek szemét. E világ istenéről beszél a Biblia. A János evangéliumban az Úr Jézus
beszél arról, hogy majd el fogja küldeni a Szent Szellemet.
János 16,7–11.
7. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem
megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok.
A Vigasztaló a Szent Szellem. Jézus mondta, hogy én veletek vagyok, de majd a Szent
Szellem, a Vigasztaló lesz majd veletek. Mi az, amit tesz az Isten Szelleme?
8. És Ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, megigazulás és ítélet tekintetében.
Nézzétek meg, hogy mi a bűn? Mi az a bűn, ami miatt bárki elveszhet?
9. A bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem,
10. A megigazulás tekintetében, mert elmegyek az én Atyámhoz, és többé nem láttok
engem,
Itt jön, amit igazán szeretnék kihangsúlyozni:
11. És ítélet tekintetében, mert e világnak fejedelme megítéltetett.
Itt is e világ fejedelmének nevezi a Biblia az ördögöt. Megítéltetett. Tehát végül is azért
kell imádkoznunk, hogy Isten be tudjon avatkozni. Egy példával szeretném ezt illusztrálni. Ha
mondjuk, van egy lakásod és azt kiadod albérletbe, akkor nyilván átadod a kulcsokat, és
beköltözik oda az albérlőd. Neked, mint tulajdonosnak, van-e jogosultságod oda, hogy
bármikor bemenjél? Nyilván nem, hanem kell, hogy egyeztessél az albérlővel, hiszen ő bérli,
kiadtad neki a lakást. Ugyanez történt itt a földön. Isten odaadta Ádámnak ezt a földet,
átcsúszott a hatalom a sátán kezébe, és ahhoz, hogy Isten bármit tudjon tenni itt a földön,
bármilyen furcsa is ez a kijelentés, amit most hallasz, ahhoz szüksége van a te kérésedre, a te
engedélyedre, hogy bármit tudjon tenni legálisan a te életedben. Ha végignézzük az egész
Szentírást, minden jelentős beavatkozást, amit Isten végzett, mind nagyon-nagyon komoly
imádságok előzték meg. Valaki azért imádkozott, valaki azért megkérte Istent, hogy
beavatkozzon bizonyos dolgokban. Tele van ezzel az Ószövetség, és tele van vele az
Újszövetség is. Istennek legális felhatalmazást adunk, amikor Őt megkérjük, amikor
imádkozunk, hogy mozduljon az életünkben, Istennek mi adunk lehetőséget. Mi kérjük meg
Őt, hogy igen, így tegyen valamit a mi érdekünkben, és ezt legálisan tudja tenni akkor, amikor
mi erre Őt megkérjük.
Nem tudom, észrevettétek-e, hogy Isten nem erőszakos. Isten nem a szükségeink szerint ad
nekünk dolgokat. Nézzétek meg, hogy vannak a világnak nagyon nagy szegény részei. Az
Atya a hitünk szerint ad. Amennyire mi engedélyt adunk neki, azt tudja elvégezni a mi
életünkben. Ezt nagyon sokan nem értik. Amikor azt mondják az emberek, hogy itt is szükség
van, ott is háború van, itt is gondok vannak, ott is gondok vannak, miért nem tesz Isten
valamit? Mert lehet, hogy nem adtál neki felhatalmazást. Lehet, hogy soha nem kérted meg
arra, hogy tegyen valamit az életedben. Tehát sokkal több részünk van abban, ami velünk
történik az életünk folyamán, vagy az országban, a városodban, vagy bárhol, ahol élsz, mint
ahogy te azt gondolnád. Sokkal több közünk van hozzá, mert valakinek oda kell állnia a gátra,
valakinek imádkozni kell, valakinek közben kell járni ezért, valakinek meg kell kérni Istent,

2

Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org

és föl kell hatalmaznunk Istent, hogy beavatkozzon. Isten direkt módon, erőszakosan nem fog
beavatkozni. Ezért nagyon fontos az imádság. Amikor imádkozunk, akkor nem biztos, hogy
azonnal látjuk az eredményt. Meg fogjuk nézni az imafajtákat mindjárt, hogy milyen
imádságok vannak egyáltalán.
Hogyan imádkozzunk? Jézus hogyan tanított imádkozni? Akkor nagyon sokszor azonnal
várjuk az eredményt. De ez nem így működik. Gondoljatok bele, amikor egy szántó-vető
ember, egy földműves elveti a magot, akkor nem megy ki másnap megnézni, hogy hol van a
termés? Sőt, nem ássa ki, hogy ez a mag nem jó mag, nem terem, elültetem még egyszer!
Soha nem lesz termése. Mi ugyanezt csináljuk az imádságainkkal, hogy odamegyünk az
Atyához, szeretnénk valamit, és adj Uram Isten, de azonnal, most, ebben a szent pillanatban!
Van úgy, hogy az imák elmennek és semmilyen gyümölcsöt nem teremnek. Ezért nagyon
fontos megnézni, hogy többféle imafajta van. Tehát többféle módon mehetünk oda Istenhez,
és többféle imát különböztet meg a Biblia. Ha ezt összekutyuljuk, ha ezt egy edénybe rakjuk,
és mindent egyformán akarunk csinálni, akkor nem fog működni a dolog. Ezért fontos, hogy
Isten Igéje alapján tegyük, amit teszünk. Isten Igéje a mi vezérfonalunk. Jézus csak azt tette,
amit az Atyától látott, és az Atyától hallott. De ahhoz, hogy az Atyától tudjon valaki látni,
hogy az Atyától tudjon hallani, ahhoz kapcsolatban kellett, hogy legyenek. Igaz? Azt mondta,
hogy én az Atyában vagyok, az Atya pedig énbennem van. Jézus Krisztus a főpapi imájában
azt mondta, hogy én tibennetek.
János 17,21.
21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned,
hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
Itt egy nagyon szoros kapcsolatról van szó. Tehát ha mi helyesen akarjuk tenni a dolgunkat, akkor egyrészt a szellemi füleinknek nyitva kell lenni, és kell, hogy halljunk Istentől, a
helyes dolgokat tegyük meg. Ha pedig Istentől akarunk hallani, akkor kommunikálni kell
vele. Az ima nem egy egyoldalú dolog. Nem úgy működik, hogy bekapcsoljuk magunkat, és
mondjuk, mint a mákdaráló, és csak mondjuk, mondjuk. Nem így beszélgetsz általában otthon
a feleségeddel, a férjeddel, vagy a gyerekeddel. Normál esetben a beszélgetés egy
kommunikáció. Azt jelenti, hogy én adok információt, esetleg odaviszem a kérésemet,
odaviszem a könyörgésemet, a közbenjárásomat, és utána várjuk a választ is. Nyilván Isten
nem hallható hangon fog szólni hozzád. Ezt az ószövetségben megtette nagyon sokszor az
ószövetségi prófétákon keresztül, de ne felejtsd el, hogy bennük nem lakozott Isten Szelleme.
Az ő szellemükben nem lakott Isten Szelleme. Nekik nem volt közvetlen kapcsolatuk az
Atyával, és az ószövetséget ne keverjük össze az újszövetséggel! Ott a prófétákon keresztül
vezette Isten az Ő népét.
Az újszövetségben ez teljesen máshogyan van, mert Isten Szelleme benne él a mi
szellemünkben. Ő a mi vezetőnk, Ő a mi belső vezetőnk. Isten nem az érzéseinken, és nem az
értelmünkön keresztül vezet bennünket. Ez megint egy más tanítás lenne, de muszáj
megemlíteni, hogy sem az érzéseink, sem az elménk – a pszichénk, a gondolkozásunk – nem
alkalmas arra, hogy Isten azon keresztül vezessen bennünket. Miért? Mert az érzéseink
változhatnak bármikor. Egyszer jól érezheted magad, egyszer rosszul érezheted magad.
Egyszer ezt gondolod, máskor azt gondolod. Tehát a lelkünk, és ez a testi részünk nem stabil,
és nem alkalmas arra, hogy az érzéseinken keresztül vezessen Isten bennünket. Azért hibásak
azok a képek, amikor valaki az érzései alapján akarja megítélni Istennek a dolgait, világosan
tanítja az 1Korinthusi levél:
1Korinthus 2,14.
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert
bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.
Isten a szellemünkön keresztül szól hozzánk. Többféle imafajta van. A következőt írja az
Efézus levélben:
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Efézus 6,18.
18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és
ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden
szentekért.
A Biblia írja és állítja, hogy többféle imádság van. Van könyörgés, van esedezés, van,
hogy odamegyünk a saját kis szükségeinkért, vannak az egyéni imádságok, és van az, amikor
együtt imádkozunk, amikor csoportosan, egy akaraton imádkozunk. Nézzük meg, hogy
emberek hogyan imádkoznak? Mi a sikertelen ima? Sokat tanulhatunk abból, hogyan kell, és
legalább ugyanannyit tanulhatunk abból, hogyan nem kell. Erről majd Jézus is tanít. Nagyon
sokan, amikor imádkoztak valamiért, a végén hozzáteszik: ha ez a te akaratod. Hányan
hallottátok már? Imádkoznak valamiért, és akkor odabiggyesztik a végére: Uram, ha ez a te
akaratod. Én szeretném megkérdezni, hogy ebben mennyi hit van? Semennyi! Mert ha
egyszerűen nem tudod, hogy Isten akarata valami, akkor hol van ott a hit? Hiányzik a hit az
imából. A Biblia világosan rögzíti azt, hogy mi Isten akarata. Meg fogjuk nézni, hogy mi Isten
akarata. Jézus is így imádkozott – mondják. Egyetlenegyszer imádkozott így, a Gecsemáné
kertben, amikor odaszánta magát, hogy ha ez a te akaratod. Sehol máshol nem olvasod a
Bibliában, hogy Jézus mondjuk imádkozott egy leprásért, és azt mondta volna, hogy Atyám,
gyógyítsd meg, ha ez a te akaratod! Sehol nem olvasol ilyet! Ezért van, hogy nem jön a
gyógyulás, nem jön az áttörés, nincsenek megválaszolt imák az életükben, és ilyenkor az
emberek úgy gondolják, hogy Isten engem nem szeret, Isten az én imámat nem hallgatja meg!
Óriási hazugság! Amire ma szeretnélek biztatni – és ha csak ezzel az egy dologgal mész haza,
akkor nagyon jó, hogy eljöttél ma –, hogy legyen hited a saját imádban! Legyen hited, hogy
amit kérsz Istentől, azt meg fogja tenni, akkor, ha az Ige alapján imádkozol.
Isten kijelentette nekünk, hogy mi az Ő akarata. Ő azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön, és még valamit akar, hogy az igazság ismeretére eljusson. Mit jelent az, hogy
üdvösség? Az üdvösség az „nemcsak” annyit jelent, hogy ha meghalunk, akkor a mennybe
megyünk. Hanem az üdvösség a szabadulást, a gyógyulást, az ellenségtől való
megszabadulást, a sátán csapdájából való minden megszabadulást jelenti. Jézus nem úgy
imádkozott, hogy Atyám, ha ez a te akaratod! Vagy megnézzük, amikor Jézus Lázár sírjánál
imádkozott, egy nagyon egyszerű imát mondott: Atyám, tudom, hogy te mindig meghallgatsz
engem. Óriási ima volt! Ez volt a nagy imádság. Mi történt? Valószínű, hogy Jézus már előtte
imádkozott, mert azt mondta, hogy tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem. Tehát Jézus
tudta, és ezt tanuljuk meg Tőle! Tudta, hogy ha az Atyával beszél, akkor Ő meghallgatja.
Neked is legyen hited a saját imádban! Mert nem érdem szerint kapjuk a dolgokat. Egy dolgot
értsél meg, hogy minden kegyelemből van! Mindegyikünk mindent kegyelemből kapott. Nem
a cselekedeteinkből, és nem a jóságunkért tesz meg nekünk Isten valamit. Ez nem a Garai
piac, hogy üzleteljünk Istennel. Ha én ezt adom neked, akkor te azt nekem megadod, Atyám!
Hányszor csináltuk ezt? Atyám, ha ezt megadod nekem, akkor én ezt és ezt fogom tenni.
Hát ez nem így működik! Istennek nem tudsz semmit adni viszonzásul. Semmit! Semmit
nem tudsz adni viszonzásul, csak egyetlen dolgot, a hálát és az imádatot! Semmi mást nem
tudunk adni Istennek! Nem tudunk megdolgozni érte, és nem tudjuk Istent kifizetni semmivel.
Nagyon rossz hozzáállás az imához, amikor valaki megpróbál megdolgozni valamiért.
Vannak emberek, akik mindenért szeretnek megdolgozni, mert akkor majd Isten nekik oda
fogja adni.
A másik nagyon hibás gondolkozás, hogy azt a másikat Isten biztos jobban meghallgatja.
Sokan jöttök hozzánk is, másokhoz is, pásztorokhoz imakéréssel, hogy imádkozzatok, mert ez
és ez van! Ez nem baj! Nehogy félreértsd! Egyáltalán nem baj, és az egy akaraton elmondott
imádságban óriási erő van. De nagyon sokatokon tapasztaljuk, hogy nincs hitetek abban, hogy
Isten meghallgat titeket. Baj van az identitásoddal. Tudnod kell, hogy te Isten szeretett
gyermeke vagy, akit Isten nagyon-nagyon szeret! Mint ahogy egy földi szülő szereti az ő pici
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gyermekét, és szeretné, ha az ellátása teljes lenne, tökéletes lenne, és minden szüksége be
lenne töltve az ő gyermekének. Ez egy normális földi szülőnek a kívánsága, és akarata.
Mennyivel inkább Istennek, a mi Atyánknak ez az akarata! Tehát fogadd el, és hidd el magadról, hogy te Isten szeretett gyermeke vagy! Nem azért, amit tettél, nem a cselekedeteid miatt.
Tudom, hogy miért nincs hited a saját imádban. Azért, mert ismered magad, és tudod, hogy
amit kérsz, azt nem érdemled meg. Miért van hited a másik imájában? Mert azt hiszed, hogy
én jobb vagyok. Én sem vagyok jobb, mint te. Engem se hallgat meg jobban Isten, mint téged.
Isten nem személyválogató. Isten mindannyiunkat szeret. Menj oda bizalommal! Mit olvastunk a zsidókhoz írt levélben? Járuljunk bizalommal Istenhez! Ha úgy mész oda valakihez,
hogy úgysem hallgat meg, úgysem adja oda Isten, akkor mi a csudának mégy oda egyáltalán?
Ezekre a dolgokra nem jönnek válaszok. Akkor utána majd nem szeretsz imádkozni, meg nem
szeretsz Istennel beszélgetni, mert Ő úgysem hallgat meg! Mert hát ki vagyok én? Tudod ki
vagy te? Az Atyának a szeme fénye! Ha eddig nem ezt gondoltad magadról, akkor légy
szíves, cseréld ki ott a toronyban ezeket a gondolatokat! Mert ha így mégy oda az Atyához,
akkor tényleg mi a csudának mégy oda? Akkor nem kell odamenni hozzá, mert nem lesz
sikered.
Aztán sokan aggódnak és félnek. Összekeverik az aggódást az imádkozással. Hallottam
olyat is: egész éjjel imádkoztam! A beszédéből az ember tudja, hogy nem egész éjjel imádkozott, hanem egész éjjel aggódott. Az óriási különbség! Jézus beszél arról, hogy semmi felől
ne aggódjatok. Az aggodalmainkkal nem tudjuk megnövelni a termetünket egy arasszal se.
Jézus is tanítja. Sokan összekeverik az imádkozást az aggódással. Majd erre is találunk példákat, mondjuk Péter esetében, amikor Pétert börtönbe csukták. Csak egy példa a Bibliából.
Péter számíthatott arra, hogy lefejezik másnap. Mit olvasunk a Bibliában? Hogy Péter aludt.
Hát én nem tudom, hogy te a kivégzésed előtt mennyire tudnál aludni egy börtönben? Vagy
én? Ezt a helyzetet végig tudom gondolni. De Péter nem aggódott. Bízott az Úrban, és jött az
Úr angyala, aki kiszabadította, mert valakik imádkoztak érte, mégpedig olyanok, akik szintén
nem hittek a saját imájukban, hiszen csodálkoztak, amikor Péter előkerült a börtönből. De
még jó, hogy Isten hitt benne! Majd ezt fogjuk látni az Apostolok cselekedeteiben.
Csak néhány példa. Valamit tenni akarsz azért, hogy Isten meghallgasson. Adományt is
adtam Istennek, a perselybe is dobtam pénzt, mégsem jön a változás! Hát mi van? Mi van,
Uram, hol vagy már? Hol jön a változás? Aztán vannak, akik úgy imádkoznak, hogy a
Bibliából egy bibliarészt 623-szor elismételnek. Ez sem az imádság. Nincs azzal semmi
probléma, ha te elmondod a Miatyánkot. Meg vannak, akik elmondják a Mária üdvözlését, és
nem jönnek a válaszok. Tehát ezek mind-mind valós, létező dolgok, de most nézzük meg a
szabályok könyvét! A Biblia leír egy-két dolgot, hogy miért imádkozzunk:
1Timótheus 2,1–4.
1. Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok,
közbenjárások, hálaadások minden emberért,
Nézzétek meg, itt már hányféle ima van: könyörgés, imádság, esedezés, hálaadás. A
hálaadás mindig ott van az imánál, sőt nagyon sok helyen tanítja a Biblia, hogy hálaadásotok
bőséges legyen. Nézd meg Jézus imáit! Mindig benne van: Atyám, hálát adok neked! A
hálaadás, a hálás szív az egyik kulcsa a sikeres imának. Minden emberekért. Nézzük:
2. Királyokért, és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet
élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
Ma nem nagyon vannak királyok, ma vannak miniszterelnökök, kormányon lévők, hatalmon lévők, tehát mindenek előtt, azt mondja az Ige. Nem azt mondja az Írás, hogy szidjátok a
miniszterelnököt, meg szidjátok a minisztereket, meg az ellenzéket, meg nem tudom kicsodát.
Ez nem a mi tisztünk. Az Úr Jézus szent nevében kérlek benneteket, hogy ne ezt tegyétek,
hanem azt, amit a Biblia mond! Imádkozzatok érte! Ha nem szereted, akkor kétszer annyit
imádkozz érte, hátha megszereted. Nem kell megszeretni, viszont imádkozni kell érte! Ezt
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mondja az Írás. Mi történik akkor, amikor te imádkozol? Miért nem teszi ezt meg Isten csak
úgy, ima nélkül? Érdekes kérdések ezek, fölmerülhetnek bennünk. Azt mondja, hogy minden
méltóságban lévőkért, hogy csendes, nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és
tisztességgel. Nagyon sok múlik azon, hogy Isten milyen vezetőket ad, milyen királyokat ad,
milyen hivatalnokokat ad. Isten ezt a mi hatalmunkba helyezte. Te vagy ezért a felelős, meg
én, hogy kik vannak hatalmon. Lehet szidni a kormányt, lehet szidni a rendszert. Lehet
elégedetlenkedni a gazdasági körülmények miatt, a munkaviszonyok miatt, mindegy. Lehet,
de nem ezt kell tennünk! Ez nem mozdít előre bennünket. Egy dolgot kell tennünk, és hidd el,
hogy nagy szívességet teszel magadnak, és én is magamnak, ha azt tesszük, amit az Írás
mond.
Látjuk azt, hogy néha csak pár ember imádkozott, és megmozdultak a dolgok, megmozdult
a helyzet. Óriási erő van az imádságban, hiszen Isten erejét szabadítjuk föl, amikor Isten
beavatkozását kérjük az életünkben. Az ima nem egy vallásos cselekedet. Nem egy
formalitás. Vannak, akik az imát imádják. Ez sem helyes, nem magát a tevékenységet akarjuk
a dicsőség fényébe emelni, hogy imádkoztam, meg én imádkoztam! Tudjátok, mint a
borászoktól lehet hallani, hogy van a jó bor, a legjobb bor, meg a mi borunk. Ez a három kategória van. Tudjátok, ez a csúcs! Ugyanígy van, amikor látom, hogy van az ima, a mi imánk,
meg az én imám. Nem baj az, ha van hited a saját imádban, de ne dicsekedjünk evvel, hanem
menjünk oda méltósággal, teljes életet éljünk, teljes istenfélelemmel, tisztességgel. Miért?
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.
Nagyon sokan mondják azt, hogy mindig az történik meg, amit Isten akar. Csak Isten
akarata van meg. Ó, bár igazad lenne! De ha Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön,
és az igazság ismeretére eljusson, akkor miért nem üdvözít Isten minden embert? Fölmerül ez
a kérdés. Mégis lesznek emberek, akik sajnos a pokolba fognak menni, pedig Isten akarja,
hogy minden ember üdvözüljön, hogy egy se vesszen el, és mégis elvesznek emberek. Ha
Isten ezt akarja, akkor miért nem tudja megtenni? Mert nincs hozzá jogosítványa! Itt a földön,
hogy be tudjon avatkozni, ahhoz rád van szüksége. Mert te vagy a Test. Jézus a Fej, te vagy a
Test. Isten a Testen keresztül tud cselekedni. Miért kell imádkozni? Azért, hogy az emberekhez eljusson az Evangélium. Nem az imád fogja megtartani őket. Imádkozhatsz reggeltől
estig, éjt nappallá téve, ha nem lesz ember, aki elmenjen, és elmondja az Evangéliumot a
barátoknak, az ismerősöknek, a rokonoknak, a testvérednek, vagy az embereknek. Imádkozhatsz reggeltől estig. Tehát valakinek el kell menni!
Majd meglátjuk itt, hogy miért imádkoztak emberek: hogy Isten küldjön munkásokat az Ő
aratásába. Ezért kell imádkozni! Hogy Isten megmozdítsa a dolgokat. Valakinek el kell
mennie, és valakinek hirdetnie kell az Evangéliumot. Így váltál te is hívővé. Valaki elmondta
neked az örömhírt. Elmondta neked a jó hírt, hogy Isten annyira szeret téged, hogy az
egyszülött Fiát adta érted. Az Atya hazavár téged, ha letelik itt az időd a földön. Mert az Atya
szeretné, hogy te hazamenjél, ahogy a tékozló fiút várta haza az atyja. Eltévelyedett, eltékozolt mindent. Mindannyian tékozló fiúk voltunk. De az atyja ott leste, hogy mikor jön haza a
fia, és mikor ölelheti őt a karjaiba. Mikor csókolgathatja meg, mikor vághatja le neki a hízott
tulkot, mikor rendezhet neki nagy lakomát. Azért, mert megérdemelte? A csudákat! Hanem
azért, mert az Atya ilyen. Az Atya szeret.
Fontos, hogy imádkozzunk, ezért kell imádkozni a vezetőkért, ezért kell imádkozni azokért
az országokért, ahol például törvény tiltja, hogy az Evangéliumot hirdessék, mert Isten a mi
imáink, a mi kérésünk által jogosan be tud avatkozni. Meg tudja mozdítani a menny teljes
erejét, és ez így van az életed minden területén. Elakadtak a gazdasági ügyeid? A pénzügyeid?
Dugulások vannak? Az egészségedbe probléma keveredett? Egy imányira vagy a
gyógyulástól, egy jó imányira! Meg az anyagi áttöréstől is. Lehet, hogy egy jó imát sokszor
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kell elmondani, és hosszan, és sok-sok ideig, de türelemmel várjuk a végeredményt. Mert
hisszük azt, hogy Isten cselekedni akar. Felelősek vagyunk az ország sorsáért.
Nézzük meg az Apostolok cselekedeteiben, amit az előbb említettem. Tudjuk azt, hogy az
első harminc évben az Evangéliumot nem hirdették a pogányoknak. Tehát miután Krisztus
meghalt és föltámadt, a zsidók úgy gondolták, hogy továbbra is az üdvösség csak a zsidóké.
Pedig az Úr Jézus utolsó parancsa az volt, hogy menjetek széles e világra! Nem azt mondta,
hogy csak Izraelbe menjetek, hanem széles e világra. De aztán eltelt valamennyi – több
bibliakutató szerint talán harminc – év, mire eljutottak a pogányokhoz is, hogy hozzánk is
eljutott az örömhír, a jó hír. De nézzük meg, mi történt azokkal, akik hirdették az Evangéliumot, és hirdették a jó hírt. Nyilván az ördög ezt nem nézi jó szemmel, hogy az ő területén, itt
az ő szájából kiszedik a legjobb falatokat. Az ördög szeretne továbbra is elnyomás alatt
tartani, a hatalma alatt tartani, szeretne megbetegíteni, sanyargatni, nyomorgatni téged. Nem
veszi azt jó néven, ha kikerülnek az emberek a hatalmából. Nyilván üldözéseket támaszt, és
így voltak a korai keresztények is, és így vagy te is, és mi is ezt fogjuk kapni. Tehát az
üldözésekkel együtt jár az Evangélium, a jó hír hirdetése, és nem emberek az okai ennek, nem
test és vérrel van nekünk a tusakodásunk, hanem a sötétség erőivel. Nézd meg, hogy mi
történt, amikor Pétert és Jánost fogságba vitték:
Apostolok cselekedetei 4,29–32.
29. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és add a Te szolgáidnak, hogy
teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet,
Előbb olvastuk Timóteusnál, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és
eljusson az igazság megismerésére, de hogy fog ez történni? Úgy, hogy vannak emberek, akik
bátorsággal hirdetik Isten beszédét. Nagyon fontos, hogy ezért is imádkozzunk. Várjuk az
ébredést, várjuk azt, hogy az emberek majd Jézushoz jönnek, de valakinek el kell mennie
prédikálni! El kell menni, és szólni kell az Igét! Isten szeretné, ha te lennél az egyik ilyen
ember. Sokan úgy gondolják, hogy Isten Igéjét hirdetni az csak a prédikátorok feladata. Nem!
Ez mindannyiunk feladata, hogy bizonyságot tegyünk az Úrról. Nézd meg, hogy miért
imádkoztak még?
30. A Te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a Te
szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Szeretnél több gyógyulást látni? Szeretnél több csodát látni? Akkor mit kell tennünk?
Ugyanazt kell tennünk, mint amit ők tettek. Ez volt az ima. Nézzétek meg, hogy nem volt ez
egy hosszú ima. Egy pár mondat volt.
31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének
mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala.
32. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt; és senki semmi marháját nem
mondá magáénak, hanem nékik mindenük közös vala.
Itt volt egy közösség, ahogy imádkoztak. Mert látjátok, hogy Isten meghallgatta és
megválaszolta ezt az imát.
Apostolok cselekedetei 19,20.
20. Ekképpen az Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz vala.
Hogy ez meg tudjon történni, mi előzte meg? Imádság, imádság. Odamentek Istenhez.
Odamentek Istenhez, odamentek az Atyához.
Nézzük meg, menjünk arra a bizonyos imára, amit minden keresztény ismer. A hegyi
beszédről már volt szó, a Máté 5–7. fejezete között olvassuk mindezt. Jézust visszautasították
a farizeusok, visszautasították a zsidók azért, mert ők a törvény alatt voltak. A törvényben a
szeretet, meg az újszövetségi szeretet két különböző dolog. Bár ott is a fő parancsolat a
szeretet volt, de miről szólt a törvény? Hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Sőt, írja
az Írás, és itt Jézus mondja a Máté 5,38-ban:
Máté 5,38. 43–44.
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38. Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.
Ez volt az ószövetség! Ha elgondolkodunk, akkor rájövünk arra, hogy miért utasították el
Jézust. Mert Jézus egy szerető Atyát mutatott be nekik, akit ők nem tudták elfogadni. Ők egy
szigorú, törvénykező Istent ismertek. Nem tudták elfogadni, és visszautasították Jézust. Nézd
meg, mit mondott Jézus, hogy miért kell még imádkoznunk:
44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik
titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért,
akik háborgatnak és üldöznek titeket.
Gyakran tesszük ezt? Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, akkor azt hiszem, hogy itt van
még némi kiigazítani valónk. Általában nem ezt szoktuk tenni, amikor valaki üldöz, valaki
átkoz, valaki gyűlöl bennünket. Pedig a Biblia azt mondja, hogy nagy szívességet teszel
magadnak, ha imádkozol értük, mert ahogy Jézus mondja, nem tudják, hogy mit cselekszenek.
Menjünk a Máté 6,5-re. Itt Jézus elmondja, hogyan imádkozzunk, és ez nagyon sokat fog
nekünk segíteni. Ha szeretnénk imaválaszokat, szeretnénk látni az imáink eredményét, akkor
nagyon fontosak, amiket itt Jézus elmond.
Máté 6,5–10.
5. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és
az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony
mondom néktek: elvették jutalmukat.
Tehát amikor imádkozunk, hogyan tegyük? A farizeusok mit tettek? Ők vágytak az emberek dicséretére, dicsőségre vágytak. Nagyon szerettek vallásosnak látszani, hogy mindenki
lássa őket imádkozni. Szerettek nagyon szentnek tűnni az emberek szemében, és ezért
mindenféle külsőséges cselekedetet végeztek. Jézus azt mondja, hogy ne legyünk olyanok.
6. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva,
imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked
nyilván.
Itt nyilván arról az imáról beszél az Úr, amikor te közösségben vagy az Atyával. Igen, kell
elkülöníteni erre időt mindegyikünknek minden nap. Isten szeretné, ha szólnál hozzá. Úgy,
ahogy egy szülő, ahogy egy atya, ahogy egy nagymama, vagy egy nagypapa szeretné, hogy a
gyermeke, vagy az unokája beszéljen hozzá. Ugyanúgy van erre Istennek is igénye. Nekünk is
szükségünk van arra, hogy kapcsolatban legyünk az Atyával. El kell különíteni olyan időt,
olyan intim perceket, amikor csak te és az Atya vagytok jelen, és imádkozol. Ha megnézünk
sikeres embereket, akik sikereket értek el az imáikkal, mindegyikükről tudható az, hogy
rengeteg időt töltöttek Istennel. Nem szabad sajnálni erre az időt! Lehet, hogy tíz, vagy húsz
perccel kevesebbet nézed a televíziót, de jobban jársz, ha félrevonulsz imádkozni, és időt
töltesz az Atyával. Ez egy nagyon fontos rész.
7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt
gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
Nem azon múlik a sikeres ima-meghallgatás, hogy milyen dagályos, ömlengős megfogalmazásaid vannak, milyen szuperlatívuszokban beszélsz, hanem egyszerűen szólj Istenhez! A
gyereked hogyan beszél veled? Egy kisgyerek hogyan beszél veled? Nagyon egyszerűen. Az
Atya ugyanezt akarja. Nem kellenek bonyolult megfogalmazások, meg amiket az emberek
gondolnak. Egyszerűen csak szólj az Atyához!
8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van
szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
Ez veti fel azt a kérdést, hogy akkor minek imádkozzunk? Isten úgyis tudja, akkor most
mit töltsem itt az időt az imádsággal? De mégis az Atya azt mondja, hogy kérjetek Tőle. Ő
mondja, hogy kérjünk Tőle. És itt jön az a bizonyos „Miatyánk” imája.
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9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a
Te neved;
Nagyon fontos, hogy nem azt mondta Jézus, hogy ezt imádkozzátok, hanem így imádkozzatok. Ez az ima, amelyet Jézus itt tanít, ne felejtsétek el, hogy még a megváltás előtt történt.
Jézus még nem ment a keresztre. Még az ószövetségben vagyunk, illetve átmenet az
ószövetség és az újszövetség között. Nagyon érdekes, ahogy kezdi: Mi Atyánk. Ez úgy, ahogy
mondta, abban a korban botrány volt. Ezért a kifejezésért a törvény korszakában, ha
Atyánknak nevezték Istent, megkövezés járt. Jézust hányszor akarták megkövezni azért, mert
Atyjának szólította Istent? És Ő így tanított, hogy „Mi Atyánk”. Bár még akkor nem lehetett a
„mi Atyánk”, csak Jézusnak az Atyja volt, de ez már előre vetítette azt a korszakot, ami
ezután következni fog, hogy „mi Atyánk”. Úgy menjünk Őhozzá, mint az Atyánkhoz, mint az
édes Atyánkhoz. Nem egy távoli Istenhez, aki valahol van, de azt se tudjuk, hogy hol van, és
kicsoda. Hanem úgy, mint az Atyához menjünk oda. Szenteltessék meg a Te neved. A szent
azt jelenti, hogy elkülönít. Ez a név, hogy „Atya”, legyen egy külön helyen, legyen
elkülönítve az életünkben. Tiszteljük meg Őt!
Gondolj bele, hogy milyen jó egy szülőnek az, amikor a gyermek odamegy az atyjához, a
szülőjéhez, és tanácsot kér tőle. Dagadsz a büszkeségtől, hogy az én gyerekem tőlem tanácsot
kér! Ma ezt nem nagyon teszik a fiatalok, mert ők mindent jobban tudnak, mint az idősebbek.
Mi is ilyenek voltunk, tudjuk – de amikor egy gyerek kikéri a szülőnek a véleményét, amikor
megkérdez valamilyen dologban, nem utólag megy oda, amikor elrontott hatszázhuszonhatezer dolgot, mert ő úgyis jobban tudja. Néha ugyanúgy viselkedünk mi is Istennel.
Elkezdünk cselekedni Isten nélkül, elkezdünk tenni dolgokat a saját elképzelésünk szerint,
aztán amikor fejest beleugrottunk az üres medencébe összetörtük a kis buksinkat, akkor
megyünk oda, hogy: Jaj, Istenem, most segíts! Most húzzál ki engem ebből a medencéből,
amiben víz se volt! Ezt tesszük általában. Bármilyen dologgal odamehetsz az Úrhoz tanácsért,
még avval is, hogy milyen színű hajat festess magadnak, vagy mit főzzek, mi legyen az ebéd,
vagy mi legyen a reggeli. Bármilyen dologgal odamehetünk Őhozzá. Ez fontos, hogy legyen
bizalmad. Erre maga Jézus tanít, és maga Isten biztat erre. És fognak jönni az áttörések az
életedben. Fognak jönni a megválaszolt imák. Fognak jönni a gyógyulások. Fognak jönni a
csodák. Fognak jönni az anyagi áttörések. Nem tudjuk megúszni, mert enélkül nem megy.
Isten tudja, hogy mire van szükséged. Azt mondja, hogy: Gyermekem, tudnék neked segíteni,
de egyszer sem kérdezted meg, hogy mit kellene tenned! Te a magad kezébe vetted a
dolgokat, mert te aztán mindent tudsz. Utána meg, ha baj van, akkor: Jaj, Istenem most segíts!
Miért történt ez velem? Azért, mert nem kérdezted meg az Atyát, azért! Ha megkérdezted
volna, akkor – hidd el –, hogy Tőle jó válaszokat kapsz. Megkérdezted helyette az embereket.
Megkérdeztél helyette öt embert, aki adott öt különböző tanácsot neked. Nem ezt tesszük?
Dehogynem! Ezen kellene változtatni! Előbb oda kell menni az Atyához, meg kell Őt
kérdezni, és hidd el, hogy el fogja juttatni hozzád a választ. Lehet, hogy nem úgy, ahogy te
gondolod, nem akkor, amikor te akarod, és még az is lehet, hogy nem attól, akitől te várod.
Lehet, hogy éppen egy vasárnapi üzenetben kapod meg a választ valamire. Vagy lehet, hogy
beszélgetsz a barátnőddel, és rajta keresztül küldi Isten a választ. De legyél bizalommal! Ha te
odamentél az Atyához, és bármit kértél Tőle, akkor legyél abban biztos, hogy igen, neki
gondja van a kérésedre, nem ment el a füle mellett! Az Atya nem felejtette el, az Atya nem
felejtett el téged, mert te az Ő gyönyörűséges szeme fénye vagy.
10. Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a
földön is.
Itt meg kell állni egy pillanatra, mert Isten királysága már eljött:
Kolosse 1,13.
13. A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes
Fiának országába;
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Tehát Isten országa már eljött! A Lukács 17-ben olvassuk, hogy Isten országa nem szemmel láthatóan jön el, hanem Isten országa bennünk van. Erről néhány hete beszéltünk, hogy a
szellemünkkel vagyunk kapcsolatban a szellemvilággal. Tehát a bensőnkben lakik Isten
Szelleme, és a szellemünk össze van kötve Istennel. Isten országa bennünk van. Tehát Isten
királysága már eljött.
Máté 6,11–12.
11. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
Ha tovább megyünk, akkor itt Jézus tanít a szükségek betöltéséről. Érdekes, hogy nem azt
mondta, hogy imádkozzunk a holnapi kenyerünkért, hanem azt, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez két dolgot jelent. Amikor a zsidók vándoroltak a pusztában, Isten
gondoskodott róluk, kapták a mennyei ellátást, kapták a mannát. Hány napi mannát kaptak
csak? Csak annyit, ami szükséges, és elegendő volt arra a napra. Kivéve a pénteket, akkor
kaphattak szombatra is. Ha több mannát szedtek, az megromlott, megbüdösödött. Mit jelent
ez a „mindennapi kenyerünk”? Ez nem csak a fizikai táplálékunkat jelenti, ahogy olvassuk a
Lukács evangéliumban. Amikor megkísértette a sátán Jézust, Ő így válaszolt: Nem csak
kenyérrel él az ember, hanem Isten minden Igéjével. Tehát Isten Igéje szintén a manna.
Ahogy a fizikai kenyér táplálék a testünknek, a szellemi kenyér Isten Igéje. Tehát ahogyan
kell imádkozni a fizikai kenyerünkért is, hogy Isten az ellátásunkról bőségesen gondoskodjon,
ugyanúgy kell a szellemi táplálékunkat kérnünk, hogy a mindennapi Igét, a mindennapi
kijelentést, a mindennapi útmutatást adja meg nekünk Isten. Ehhez neked meg kell kérned az
Atyát. Jobb, ha reggel imádsággal kezdesz. Vagy a kávé előtt, vagy után, vagy közben,
mindegy mikor, de az ima fontos, meg kell kérni az Atyát. Imádkoznod kell a balesetek ellen.
Kiváló ima van a védelemről, a 91. zsoltár rendelkezésedre áll, azt minden nap ki kell
rendelni! Egyetlen napot sem hagyhatunk ki! Ha ezt minden nap megtesszük, akkor
szokásunkká válik. Állítólag 21 nap, amíg egy új szokás kialakul. 21 napra van szükség, hogy
a tojásból kikeljen egy új élet. A lényeg az, hogy ha folyamatosan gyakorolsz valamit, teszel
valamit, akkor előbb-utóbb az a szokásoddá válhat. Nagyon jó szokás, amikor azzal kezded a
napot, hogy az Urat kéred meg arra, hogy ezen a napon Ő vezessen téged. Tőle várod az
ellátásodat, Tőle vársz útmutatást. Tőle várjuk a védelmünket! Nagyon-nagyon örül az Atya,
amikor mi ezt tesszük!
12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik
ellenünk vétkeztek;
Isten már megbocsátott nekünk!
Efézus 4,32.
32. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak,
miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.
Nekünk már megbocsátott, sőt, eltörölte a bűneinket Krisztusban! Az nem azt jelenti, hogy
nekünk nem kell megbocsátani. Tehát nem vagyunk már bűnösök Isten szeme előtt. Igazak
vagyunk Isten szeme előtt, és ezt tudni kell! A megigazultság-tudattal kell odamenni az Atya
elé. Nem bűntudattal, hanem tudnod kell, hogy a Krisztus Jézusban Ő már megbocsátott. Ha
pedig bármi olyat követtünk el – márpedig mindannyian követtünk el –, akkor ismerjük föl,
igazítsuk ki magunkat, és fogadjuk el hit által a bűnbocsánatot! Hit által! Sok embernek nincs
abban sem hite, hogy Isten megbocsátott neki. Folyamatosan, állandóan lógatja az orrát, és
állandóan bűntudatban van. Így nem lehet odamenni Istenhez! Kain megölte Ábelt, és mit
csinált? Lógatta állandóan a fejét. Ha rendben van veled minden, akkor emelt fővel jársz.
Menj oda az Atyához! Ha valamit elrontottál, akkor méginkább menj oda az Atyához! Mondjad neki, hogy: Segíts nekem, hogy kijöjjek ebből! Meg kell térni! Ezt hívják megtérésnek.
Megtérni nem a pogánynak kell, hanem a hívőnek, aki Krisztusban van. A megtérés – görögül
a metanoia – azt jelenti, hogy visszafordulunk, elfordulunk a helytelen úttól, visszafordulunk,
és megtérünk. És onnan folytatjuk tovább.
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Mindannyian elrontjuk, mindenki. De az Úr már megbocsátott neked. Azt, amit elkövettél
tegnap, amit ma, sőt, azt is megbocsátotta neked, amit holnap fogsz elkövetni. Hű, most akkor
szándékosan bűnözhetek? Nem, nem! Ha neked Krisztus a szívedben van, akkor te nem
akarsz semmi olyat tenni, ami bántja az Atyát. Semmi rosszat nem akarsz tenni, mert ha
felismered, ha érett vagy, a bűn magában hordozza a büntetését. Saját magadat bünteted meg,
ha bármi olyat teszel, amivel ajtót nyitsz az ördögnek. Ajtót nyitsz a gonosznak, és onnantól
kezdve pusztulást okoz az életedben. Ezért kéri az Úr, hogy járjunk szeretetben, járjunk az
Úrnak az útján, akkor nincs hozzáférése az ördögnek az életünkhöz. Ezt ezért kell megtenni,
nem a törvény miatt.
Nagyon sokan kárhoztatják az embereket, hogy: Isten nem szeret téged ezért és ezért!
Hányan jöttek, akik alkoholfüggők voltak, vagy drogfüggők. Mindenki körbevette őket,
hogy: Jaj, Isten mennyire szeret téged! Jaj, de jó, hogy elfogadtad az Urat! Jaj, de jó, hogy
Isten gyermeke lettél! Aztán jön a következő vasárnap, és lehet, hogy éppen bepityókázott
valahol, mert még nem jött ki az alkohol fogságából. Mit csinálnak ugyanazok az emberek?
Nekirontanak, hogy: Te részeges disznó, te keresztény vagy? Téged most már nem szeret
Isten! Míg pogány voltál, szeretett, de most már nem szeret, mert neked nem így kellene
viselkedni! Tényleg nem így kellene neki viselkedni, de ha húsz évig alkoholista volt, akkor
nem biztos, hogy egy hét alatt azonnal megváltozik. A gyereked sem nőtt fel egyik percről a
másikra. A gyereked, miután megszületett, a következő évben nem ment az általános iskola 8.
osztályába.
Isten is türelmes velünk. Nyilván segítenünk, és bátorítanunk kell abban, hogy Isten szereti
őt, és ki tud jönni a függőségéből. Imádkoznunk kell egymásért, és erősíteni egymást. És
valakinek segítség kell! Vannak, akik bevallják, hogy: Elvesztettem az uralmamat az alkohol
fölött, nem tudok már mit tenni! És amikor ezt valaki elismeri, és odamegy az Úrhoz, jön a
segítség. Nyilván meg kell tenni dolgokat, mert abból a társaságból, abból a közegből ki kell
szakadni. Ha továbbra is visszamegy abba a társaságba, abba a közegbe, ahol őt arra presszionálják, hogy továbbra is alkoholizáljon, vagy drogozzon, vagy bármilyen függőségről is van
szó, akkor nem tud kijönni. Tehát kell tenni a részünkről is egy erőfeszítést, Isten ad hozzá
erőt. Nagyon sokan vannak, akik kijöttek drogból, és most visszajárnak, hogy szolgáljanak a
drogosok felé, és beszámolnak a sikereikről. Igenis mindegy, hogy hova estél le, a kosár
aljára, a szemetes kosár aljára, mindegy, hova kerültél, Isten képes visszahozni onnan. De ezt
nélküled nem tudja megtenni! Ehhez elsősorban az kell, hogy te akarjad! Mert Isten akarja, de
az kevés. Bármilyen furcsa ezt mondani, ahhoz te is kellesz! Kell a te egyetértésed. Isten már
megbocsátott nekünk! A Kolosse 3,13 ugyanezt írja:
Kolosse 3,13.
13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna
valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.
Már jól kezdődik: viseljétek el egymást. Már itt is látszik, hogy nem lesz könnyű. Néha
erőfeszítéseket kell tenni, hogy elviseljük egymást. Ez is benne van: a béketűrés a szellem
gyümölcse. Aztán van, hogy néha nem béketűrés van, hanem hosszútűrés, de akkor is el kell
viselnünk egymást! Bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak. Ha valaki megsértett, akkor
kaptál egy lehetőséget arra, hogy megbocsáss. Így kezeld ezt! Márpedig lesz, aki megsért.
Vagy itt, vagy máshol meg kell, hogy bocsássál! Már előre meg kell bocsátanod! Tehát itt is
arról van szó, hogy Isten már megbocsátott nekünk. A hatalmunk gyakorlása a miénk. Az nem
az Atyáé, hanem a miénk. Isten tiszteletben tartja a szabad akaratodat. Ha te akarod, akkor
megváltozol, és Isten segíteni fog. Ha nem akarod, akkor azt mondja, hogy: Legyen a te hited
szerint, legyen a te akaratod szerint! Fölülírhatod Isten akaratát a te akaratoddal, bármilyen
furcsa! Isten szabad akaratot adott az embernek, és ez került neki a legtöbbe. Annak ellenére,
hogy tudta, hogy Ádám el fog bukni, mégis szabad akaratot adott az embernek. Ezért kellett
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az egyszülött fiát feláldozni, mert az ember rosszul döntött. Neked is megvan a szabad
választásod. Mindannyiunknak megvan a szabad választásunk.
A hit imája:
János 16,23–24.
23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom
néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
Ha nekünk nincs meg valami, amire szükségünk van, akkor ne Istent okoljuk, mert Isten
azt mondja az Igéjében, hogy ha kéred, akkor megkapod. És Isten nem hazudik! Ha valami
nincs meg neked, vagy valami hiányod van, vagy valamiben szűkölködsz, akkor ne Istent
okold! Nem Isten a hibás azért, ami veled történt! Bizony, bizony! – vagyis nagyon erőteljes
nyomatékkal mondja Jézus, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja
nektek.
24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
Ez egy teljesen új dimenziója volt az imának. Az ószövetségben nem a Jézus nevében
kértek, hanem ott odamentek az Atyához, odamentek a prófétához, megvolt az ószövetségi
módja. De itt azt mondja, hogy Jézus nevében kérjünk, a Jézus nevében menjünk az Atyához.
Ez a név a garancia arra, hogy a te imád meghallgattatik. Ez nem azt jelenti, hogy
mindenhova biggyesszük oda, hogy a Jézus nevében. Lehet ezt csinálni megszokásból, lehet
csinálni tudatosan, és lehet tenni mindezeket hitből.
Máté 7,7–8.
7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Kérjetek! Az Atya nem tudja, hogy mire van szükséged? Dehogynem, tudja, de mégis
kérjed.
8. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
Mit mond az Úr? Ha kérsz, akkor kapni fogsz. Bizalommal menjünk oda az Atyához, és
kérjünk, mert az Ige azt mondja, és azt tanítja.
1János 5,14–15.
14. És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő
akarata szerint, meghallgat minket.
Ez neked szól! Ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat bennünket. Ha azt
kéred, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, akkor az Isten akarata szerint van? Nem! Tehát
ha az Ő akarata szerint kérünk tőle, akkor meghallgat bennünket. És itt jön a lényeg:
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan
nekünk, amit kértünk tőle.
Nem majd meglesz egyszer, hanem megvan. Tehát amit kértünk, az megvan. Hittel kérjél!
Krisztus megszerezte gyógyulást a kereszten, azt nem is kell valójában kérni, hanem egyszerűen követelni kell –, követeljük, mert Jézus már megtette a maga részét, az Atya megtette
a maga részét, de akkor legyen hited abban, ha imádkoztál valakinek a gyógyulásáért, akkor
higgyed azt, hogy az már megvan! Isten beavatkozik, és Isten cselekszik. Nem „majd egyszer
meglesz”!
A Márk evangélium 11-ben is olvasunk hasonló dolgokat. Arról van szó, hogy amikor
Jézus megy át Betániából Jeruzsálembe, és elátkoz egy fügefát. Itt egy nagyon fontos dolgot
mond az Úr. Ez tulajdonképpen már nem az imának a része, de mégis valahol az imához
tartozik, hogy valamikor hatalommal kell szólni dolgokhoz. Nem tudunk végigmenni az
összes imafajtán, ahhoz most már kevés az idő, de ezt mindenképpen szeretném megosztani
veletek.
Márk 11,21–25.
21. És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, a melyet megátkoztál, kiszáradt.
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Ott volt egy képmutató fügefa, amelyik úgy tett, mintha fügefa lenne, de csak levelei
voltak, nem volt rajta gyümölcs. Márpedig Isten akarata, hogy gyümölcsöt teremjünk mindannyian, nem csak a leveleket szeretné látni, nem csak a külsőségeket, nem csak a vallásos
megnyilvánulásokat, hanem Isten gyümölcsöt szeretne látni, nem csak leveleket. Ezt a történetet néhány évvel ezelőtt értettem meg, amikor ültettünk egy kis fügefát. Kiszáradt, elfagyott, a második évben is elfagyott, a harmadik évben is. Azt mondta Dórika, hogy: Na, kivágjuk, kész, ne foglalja itt a helyet! De valahogy megijedt, és összeszedte magát, és akkorára
nőtt. Most már nagyon nagy, és tavaly még novemberben is termett. Akkor értettem meg,
hogy amikor elkezdett hajtani, nem a levél jött rajta először, hanem a virág. Hűha - mondom,
ezért volt az egy képmutató fügefa, mert ha csak levél van rajta, és nincs gyümölcs, akkor az
csak átveri az embereket. Jézus mindenesetre elátkozta, és az kiszáradt. Jézus ezzel tanította
valamire a tanítványait.
22. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
Ez azt jelenti, hogy legyen isteni fajta hitetek. Legyen hitetek abban, hogyha valamit úgy
tesztek, ahogy Isten Igéje tanítja, akkor arra előbb-utóbb meg fog jönni a válasz. Ebben legyél
biztos, mert ha ebben bizonytalan vagy, akkor a kételkedő ember nem kaphat semmit Istentől
- mondja a Jakab levél. A minden útjában állhatatlan ember, akit ide-oda hajt a szél. Aki az
érzéseire hagyatkozik, aki a gondolataira hagyatkozik, mások véleményére hagyatkozik, azt
össze-vissza fújja a szél. Tehát legyen hitünk abban!
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, meg lesz néki, amit mondott.
Először is: mit mond az Ige? Szóljál a problémádhoz. Ha mondjuk, ott van egy daganat,
vagy bármi, aminek nincs ott helye, akkor így imádkozunk érted. Nem mondunk el hosszú
imákat, hanem csak így, egyszerűen, és megtörténnek a dolgok. Vagy itt történik meg, vagy
máshol történik meg, de nekünk hitünk van abban, hogy ha szólunk ahhoz a dologhoz, akkor
annak el kell onnan menni, mert az Ige ezt tanítja. Ez Isten akarata. Ha mi is egy akaraton
vagyunk, egy vonalon vagyunk Istennek az akaratával, akkor meg fog történni. Lehetetlen
dolog az, hogy Isten hazudjék, azt mondja az Ige. És nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit
mond, megtörténik, és meglesz neki, amit mondott. Ebben az a rossz, hogy a negatív dolog is
megtörténik, amit kimondtál.
Meddig kell hitben lenned? Nagyon sokszor megegyezünk itt emberekkel, hogy igen,
meggyógyultál. Utána kimegy, és elkezd panaszkodni a szomszédod a betegségéről. Mi
történt? Elvetettünk itt egy jó magot, te meg már a kapuban kigyomláltad. Mikor lesz abból
termés? Soha! Ha egyszer hiszünk, akkor hiszünk! A szánkra cipzárt teszünk, befogjuk a
szánkat, és nem hagyjuk, hogy elmenjenek az orrunk alatti nyíláson az áldások.
24. Azért mondom néktek: Amit csak kértek amikor imádkoztok, higgyétek, hogy
megkaptátok.
Megkaptátok – múlt időben! Hát ez meg micsoda bolondság? Így működik a hit! Ez Isten
bolondsága, és Isten bolondsága, hidd el, hogy bölcsebb az embereknél. A hit a reménylett
dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Meg vagyok győződve. Nem
látom még, nincs a valóságomban, de tudom, hogy megvan nekem. Hol voltál akkor, amikor
még nem születtél meg? Az édesanyád méhében. Látott téged valaki? Nem. Mégis ott voltál!
Ugyanez történik akkor, amikor imádkozunk, akkor az a gyerek megszületett. Még nem látod,
még lehet, hogy csak egy kis embrió, lehet, hogy van egy kis kihordási idő, de meg fog
születni. Lehet, közben lesznek némi fájdalmak is. De a vége mi lesz? Nagy öröm, mert
megszületett a gyermek. Ugyanez a helyzet az imával is. Elvetjük a jó magot, a jó magot
elkezdjük locsolgatni, ahogy azt a földművesek is teszik, és előbb-utóbb meglesz a termés.
Nem kell mindent kimondani a szádon, minden gondolatot, ami átrepül az agyadon, mert azt
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hozhatja az ördög is. És akkor megkapjátok, és meglesz nektek! Van ez tovább is, a 25. verset
ki szoktuk hagyni:
25. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
Tehát tiszta szívvel menjél az Úrhoz, ne hordozz haragot, ne hordozz keserűséget, tedd le!
Valaki tegnap azt mondta, hogy vasvillával fel lehet lapátolni a mennybe a problémáinkat.
Nagy igazságot mondott, hogy rá kell bízni az Úrra. Rá kell bízni az Úrra, mert neki gondja
van ránk. Ehhez hitre van szükségünk, és az Igén kell cselekednünk.
Nem tudom, hogy hogyan ment át ez a mai üzenet, de én hiszem azt, hogy boldogok vagytok, hogy igenis az ima egy nagyon-nagyon fontos dolog. Úgy álljunk oda Isten dolgaihoz,
hogy az ima nem egy unalmas, vallásos cselekedet, hanem az a mindennapi részünk, a
mindennapi kommunikációnk kell, hogy legyen az Atyával. Minden nap időt kell töltenünk,
beszélgetnünk kell az Úrral, és minden nap imádkoznunk kell. Ebben benne van az imádat is.
A gyerek a szüleihez nem csak akkor megy, ha megéhezett, ha valamire szüksége van.
Elmondja néha a búját, baját, örömét. Jön a kicsike, hogy: Jé, mit rajzoltam! Nagyon ügyes
vagy! – megsimogatjuk. Ez mind hozzátartozik. Ugyanígy van az Atyával, egy ugyanilyen élő
kapcsolatunk kell, hogy legyen az Atyával. Nem vallásról beszélünk, hanem egy Istennel való
élő kapcsolatról! Erről taníthatnánk hetekig, hónapokig, év végéig. Annyi minden van abban,
ahogy Dávid imádkozott. Dávidnak elvitték a rokonait, a családját, a feleségeit az amálekiták.
Megkeseredett mindenki. Dávidot majdnem megkövezték a testvérei. Mit csinált Dávid?
Kétségbe esett, szidta Istent, meg az ellenséget? Nem, nem. Odament az Úrhoz, és
megkérdezte: Most mit csináljak? Nem kezdett el okolni mindenkit. Mindenki hibás, csak én
nem! Ismerjük ezt a mentalitást. De nem így kell, hanem odamegyünk az Atyához, és
megkérdezzük. Ha valami nem úgy alakult, ahogy kellene, akkor valahol valamit
elrontottunk. Egy dolog biztos, hogy nem Isten a hibás! Önmagadat se vádold, hanem igazítsd
ki magad! Menj oda az Atyához, kérdezd meg, hogy Atyám, most mit csináljak? Most ebből
hogyan mászunk ki, hogy jutunk előrébb? És az Atya segíteni fog neked. Mert nekünk egy
ilyen szerető Atyánk van, és te a szeme fénye vagy. Menj oda nyugodtan hozzá minden nap!
Köszönjük az Úrnak a kegyelmét!
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi.
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak.
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