
5.                            PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG 
 
 Alig van hívő ember, aki meg lenne elégedve ima-életével. Amikor Jézust tanítványai 
arra kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni, bizonyára az is indította őket erre, hogy látták 
Mesterükön, milyen változást idéz elő benne az imádsága. 
 A PÁRBESZÉD-IMA éppen arra nyújt segítséget, hogy közvetlenül az imádság alatt 
már tudjuk megtapasztalni az ima erejét. Ennek az imádságformának egyetlen eszköze a hittől 
átjárt józanész. Ez mindenkinél megvan, aki elfogadta Jézust annak, aminek jött, 
Megszabadítónak. 
 A PÁRBESZÉD-IMÁNAK /ezután PI / azért van létjogosultsága, mert számos 
szentírási hely igazolja azt, hogy mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az kizárólag Isten szent 
Lelkéből forrásozik. 
  Minden ember lépten-nyomon találkozik olyan szellemi hatásokkal, melyek 
rombolnak, elkeserítenek, kétségbe ejtenek. Isten nem hagyja magára övéit. A PI által 
bármikor kinyitható az a forrás, mely semlegesíteni képes ezeket az ártó szellemi erőket. 
 E könyv olyan Jézustól sugallt tanításokat tartalmaz, melyeket a Neki feltett 
kérdésekre válaszként adott. Meggyőződésem, hogy bárki, aki a PI imaformát gyakorolja, 
azonnal tapasztalni fogja Jézus jelenlétének hatékony erejét arra, hogy gond-felhői eltűnjenek. 
 Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld. Miután elment, s 
elküldte Lelkét, e Lélek sem tesz kevesebbet. Sőt! - Jézus szerint így jobb nekünk! /János 16; 
7./ 
 A PI természetes alapja az, hogy Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez a 
boldogság Jézus szerint nem körülményeinktől függ, hanem attól, hogy miképpen állunk 
körülményeinkhez. Tehát nem körülményeinknek, hanem gondolkodásunknak átalakítását 
kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. MINDEN EZEN FORDUL! Ezt előbb-
utóbb mindenki kénytelen belátni. Így vagyunk teremtve. 
  E belátás mindenkit arra kényszerít, hogy döntsön, melyik utat választja e három 
közül:  
 Az egyik, hogy belefáradva a meddő küzdelembe, melyet mostoha körülményei ellen 
vív, elfásulva lemond arról, hogy valaha is boldog legyen. 
  A másik, hogy narkotikumok után nyúl, amelyek gondolkodás-átalakítást idézve elő, 
rövid időre feledtetik a gondokat, s így valóban a boldogság érzetét keltik. Ezek a 
narkotikumok Istent utánzó bálványok. Ezek által előidézett gondolkodás-megváltozást 
bódulatnak nevezzük, s e bódulatért nagy árat kell fizetnünk a kijózanodás után.  
 A harmadik, amely valójában az egyetlen helyes és semmivel sem helyettesíthető, az 
az, mikor lehetőséget adunk a bennünk lévő Léleknek arra, hogy alakítsa át 
gondolkodásunkat, illetve vállaljuk a partnerséget Vele e téren. Ezt Jézus két mondatban így 
fejezte ki: "Alakítsátok át gondolkodásotokat" - és "Nálam nélkül semmit sem tehettek". - A 
PI alatt pontosan ez történik. 
 Amikor az imádkozó megfogalmazza gondját, baját, kérését, kívánságát Isten előtt, 
akkor nem kell mást tennie, mint el kell kezdenie beszélni önmagának egyes szám második 
személyben olyasmit, ami itt és most őt építi, buzdítja, vigasztalja. ENNYIRE EGYSZERŰ!
  
 Sokan kértek meg arra, hogy problémáikat PI-ban beszéljem meg Jézussal, s írjam 
meg nekik Jézus válaszát. Igyekeztem minden kérésnek eleget tenni. E könyv ezeknek az 
imáknak egy részét tartalmazza. Mivel azonban időm és lehetőségeim végesek, örömmel 
teszek eleget a bennem megszólaló HANGNAK, mely azt kéri tőlem, hogy tegyem 
közkinccsé ezt az imaformát, s így bárki bármikor Jézushoz fordulva közvetlenül 
megtapasztalhatja azokat az építő, buzdító, vigasztaló szavakat, melyek itt és most az ő 
jelenlegi problémái megoldására adnak bölcs tanácsot. 



 A PI közben meglepődve tapasztaltam, hogy bármilyen problémát vittem Jézus elé, Ő 
mindig úgy válaszolt, hogy válasza nem csak a kérdezőt, hanem kivétel nélkül minden jó 
szándékú embert képes építeni, buzdítani és vigasztalni. Ez is erősítette bennem az 
elhatározást e könyv megírására 
 Nagyon természetes, hogy azoknak a személyeknek a neve, akiknek kéréseit, s 
kéréseikre Jézus válaszát itt közlöm, teljesen titokban marad. Sőt, ha a bennem megszólaló 
HANG úgy kívánja, akkor mondanivalójának formáján is bármikor változtathat. A tartalmát 
tudom, hogy soha sem változtatja meg, mert éppen ez az, ami épít, buzdít és vigasztal. 
 Az első hosszabb lélegzetvételű PI-t 1993. febr. 15-én, egy hétfői napon éltem át. 
Azért is örülök ennek, mert minden hétfőt a Szentlélek napjának szoktunk tartani. Saját 
problémámat tömören fogalmaztam meg, s engedtem, hogy Jézus minél kimerítőbben 
válaszoljon. ÍME: 
******************************************************* 
6. PÁRBESZÉD A PÁRBESZÉD-IMÁRÓL 
 Istenem! Bemutatókat tartok a PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, s magam számára oly ritkán 
alkalmazom. 
 HANG: "Bizony fiam, olyan vagy, mint az, aki kincset talál, aztán ezt a kincset 
mutogatja fűnek-fának, ahelyett, hogy fölhasználná saját épülésére. Bizony gyakran úgy kell 
belopnom lelketekbe a Velem való kapcsolat érzését, mivel ti ezért szinte alig tesztek valamit. 
Mikor hiszitek már el, hogy ha Velem foglalkoztok, ha engeditek, hogy veletek foglalkozzam, 
akkor több és jobb szívbékét élhettek át, mintha tévé, rádió, álmodozó gondolatok előtt 
nyittok utat magatoknak? Nem örülök annak, ha nyárspolgárrá válnak enyéim. Nem örülök 
annak, ha a Tőlem kapott sok-sok adomány csak arra ébreszt vágyat valakiben, hogy jó volna 
már színről-színre látni Engem, jó volna már soha el nem múlóan találkozni Velem. Nyilván 
senki sem fog csalódni Bennem akkor sem. De Nekem még most szükségem van rád, 
szükségem van rátok. Vegyétek ezt kitüntetésnek. Valójában nagyobb kitüntetés nem is érhet 
benneteket ennél, hogy veletek foglalkozom.  
 Mindenkinek mondom, amit mondok. - Úgy érzed, hogy régi barátaid, ismerőseid már 
nem törődnek veled? Nincs már nekik szükségük rád? - És akkor mi van? Persze hogy nincs! 
Nekem van szükségem rád. Ezért élsz még a földön. Nem miattuk. MIATTAM! Értsétek meg, 
kelletek Nekem. Nem tudok meglenni nélkületek, sem ezen, sem a másvilágon! Az érti csak 
ezt, aki a szívével is tud gondolkodni. 
  Értsétek meg, most Én vallok nektek szerelmet. Örök szeretettel szeretlek. Ennek 
nincs kezdete, és vége sem lesz soha! Szeretetem nem részleges. Semmiképpen. Akarlak! 
Jobban, mint a világ csábítása! Nézd azokat, akiknek rajtad keresztül ezt-azt juttattam. Kiürült 
tartálynak látnak csupán. - Meg annak, hogy önmagukat időnként hamisan nyugtassák.  
 Tudod, hogy minden Tőlem van benned, s Számomra te sohasem lehetsz üres tartály. 
Nem tudnék belenyugodni! Koldulom szereteteteket. Szeretlek benneteket. Igen. Azt az 
életemet, mely föltámadt, a mennybe fölment, azt odaadtam érted, neked. Lelkemet 
árasztottam rád. Kaptatok Tőlem olyan Anyát, amilyet csak Egyszülöttemnek adtam. Nekem 
nincs sok szeretetem. Csak egy. EGY! Ezzel szeretlek. Mindenkinek mondom, amit mondok: 
Egyetlenem vagy. Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled.  
 Érted? SZERETETEM ÁLTAL LÉTEZEL! Engedd magadat szeretni Általam. Én 
nem tudok mást. Nem is volna jó más számodra. Azt hiszed, nem tudom, hány éves vagy, 
nem tudom, min mentél keresztül? Azt hiszed volt, amikor nem voltam veled? - Mindig veled 
voltam és mindig veled leszek. SZERESSÜK EGYMÁST! 
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