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AZ IMAFAJTÁK - 1. rész 
Ima vezetőkért és az Úr imája 
Horváthné Éva tanításvázlata - 2019.07.07. 

 
A Biblia rendelkezik az imádság fajtáiról, módjáról, és idejéről.  
Efézus 6,18. 
Az Ige azt mondja, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzunk.  
A Bővített Biblia szerint: „Minden imádsággal, az imádság minden fajtájával, minden adandó 
alkalommal imádkozzatok.“ 
Az embereknek azért vannak problémáik az imaéletükben, mert nem ismerik a különböző 
imádságfajták szabályait, és így nem tudják, hogy az adott helyzetben hogyan imádkozzanak. 
Nagyon sok ima azért nem hoz eredményt, azért nem kapunk rá választ, mert nem a megfelelő 
imafajtát használjuk.  
Mindig az az ima hoz eredményt, amelyiket az adott helyzetre vonatkozóan mondunk el.  
Ugye mindannyian azt szeretnénk, hogy imáink eljussanak Istenhez, és Ő megválaszolja azokat. 
Ezért a mai naptól fogva részletesen megismerkedünk a különböző fajta imádságokkal. 
 

IMÁDSÁG A KIRÁLYOKÉRT, VEZETŐKÉRT  
1Timóteus 2,1-4. 
Az Ige kijelenti, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére 
eljusson.  
Ahhoz, hogy Istennek ez az akarata beteljesedjen, imádkoznunk kell, méghozzá mindenek előtt. 
Mielőtt bármilyen más kéréssel fordulnánk Hozzá, bármi másért imádkoznánk, elsőként imádkoznunk 
kell az ország hatalmasságaiért, miniszterelnökért, a miniszterekért, a parlamenti képviselőkért, a 
politikusokért, a polgármesterekért, képviselőkért a bírókért, ügyészekért, ügyvédekért a rendőrökért, a 
vezetőkért és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. 
Azért kell elsőként értük imádkoznunk, mert az ő döntéseiktől függ, hogy valóban csendes, békés és 
nyugodalmas életünk legyen.  
És, hogy Isten bölcsességében és vezetésében tudják meghozni a döntéseiket az egész ország, és 
települések (városok, faluk, községek) sorsát érintő kérdésekben. 
Ha visszatekintünk a történelmünkre, mennyi emberi sors alakulhatott volna másképp, mennyi emberi 
tragédia lett volna elkerülhető.  
Pl. ha a második világháború előtti időkben a keresztények valóban megtették volna a kötelességüket, 
őrt álltak volna szellemben, és hatalmat gyakoroltak volna imáikban a közelgő veszélyhelyzet felett. 
Hány ember életét tudta volna megmenteni a keresztények buzgó imája?  
Isten a hívőkre bízza az országot, és csak rajtuk múlik, hogy imádkoznak-e az ország sorsáért és az 
emberek életéért. 
Sajnos a vezetők között is vannak olyanok akik rossz döntéseket hoznak, és ilyenkor még a 
keresztények közül is sokan kritizálják és átkozzák őket. 
A Biblia azt tanítja, hogy áldjunk és ne átkozzunk. (Róma 12,14) 
Nekünk hívőknek az a feladatunk, hogy imádkozzunk a vezetőinkért és áldjuk meg őket, mert így Isten 
dicsősége, a Szent Szellem ereje, kenete úgy át tudja őket formálni, hogy a döntéseket a mi érdekeink 
figyelembevételével hozzák meg.  
Ha utat nyitunk az ima által, Isten foglalkozni fog a vezetőinkkel, hogy jól végezhessék a munkájukat. 

 
AZ ÚR IMÁJA 

Máté 6,9 -13. 
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Ez egy gyönyörű imádság, és a legismertebb ima a keresztény világban. 
Viszont az emberek a Miatyánk imádságot a téves tanítások miatt, gyakran félreértelmezik. 
Nagyon fontos tudni, hogy Jézus kinek és mikor tanította ezt az imádságot. 
Jézus az ószövetségi törvények alatt élő tanítványoknak tanította, ami az Ószövetségből az 
Újszövetségbe való átmenet idején történt. Átmeneti korszaknak nevezzük. 
Jézus kereszthalála előtt történt.  
A négy evangélium fedi át az átmeneti időszakot, mert ekkor még az ószövetségi törvények alapján 
éltek, de Jézus már az újszövetséget tanította. (Farizeusok) 
Újszövetség az evangéliumoknál kezdődik, de a gyülekezeti korszak az első pünkösdtől indult el. 
Az Úr imájában, több Istentől származó szellemi alapelveket ismerhetünk meg, amelyeket most 
átbeszélünk. 
Az egyik alapelv az, amikor Jézus azt tanította a tanítványainak, hogy Isten királysága majd el fog 
jönni. 
10. Jöjjön el a Te királyságod - ezt imádkozták akkor.  
Azért imádkoztak így, mert Isten királysága addig nem tudott eljönni a szívekbe, amíg Jézus itt járt a 
földön. Akkor még nem történt meg a megváltás. 
Isten királysága az újjászületéssel jött el. 
Nézzük meg, mit mond Jézus: Lukács 17,20-21. 
Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Szellemi úton kerül belénk. 
Ezért a Gyülekezeti korszaktól fogva már eljött Isten királysága az újjászületett hívők szívében van, 
ezért nincs sok értelme ezt imádkozni. (az már ott van a szívekben) 
10. Legyen meg a te akaratod 
A földön nem mindig Isten akarata teljesül be, mert jelenleg e világ ura a sátán. 2Kor. 4,4. 
Nem minden Isten akarata, ami ma történik, és látunk. (betegség, szegénység, katasztrófák). 
Isten akaratát az Igéből ismerjük meg, ezért kell tanulmányozni az Írásokat. 
11-es vers: A mindennapi kenyerünk Isten Igéje, amivel a szellemünket tápláljuk. 
Ahogy a testünket tápláljuk naponta minimum 3-szor fizikai eledellel, így kellene táplálni a 
szellemünket is. 
Következő alapelvet a 12-es versben olvastuk, ahol Jézus a megbocsátásról tanít. 
Azt írja az Ige:  ….bocsásd meg a mi vétkeinket, MIKÉPPEN mi is megbocsátunk…” 
Az ó szövetség ideje alatt a megbocsátás parancsolat volt törvényben a hívők számára.  
Ha maga a hívő nem bocsátott meg másoknak, neki sem bocsáttatott meg. 
Jézus ezt közvetlenül az Úr imája után mondja a tanítványainak: 
Máté 6,14-15. 
Ha ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.  
Akkor a hívők számára a megbocsátás feltételhez volt kötve. Törvény alatt volt. 
Nekünk viszont egy jobb szövetség adatott, ami jobb ígéretek alapján köttetett. Zsidó 8,6. 
Az új szövetségben Isten Krisztusban megbocsátott nekünk akkor is, ha mi esetleg megnembocsátást 
hordozunk a szívünkben.  
Kegyelem alatt élünk, és ezt a kegyelmet nem veheti el tőlünk senki. 
Kolosse 3,13.  
Feltétel nélküli megbocsátásban van részünk, attól függetlenül, hogy mi megbocsátunk másoknak 
vagy sem.  
Múlt időben van, mert Jézus vére szerezte ezt meg nekünk a megváltásban! 
Követnünk kell Jézus példáját: Nekünk úgy kell megbocsátanunk egymásnak, amiképpen Isten 
megbocsátott nekünk a Krisztusban.  
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Természetesen egy Isten szeretetével teljes szívnek meg kell bocsátania, különben a szívünket nem 
tudja átjárni Isten szeretete, és a hitünk akadályoztatva lesz, így nem fog működni, hiszen a hit 
szeretet által működik. (Galata 5,6) 
Csak magunknak ártunk azzal, ha nem bocsátunk meg másoknak. 
Bebörtönözzük a szívünket, ha meg nem bocsátást hordozunk magunkban.  
De Isten ekkor is megbocsátja a mi vétkeinket, feltétel nélkül, az új szövetség alapján, a kegyelem 
korszakában. 
Jézus a Máté 6,13-as versben azt mondja: Ne vígy minket kísértésbe…  
Tévesen van fordítva az, hogy Isten gonoszsággal kísértene. Jakab 1,13. 
A vers valódi értelme az, hogy Isten segítsen megóvni minket a kísértéstől!  
Ellentmondásos lenne az, ha Isten kísértene, utána pedig azt kérnénk Tőle, hogy szabadítson meg a 
gonosztól. 
Egyszerű ford: Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket, és szabadíts meg 
minket a gonosztól!  
Jézus az Úr imájában azt is tanítja, hogy „Szabadíts meg minket a gonosztól” 
Az Ószövetségben Istenhez kellett fordulni, hogy szabadítson meg a gonosztól. 
Az Újszövetségben az újjászületett hívőknek már nem kell kérni az Atyát, hogy szabadítson meg a 
gonosztól, mert az Atya, Jézus megváltása által szabaddá tett bennünket a sötétség hatalmától. 
Kolosse 1,12-14. 
Láthatjuk az Igében, hogy az Atya nem hagyott minket a senki földjén, miután kiszabadított a sötétség 
birodalmából. Átvitt minket az Ő szerelmes Fiának országába. 
Megkaptuk a szellemi személyi igazolványunkat, amelyben az van írva, hogy a menny állampolgárai 
lettünk. (Filippi 3,20) 
Született: Isten Szellemétől újonnan született 
Jelenlegi ideiglenes tartózkodási helye: Föld  
Itt a földön átutazók vagyunk. 
Jézus teljes győzelmet aratott az ördög felett. 
A gonosz nem érinthet minket és nem árthat nekünk, mert ha ránk tekint, Jézust látja bennünk.  
Itt az a kérdés, hogy élünk-e azzal a győzelemmel, amit Krisztus szerzett nekünk?  
Élünk-e a nekünk adott hatalommal, amit az ördög felett kaptunk?  
Ma az ördög feletti hatalom gyakorlása nem az Atya feladata, hanem a miénk. 
Sem az Atya, sem Jézus nem tudja elvégezni helyettünk. 
Az eddigiekből láthatjuk, hogy a Miatyánk ima nem a mai korszakra vonatkozik. 
Pál, Péter, Jakab és János Apostol leveleiben sehol sem találkozunk az Úr imájával, mert ezek a 
levelek a gyülekezeti korszakban élő újjászületett hívőknek íródtak.  
Egy új korszak vette kezdetét az imádságban is.  
Ebben az új korszakban, addig nem hallott, csodálatos, Szellemmel teljes imádságokat imádkoztak az 
apostolok, amelyeket mi magunk is imádkozhatunk magunkért és másokért, akár az egész gyülekezeti 
testért is. 
Jézus kereszthalála közeledtével azt mondja a tanítványainak a János 16,24-ben : 
Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben.  
Mostanáig (eddig) így imádkoztatok az Atyához, de azon a napon — a mennybemenetelem után —, 
az én nevemben fogjátok kérni az Atyát. 
A következő részben a kérés imáját fogjuk tanulmányozni. 
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EGYÉB: 
Videó: Elveszíthetjük-e az üdvösségünket címmel. 
Tudnunk kell, hogy hova tartozunk. 
Ne hallgassunk olyan tanításokat, amelyek félrevezetnek bennünket. 
Hogy kaptuk meg az üdvösséget? 
Efézus 2,8-9 szerint szellemi úton, nem cselekedetek által. 
Ami példát hozott a fiatalember, az hamis.  
Máté 18. az átmeneti időkorszakban van, az ószövetségi törvények alatt, és nem a kegyelem 
korszakában. 
Legyünk a facebookon, de miért kell minden csoportba becsatlakoznunk, miért kell nekünk más 
felekezet olyan tanításait meghallgatni, ami megtéveszt bennünket. 
Ha itt vagyunk a szellemi otthelyünkön, akkor miért nem csak a saját tanításokat hallgatjuk. 
Amíg nem vagyunk szellemileg felnövekedve addig a pontig, hogy ki tudjuk válogatni, hogy mi a tiszta 
tanítás. 
Mindent megvizsgáljatok 1Thess. 5,21. EFO 


