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Nincs az imánál átformálóbb dolog. Az emberek sokszor megkérdezik: “Miért mindég az imát 
sulykolod?” A válasz nagyon egyszerû - mert Jézus is ezt tette. Lukács evangéliumát 
mondhatnánk az Ima Evangéliumának. Ez Jézus imaéletérõl szól. 
A többi evangélista azt írta, hogy Jézus a Jordánban volt, mikor a Szellem, mint galamb 
leszállt rá - Lukács azt írta. hogy “miközben imádkozott”, akkor szállt le Rá a Szellem. A 
többi evangélista azt írta. hogy Jézus kiválasztott 12 tanítványt - Lukács azt írta, hogy miután 
“az éjszakát imádkozásban töltötte”, akkor választotta ki a 12-õt. A többi evangélista azt írta, 
hogy Jézus meghalt a kereszten - Lukács azt írta, hogy miközben haldoklott, “imádkozott” 
azokért, akik szidalmazták Õt. A többi evangélista azt írta, hogy fölment a hegyre és átalakult 
(megdicsõült) - Lukács azt írta, hogy “és miközben imádkozék”, akkor dicsõült meg. 
Nincs az imánál átalakítóbb dolog. 
Az írás azt mondja, hogy a tanítványok aludni mentek, de Jézus ment imádkozni - ez volt a 
szokása. Szokása volt. hogy imádkozott. Isten Fia volt Jézus - kétségtelen, hogy fel volt kenve 
a szolgálatára. Ha Jézusnak szüksége volt hogy imában töltsön el idõt, neked és nekem nincs-
e szükségünk erre? Ha Jézusnak szüksége volt erre minden krízisben, neked és nekem nincs-e 
szükségünk imádkozni minden krízisben? 
Járja egy történet, hogy egy csoport turista elment egy kis faluba, ahol észrevettek egy 
öregembert Ülni a kerítés mellett. Az egyik turista meglehetõsen nagyképûen megkérdezte az 
embert: “Született ebben a faluban valamilyen nagy ember?” Anélkül. hogy felnézett volna. 
az öregember válaszolt: “Nem, csak csecsemõk.” A nagy emberek valamikor még gyerekek 
voltak. A legnagyobb szentek is egyszer még csak tipegõk voltak a Szellem dolgaiban. 
C. H. Spurgeon 16 évesen tért meg, és 19 évesen kezdett el prédikálni Londonban. 27 éves 
volt, mikor felépítették neki egy 6.000 férõhelyes csarnokot, ami vasárnaponta kétszer 
teljesen meg is telt (ez 12.000) és csütörtökönként este egyszer. Hogyan? Várt Istenre. 
Egyedül maradt Istennel. Tanult ... és imádkozott. 
Kétségbeesetten imádkozni 
Isten a legjobb embereit magányban neveli. Tudod mi az ima titka? A “titkos ima”. (A belsõ 
szoba). “Amikor imádkozol, menj be a te belsõ szobádba, és zárd be az ajtót...” (Máté 6:6) 
Mikor az ajtó zárva van, és nincs Ott senki, akkor nem alakíthatsz. Nem mutathatod meg az 
ajándékaidat. Emberekre lehetsz így hatással, de Istenre nem. 
Az I. Sámuel 1:1-15 bemutatja, hogy Elkána és Hanna a felesége minden évben elutazott 
Silóba, hogy dicsõítsék és áldozzanak az Úrnak. Ez alatt az idõ alatt, Hanna elkeseredett, 
hogy nem tud fiút szülni a férjének. Ez az igerész leírja, hogy milyen imái voltak az õ 
meddõségével kapcsolatban. Hanna sírt. Addig sírt, míg csak tudott. Kiöntötte a szívét az Úr 
elõtt. Szíve búslakodott, keserû volt a lelke, elalélt, szomorú szelleme volt. - Ez egy szép kis 
listája a különféle behatásoknak - szomorúság, keserûség, és minden más, ami erre az 
asszonyra jött. De a szituáció kulcsa az, hogy õ egy imádkozó asszony volt. A 20. vers 
beszámol arról, hogy learatta a jutalmát. “Mikor eltelt az idõ, Hanna fogant a méhében és fiút 
szült, és elnevezte Sámuelnek. mondván: Mert az Úrtól kértem õt.” 
Nos, gyakran azt mondom - és ezt az emberek nem szeretik - hogy Isten nem hallgatja meg az 
imát. Isten a “kétségbeesett, vagy végzetes” imát hallgatja meg? 
Az imaéleted tükrözi. mennyire állsz a saját képességeiden, és mennyire hiszed ezt valóban a 
szívedben. mikor énekled: “Nincs mit adnom Neked, csak jövök a keresztedhez. . “ Minél 
magabiztosabb vagy, annál kevesebbet imádkozol. Minél kevésbé bízol magadban, annál 
inkább érzed, hogy imádkoznod “kell”. 
Mit mond az Írás? Hogy Isten a senkiket. az alacsonyokat választja ki. Pál az I. Korintus 1 
:28-ban azt mondja, hogy a senkiket választja ki, hogy a valamiket megsemmisítse, és hogy a 
test nem dicsekedhet, nincs dicsõsége az Õ jelenlétében. “Senkikre” van szükségünk ezekben 
az idõkben. 



A szegények nyelve 
Az ima a szegények nyelve. Dávid, Izrael királya, újra és újra ezt mondja: “Hajtsd hozzám 
Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!” (Zsoltár 86:1). És 
emlékszel arra, hogy az egyik legnagyszerûbb zsoltárában ezt írta: “A szegény kiáltott, és az 
Úr meghallgatta...” (Zsoltár 34:6) 
Lenyûgöz engem Pál apostol szellemiségével, nemességével, kolosszális intellektusával. 
Mégis azt mondta, hogy biztos abban, hogy amikor erõtlen, akkor erõs. Mindig próbálta 
bebizonyítani magának és másoknak, hogy õ egy senki. A valódi ima egy kétirányú 
kommunikáció. Én szólok Istenhez, és Isten szól hozzám. Nem tudom, hogy a Szent Szellem 
hogyan létesíti ezt a kapcsolatot, vagy hogy miért van szüksége Istennek arra, hogy 
imádkozzam - de Isten így cselekszik. 
“Kelj fel és imádkozz!” 
Egyszer egy konferencián voltam Dr. V. Raymond Edmannel a Wheaton College -bel, aki 
egyike a legnagyobb keresztény oktatókban ebben az országban. Elmesélte egy tapasztalatát, 
mikor Equatorban misszionáriusként szolgált. Nem sok ideig volt ott, és máris beteg volt és 
haldoklott. Olyan közel állt a halálhoz, hogy már meg is ásták a sírgödröt De hirtelen felült az 
ágyon, és így szólt a feleségéhez: “Hozd ide a ruháimat!” Senki sem tudta, hogy mi történt. 
Sok évvel késõbb elmesélte ezt a történetet Bostonban. Utána egy idõs hölgy egy kis rongyos, 
ütött-kopott könyvvel a kezében odament hozzá, és megkérdezte: “Mit mondott, hogy 
haldoklott? Hány Óra volt akkor Equádorban? És ez mennyi lenne itt Bostonban?” Mikor 
válaszolt neki, ráncos arca felragyogott. A könyvében egy helyre mutatott, és azt mondta: “Itt 
van, látja? Hajnali 2-kor Isten szólt, hogy keljek fel és imádkozzam - az ördög megpróbálja 
megölni Raymond Edmant Equádorban.” Felkelt és imádkozott. 
Duncan Campbell mesélt el egy történetet egy farmerrõl. aki a mezején imádkozott. 
Görögországgal kapcsolatban imádkozott. Megkérdezte tõle, miért imádkozott. Az ember azt 
mondta, hogy nem tudja. Volt egy teher a szellemében, és Isten azt mondta, hogy van valaki 
Görögországban, aki nehéz helyzetben van, imádkozz. “Imádkoztam, amíg fel nem 
szabadultam.” 
2 vagy 3 évvel késõbb a farmer egy összejövetelen egy misszionáriust hallgatott. A 
misszionárius elmondta, hogy volt egy idõszak, amíg Görögországban dolgozott. Komoly 
bajba került. Mikor? 2 vagy 3 éve. Az ember összehasonlította a feljegyzéseiket. és rájöttek. 
hogy éppen ugyanazon a napon volt ez a teher rajta, ott azon a kis Skócia nyugati partján 
fekvõ szigeten, olyan emberért, akinek még a nevét sem tudta. 
Néha úgy tûnik. az Úr furcsa dolgokat ad De nem érdekel. Ha az Úr mond valamit, akkor arra 
figyelj oda, és a szerint menj tovább. 

Kicsoda megy fel az Úr hegyére? 
Van egy másik hasonló történet, amit Duncan Campbell mondott el, arról az idõrõl, míg 
Skóciában dolgozott. 
“Nem tudtam prédikálni” -mondta. “Nem tudtam áttörni Istenhez. Az ég kemény volt. Olyan 
kemény, mintha egy 10 méteres acélmennyezet alatt állnánk.” Ezért hát abbahagyta a 
próbálkozást, hogy prédikáljon. Megkért egy fiatalembert, John Cameront, hogy imádkozzon. 
A fiú felállt és azt mondta: “Mi értelme imádkozni, ha nem vagyunk rendben Istennel?” És 
idézte a 24. Zsoltárt: “Kicsoda mehet fel az Úr hegyére?” 
Nem érheted el Istent, ha a kezeid nem tiszták, ami azt jelenti, hogy a többiekkel tiszta a 
kapcsolatod és a szíved is tiszta. “Kicsoda mehet fel az Úr hegyére. Az, kinek kezei tiszták és 
a szíve tiszta...” (Zsoltár 24:3-4) 
Miután a fiú elmondta a 24. Zsoltárt, elkezdett imádkozni. Imádkozott 10 percig... 15....20 
percig. Aztán hirtelen így szólt: “Bocsáss meg Uram egy pillanatra, amíg ellenállok az 
ördögnek.” Megfordult, és elmondta az ördögnek, hogy hova menjen és hogy hogyan jut oda. 
Teljes erejébõl harcolt. Miután befejezte az ördögnek való ellenállást, befejezte az imát. 45 



percen keresztül imádkozott!!! Mikor befejezte az imádkozást, olyan volt, mintha Isten egy 
kis kapcsolót megnyomott volta. Isten Szelleme leszállt a gyülekezetre, arra a közösségre, a 
város egyik végében levõ táncteremre, a város másik végében levõ kocsmára. Ébredés 
született abban az imában! 
A Malakiás könyvének vége azt mondja, hogy “És az Úr, akit kerestek, hirtelen (szeretem ezt 
a “hirtelen” szót) eljön az Õ templomába” (Mai. 3:1. angol ford.) Emlékszel, mit ír az Ige a 
pásztorokról? A juhokat õrizték este. mikor “hirtelen” mennyei sereg hangját hallották. 
Emlékszel arra a pár emberre, akik a felházban várakoztak? “Hirtelen” eljött a Szent Szellem 
rájuk abban a szobában. 
Van a történelemnek egy dátuma, amit nagyon szeretek. 1937. augusztus 13., szerda. 
Moráviában egy kis csoport ember imádkozott. 11.00-kor “hirtelen” eljött a Szent Szellem. 
Tudjátok mi történt? Az imaalkalom 11.00-kor kezdõdött. és 100 éven keresztül tartott. Úgy 
bizony. Egy évszázadon keresztül az imaszoba nem volt egyszer sem üres. Ez volt a 
leghosszabb ima az emberek között, amirõl tudok. 

Miért nincs ébredés 
Írországban egy öreg városban tudnak neked mutatni egy helyet, ahol 4 fiatalember éjszakáról 
éjszakára az ébredésért imádkozott. Walesben van egy hely a hegyekben, ahol 3 vagy 4 
fiatalember (csak 18-19 évesek) imádkoztak éjszakáról éjszakára. Nem engedték el Istent. 
Nem fogadtak el nemet Tõle válasznak. Ameddig csak emberileg lehetséges volt, imádkoztak 
az ébredés születéséért. Ha ágy gondolkodsz ébredésrõl a gyülekezetedben, hogy nem kerül 
semmilyen befektetésbe, felejtsd cl. Az ébredés sokba kerül. 
Tudok egy egyszerû okot arra, miért nincs nekünk ébredésünk itt Amerikában. Mert jól 
elvagyunk nélküle. Nem keressük Istent - csodákat keresünk, nagy alkalmakat, áldásokat. A 
III. Mózes 1 l-ben Mózes ezt mondta: “Olyan terhet követelsz tõlem, amit nem tudok 
véghezvinni, viselni. Csinálj valamit, vagy ölj meg!” Szereted te annyira Amerikát, hogy azt 
mondd: Isten, küldj ébredést, vagy ölj meg!? Nincs itt az ideje szerinted, hogy Patrick Henry 
imáját: “Adj szabadságot, vagy adj halált” átformáljuk, így: “Adj ébredést, vagy engedd, hogy 
meghaljak”? (“Give me liberty or give me death“) Az I. Mózes 30-ban, Rákhel odamegy 
Jákóbhoz, és kétségbeesetten, és elkeseredve levetette magát a földre. Azt mondja: “Adj 
nekem gyermeket, vagy meghalok.” Te hajlandó vagy levetni magad a földre Isten elõtt, hogy 
szellemi születést kérj ennek az országnak szellemi gyermekei Számára? 
Az emberek azt mondják: “Beteltem Szent Szellemmel”. Ha a Szellem érkezése nem 
forradalmasította az imaéletedet, jobb, ha ellenõrzöd a dolgot. Ebben az esetben nem vagyok 
benne biztos, hogy megkaptad, amit Isten adni akar neked. 
Azt mondtuk, az ima megváltoztatja a dolgokat. Nem! Az ima nem a dolgokat változtatja 
meg. Az ima megváltoztatja az embereket és õk változtatják meg a dolgokat. Mindnyájan arra 
várunk, hogy Gábriel csinálja a munkát. Isten viszont azt mondja, csináld te - az Én 
képességeimmel, az Én erõmmel. 
Olyanokká kell válnunk, mint az asszony, Hanna. Mit tett õ? Könnyezett, szomorkodott, 
kesergett, panasza volt,böjtölt-és imádkozott. 
Jézus, Isten felkentje, az imát szokásává tette. Pál, az õ intellektuális hátterével, az imától 
függött, mert õ mondta, hogy gyenge. Dávid, a király, szegénynek nevezte magát, és kiáltott 
az Úrhoz. Hanna fiúért imádkozott, és prófétának adott életet. Fiatalemberek kitartó imái 
ébredést gyújtottak lángra. 
Nincs átformálóbb dolog az imánál.
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