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Az imáról általában 
 
Ebben a tanításban szeretnénk konkrét segítséget nyújtani a hétköznapi imához. Bemutatjuk 

az ima "fontosságát", a szellemi -lelki érettségtől függően használatos különböző 

imaformákat. Bátorítani akarunk, hogy saját fejlődési folyamatodban egyre inkább 

elmélyüljön személyes, élő kapcsolatod Istennel. 

 

 

Bevezetés 
Mi az ima? 

 

1. Közösség Istennel 
 Élő és személyes szeretetkapcsolat Istennel. Nem csupán liturgikus cselekvés! Egész 

lényünk (szívünk, elménk) Istenhez emelése. Beszélgetés Istennel. Nem monológ! (Ez 

fejletlen egyoldalú kapcsolat) A beszélgetés mindig kétoldalú: beszéd és hallgatás. 

 Kezdeti "dadogás " után egyre könnyebbé válik. Pl. ha valakit nem ismersz, eleinte nehéz 

vele beszélgetni.  Az eleven kapcsolattartás rendszerességet igényel: befektetést és 

"tanulást". 

 

2. Különböző formák 
 hálaadás    Intés a hálaadásra (1 Tim 2,1) 

 dícsőítés    Az ajkak gyümölcs (Zsid 13,15) 

 várakozás    Légy csendben és várj Rá! (Zsolt 37,7) 

 figyelés Istenre   Juhai hallgatnak a szavára (Jn 10,27) 

 kérés    Konkrét kérés ( 1 Sám 1,17) 

 közbenjárás   Sámuel közbenjár a népért (1 Sám 12,19) 

 bűnbánó    Isten szívesen megbocsát, mert Jézus már megbűnhődött  

(1Jn 1,9) 

 szellemi harc   Megragadni a Jézustól kapott tekintélyt. Katonáiként  

bele kell nőnünk ebbe a feladatba (szellemi fegyverzetek 

felöltése), hogy a szellemi világban csapásokat tudjunk 

osztani. 

 imádás    ŐT nézni, egyre jobban megismerni (Zsolt 95,6-7) 

 

 

Tartalom 
1. Miért "kell" imádkozni?  
 Nem Istennek van szüksége az imánkra, hanem nekünk! Élő Isten-kapcsolat nélkül meghal a 

hited. Ima nélkül eltávolodsz Istentől. Az Istentől való elszakadás pedig bűn! Ebben az 

állapotban életed beteg lesz, végül "meghalsz"! 

 Ahogy a földnek napfényre van szüksége, úgy kell életünknek az ima. Isten tudja ezt, ezért Ő 

lép először. Felkínálja a barátságát. Igéjében felhív, meghív az imára a Vele való kapcsolatra. 

- Jel 14,7      - Zsolt 105,1-5 

- Mk 13,33     - Zsid 4,16    

- Jud 20      - Ef 6,18      

- 1Tesz 5,17 
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a) Az ima jog, kegyelem, ajándék 

 Isten elé léphetsz, Ő vár ránk, kezdeményez, de nem erőlteti magát ránk. 

 Isten a mi édesapánk. Nem szolgák vagyunk, hanem a gyermekei. 

Jézus a barátunk, mi a barátai vagyunk. Ő a mi vőlegényünk, mi pedig a szeretett 

menyasszonya vagyunk. 

 Ima által egyre jobban mélyül a kapcsolatunk Istennel. 

 

b)  Imádkozva jobban megismerheted Istent 

 Egyre jobban megismered Isten lényét, jellemét. 

 Időt töltesz vele (szerelmes együttlét) - szereteted növekszik. 

 Jobban megértjük Isten életünkre vonatkozó tervét. Nem parancsteljesítő szolgák, marionett-

bábuk vagyunk, hanem Isten fiai, lányai. 

 

c) Szellemi jólét 

 Ima által áldások alá kerülsz 

 Szellemi növekedés 

 Megbocsátás, vígasztalás, erő, frissesség, Isten vezetése, öröm 

 Gyógyulás, jólét, megújulás, lényünk alakulása 

 Megnyugvás az Ő jelenlétében. 

 

d) Isten munkatársává válsz 

 Isten arra "kötelezte" magát, hogy imámra cselekedni fog. A láthatatlan világban szellemi 

törvények uralkodnak. Egyik ilyen törvény jellemzi Isten ígéreteit: Ha én "A"-t mondok, Ő 

kimondja a "B"-t. Ez azt jelenti: ha mi megtesszük a saját részünket, akkor Ő megteszi a 

magáét. 

 Megtanulunk az Ő akaratában kérni (Mt7,7) 

 Imánk által mások megszabadulnak, gyógyulnak.( lsd:A lelkigondozás egész területe) 

 Isten kész megváltoztatni terveit, ha ostromoljuk ( Ter 18,23, Kiv 32,9-14) 

 Megtanuljuk megismerni Isten terveit, és azokat "valósággá" imádkozzuk. (Ez 36,37-38) 

 Az imával segítesz, hogy Isten országa növekedjék (Mt9,29; Mt 12,29). Jézus megkötözi az 

"erőst". Jézustól kapott tekintélyünkkel mi is megkötözhetjük a démoni hatalmasságokat. 

Szellemi harcban állunk!  

 Megmaradni az alázatban. Isten az aki végül cselekszik!  

 

e) Fel vagyunk szólítva az imára  

 ez a feladatunk! 1 Tesz 5,17 "Imádkozzatok szüntelen!" Nem kedv és hangulat kérdése! 

 

f) Az ima megdícsőíti Istent 

 Isten nincs rászorulva az imámra, ettől nem lesz nagyobb a dicsősége. 

 De! A szellemvilágban van jelentősége, hogy megdicsőüljön a neve az ellenség előtt is! (Jn 

14,13) 

 

g) Istennek örömet okoz, ha imádkozom 

 Isten örül, ha szeretem, ha hozzáfordulok 

 Ő szeret engem és vágyik a társaságomra 

 

 



 3 

 

2. Az imához való szívbéli hozzáállás 
    Hogyan imádkozzunk? 

 alázatos szívvel   Róm 8, 26 Jak 4,6  Lk 11,1 

 bizalommal   Mt 7,7-12 Zsid 4,16 

 hittel    Zsid 11,6 Mt 21,22 

 őszinte szándékkal  Mt 15,8 

 tiszta lelkiismerettel  1 Tim 2,8 1 Jn 3,21 

 a Szentlélek vezetésével  Ef 6,18  1 Kor 12,3 Róm 8,15 

 Jézus nevében   Jn 14,13 

 az Atya akaratában  Mt 26,42 Mt 6,9-13 

 odaadóan, kitartóan  Lk 18,1 

 Isten igéjére hivatkozva,   Kiv 32,13 

Isten ígéreteit megvallva 

 

3. Mikor és hol imádkozzunk? 
 Bármikor, bárhol  Pl. Jónás  a cet gyomrában (Jón 2,2),  a három ifjú a tüzes 

kemencében (Dán  3,24-90), Pál és Szilas a börtönben (Csel 16,25) 

 Mindenkinek magának kell eldöntenie. Az ima végcélja Istenben élni. Ez állandó állapot. 

Elérése kitartást igényel. 

 Jézus élete a legjobb példa erre. 

 Jó, ha van egy meghatározott időnk és ehhez "ragaszkodunk".  Ha tudod, kezdd imával a 

napod! 

 Ne csüggedj! Isten a szíved szándékát nézi és tovább fog vezetni. 

 

4. Jelentős imák a bibliában  
 Ter 18,13-33   Ábrahám 

 Kiv 32,7-14   Mózes 

 2 Sám 7,18-29   Dávid 

 1 Kir 8-12    Salamon 

 Ezdr 9,5-15   Ezdrás 

 Neh 1,4-11   Nehemiás    

 Dán 9,3-19   Dániel       

 Jn 17,1-26    Jézus főpapi imája 

 

5. Akadályok 
 be nem vallott bűn  Iz 59,1-2 1 Pét 3,12 Zsolt 66,18 

 megnembocsátás   Mk 11,25 

 hamis motiváció   Jak 4,3 

 kételkedés    Jak 1,6-8 

 hitetlenség    Zsid 11,6 

 lustaság    Jak 4,2 

 "keresztény szerénység": "  Isten mindent tud, tudja mira van szükségem, Ő vezet 

engem, nekem már nem kell kérnem". ( Ezzel a magatartással értük el azt, ahogy 

jelenleg a kereszténység kinéz!) 

 kimerültség, fáradtság  Mt 26,40 

 külső tényezők (telefon, tévé, látogató, helyhiány stb…) 
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6. Végsősoron a Sátán próbál visszatartani az imától 
Felelőtlenség úgy viselkedni, mintha nem lenne ördög ( elhallgatni). Sátán örül, ha nem 

vesszük komolyan.  Csak akkor tudok győztes lenni vele szemben, ha tudok a dolgairól. 

a.) Sátán fél az imádkozó emberektől  

 Az ima behozza Isten erejét az életünkbe 

 Az ima az egyik leghatásosabb eszköz a z ellenség szándéka ellen 

 Imádkozó emberek által már sok kárt szenvedett Sátán és sok területről vissza kellett 

vonulnia 

 

b.)  Sátán mindent megpróbál, hogy "imád erejét" kioltsa 

 (gonosz) gondolatokkal 

 bizonytalansággal 

 eltereléssel 

 kétséget, kételkedést "vet" a szívedbe. 

 kárhoztató gondolatokkal  De! Róm 8,1 

 felületességgel 

 "nincs időm" 

 

c.) Virrasszatok és imádkozzatok 

 Mt 26,41 ………….hogy kísértésbe ne essetek! 

 

d.) Álljatok ellen az ördögnek! 

 1Pét 5,7 Minden gondotok Jézusra vessétek! A gondok kísértéssel járnak 

 1Pét 5,8-9 Józanok legyetek és vigyázzatok! Álljatok ellen a hit erejében! 

 Légy reális és józan!  Ezért Jézusban bízva Neked kell virrasztanod és ellenállnod. 

 Ebben a harcban a világon levő testvéreinkkel együtt kell megállnunk. Ez néha 

szenvedéssel jár. 

 Minél erőteljesebben belenönök krisztusi identitásomba, annál bátrabban tudok 

ellenállni, és Jézusban győzni. 

 

7. A Szentlélek segítsége döntő  
Senki nem nélkülözheti a Szentlelket az imában! 

 Zak 12,10 A Szentlélek az  ima lelke. Ő alakítja ki bennünk az imádságos lelkületet. 

 Csel 1,8 Erővel tölt el 

 Róm 8,26  Segítségünkre van az erőtlenségünkben 

 Róm 8,27 Közbenjár értünk 

 Jak 1,5 Bölcsességre vezet 

 Ef 6,18 Ima és cselekvés a Szentlélekben. Isten fegyverzetének felöltése. 

 

Befejezés: döntés az ima mellett 
 Jézus számára fontos volt az ima. Élete át volt itatva imával. Az Atyával való közössége, 

kapcsolata mindennél fontosabb volt számára. Fontosabb, mint az alvás, az evés, és a 

szolgálat(!)  Lk 3,21; Lk 6,12 (egész éjjel imában)  Mk 1,35 Jézus mindig szakít időt az 

imára 

Pl ha Luthernak sok munkája volt, akkor 2 órával többet imádkozott 

 Mt 4,2  Nem csupán kenyérrel él az ember. Nekünk Jézus után kell éheznünk! (a böjt 

jelentősége!) 

 Jézus mint főpap szüntelen közbenjár értünk!  Zsid 7,25 
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