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IMÁDSÁG – 1. Az ima fontossága 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2017. 03. 10. 
 

Az ima két csoportja 
Az imádságnak két nagy csoportját különböztetjük meg: a nyelveken szólást (angyali nyelv) és az 

anyanyelvünkön mondott imát, amelynek több fajtája van. Amikor nyelveken imádkozunk, az közvetlen az 
Atya elé kerül. Amikor anyanyelvünkön imádkoznunk Jézus nevében, akkor az imánk Jézuson keresztül 
kerül az Atya trónja elé.  

János 16,23-24.  
23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy 

amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.  
24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti 

örömetek teljes legyen.  
1Timótheus 2,5.  
5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,  
Aki meg akarja ismerni az ima szellemi alapjait és a megválaszolt imádság titkait, annak újjá kell 

születnie, és az Igéhez kell fordulnia. Az imáink biztos alapja a hitünk.  
Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik 

és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  
Isten az Ő Fiával és a Szent Szellemmel való közösségre hívott el bennünket. Ebben a közösségben az 

imának egyaránt helye van a személyes imaéletünkben, az istentiszteleteken és az ima-összejöveteleken. 
Ahhoz, hogy az imahelyünket Isten akarata szerint tudjuk betölteni, bölcsességnek és kijelentésnek szelle-
mét kell kérnünk az Atyától.  

Efézus 1,17.  
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és 

kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében;  
 

Miért kell imádkozni? 
Isten bármennyire is szeretne valamit tenni értünk, addig semmit nem tud, amíg meg nem kérjük Őt. 

Kérni csak imában lehet, ezért ennek érdekében nagyon fontos az igei ismeret. A Bibliát nem ismerő 
emberek is elfogadják azt, hogy kell lenni valahol „valakinek”, aki a világmindenséget kormányozza. Mivel 
hiányos az ismeretük, ezért Istent vonják kérdőre a gonosz dolgokért, miközben ők nem teszik meg a 
részüket, mert nem imádkoznak Hozzá.  

Nem Isten, hanem a sátán az okozója a természeti csapásoknak, a katasztrófáknak, a baleseteknek, a 
betegségeknek, a gyilkosságoknak, az éhínségnek és a halálnak. Meg kell érteni, hogy itt a földön nem Isten 
uralkodik, hanem a sátán e világ ura, ezért nem Isten az okozója a rossz dolgoknak. 

A következő három Igével tudjuk ezt alátámasztani:  
a.) 2Korinthus 4,4. – e világ istenének nevezi a sátánt, 
b.) János 16,11. – e világ fejedelmének nevezi a sátánt. 
c.) A következő versből kiderül, hogy Ádám egy időre átadta a föld feletti hatalmát a sátánnak.   
Lukács 4,6.  
6. És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem 

adatott, és annak adom, akinek akarom;  
Tanultuk, hogy Isten Ádámot teremtette a föld feletti uralomra. Ádám engedett a sátán megtévesztésének 

és engedetlenségével Isten parancsa ellen fordult. Így a föld feletti „bérleti jogot” és az emberiségnek adott 
teljhatalmat kiadta Ádám a kezéből és átadta a sátánnak.  

Tehát akik nem ismerik Isten Igéjét, azok tévesen úgy gondolják, hogy Isten kormányozza ezt a világot. 
Ha Isten irányítaná a világot, akkor Őt a „zűrzavar” Istenének kellene neveznünk, ami ellentmondana a 
Bibliának.  

1Korinthus 14,33. 
33. Mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene; amiként az a szentek minden 

gyülekezetében van.  
Az Ige szerint Ő a békesség Istene, nem pedig a káoszé.  
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Nem Isten az okozója 
Jogosan megkérdezheted: Isten miért nem tesz valamit a sátán megfékezésére? Azért, mert Ádám jog-

szerűen adta át a sátánnak az Istentől kapott hatalmat, mert az Ádámé volt, így ő a szabad akarata szerint 
rendelkezhetett vele. Isten önhatalmúlag nem avatkozhat bele a földön a problémák megoldásába, mert Őt 
kötik a szellemi törvények. Isten tartja a szavát, ezért tiszteletben tartja a szabad akaratot, emiatt nem 
tehetjük Őt felelőssé a gonosz dolgokért. 

Kezdetben Isten mindent tökéletesnek teremtett. Az ördög nem tud teremteni, csak tönkreteszi mindazt, 
amit Isten alkotott. Ő meglopta az embert, s az egészséget betegséggé, a bőséget szegénységgé torzította el, 
és az örök életet pedig szellemi halállá változtatta át.  

János 10,10/a. 
10/a. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson…  
Isten nem nézhette tétlenül, hogy az ember az ördög csapdájába került bele, mert a szerető szíve vágya-

kozott az emberrel való közösségre. Ezért megoldást keresett az Istentől elszakadt ember visszaállítására és 
kidolgozta a megváltás hatalmas tervét.  

János 10,10/b. 
10/b. … én [Jézus] azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.  
Jézus a halála és feltámadása által megváltotta az embert és visszaszerezte neki az Ádám által eltékozolt 

hatalmat. Krisztus megfosztotta az ördögöt a hatalmától, és megsemmisítette minden erejét.  
Kolosse 2,15.  
15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette 

és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.  
Tudnunk kell erről az igazságról, hogy élhessünk vele: a sátánnak nincs joga uralkodni az újjászületett 

keresztények felett, mert ők már (egy másik királysághoz) Jézushoz tartoznak. 
 

Szükség van az imáinkra 
Isten csak akkor tud beavatkozni a földi dolgokba, ha a keresztények megkérik rá, mert a föld jelenleg 

nem az Ő felségterülete, hanem a sátáné. Isten számára a hívők imája biztosítja a törvényes belépést a földre, 
mert hatalmat kaptak Krisztusban. Isten is és a sátán is embereken keresztül képes munkálkodni. Aki 
Istennek engedelmes, azt Isten tudja használni; aki a sátánnak engedelmeskedik, azt a sátán fogja kihasznál-
ni a maga céljaira. 

Isten csak akkor képes fellépni az érdekünkben a gonosz munkája ellen, ha mi megtesszük a részünket és 
működtetjük a hatalom imáját. Minden hívőnek meg kell tanulnia ellenállni az ördögnek, és engedelmesked-
ni Istennek. (Jak. 4,7) Isten Igéje azt mondja, hogy imádkoznunk kell, s azt is, hogy ezt kiért, miért, mit és 
hogyan tegyük.  

1Thesssalonika 5,17-18. 
17. Szüntelen imádkozzatok.  
18. Mindenben [minden helyzetben] hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban 

tihozzátok.  
Mivel Isten, csak az Igéjével összhangban tud cselekedni, ezért szüksége van az Ige szerint mondott 

imáinkra. Jelenleg Isten csak azoknak az embereknek az életében képes megmutatni mindenható erejét és 
mérhetetlen jóságát, akik kérik az Ő segítségét. Istennek szüksége van a hitünkre és az imáinkra ahhoz, hogy 
rajtunk keresztül valóra válthassa az akaratát ebben a világban. (Ef. 6,18)  

Legyünk szorgalmasak és buzgók az imádságban, és álljunk készen, amikor Istennek szüksége van ránk, 
hogy helyzetekért tudjunk imádkozni. Az Ószövetségben is előfordult, hogy Isten olyan embert keresett, aki 
hajlandó másokért közbenjárni és imádkozni. (Ez. 22,30/a) Az Újszövetségben is szüksége van Istennek az 
imádságunkra. (1Tim. 2,1-4) 

Amikor Isten elénk hoz valakit szellemben, akkor imádkoznunk kell az illetőért. Ha ezt engedelmesen 
megtesszük, akkor újabb és újabb imamegbízást fogunk kapni az Úrtól. Ha te nem engedelmeskednél a 
Szent Szellem indíttatására, amikor imádságra buzdít, akkor Isten nem tudja elvégezni az akaratát a földön.  

 
Előkészítés imával 

Imádsággal készíthetjük elő az Úr útját, így lehetünk munkatársai Neki. Ahhoz, hogy Isten tervei valóra 
válhassanak, szüksége van őrállókra, azaz imádságra kész, szellemben őrködő, buzgón könyörgő szívekre. 
Például Anna és Simeon is éjjel-nappal könyörgött a Megváltó megszületéséért. (Luk. 2,25-26. 2,36-37)  
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Isten eleve elrendelte az Úr Jézus megtestesülését, mégis imádsággal kellett előkészíteni és körbevenni a 
születését. Mindannyiunknak van elhívása az imádságra, de nem mindenki szánja oda magát ennek a szent 
feladatnak. Az imádkozás egy meghitt, bensőséges kapcsolat az Úrral. Ezért mondja Jézus azt, hogy menj be 
az imaszobádba, ami azt jelenti, hogy zárd ki a külvilágot, hogy csak az Atya, a Fiú és a Szent Szellem 
legyen jelen veled. 

 
Elvetett hitmag 

Ha másnap még nem látod az ima eredményét, akkor se add fel, maradj hitben és légy kitartó! Ne légy 
hasonló ahhoz az emberhez, aki a kertjében elvetett magot már a következő nap kikaparja és megnézi, hogy 
csírázik-e, s mivel nem lát eredményt, újra ás, és ismét vet. De hogyan kelhet ki a mag, ha idő előtt 
állandóan kiássa?  

Amikor imádkozol, hittel imádkozz, másként nincs eredménye. Csak a hittel mondott ima hallatszik fel a 
mennybe, mert Isten csak a hitre tekint, nem pedig az üres szavainkra. Ne kezdj ugyanabban a dologban új 
magot vetni, hanem várakozz türelmesen! Köszönd meg Istennek, hogy a már az elvetett mag növekedik a 
hited által.  

Isten a megváltásunk jogi oldalát tekintve már mindent elvégzett értünk a Golgotán. Ezzel megtette az Ő 
részét, de nekünk is meg kell tennünk a saját részünket, hogy átvehessük a megváltás részeként a gyógyulá-
sunkat és a gyarapodásunkat. Isten nem tudja megválaszolni azt az imát, amit nem az Ige szerint mondunk 
el. A következő Ige arra mutat rá, hogy meg kell tanulni jól imádkozni:  

Jakab 4,3/a.  
3/a. Kéritek, de nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek…. 
Ha bibliai eredményeket szeretnénk elérni, akkor bizony igei alapelvek szerint kell imádkoznunk. Jézus 

azt tanította, hogy ha az Ő nevében, Isten akarata szerint kérünk az Atyától, akkor meghallgat minket.  
1János 5,14-15. 
14. És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, 

meghallgat minket.  
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit 

kértünk tőle.  
 

Minden imádsággal 
Azt is tanítja az Ige, hogy az imádság minden fajtájával imádkozzunk.  
Efézus 6,18. Bővített fordítás 
18. Minden imádsággal, az imádság minden fajtájával, minden adandó alkalommal imádkozzatok. 
A Biblia útmutatást ad az imádság fajtáiról, módjáról és idejéről. A különböző fajta imákat különböző 

szabályok működtetik. A hívők nagy hibát követnek el, ha nem tesznek különbséget az imafajták között. Na-
gyon sok ima azért nem hatékony, azért nem kapunk rá választ, mert téves szabályok alapján imádkozzuk el. 

A következő példával tegyük ezt világosabbá. Különböző labdajátékokat ismerünk, mint például a kézi-
labda, a futball, a tenisz. Ezeket a játékokat különböző szabályok alapján kell játszani. Milyen furcsa lenne, 
ha egy futballmeccset a vízilabda szabályai szerint játszanának? 

Az embereknek azért vannak problémáik az imaéletükben, mert nem ismerik a különböző imafajták 
szabályait, és így nem tudják, hogy az adott helyzetben hogyan imádkozzanak helyesen. Ha a hívők meg-
ismerik az egyik fajta ima szabályait, akkor azt próbálják alkalmazni minden helyzetre. Amikor pedig nem 
kapnak választ, zavarodottságukban Istent vádolják, hogy nem hallgatta meg őket és nem válaszolta meg az 
imájukat. 

Gyakran hallunk ilyen véleményeket: Pedig reggeltől estig imádkoztam! Százszor is elmondtam a Mia-
tyánkot, de Isten nem segített ki a bajból! Mindig a templomban imádkozom, hogy közelebb legyek Isten-
hez. Rengeteg pénzt dobtam a perselybe, de Isten mégsem hallgatott meg. 

Isten sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk, Ő bárhol meghallgatja az imáinkat. Nem mindegy, 
hogy mit és hogyan tárunk Isten elé. Az imához hitet kell kapcsolni, mivel az imaválaszt nem lehet pénzért 
megvásárolni. 

 
Isten akarata 

Meg kell különböztetnünk azt, hogy mikor kell az imáinkhoz hozzá mondani azt, hogy „legyen meg a Te 
akaratod”, és mikor nem. Az egyik leggyakoribb tévedés az, amikor az emberek azt hiszik, hogy minden 
imájukhoz hozzá kell kapcsolni azt: „ha ez a Te akaratod, Atyám”. 
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Máté 8,2-3. 
2. És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.  
3. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult 

annak poklossága.  
A leprás tudta azt, hogy Jézus képes őt meggyógyítani, de abban már kételkedett, hogy Isten akarata a 

gyógyulás. Viszont Jézus a válaszában kimondta, hogy Isten akarata a gyógyulás és meg is cselekedte azt. 
Többen azt mondják, hogy Jézus is úgy imádkozott, hogy hozzátette: „ha az a Te akaratod, Atyám”. Jézus 
azonban csak egyetlen alkalommal imádkozott így, amikor a Gecsemáné kertben a teljes odaszánás imáját 
mondta el.  

Lukács 22,41-42.  
41. És Ő eltávozék tőlük mintegy kőhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék,  
42. Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, 

hanem a tiéd legyen!  
Amikor betegeket vittek Jézushoz, soha nem kérdezte meg az Atyát, hogy imádkozzon-e a gyógyu-

lásukért. Jézus minden esetben meggyógyította a betegeket, mert mindenkor az Atya akaratát cselekedte a 
földön. A megváltás Isten terve és akarata szerint történt, amelyben benne van a szent gyógyulás is. Ezért 
amikor betegekért imádkozunk, akkor nekünk sem kell hozzátennünk azt, hogy „legyen meg a Te akaratod 
Atyám”. 

Akik kételkedve imádkoznak, azok a saját hitüket korlátozzák, mert nem biztosak az Úr akaratában, 
majd azon tűnődnek, miért nem működött az imájuk. Képzeljünk el egy játékost a futballmeccsen, aki a 
gólhelyzet közeledtével odafordul az edzőjéhez, és megkérdi: te is azt akarod, hogy gólt rúgjak? Egy ilyen 
helyzetben az edző nyilván azonnal lecserélné a játékost, hiszen szemlátomást nincs tisztában azzal, hogy mi 
is a játék célja. 

Ha viszont valaki például munkahelyért vagy egy ügy elintézéséért imádkozik, akkor azt Isten akaratá-
hoz és időzítéséhez kell kötni. Tehát ami benne van a megváltásban (gyógyulás, gyarapodás, üdvösség) és az 
Igében, ahhoz nem kell kérni Isten akaratát, de minden más esetekben Isten akaratát szükséges keresni.  

Valamennyien azt szeretnénk, hogy imáink eljussanak Istenhez, és Ő megválaszolja azokat. Ezért a 
továbbiakban részletesen tanulmányozni fogjuk azt, hogy a Bibliában Isten bölcsessége mit tanít az imádság 
különböző fajtáiról. 
 

 


