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Az Imádságnak két nagy csoportja van:
- nyelveken szólás (angyali nyelv)
- anyanyelvünkön mondott ima.
Amikor nyelveken imádkozunk, az közvetlenül az Atya elé kerül.
Isten szellem és az ember is szellemi lény ezért Isten a szellemünkön keresztül vezet minket.
János 4,24
Amikor az újjászületett hívő betöltekezik Szent Szellemmel, akkor nyelveken tud imádkozni.
A szavak a szellemedből, mélyen a bensődből jönnek elő, és nem az elmédből. 1Kor. 14,14
A szavakat fizikailag mondod ki, de nem a gondolataid formálják őket.
Átadod a nyelvedet a szellemednek, a Szent Szellem pedig a szellemedben adja neked a kiejtést.
Amikor saját anyanyelvünkön imádkozunk Jézus nevében, akkor az imánk, Jézuson keresztül megy az
Atya trónja elé. János 16,23
Ezekből láthatjuk, hogy Isten az Ő Fiával és a Szent Szellemmel való közösségre hívott el bennünket.
Az imának helye van a személyes imaéletünkben, az istentiszteleteken az ima-összejöveteleken és
bárhová mész mindenhol imádkozhatsz.
Az imádság nincs sem helyhez, sem időhöz kötve.
Isten segíteni akar nekünk a földi dolgokkal kapcsolatban (életünkkel, helyzeteinkkel,
betegségeinkben, ügyeinkben, családunkban) de addig semmit sem tud tenni, amíg mi imában nem
fordulunk hozzá.
Istentől kérni valamit, Istenhez fordulni, egyedül csak imában lehet, ezért nagyon fontos, hogy bőséges
ismeretünk legyen az Igéjéről.
Isten számára a hívők imája biztosítja a törvényes belépést a földre, mert hatalmat kaptak Krisztusban.
Amikor imádkozunk, megnyitjuk az ajtót Istennek, hogy be tudjon lépni e világ dolgaiba.
Az imádkozó keresztény az ajtónálló, akiről a János 10,2-3 olvassuk az Igét.
Az ajtónálló ad belépést Istennek a földi dolgokba.
Jézus itt az imádságról beszél: a hatalom helyéről elmondott imádságról.
Az imádságban minden kereszténynek el kell foglalnia a hatalom helyét.
Istennek szüksége van a hitünkre és az imáinkra ahhoz, hogy rajtunk keresztül valóra válthassa az
akaratát ebben a világban.
Az imáink biztos alapja a hitünk. Zsidó 11,6
Ezért kell a hitünket használnunk, és ezért kell imádkoznunk.
Jézus, amikor a földön járt, Ő is mindenkor imádkozott az Atyához, és használta az Istentől kapott
hatalmát.
Nagyon sok példát láthatunk az evangéliumokban.
Amikor imádkozott az Atyához, és amikor használta az Istentől kapott hatalmát.
Zsidó 5,7
Jézus könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltással és könnyhullatással járult az Atya elé
imádságában.
Ez a Gecsemáné kertben történt. Máté 26,36-40
Jézus gyötrődésében maga mellé vette három tanítványát, és kérte őket, hogy virrasszanak,
vigyázzanak, imádkozzanak vele.
Tudjuk azt, hogy a tanítványok nem voltak Jézus segítségére, mert aludtak.
Jézusnak szüksége lett volna a rájuk, hogy éberen virrasszanak, és szellemben vigyázzanak Vele.
Máté 26,41 A szellem kész, de a test erőtlen.
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Velünk ne essék meg, hogy amikor Jézus számít az imádságainkra, alva találjon minket. 2Kor. 13,4
Legyünk szorgalmasak és buzgók az imádságban, álljunk készen, amikor Jézusnak szüksége van
ránk. Csak úgy tud a segítségünkre jönni.
Megvan az ideje az imádságnak, és megvan az ideje az imádság utáni csodálatos békességnek és
nyugodalomnak.
Isten Igéje azt tanítja velünk, hogy imádkoznunk, és azt is, hogy ezt kiért, miért, mit és hogyan tegyük.
Lukács 18,1
Efézus 6,18 EFO.
Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek
készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért
és népéért!
Mivel Isten, csak az Igéjével összhangban tud cselekedni, ezért szüksége van az Ige szerint elmondott
imáinkra.
Jelenleg Isten csak azoknak az embereknek az életében képes megmutatni mindenható erejét és
mérhetetlen jóságát, akik kérik az Ő segítségét.
Efézus 6,18
Legyünk szorgalmasak és buzgók az imádságban, és álljunk készen, amikor Istennek szüksége van
ránk, hogy tudjon az életünkben munkálkodni.
Van egy ellenségünk a sátán, aki mindig hoz valami romboló, pusztító dolgot az életünkbe, de minden
hívőnek meg kell tanulnia ellenállni az ördögnek, és engedelmeskedni Istennek. Jakab 4,7
Isten is és a sátán is embereken keresztül képes munkálkodni.
Aki Istennek engedelmes azt Isten tudja a jó dolgokra használni, aki a sátánnak engedelmeskedik, azt
a sátán fogja kihasználni a maga gonosz céljaira.
Isten csak akkor képes fellépni az érdekünkben a gonosz munkája ellen, ha mi megtesszük a
részünket és működtetjük a hatalom imáját.
Isten a megváltásunk elvi, jogi oldalát tekintve már mindent elvégzett értünk a Golgotán. A Fián
keresztül.
Ezzel megtette az Ő részét, de nekünk is meg kell tennünk a saját részünket, hogy átvehessük a
megváltás részeként a gyógyulásunkat és a gyarapodásunkat, szabadulásunkat, békességünket.
Isten nem tudja megválaszolni azt az imát, amit nem az Ige szerint mondunk el.
Tehát Istennek szüksége van az imáinkra. 1Tim. 2,1-5
Amikor Isten elénk hoz valakit szellemben, vagy valamilyen helyzettel kapcsolatos imatémát akkor
imádkoznunk kell az illetőért, helyzetért.
Ha ezt engedelmesen megtesszük, akkor újabb és újabb imamegbízást fogunk kapni az Úrtól, és
learathatjuk az áldásokat.
Ha te nem engedelmeskednél a Szent Szellem indíttatására, amikor imádságra buzdít, akkor Isten
nem tudja elvégezni az akaratát a földön.
Imádsággal készíthetjük elő az Úr útját, így lehetünk munkatársai Neki.
Ahhoz, hogy Isten tervei valóra válhassanak, szüksége van imádságra kész, szellemben őrködő,
buzgón könyörgő szívekre.
Pl. Anna és Simeon is éjjel-nappal könyörgött a megváltó megszületéséért.
(Lukács ev. 2. fejezet) Egyszerű ford. Lukács. 2,25-26, 36-38
Isten eleve elrendelte az Úr Jézus megtestesülését, mégis imádsággal kellett előkészíteni és
körbevenni a születését.
Anna meglátta az imájának a gyümölcsét, az Úr Jézus megszületését.
Ha az Isten által elrendelt születéshez szükség volt az imádságra, akkor a mi ügyeinket is ugyanúgy
elő kell készíteni imádságban.
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Mindannyiunknak van elhívása az imádságra, de nem mindenki szánja oda magát ennek a szent
feladatnak. 1Thess. 5,17-18
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. Máté 6,6
Ha másnap még nem látod az ima eredményét, akkor se add fel, maradj hitben és légy kitartó.
Folyamatos hálaadással öntözd a már kért imádat, amíg valóságba nem jön.
Filippi 1,4
Az ima is jelképesen egy mag, amit be kell vetni a jó földbe, ahol gyökeret ver, növekedik, és termést
hoz. (hitünk, kimondott szavaink)
Tehát amikor imádkozol, hittel imádkozz, különben másként nem lesz gyümölcse.
Csak a hittel mondott ima hallatszik fel a mennybe, mert Isten csak a hitre tekint, nem pedig az üres
szavainkra. Ki kell mondani a szavakat.
És ne kezdj el ugyanabban a dologban új magot vetni, hanem várakozz türelmesen.
Köszönd meg Istennek, hogy a már elvetett mag növekedik a hited által.
A következő Ige arra mutat rá, hogy meg kell tanulni jól imádkozni. Jakab 4,3/a
Ha bibliai eredményeket szeretnénk elérni, akkor bizony igei alapelvek szerint kell imádkoznunk.
Jézus azt tanította, hogy ha az Ő nevében kérünk az Atyától, akkor meghallgat minket. (a Miatyánk
ima nem elég) János 16,23-24
Az anyanyelvünkön mondott imának több fajtája van.
Azt is tanítja az Ige, hogy az imádság minden fajtájával imádkozzunk.
Efézus 6,18 Bővített fordítás szerint:
A Bővített fordítás szerint: „minden módon és mindenféle imádsággal imádkozzunk.”
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.
Nagyon sok ima azért nem hatékony, azért nem kapunk rá választ, mert téves szabályok alapján
imádkozzuk el.
A következő példával tegyük ezt világosabbá.
Társas játék: malom játékot – nem a gazdálkodj okosan szabályai szerint játsszuk
Kártyázás: fekete péter – nem a magyar kártya szabályai szerint játsszuk
Az embereknek azért vannak problémáik az imaéletükben, mert nem ismerik a különböző imafajták
szabályait, vagy még nem tanulták meg őket, és így nem tudják, hogy az adott helyzetben hogyan
imádkozzanak helyesen.
Ha a hívők megismerik 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 Miatyánkot, de Isten nem segített ki a bajból.
— Ha Isten nekem szánta ezt akkor elfogadom
— Biztos hogy ezt a megpróbáltatást Isten adta nekem (sajnos helyzetekbe a saját döntéseink
miatt kerülünk)
— Mindig a templomban imádkozom, hogy közelebb legyek Istenhez.
— Rengeteg pénzt dobtam a perselybe, de Isten mégsem hallgatott meg.
Isten sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk, Ő bárhol meghallgatja az imáinkat.
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Nem mindegy, hogy mit és hogyan tárunk Isten elé.
Az imához hitet kell kapcsolni, mivel az imaválaszt nem lehet pénzért megvásárolni.
A Bibliát nem ismerő emberek is elfogadják azt, hogy kell lenni valahol valakinek, aki a
világmindenséget kormányozza.
De mivel hiányos az ismeretük, ezért Istent vonják kérdőre, a gonosz dolgokért, miközben ők nem
teszik meg a részüket, mert nem imádkoznak hozzá.
Nem tudják, hogy nem Isten, hanem a sátán az okozója a természeti csapásoknak, katasztrófáknak,
baleseteknek, betegségeknek, gyilkosságoknak, éhínségnek, és a halálnak.
Azt kérdezik: Istenem miért tetted ezt velünk? Ilyenkor hol vagy?
Isten ott van velünk de addig semmit nem tud tenni amíg meg nem kérjük Őt.
Aki meg akarja ismerni az ima szellemi alapjait, és a megválaszolt imádság titkait, meg kell tanulnia
helyesen imádkozni.
Hogy az imahelyünket Isten akarata szerint tudjuk betölteni, ahhoz a bölcsességnek és kijelentésnek
szellemét kell kérnünk az Atyától. Efézus 1,17
A következő néhány alkalommal az imafajtákat fogjuk tanulmányozni.
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