Ima az anyagi szükségekért – P. Chris könyve alapján

1Tim 4:13 Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a
tanításra.
Sok időt lefoglal az anyagi szükségekért, igényekért való ima. De erre már nincs szükség.
Miért?
1Kor 3:21 - 3:23 Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek.
Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók,
akár következendők, minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.
Zsolt 24:1 Dávid zsoltára.; Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s
annak lakosai.
Zsolt 50:10 Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi
hegyeken.
Jer 27:5 Én teremtettem a földet, az embert és a barmot, amelyek e föld színén
vannak, az én nagy erőmmel és az én kinyújtott karommal, és annak adom
azt, aki kedves az én szemeim előtt:
Agg 2:8 Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura.
Jób 41:11 Ki adott nekem előbb, hogy azt visszafizessem? Ami az ég alatt van,
mind enyém!
Zsolt 73:26 Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én
örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
Zsolt 119:111 A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek
örömei azok.
JSir 3:24 Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.
Zsolt 142:6 Hívlak téged, oh Uram; [s ezt] mondom: Te vagy oltalmam [és]
örökségem az élőknek földén;
Róm 4:13 Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő
magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.
(koszmosz)
1) rend, elrendezés
2) törvényes rend, tisztesség, becsületesség, fegyelem
3) világrend; világ(egyetem), teremtett világ; Föld
4) látható világ, evilág

Minden Istené. Krisztusban az Úr a mi örökségünk. Minden a miénk. Ezen belül a saját
örökségem.
Hogyan vehetem birtokba mindazt, amire szükségem van, ha nem kell kérnem és
könyörögnöm érte?
Isten jobban akarja, hogy a szükségeid be legyenek töltve, mint ahogy te szeretnéd azokat
birtokba venni. Ezért nem kell ezekkel kapcsolatban szaporítani a szót.

Máté 6:7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik
azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
Fil 2:13 Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást
jó kedvéből.
(theló etheló)
1) akar, vágyik, kíván
2) készül, tervez
3) szándékozik, eldönt
4) tud, képes, -hat/het
5) kedvel, kedves neki; kedves neki; tetszeleg

3Ján 1:2 Szeretett [barátom], kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy
egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.
A benned lévő vágy a jó, szép, lelket gyönyörködtető dolgokra Isten vágyának a
visszatükröződése benned.
Ján 15:7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak,
kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az nektek.
Az Úrral való közösségben a vágyaid összhangba kerülnek Isten vágyaival.
Pál kijelentése:
Fil 4:19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő
gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
 a szöveg környezetből kiderül, hogy anyagi szükségekről van szó
 betölt: pleroo – teletölt, túlcsordulóan tölt, mennyiségben sokkal több, mint a
szükséges.
 nem ígéret, hanem tény közlés: ahogy egy szükség előjön, máris kapcsolódik Isten
ellátó rendszeréhez, be van töltve.
Pl. bérleti díj: nem kérsz, könyörögsz érte, hanem kijelented, hogy be van töltve.
„Köszönöm, hogy a szükségem be van töltve! Megkapom a pénzt a bérleti díjra.”
1, Sokkal korábban el kell kezdeni a megvallást, mielőtt a szükség időszerűvé válik.
2, Nem azért jelented ki, mert ezt kell tenned, hanem mert hiszel abban, amit kijelentesz:
2Kor 4:13 Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van
meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
Beszéld az ellátásodat és ne a szükségedet!
Fontos, hogy ellátás központú legyen a gondolkodásod és ne szükség központú.
Könyv 138 – 139. oldal
Kell-e így imádkoznunk: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”?
Könyv 140 – 141. oldal

Luk 4:5 - 4:6 Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá neki
e föld minden országait egy szempillantásban, És monda neki az ördög: Neked
adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nekem adatott, és annak
adom, akinek akarom;
Ján 12:31 Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:
142 – 143. oldal.
Más rendszerben élünk. Krisztusban minden hatalom a miénk az uralkodásra. Hit által
lehetséges. Nem küszködés többé.
Jób 22:24 - 22:25 Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri
aranyat: És akkor a Mindenható lesz a te nemes érced és a te ragyogó ezüstöd.
Jób 22:24 - 22:25 Then shalt thou lay up gold as dust, and the [gold] of Ophir as
the stones of the brooks. Yea, the Almighty shall be thy defence, and thou shalt have
plenty of silver.
Könyv 144. oldal
Az ellátásunk soha ki nem apad. Ahogy a por újra és újra befedi a letisztított felületet.
Ne úgy beszélj, mint a világ! Beszélj újszövetségi nyelven!
Ne hiány tudatú, hanem ellátás tudatú legyél!
Ne mondj ilyeneket: „Túl szoros a költségvetésem.” Nagyon be kell osztanom a pénzt.” Túl
sokat költöttem, nem marad semmim.”
Amikor így beszélsz, akkor hiány tudatú vagy. Valld meg a teljes, túlcsorduló ellátásodat
Krisztusban!
4 fontos dolog:





A fentiekben való hit és folyamatos megvallás – „hittem azért szóltam”.
A Királyság legyen az első az életedben – könyv 145. oldal.
Anyagi nyomás – Isten használja, hogy formáljon, alakítson. Jellem, cselekvés.
Jn 15.7 – Krisztusban maradunk és az Ő beszédei mibennünk maradnak.

Zárás: könyv 146 – 147. oldal.
Magasabb szintű szellemi síkon mozogni. Ahol tudod, hogy minden a tied. Itt már nem kérés
és könyörgés, hanem kijelentés, megvallás, hála adás, dicséret, imádás.
Isten beszédének folyamatos megvallása.
„Az Úr az én Pásztorom, ezért visszautasítom a hiányt. Folyamatosan és bőségesen
finanszírozom Isten Királyságának előmenetelét, az evangélium terjedését. Anyagi
lehetőségek ajtajai nyílnak meg előttem most. Áldott vagyok és minden szükségem bőségesen
be van töltve Isten gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban! Halleluja!”

