
Pál nagy kérése

A királyság-ima

Te hogyan imádkozol?
Mit szoktál kérni? Hitet, erőt, gyógyulást? Vagy épp másokért jársz közben? Ezek mind 
„hasznosak” és áldásunkra válnak. De.

Jézus mit tanít?
„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el
a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” (Máté 6:9-10)

Hogyan jön el az Isten országa (királysága)? Mi az Ő akarata ezen a Földön? Hogyan 
imádkozzunk ezekért? Választ adhat.

Pál imája
Az egykori Saul több levelében is leírta, mi az Ő állandó és legnagyobb imakérése:

A kijelentés Szelleme
„nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok, hogy a mi Urunk Jézus 
Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés Szellemét, hogy őt 
megismerjétek; és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, 
és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között,” (Efézus 1:16-18)

Mit kért Pál? A bölcsesség és kijelentés Szellemét.

Milyen megismerésről, ismeretről beszél? Olyanról, ami nem elméleti, hanem gyakorlati, 
tapasztalati. Olyan, ami a Szellem kijelentése által jut el hozzánk, és ez a tudás a szívben van!

Isten hatalma bennünk
„és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama 
munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a 
maga jobbjára ültette a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és 
minden néven, amelyet valaki kap nemcsak e világon, hanem az eljövendőben is.” (Efézus 1:19-21)

Hiszed–e, hogy Isten mindenható? Hiszed–e, hogy bármilyen betegséget meg tud gyógyítani az Ő
hatalmával? Hiszed–e, hogy az a szándéka, hogy mindenki meggyógyuljon? De akkor miért nem 
így történik? Amikor imádkozunk, miért nincsen olyan „siker-ráta”, mint amilyen Jézusnak volt? 
Nincs egy mustármagnyi hitünk?! Vagy igazából csak elméletben tudunk erről a hatalomról, de 
szellemben nem?

Megerősödni a belső emberben
„Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, 
hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő 



Szelleme által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben 
meggyökerezve és megalapozva,...” (Efézus 3:14-17)

Mi ez a belső ember? Ez a Jézussal egyesült szellemi élet – „Aki pedig az Úrral egyesül, egy 
Szellem ővele” (1Korintus 6:17). Egy új élet, egy új identitás.

Nem elméleti, hanem szellemi kijelentésre, ismeretre van szükségünk! Ez azt jelenti, hogy 
Krisztus bennünk lakik, és általunk szeret! Szeret bennem és általam. Így erősödhetünk meg az ige 
szerint. Így tudunk meggyökerezni. Miben? A szeretetben!

Isten teljessége
„hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság 
és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így 
beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes 
mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint,” (Efézus 3:18-20)

A teljességre szeretetben járva juthatunk el. Ez Pál imakérése: a szeretetben való 
meggyökerezés, növekedés, megerősödés. De ennek a belső emberben kell végbemennie, a 
Szellem kijelentése által. Ehhez személyes vezetettség szükséges. Ez a Jézussal való olyan szoros 
egységről és kapcsolatról szól, ami felülmúl minden igei elmélkedést, kutatást. Mert Benne és 
Általa megelevenednek és valósággá válnak a betűk, a szavak, és az Ő élete tud elárasztani 
minket.

Növekedés
„Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes 
megértésben, hogy megítélhessétek, hogy mi a becsesebb, és így tiszták és feddhetetlenek legyetek a 
Krisztus napjára, teljesek az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus terem Isten dicsőségére 
és magasztalására.” (Filippi 1:9-11)

Ha egy növény gyökeret ereszt, akkor tud növekedni és gyümölcsöt teremni. Mit jelent a 
növekedés számunkra? Azt, hogy Jézus egyre jobban tud szeretni általam.

Melyik ország?
„Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt a feleletet adta: Az 
Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Nem mondják majd, hogy íme, itt vagy íme, ott van, 
mert az Isten országa bennetek van.” (Lukács 17:20-21)

Te melyik országért imádkozol? Isten Királysága bennünk van!

„Minden alkalommal minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a Lélek által. Ebben legyetek
éberek minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, értem is, hogy adassék nekem 
szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát,” (Efézus 6:18-19)

Pál nem egy esetleges vagy egy panel-imáról beszél, hanem Szellemtől vezetett imáról. 

Krisztus szeretetére van szükségünk, mert az Isten Királysága akkor terjeszkedik, ha Jézus 
szeretete növekszik bennünk. Ha pedig másokért imádkozom, akkor is növekszik bennem a 
szeretet.
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