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Ha az imaéletünk Isten Igéje szerinti, akkor Isten akarata szerinti is. Ha akarod tudni, hogyan 
imádkozz Isten akarata szerint, imádkozz Isten Igéje szerint. Isten beszéde Isten akarata. Ha 
tudod, mit mond Isten Igéje, nem kell azt mondanod: „Legyen meg ez, ha Isten akarata.”
Tudnod kell, mi Isten akarata. A hit nem mehet messzebb a kérdőjelnél. Tudnod kell, mi Isten 
akarata. Fordítsuk figyelmünket, tehát, Isten akarata felé az imádságban. Mert fontos megér-
tenünk, hogy szükséges Isten akaratát belefoglalnunk az imádságainkba.
Amiről ma este tanítok, az mindenkire vonatkozik. Az öt szolgálati ajándék mindegyike szol-
gálhat közbenjáróként, de nem minden közbenjáró szolgálhat az öt szolgálati ajándék egyike 
szerint. 
1.Ján.5:14-15 És ez az a bizodalom, a mellyel Ő hozzá vagyunk, hogy 
ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket: 
És  ha  tudjuk,  hogy  meghallgat  bennünket,  akármit  kérünk,  tudjuk, 
hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk Ő tőle. 
Nézzük meg újból figyelmesen a 14. verset!  „Ez az a bizalom…” Egy másik fordítás azt 
mondja: „Ez az a bátorság, amellyel Felé vagyunk…” Ugyanaz a szó.
„Ez az a bizalom… Ez az a bátorság, amellyel Felé vagyunk… hogy bármit kérünk az Ő aka-
rata szerint…” A kérdés: mi Isten akarata? Isten beszéde. Tehát, ha megtalálod, mit mond Is-
ten Igéje – megtudtad Isten akaratát. Van még egy kérdésem: Milyen feltétellel lehet bizal-
munk abban, hogy Isten meghallgat minket, amikor imádkozunk? Ha az Ő akarata szerint ké-
rünk. Meghallgat minket –bármit kérünk – ha az Ő akarata szerint kérünk. Ami megegyezik 
az Ő Igéjével. Igaz? Tehát én tudom, hogy ha az Ige szerint kérek; tudom, hogy az Ő akarata 
szerint kérek – ez a bizalmam, hogy Isten meghallgat. Bizalmam van, hogy Isten meghallgat 
minden alkalommal, amikor Isten Igéje szerint imádkozom és kérek. Nos, teljesen világos en-
nek az ellentéte: Ha kérek Istentől valamit, de nem tudom Isten akaratát, vagy Isten Igéjét – 
valószínűleg nem lesz bizalmam abban, hogy Isten meghallgat. Itt az Ige azt mondja: „Legyen 
bizalmad! Mert ha az Ő akarata szerint kérsz, és az Ő Igéje szerint kérsz – Ő meghallgat.” In-
nentől kezdve nem kell így járkálnod: „Remélem, hogy Isten meghallgatta az imádságomat.”
Meggyőződéssel és bátorsággal mondom neked: „Ha Isten akarata szerint imádkozol – ami Is-
ten beszéde; vagy más szóval: ha a Biblia szerint imádkozol, ha az Ige szerint imádkozol – itt  
a garancia. Itt van amiben bízhatsz: Isten meg fogja hallgatni az imát, ami Isten igéje szerint 
való.
Figyeljük meg a 15. verset! „Ha tudjuk, hogy meghallgat minket…” Kérdés: honnan tudom, 
hogy  meghallgat?  Mert  Isten  Igéje  szerint  imádkozom,  ami  Isten  akarata:  „Ha  tudjuk, 
hogy…”
Tehát:  ha meghallgat minket – akkor megvan. A feltétel: ha meghallgat – és akkor megvan. 
Honnan tudom, hogy meghallgat? Onnan, hogy Isten Igéjét imádkozom. Ebből az Igéből – 
amit olvastunk – látszik, hogy kell lenni valaminek, amit nem hall meg Isten. Ha meghatá-
rozza: „Meg foglak hallgatni, ha az akaratomat imádkozod; meg foglak hallgatni, ha az Igé-
met imádkozod.” Az a kérdésem, mi az, amit nem hallgat meg. Ha nincs bizalom, bátorság; 
ha nincs bizalom, és bátorság – nem hallgatja meg. Nem hallgat meg olyan imádságot, ami bi-
zalom,  és  bátorság  nélkül  hangzik  el.  Imádkozhatsz,  kopogtathatsz  – de  ha ez nem biza-
lommal teli, bátor kopogás: senki nem jön az ajtóhoz. Nem fog meghallgatni bizalom, és bá-
torság nélküli imádságot.
„Ez az a bizalom…” Azt mondja itt  / Ó, Uram / azt mondja itt, hogy „Én adok neked – aki-
nek nincs bizalma – bizalmat.” Hogy ad nekünk bizalmat? „Imádkozd az Igémet! Imádkozd 
az Igémet! És te, akinek nincs bizalma, legyen bizalmad, amikor Igémet imádkozod! Mert bi-
zalom nélkül nem hallgatom meg.”
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Lehet, hogy azért van, hogy már sokat imádkoztál, de nem történt semmi. Meg kell tennünk a 
magunk részét ahhoz, hogy működjön. És a mi részünk, hogy bizalommal menjünk Elé. A mi 
részünk, hogy bátorsággal menjünk Elé. És amíg nem nyersz valódi bizalmat és bátorságot, a 
meghallgatás biztosítéka, hogy minden alkalommal, amikor imádkozol, az Igét imádkozzad. 
Nos, hogy nyerünk bizalmat, és hogy nyerünk hitet? Isten beszéde ad nekünk hitet. Hadd mu-
tassak néhány Igét. Az igéből kapunk bizalmat, és hitet.
Rm.10:17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje ál-
tal. 
Hasznodra válna, ha minden Istentisztelet után elkezdenéd imádkozni, amit hallottál. Venni az 
Igéket, amit hallottál és elimádkozni azokat. Bizalommal fogtok imádkozni? (Igen (a gyülekezet 
válasza)) Tudjátok, honnan szereztek bizalmat? (Igen) Tudjátok, hogy lehettek biztosak abban, 
hogy Isten meghallgat?  (Igen)  Ha tudjátok honnan szerezhettek bizalmat, és tudjátok, hogy 
biztosíthatjátok, hogy Isten meghallgat – nincs mentségetek arra, hogy ne kapjátok meg, amit 
kértek, miután kimentek innen ma este. Hányan vagytok kész válaszokat kapni?
Zsolt.119:130 A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és ok-
tatja az együgyűeket. 
Zsolt.119:105 Az én lábamnak szövétneke a te Igéd, és ösvényemnek 
világossága.
Mindkét ige arról szól, hogy Isten beszéde világosság. Ha mi Isten beszédének a világosságá-
ban járunk, akkor nem járunk sötétségben. Tehát, amikor az Igét imádkozzuk, világosságot 
imádkozunk.  Amikor  Isten  Igéje  szerint  imádkozunk,  helyesen  imádkozunk.  Azonban,  ha 
nem Isten akarata szerint, nagy valószínűséggel sötétségben imádkozunk. És egyszerűen nem 
fog működni. Ha pedig elkezdünk úgy imádkozni, ahogy Isten mondja – működni fog. Gyak-
ran sötétben imádkozunk, mert nem tudjuk, mi Isten akarata. Ha nem tudod, mi Isten akarata, 
sötétben imádkozol. Ha például így imádkozol: „Istenem, ha akarod… nem tudom mennyire 
vagy elfoglalt…” Ez rossz megközelítés. Nem lesz megválaszolva. Mert sötétben imádkozol. 
Soha ne imádkozz sötétben! Tudd Isten akaratát minden alkalommal, amikor Isten trónja elé 
járulsz! A valódi bibliai imádság az, hogy visszamondjuk Istennek, amit már megmondott az 
Ő Igéjében. Ez a valódi, hatékony bibliai ima: megkeresni, mit mond az Ige; aztán elmondani 
Istennek, amit már megmondott az Ő Igéjében. Ha úgy mész Isten elé, hogy nem ismered Is-
ten  Igéjét,  nem ismered  Isten  akaratát… Nem tudod,  Isten  akarata-e,  hogy az  a  személy 
éljen… Nem tudod, Isten akarata-e,  hogy sikeres légy… Nem tudod Isten akarata-e hogy 
megszabadulj… Nem tudod, Isten akarata-e a családtagjaid megtérése… Hogy fogsz imád-
kozni? „Ó, Uram! Kérlek, Jézus, kérlek, könyörgök Hozzád, Uram! Csak egy kis ideig állj 
meg! Tudom, hogy elfoglalt vagy, de hallgass meg, Uram!” Ez sötétség. Nemcsak sötétség-
ben való imádkozás, de félelmen alapuló imádság is. Mert félsz attól, hogy Isten nem teszi 
meg azt, amire kéred. Ha nem bizalommal, bátorsággal jövünk, nem várhatunk választ imád-
ságunkra. Reszketve,  félve,  remélve,  hogy meghall  minket:  „Ó, Istenem, oldd meg Uram! 
Uram, nem intéznéd el?… Segíts nekem Jézus! Újítsd meg az elmémet, Uram!” Jobb, ha te 
újítod meg a magad értelmét! „Tisztítsd meg a nyelvemet, hogy helyesen beszéljek; dolgozz a 
fülemen…” Te tisztítsd meg a sajátodat…
Emberek, az első dolog, amit az imádkozásban teszünk, hogy odamegyünk Isten Igéjéhez, és 
megkeressük, mit mond Ő a problémánkkal kapcsolatban. Ez az első, amit megteszel, mielőtt 
Isten elé mész. Menj Isten Igéjéhez, és keresd meg, mit mond Isten a te problémáddal kapcso-
latban. Mit mond Isten a számláidról, amiket ki kell fizetned? Mit mond Isten a házastársad-
ról, a kapcsolataidról? Mit mond Isten a foglalkozásodról? Mit mond Isten? A Bibliában ben-
ne van minden imatémád. Az első dolog, hogy megtudd Isten akaratát a kérdésedben. Ha Isten 
akarata még nem világos, a hit embere nem adja át magát az érzelmeinek, nem kezd kapkod-
ni. Első, hogy megkeresd Isten Igéjét. Másodszor, meg kell értenünk, hogy most már hittel 
imádkozhatunk, mert tudjuk az Ő akaratát, és tudva, hogy Ő meghallgat minket, mert biza-
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lommal imádkozunk. Bizalommal imádkozunk, mert ismerjük az Ő akaratát. De ha nem tudod 
az Ő akaratát - nem fog működni.
Vedd elő a konkordanciádat, hogy gyorsan rátalálj a helyzetedre. Jelöld be a Bibliában, írj 
jegyzeteket a lap tetejére, hogy legyen mire utalnod. Tudd meg Isten akaratát! Kell, hogy tud-
jad Isten akaratát. Ha nem tudod, hogy Isten akarata, hogy szabad légy az adósságtól, - nem 
fogsz tudni bizalommal imádkozni az adósságból való szabadulásért. Legalább azzal kell Is-
ten elé menned: „Uram, a Te beszéded azt mondja: Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak 
azzal, hogy egymást szeressétek.” Az AMP fordítás úgy mondja: /keep out of debt/ „Maradja-
tok adósság nélkül.” Míg nem ismered Isten akaratát, a hit nem fog úgy működni, ahogy kel-
lene.
Márk 1:40 És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén Őt és leborulván előt-
te és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.
Ez az ember azt mondta: „Uram, tudom, hogy képes vagy – csak azt nem tudom, akarod-e. 
Tudom, hogy képes vagy gyógyítani, de nem tudom, engem meg akarsz-e gyógyítani.
Mi hasonlóképpen teszünk: „Tudom Uram, hogy képes vagy szabadítani, de…” Tudod, hogy 
Isten akarata számodra az, hogy megszabadulj.
Ott volt ez a kérdés ebben az emberben. „Meg akarsz engem gyógyítani? A hit nem tud túl-
lépni a kérdőjelen. Nézzük most a 41. verset. 
Márk 1:41  Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva 
megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.
Mi volt Jézus első dolga? Tudatta vele az akaratát: „Akarom, tisztulj meg.” Figyeljétek mi 
történt, amikor Isten akarata nyilvánvalóvá lett. „És amint ezt mondja vala…” Mit mondott? 
Az akaratát. Mi történt azonnal?  „És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozék 
tőle a poklosság és megtisztula.”
Láthatod; ahogy Isten akarata nyilvánvalóvá válik, Isten hite elkezdhet működni, és megtenni, 
ami szükséges a életedben. De, ember, ha nem tudod Isten akaratát – meg leszel bénítva, míg 
túl nem lépsz a kérdőjelen. Nem elég abban hinni; „Isten képes rá.” Azt kell tudni, hogy: „Én 
tudom, mi Isten akarata a számomra. Én tudom, hogy Isten akarata a számomra, hogy meg-
gyógyuljak.” Nem számít, hogy találtak valamilyen betegséget vagy nem – neked tudnod kell, 
hogy Isten akarata számodra az, hogy meggyógyulj! Isten akarata a számodra, hogy megsza-
badulj! Isten akarata a számodra, hogy bővölködő életet élj! Tudnod kell, hogy ez Isten akara-
ta. Ha nem tudod Isten akaratát egy bizonyos helyzetben, el fogsz tűrni bizonyos dolgokat. 
Beletörődsz bizonyos helyzetekbe, amikbe nem biztos, hogy bele kellene törődnöd.
Tehát: nagyon fontos Isten akaratát ismerni az imádságban.
Nézzük meg Isten akaratát az üdvösséggel kapcsolatban! Mindenek előtt tudjuk, hogy az elve-
szettek megmentése Isten akarata. Ezért jött Jézus a földre, és ezért halt meg.
Jn.3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.
Hadd mutassak nektek még Igéket:
2.Pét.3:9 Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelem-
nek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek 
elvesszenek, hanem hogy mindenki  megtérésre jusson.
Apcsel.16:9 És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy mace-
dón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniá-
ba, és légy segítségül nékünk!
Tehát, mert már tudod Isten akaratát, és érted, miért helytelen az ilyen ima: „Uram, ha a Te 
akaratod, mentsd meg őt!” Az ilyen imádság nem old meg semmit. 
Tudnod kell, mit mond Isten Igéje! Hagyj fel olyan imádságokkal, amelyekkel szemben vilá-
gosan ki van jelentve Isten akarata, Isten Igéjében! Ne imádkozd: „Uram, ha a Te akaratod, 
gyógyíts meg engem! De ha azt akarod, hogy meghaljak…” Sok prédikátor mondja a temeté-
sen: „Az Úr elhatározta, hogy elmegy a rózsáskertjébe, és leszedett egy rózsát. És ez a rózsa 
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volt X.Y. testvérnő – és ezért halt meg.” Ha nem tudod Isten akaratát, hogy legyőzheted a be-
tegséget; akkor beveszed ezt, és hagyod, hogy a betegség győzzön le. Ámen? Sok imádságunk 
az elveszettekért  nem eredményes,  mert  nem bizalommal  és bátorsággal  jövünk Isten elé. 
Amikor az elveszettekért imádkozunk, tudnunk kell, hogy ez Isten akarata, és meg kell ma-
radnunk hitben.  Imádkozz a házadnépéért,  és csináld tovább, ne hagyd abba! Mert tudod, 
hogy meg fognak menekülni – mert a Biblia mondja. Úgyhogy én csak imádkoztam az Ige 
szerint – és ennyi! Valahányszor látod őket bolondul cselekedni, te tudod, hogy már meg van-
nak mentve.  Az Igéből tudjuk, úgyhogy igazából nem is ezért  imádkozunk, hanem, hogy; 
„Uram küldj munkásokat! Küldj valakit, hogy szolgáljon a testvéremnek! Küldj valakit, aki 
szolgál a fiamnak, lányomnak!” Néha előfordul, hogy nem fogadják el a te bizonyságodat, de 
ha helyesen imádkozol… Tudod, hogy Isten akarata, hogy megmeneküljenek. „Atyám köszö-
nöm Neked, hogy most azonnal küldesz egy munkást a testvéremhez, a rokonomhoz. És Te 
meg akarod menteni őket, a Te Igéd szerint:
Jn.3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 

adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen. 

2. Pét.3:9 Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelem-
nek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy néme-
lyek elvesszenek, hanem hogy mindenki  megtérésre jusson. 

Én bizalommal imádkozom ezt, és tudom, hogy Te meghallgatsz engem. És mivel tudom, 
hogy Te meghallgatsz engem, tudom, hogy megmenekülnek. Köszönöm Jézus nevében!” Így 
kell imádkoznunk! Így kell imádkoznunk! Dicsőség Istennek!
Gyakran az imádságaink természetes szinten mozognak, szellemi szint helyett. Itt van az, ami-
ről beszélek: azt mondjuk: „Ó Istenem, köszönöm, hogy megmenekültek – a Te Beszéded 
szerint.” Aztán felnézünk, és látjuk, hogy nem e szerint cselekednek – és akkor elbizonytala-
nodunk, visszalépünk az imádságtól, és azt mondjuk: „Ez nem működik.” Ha pedig valami 
nagyon gyorsan történik, akkor azt mondjuk: „Igen, ez működik!” Ez helytelen. Ne az alapján 
ítélj, amit látsz! Ha szellem szerint imádkozol – a látásnak semmi köze ehhez. Hogy látsz-e 
valami változást, vagy nem – ennek semmi köze a válaszhoz, amiről hiszed, hogy megkapod. 
Halleluja! Soha ne keresd a természetesben, hogy működik-e! Ezért hibázza el sok ember! A 
természetesben nézik, hogy működik-e. Hagyj fel ezzel! Ha akarod látni, hogy működik-e, 
nézd szellemben! Halleluja! És Isten Igéjében mindig ugyanúgy fogod látni. Tulajdonképpen 
lenullázzuk  az  imádságainkat.  Imádkozunk,  aztán  egy-két  napon belül  tönkretesszük.  Ho-
gyan? Úgy, hogy negatívan beszélünk. Szólj hitet, és ne kételkedést! Valószínűleg többeknek 
meg kell bánniuk ezt.
Ne gondold, hogy nem szükséges újra imádkoznod. Éppen leállítottad a hitetlen beszédeddel? 
Imádkozd újból! Ne járkálj úgy, hogy lerombolod, amit imádkoztál! Azt mondod: „Uram, hi-
szek a Te Igédben, hogy meggyógyultam, bízom Benned, tudom, hogy meghallgattál, átve-
szem a gyógyulást, Jézus nevében!” – Hapci! „Annyira beteg vagyok, majd meghalok!” Ezt 
újból kell imádkoznod, mert leromboltad! Újból kell imádkoznod, mert nem működött. El-
ment,  leromboltad.  Nem imádkozhatsz  félelemre  alapuló  imádságokat:  „…remélem,  hogy 
meglesz.” De nincs bizalmad, hogy meglesz. „Ó, Istenem, oltalmazd meg őket!…” Így tett 
Jób. Minden reggel kiment, és áldozatot mutatott be a gyerekeiért. Újból és újból. Ő volt a fe-
lelős a gyerekei haláláért. A félelme. Úgy emlékszem, tanítottam régen arról, hogy foglalko-
zott velem Isten a félelemmel kapcsolatban. Féltem, hogy mi fog történni a feleségemmel. Is-
ten azt mondta: „Létrehozol valamit a negatív töprengésed által. Ha tovább folytatod az aggo-
dalmaskodást felőle, a megnyilvánulás a te felelősséged lesz!” Ezért bűn az aggodalmaskodás. 
Olyat hozol létre, amit nem akarsz! Tehát, hitet kell szólnod, nem kételkedést. Ismertek embe-
reket, akik mindig valaki máshoz mennek imáért. Néha kikívánkozik a mondat: „Imádkozz 
magadért!” Azért kérnek tőled imát, mert nem bíznak abban, hogy az ő imájuk megold vala-
mit. Én nagy bizalommal imádkozom. Csak úgy kérek imát mástól, ahogy Pál: Pál apostol 
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kérte, hogy imádkozzanak, hogy bátorsággal szólhassa az Igét. De vannak imádságok, amikre 
nem kell megkérjek másokat. Mert tudom, hogyan kell imádkoznom. Bizalmam van az Ige ál-
tal, hogy amikor az Igét imádkozom, Isten meghallja, amit mondok.
Nem csinálhatod, hogy imát kérsz a fiadért, aztán hazamész, és azt mondod: „Mit csináljak 
veled, te szerencsétlen?! Nézd meg, hogy nézel ki! Imádkoztam érted, de úgy látszik nem ért 
semmit. Ugyanolyan idétlenül viselkedsz, mint mielőtt imádkozni kezdtem érted!…” Nem te-
hetsz így! Nulláztad az imádságodat. Nem fog megvalósulni. Néha olyan mélyre süllyedünk, 
hogy észre sem vesszük, hogy nulláztuk az imádságunkat… Pedig meg kellene bánnunk, új-
ból imádkozni, és megmaradni hitben azzal a dologgal kapcsolatban. 
Egy nap hazamentem, és kifakadtam: „Ó Taffi, 2millió$-ra van szükségem, hogy felépüljön 
az épület!” Mire ő így szólt: „Nos, menj, vidd Isten elé, és szabadítsd fel a hitedet!”

Isten akarata az imádságban 2.rész.

Ha az imádságunk Isten beszéde szerinti, akkor Isten akarata szerinti is. Miért fontos ez? Ol-
vassuk a következő Igét:
1.Jn.5:14-15 És ez az a bizodalom, a mellyel Ő hozzá vagyunk, hogy 
ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket: 
És  ha  tudjuk,  hogy  meghallgat  bennünket,  akármit  kérünk,  tudjuk, 
hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk Ő tőle. 
Kérlek, értsétek meg, mit mond itt az Ige! „Ez az a bizalom, amellyel Ő felé vagyunk…” Mi-
ben bízunk? Abban, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Az elő-
ző tanításból már megértettük, hogy Isten beszéde – Isten akarata. Tehát, ha Isten beszédét 
imádkozod, Isten akaratát imádkozod. Ezért a 14. verset így is olvashatod: „…ha valamit ké-
rünk, az Ő Igéje szerint…” Mindenekelőtt, tehát azt mondja, hogy ha valamit az Ő Igéje sze-
rint kérek – ami az Ő akarata is – bizalmam van. Emberek, mondom nektek, a bizalom a hi-
ányzó anyag az imaéletünkhöz, a hitünkhöz. Lehet, hogy tudod, hogy az Ige benne van a Bib-
liában, és idézed, vagy megvallod – de az Igében lévő bizalom fogja meghatározni a megnyil-
vánulás idejét. Bizalom abban, amiről azt mondod, hogy hiszel benne. Bizalom Isten Igéjé-
ben, amit imádkozol. Bizalom a kézrátételben. Ez olyan, mint az elem, ami mindent működ-
tet. Két ember megvallja ugyanazt az Igét, várva ugyanazt az eredményt. Amelyiknek van bi-
zalma, az fog megnyilvánulást látni. A másik – amelyiknél az egész csak egy formula – nem 
fog megnyilvánulást megtapasztalni. Így tudod a juhot szétválasztani a kecskétől. 
Van bizalmad ebben az Istenben, Akiről beszélünk? Van bizalmad az Ő Igéjében, amit tanul-
mányozunk? Ezért annyira fontos elmélkedni Isten beszédén, és időt tölteni az Igével. Mert 
minél többet elmélkedsz az Igén, annál nagyobb lesz a bizalmad. Minél több időt töltesz egy 
személlyel, annál nagyobb a bizalmad. Ugyanez a helyzet az Igével. Nem elég csak akkor tö-
rődni az Igével, amikor gyülekezetbe jössz, és aztán bizalommal akarsz imádkozni, hitben jár-
ni, az Ige alapján. Az Ige azt mondja: „Ez az a bizalom, amellyel ő felé vagyunk…” Mi a bi-
zalom? Az, hogy ha valamit az Ő Igéje szerint kérünk, meghallgat minket. Úgyhogy most már 
tudom, hogy menjek Isten elé bizalommal. Tudom, hogy ha bizalommal akarok Isten elé men-
ni, akkor az Ő Igéjével kell Elé mennem. Az Ő akaratával kell Isten elé mennem. Nem kezd-
hetek úgy imádkozni, hogy nem tudom, hogy amiért imádkozni akarok, az Isten akarata-e. Ha 
úgy találod, hogy bizonytalan vagy afelől, hogy valami Isten akarata-e, akkor először meg 
kell keresned Isten akaratát, hogy bizalmad lehessen, hogy Istennek valami köze van ahhoz, 
amiért imádkozol. Tehát: bizalom. Mindenki mondja: bizalom! Ez a hiányzó dolog. Azt aka-
rom, hogy ezen kezdjetek dolgozni az életetek minden területén. 
Ha Istenre gondolsz – bizalom
Ha Igéjére gondolsz – bizalom
Ha imádságra gondolsz – bizalom
Ha gyógyulásra gondolsz – bizalom
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Ha szellemi ajándékra gondolsz, vagy szolgálsz valaki felé – legyen bizalmad. Mert ez az 
amire szükségünk van, ha megnyilvánulásokat akarunk látni ezekben az utolsó napokban. Te-
hát azt mondja az Ige: tudjuk, hogy meghallgat minket, ha az Igét imádkozzuk. Bizalmunk 
van, hogy Isten meghallgat minket, ha az Igét imádkozzuk.
A 15. vers azt mondja: „És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, 
hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk Ő tőle.” A legtöbb ember nem biztos abban, 
hogy Isten meghallgatja, ezért hajlamosak arra, hogy megkérjenek valaki mást, hogy imád-
kozzon értük. Te megoldhatod ezt a problémát ma este, ha megérted, milyen fontos Isten be-
szédét imádkozni: Így bizalmad lesz, tudod, hogy Ő meghallgat. És mivel tudod, hogy meg-
hallgat, jön a következő lépés: tudod, hogy megvan. Ha tudod, hogy meghallgat – tudod, hogy 
megvan. Ha tudod, hogy meghallgat, tudod, hogy megvan. Ha Isten Igéjét imádkozom, bizal-
mam van: 1. Ő meghallgatott

2. Nekem megvan amit kértem, mert Ő meghallotta, hogy kérem.
Itt van a hit része: Én imádkoztam, Ő meghallgatta, én megkaptam – köszönöm, Jézus! Hal-
lottátok, mit mondtam? Én imádkoztam, Ő meghallgatta, én megkaptam – köszönöm, Jézus! 
Ilyen egyszerűen megkaphatjuk az imádság kulcsát.
Most szeretnék egy kicsit tovább lépni. Isten akaratáról akarok beszélni az imádságban – de 
egy másik szemszögből.
Hányan akartok hatékony imaharcosok lenni? Nem érünk rá fecsegésre – hatékonyaknak kell 
lennünk ezekben az utolsó napokban. A világ néz minket – meg kell ragadnunk a figyelmét.  
Néznek minket, és meg akarják tudni, hogy abban amit mondunk van-e igazság, hiteles-e. 
Most lehetőségünk van megnyerni az emberek tömegeit az Úrnak, azokat, akik soha nem gon-
doltak Jézusra, míg észre nem vették, hogy olyan dolgok történnek a világban, amik fölött 
képtelenek úrrá lenni. Úgyhogy, mostanában többet gondolnak Istenre, mint korábban. És Is-
ten téged fog használni, hogy a megfelelő időben, és a megfelelő helyen bemutasd az igazi ke-
resztény jellemét – az Isten szeretetét. 
Én nem vagyok kíváncsi arra, amit tanultál, ha nem vagy kész azt szeretettel megosztani. Sok 
keresztény gőgössé válik, amikor tanult valamit. Sokszor arra van szükség, hogy egyszerűen 
csöndbe légy, és várj az alkalomra, amikor szolgálhatsz valakinek, nehogy rosszul süljön el a 
dolog. Én nem bocsátkozom kapcsolatokba, míg az Úr nem ad valami mondanivalót. Így nem 
kell vitába keverednem. Néhányunknak fel kell hagyni azzal, hogy vitatkozzanak a munkahe-
lyen. Dolgozzanak többet! A Biblia azt mondja, hogy kerüljük a bolond kérdéseket. Kerüljé-
tek a vitatkozásokat!
Ahhoz, hogy hatékony imaharcosok legyünk, Isten Beszédének lakoznia kell bennünk. Ez na-
gyon fontos. És itt kiderül, hogy milyen nagy szükségünk van egy gyülekezetre, ahová jöhe-
tünk megtanulni, mit mond Isten Igéje. Mert a hatékony ima nem Isten Igéjének, és a Bibliá-
nak az ismeretén alapszik. Ahhoz, hogy hatékony imaharcos légy, Isten Igéjének benned kell 
lakoznia. Nem azt mondom, hogy Isten nem fogja meghallani az imádat, ha szellemben még 
kezdő vagy. De azt mondom, hogy korlátozva leszel. Isten szeretetteljes, kedves, irgalmas és 
minden – Isten nem azt adja az embereknek amit érdemelnek… Isten kegyelmes – de nem fog 
megtörni törvényeket, amiket már lefektetett. Ezek törvények, amelyek a hatékony imádságot 
irányítják. Ha nem ismered, figyelmen kívül hagyod, nem alkalmazod ezeket a törvényeket – 
őszintén imádkozhatsz Istenhez, őszintén nem fogsz választ kapni, mert őszintén rosszul csi-
nálod.
Kérlek értsd meg, mi az imádság! Az imádság – mondani Istennek, amit Ő már megmondott 
az Ő Igéjében. Van egy imádság rendszer, és ez elvárja, hogy bizonyos módon tedd, ahhoz, 
hogy működjön. Sajnálkozás, könnyek… kiáltás, könyörgés… nem fogják mozdítani Istent, 
mert nem a megfelelő elvek szerint valók. Ez az igazság. Ha nem hiszel nekem, folytasd így 
tovább! De ha kifáradtál az idő-pazarlásba, és szeretnél válaszokat az imádságaidra, figyelj 
rám ma este. És még jobban fogod értékelni a gyülekezetet, a vezetőket; mert elmondom ne-
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ked: ahhoz, hogy hatékony imaharcosok legyünk – kell, hogy Isten Igéje éljen, lakozzon ben-
nünk. 
Az Ige valószínűleg azért él benned, mert te benne élsz. Dicsőség Istennek! Képesek lesztek 
megragadni  ezt  az imádságról  szóló tanítást,  és  megosztani  az  emberekkel  világszerte,  és 
megtanítani őket, hogyan kell imádkozni.
Jn. 15:7 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek marad-
nak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. 
Figyeljétek meg a feltételt, amit itt Jézus említ. „Ha a beszédeim bennetek megmaradnak…” 
A  „megmaradnak” fordított görög szó jelentései: élni, lakozást venni. 
Milyen feltételt szabott Jézus a kéréseinknek? „Ha énbennem maradtok…” Először is meg 
kell értenünk, hogy maradhatunk Benne. Úgy maradhatsz Benne, ha újjászületsz. Tehát, újjá-
születni = Benne maradni. Aki nincs újjászületve, az nem marad Őbenne. Nem éli Jézus éle-
tét. Benne maradni egyszerűen azt jelenti: Újjászületni. „Ha énbennem maradtok” = ha újjá-
születtek. Meg kell értenünk valamit. Valaki feltette a kérdést: Válaszol-e Isten bűnös imád-
ságra? Nos, a szó szoros értelmében a tanítványok bűnösek voltak. A szó szoros értelmében – 
mert Jézus még élt, még nem halt meg, nem ment a pokolba, még nem lett az elsőszülött a ha-
lálból feltámadottak közül. A szó szoros értelmében a tanítványok még nem voltak újjászület-
ve, a szellemük nem volt újjászületett Isten előtt. Ezért adott nekik a Máté 6-ban egy bűnösök-
nek való imádságot: a „Mi Atyánk” egy bűnösöknek való ima. Nektek – akik újjá vagytok 
születve – nem kell imádkoznotok a „Mi Atyánk”-ot.  Az Istennel való imaidődben nem ezt 
kellene  imádkoznod.  Lefekvés  előtt  sem  kell  elmondani:  „Mi  Atyánk,  ki  vagy  a 
mennyekben…” Neked, aki hatékonyan akarsz imádkozni – egyszerűen nem fog működni. 
Ezt a tanítványoknak adta, hogy tanítsa őket imádkozni. Válasz volt a tanítványok kérésére: 
„Taníts minket imádkozni!” Megadta nekik a hatékony imaélet elemeit, az Úri imádságon be-
lül. Addig, míg fel nem támadott a halálból, imádkozták ezt az imát. Majd fogok erről az imá-
ról többet beszélni, de most az a lényeg, hogy újjá kell születned ahhoz, hogy hatékony ima-
harcos légy.
Tehát; 1. Szüless újjá = Benne maradni

2. „…az én beszédeim bennetek maradnak…” Miről beszél itt? Ha hatékony imahar-
cosok akarunk lenni, ismernünk kell Isten Beszédét. Azt mondta: „Újjá kell születnetek, és is-
mernetek kell az Igét.
Sok ember újjászületik, és itt megáll. Előre jönnek, megtérnek és megállnak. Amikor meg-
térsz, akkor kezdődik a munka! Miután megtérsz, jársz istentiszteletre, Bibliaiskolába, talál-
kozol hatékony/sikeres keresztényekkel, olvasod, tanulmányozod a Bibliádat… Ha hatékony 
imaharcos akarsz lenni, akkor jól kell ismerned Isten Igéjét. Van egy helytelen elképzelésünk: 
újjászülettünk, és azt gondoljuk, hogy lehetünk hatékony imaharcosok, mély Igeismeret nél-
kül.  Ez nem igaz.  Hogy akarod Isten Beszédét  imádkozni,  amikor nem is ismered? Hogy 
akarsz  gyógyulásért  imádkozni,  ha  nem  ismered  a  gyógyulásra  vonatkozó  Igéket?  Hogy 
akarsz szabadulásért imádkozni, ha nem ismered, mit mond Isten Igéje a szabadulásról? 
Kiderül, tehát, hogy az ismeret szinted fogja meghatározni az imaéleted hatékonyságát. Ha 
alacsony az Ige szinted – alacsony lesz az imameghallgatás szinted. Ha magasabb imameg-
hallgatás szintet akarsz - több ismeretet kell szerezned Isten Igéjéből. Hálát adunk Istennek, 
hogy van egy gyülekezetünk, ahova jöhetünk, és tanulhatunk Isten Igéjéről. Mi lenne, ha fog-
nád az évi prédikációkat, és azok alapján imádkoznál?!…Ó! És mi a helyzet a jegyzetekkel? 
Micsoda gyülekezet lennénk, ha mindenki imádkozná és hinné a prédikációt. Gondolj bele! 
Idejössz, hallgatod az igehirdetést; kapsz Igéket, megértést – számomra is érték az Igehirdetés 
– imádkozol fölötte… Hazamész, és azt mondod: „Uram veszem ezt a prédikációt, ezeket a 
jegyzeteket, és tudom, hogy ez és ez Ige által megvan… és Uram, átveszem ezen Igék alap-
ján… és, Atyám, köszönöm Jézus nevében! Az egész hetet eltöltheted egy vasárnapi igehirde-
téssel! Képzeljétek, mi történne! Ha például a Jézabel szelleméről szóló prédikációval tennéd 

- 7 / 8 -



The will of God in prayer
Creflo Dollar

ezt. Nem lenne több manipuláció az életedben, nem lenne több depresszió, kétely… minden 
eltűnne, amikről beszéltünk. Rendben lennének az érzelmeid. Nem lenne több hiány az életed-
ben, mert imádkozod az Igét. És ez a hatékony imádság.
Az imádság azt jelenti:  Istennek visszamondani,  amit Ő már megmondott  az Igéjében. Ha 
nem tudod, mit mondott az Igéjében, akkor mit fogsz mondani Neki? Ahhoz, hogy hatéko-
nyan tudj kommunikálni Istennel, meg kell értened a nyelvet, amit Isten beszél, az Ő Igéjét! 
(Creflo magához hívja az egyik pásztort, és rámutat egy szövegre.) Olvasd ezt a gyülekezet-
nek spanyolul!  (A pásztor elolvassa.) Ki értette meg? Álljon fel! (Néhányan felállnak.)  Nos, 
van itt néhány ember, aki értette, amit hallott. És annak alapján, amit megértett, reagálni tu-
dott a hallottakra. Mi többiek, mégcsak nem is sejtjük az értelmét annak, amit hallottunk – 
úgyhogy csak ültök a helyeteken. Hasonlóképpen: ha úgy mész Istenhez, hogy olyat mondasz, 
amit Ő nem ért – Ő pont úgy nem fog megmozdulni, ahogy te sem mozdultál. Azonban, ha az 
Ő nyelvét beszéled, meg fogja érteni, és mozdulni fog… A nyelv, ami Istent mozgatja: az Ő 
beszéde. Ha az Igét imádkozod – az Ő nyelvét beszéled. Ha az Igét imádkozod: megértik az 
angyalok…ó dicsőség! A Szent Szellem megérti…Ó, halleluja! És Isten megérti,  és Jézus 
megérti… mert az imanyelvet beszéled. 
Azonban nem érti meg a következőt: „Drága mennyei Atyám, tudod, hogy nem vagyunk jók, 
hanem mint egy halom szennyes ruha… útban a pokol felé… szükségünk van Rád, Urunk,… 
halálunkon vagyunk… szükségünk van Rád… most… most… Jézus, jöjj most!! Ó, Urunk! 
Kérünk! Jöjj Jézus! Szükségünk van Rád!…” 
Reménytelen.  Nem? Az angyalok  nem mozdulnak,  a  Szent  Szellem nem mozdul… Mert 
olyasmit akarnak hallani, ami mennyei nyelven szól. 
De ha arcra borulsz, és azt mondod: „Atyám! A Filippi 4:19-ben azt mondtad: „Az én Is-
tenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága 
szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.” Miközben ezt mondod, az angya-
lok megmozdulnak. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségemet az Ő gazdagsá-
ga szerint dicsőségesen a Krisztus Jézus által. Ez Ige szerint, Uram, van itt egy szükségem, 
egy kérésem. Lennél olyan szíves betölteni ezt, erre az Igére alapozva? És én hálát adok érte, 
mert most imádkoztam Fil. 4:19-et, és bízom benne, hogy hallottad, amikor Igédet mondtam. 
Tudom, hogy meghallgattál, ezért hiszem, hogy megkapom, amit kértem Tőled Jézus nevé-
ben, ámen.”
Ez egyszerű. De a vallás a szükségesnél többet tett hozzá. És mi sokszor mézes-mázos imád-
ságokat mondunk, ahelyett,  hogy eredményeket hozó imákat mondanánk. Ki mondta, hogy 
csukott szemmel imádkozz? Vedd magadhoz a jegyzeteidet, és kapcsold fel a villanyt! Nyisd 
ki a Bibliádat, és mondd: Uram, a Jn. 15-tel jövök eléd, ahol azt mondtad, itt van: „Ha Benned 
maradok, és a Beszédeid bennem maradnak, kérhetek, amit akarok – mert a Te Beszéded sze-
rint kérek, és akkor ez a Te akaratod is…”
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