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Imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel
kívánságaitokat az Isten előtt. Filippi 4:6
I. EGYÉNI IMA
A. Máté 6:5-6
Az egyéni imáról szóló talán legjobb rész Máté 6:5-6: És mikor imádkozol, ne légy olyan,
mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek
imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Te
pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te
Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Az egyéni imával kapcsolatban Jesua (Jézus) két dolgot említett.
1. Képmutató ima
Az első dolog a képmutató ima. Az 5. vers szerint azt mondja, hogy amikor imádkozunk, ne
tegyünk úgy, mint a képmutatók. Mit tesznek a képmutatók? A gyülekezetekben és az utcák
szegletein fennállva szeretnek imádkozni.
Miért? Hogy Istennek beszéljenek? Nem. Azért, hogy az emberek lássák őket. Mivel az volt a
céljuk, hogy az emberek lássák őket, ezért Jézus ezt mondta: Bizony mondom néktek: elvették
jutalmukat. A jutalmuk nem más, mint az, hogy az emberek látták őket. Ha ilyen
hozzáállással kezdenek imádkozni, akkor ez lesz minden jutalmuk; ez minden, amit erre az
imára válaszként kapnak.
2. Helyes ima
Másodszor, a 6. versben Jesua elmondja, milyen a helyes ima: [Te pedig a mikor imádkozol],
menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és
a te Atyád, [a ki titkon néz, megfizet néked]. Látni fogjuk, hogy ez a vers nem a nyilvános
ima ellen szól. Ez a vers az ima alatti „magamutogatás” ellen tanít; amikor az imát a
vallásosság vagy a szónoki képességek fitogtatására használják. A lényeg itt a motiváció, nem
a mód.
A helyes imára vonatkozóan a mikor szó a rendszerességet hangsúlyozza ki. Rendszeres
időközönként kell imádkozni. A menj be szó az egyéni ima egyes számú tettét hangsúlyozza.
Ebben a részben a fizikai elkülönülésen van a hangsúly azért, hogy valóban az Úrra lehessen
koncentrálni az imaélet során.
B. Az ima alapja
Az egyéni imával kapcsolatban a második dolog az, hogy az ima az Írás határozott parancsain
és ígéretein nyugszik. Hajlandónak kell lennünk imádkozni, mivel az ima az Írás határozott
parancsain és ígéretein nyugszik (Máté 6:12, Jakab 1:15, I. János 1:9). Mivel az ima az Írás
határozott parancsain és ígéretein nyugszik, rendszeresen gyakorolnunk kell az egyéni imát.
C. Összhang Isten Igéjével
Harmadszor, az imánknak szándéka szerint összhangban kell állnia Isten Igéjével, de az
Írásban nincs alapja a konkrét kérések garantált válaszának. Más szóval, nem úgy kell egyéni
imába kezdenünk, hogy Isten kötelességének tekintjük kéréseink pontos megválaszolását,
méghozzá úgy, ahogyan azt mi szeretnénk. Ez ellentétben áll az Írással. Máté 6:11 és 26-34
garantálja mindennapi szükségeinket, de nincsenek sajátos részletek garantálva. Isten fogja
eldönteni, hogy pontosan hogyan tölti be a szükségeinket. Támaszkodhatunk rá ezeknek a
szükségeknek a betöltésében, de hagyjuk, hogy Isten legyen Isten abban, ahogyan betölti őket;
ilyen a helyes ima.
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Róma 1:9-10-ben nem volt garancia arra, hogy Pál választ kap konkrét kérésére, miszerint
Rómába szeretett volna menni. Később ez az ima válaszra talált, és Pál eljutott Rómába, ám
nem szabad emberként, hanem fogolyként.
Jakab 4:15 ezt írja: Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy
amazt fogjuk cselekedni.
Mivel arra nézve nincs ígéretünk Istentől, hogy ő minden egyes egyedi kérésünket
megválaszolja, Jakab 4:15 versét kell alkalmaznunk és azt mondani, hogy ha az Úr akarja és
élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni. A helyes ima magában foglalja azt a
bizonyosságot, hogy Isten bölcsességben és szeretetben éri el a célját, ám ez nem azt jelenti,
hogy egyedi kérésünk is garantált. Dávidhoz hasonlóan az 51. zsoltár szerint ki kell fejeznünk
tényleges vágyainkat és érzéseinket Istennek. Ugyanakkor tudatában kell lennünk Isten
nemtetszésének is (Zsoltárok 38:3). Ez is azt mutatja, hogy szándék szerint Isten Igéjével
összhangban kell imádkoznunk, de nem szabad megkövetelnünk, hogy az ima annak alapján
legyen megválaszolva, ahogyan azt mi szeretnénk. Hadd válaszoljon Isten a hozzá intézett
imára úgy, ahogyan azt ő akarja.
D. Az Írás alapján elmondott ima
Az egyéni imával kapcsolatos negyedik dolog az, hogy az Írás alapján imádkozzunk (Jakab
4:2-3). A 2. versben Jakab ezt mondta: nincsen semmitek, mert nem kéritek. Néha egyszerűen
azért nem kapunk semmit az Úrtól, mert nem kérjük tőle ezeket a dolgokat. Néha kérünk, ám
mégsem kapjuk meg őket, mert nem jól kérjük (3. vers). Ha úgy imádkozunk, hogy elvárjuk,
sőt megköveteljük Istentől, hogy egy bizonyos módon válaszolja meg imáinkat, akkor nem jól
kérünk. Néha azért nem kapunk választ az imáinkra, mert helytelen módon kérjük őket.
E. A düh és panasz imái
Az egyéni imával kapcsolatos ötödik dolog az, hogy a düh és panasz imái nem helytelenek.
Teljesen rendben van, ha panaszainkat, zúgolódásunkat az Úr elé visszük. Jób is ezt tette Jób
10:1-7-ben.
Jób 21:15-ben Jób így panaszkodott: mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?
A Biblia egyértelműen engedi, hogy Istenhez imádkozzunk, és feltárjuk előtte panaszos
imáinkat. Ha végigolvassuk Jeremiás könyvét, látjuk, hogy Jeremiás számos alkalommal
imádkozott. Imáinak nagy része panaszos ima, az elégedetlenség imája. Jeremiás elégedetlen
volt a dolgok akkori állásával.
F. Példák az egyéni imára
Hatodszor, jó néhány példát találunk az egyéni imára az Írásban. Ezek mind Zsoltárok
könyvében találhatóak: Zsoltárok 17:1-5, 72:20, 86:1-17, 90:1-17, 102:1-28, 109:4 és 142:17. Mindezen imáknál látjuk a feliratot, amely világosan kijelenti, hogy ezek egyéni imák.
Összegezve: az ima egyik fajtája az egyéni ima. A Biblia bátorít arra, hogy egyedül
imádkozzunk, kihangsúlyozva a képmutató ima elleni hozzáállást, ugyanakkor kedvezve a
magányosan, félreeső helyen mondott imának, amikor elvonulunk minden zavaró tényezőtől
azért, hogy átadhassuk magunkat az Úrnak az ima idejére.
II. NYILVÁNOS IMA
Amikor a Biblia kihangsúlyozza az egyéni imát, nem azzal a szándékkal teszi, hogy kizárja a
nyilvános imát. A Biblia a nyilvános imáról is tanít. Erre hét példát találunk az Apostolok
Cselekedetei könyvében.
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A. Apostolok Cselekedetei 1:14
Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a
könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt.
Ebben a részben három dolgot látunk a nyilvános imával kapcsolatban. Először is, volt egy
bizonyos hozzáállás: mindenben osztoztak, mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatoskodtak.
Mindannyian megegyeztek az imaéletükben és ügyeikben. A második dolog a cselekedet:
foglalatosak voltak [az imában] számos alkalommal. A harmadik dolog a résztvevők:
magában foglalta a tizenegy apostolt és az asszonyokat, tehát koedukált ima összejövetel volt.
Magában foglalta Máriát, Jézus anyját és a testvéreit, négy féltestvérét, akik valahol Jesua
halála és Apostolok Cselekedetei 1. között hívőkké váltak.
B. Apostolok Cselekedetei 4:23-31
A második írásrész Apostolok Cselekedetei 4:23-31: Mikor pedig elbocsáttattak, menének az
övéikhez, és elbeszélék, a miket a főpapok és a vének mondottak nékik. Ezek pedig mikor
hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavokat az Istenhez, és mondának: Urunk, te vagy az
Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. Ki
Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és
gondoltak a népek hiábavalókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek
az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a
kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, hogy
véghezvigyék, a mikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek.
Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes
bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és
csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És minekutána könyörögtek,
megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten
beszédét bátorsággal szólják vala.
Ez a rész is három dologra mutat rá.
1. A háttér
Először is, a 23. vers leírja a hátteret. Mindez akkor történt, miután kiengedték őket a
börtönből, és a vezetők megparancsolták nekik, hogy hagyják abba a prédikálást.
2. A csoportos ima
Másodszor, a csoportos ima a 24. vers első részében található. Csoportos dicséret volt ez
válaszul a 23. vers beszámolójára. Az ima során felemelték szavukat; tehát hangos csoportos
imádkozás volt, verbálisan imádkoztak, hangosan. Hozzáállásuk egy szívvel-lélekkel volt;
egyetértettek az imájukban.
3. A tartalom
Harmadszor, a 24. vers második részétől a 30. versig található az ima tartalma. Hadd
mutassak itt rá néhány dologra.
Elsőként a címzett: Isten az Atya: Urunk.
Istenhez az Atyához imádkoztak, hozzá kell minden imát intézni.
Aztán Isten nevét szentelték meg ezt mondva: ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert
és minden azokban levő dolgot.
Isten nevének megszentelésével emlékeztek Isten fenségére és hatalmára, akihez imádkoztak.
Ha ez az Isten felelős a teremtésért, akkor a kéréseikre bizonyára tud válaszolni. Ezzel
elismerték Isten teljhatalmát.
A 25. vers első felében az ima a Szentlélek szerepéről tesz említést a prófétai Igében, aki az
Ószövetségben Dávidon keresztül szólt.
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Majd a 25. vers második részében és a 26. versben idézik Zsoltárok 2:1-2-t. Nem
beteljesedésként idézik, hiszen nem Apostolok Cselekedetei 4-ben teljesült be, hanem
alkalmazásként a 27-28. versekben.
Miután elismerték Isten teljhatalmát, bizonyos kéréseket intéznek hozzá. Emlékeztetik Istent a
háttérre a 29. vers első felében: Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre.
Ezzel a kijelentéssel a problémájukra is rámutatnak.
Miután kimondták a problémát, elmondják kérésüket a 29. vers második felében: adjad a te
szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet.
Ebben a nyilvános imában lelki bátorságot kérnek az evangélium hirdetésére a hivatalos
ellenállással szemben.
A 30. versben aztán imádkoznak a bátorság bizonyos velejáróiért: a te kezedet kinyújtván
gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Imájukat Jesua nevében fejezték be.
4. A megválaszolt ima
A végén, a 31. versben az ima megválaszolásra talál a hatalom természetfölötti
megnyilvánulása által, mert: megmozdula a hely, a hol egybegyűltek;
A konkrét válasz az volt, hogy betelének mindnyájan Szent Lélekkel. A Lélek betöltése ebben
az esetben bátorságot adott nekik arra, hogy Isten Igéjét szólják saját imájukra válaszul.
C. Apostolok Cselekedetei 12:5, 12-17
Az imáról szóló harmadik rész Apostolok Cselekedetei 12:5 és 12-17.
Az 5. vers elmondja ennek a csoportos imának a célját: Péter azért őrizteték a fogságban; a
gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek ő érette.
A csoportos ima célja az volt, hogy a börtönben lévő Péterért imádkozzanak, akit kivégzéssel
fenyegettek. A gyülekezet buzgón kérte Istent imában Péterért. A konkrét csoport a
jeruzsálemi gyülekezet volt. Teljes mértékben azonosulni kívántak Péterrel. Imáikat Istenhez
az Atyához intézték.
Imájukra a választ a 12-17. versekben találjuk. Az ima összejövetel egy magánházban történt,
Máriának, a János anyjának házában ki Márknak neveztetik; Márk evangéliumának szerzője
(12. vers). Ekkor érkezett meg Péter. Péter érkezése megmutatta nekik, hogy az imájuk
válaszra talált (13-17. versek). Úgy imádkoztak, hogy elvárták imájuk megválaszolását, ám az
ima nem úgy lett megválaszolva, ahogyan azt gondolták.
D. Apostolok Cselekedetei 16:25
A nyilvános ima negyedik példája Apostolok Cselekedetei 16:25-ben van. Éjféltájban pedig
Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.
Éjfél körül Pál és Silás imádkoztak. Imájuk egy része magában foglalta azt, hogy énekkel
dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatják vala őket. Itt a csoportos ima csak két emberből
állt, Pálból és Silásból. Hangos ima volt, hiszen az összes többi fogoly is hallotta, ahogyan
imádkoznak és énekelnek. Jelen esetben a csoportos ima oka a hitbeli üldöztetés volt. Istenhez
az Atyához intézték az imájukat. Ebben az esetben a közönség, akikhez imádkoztak,
hitetlenekből állt.
E. Apostolok Cselekedetei 20:36
A nyilvános ima ötödik példája Apostolok Cselekedetei 20:36: térdre esve imádkozék
mindazokkal egybe.
Ebben az esetben a csoport Pálból és az efézusi gyülekezet vénjeiből állt. Követték Pál
intéseit és figyelmeztetését a múltban, s most azért imádkozik, hogy a jövőben is kövessék őt.
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F. Apostolok Cselekedetei 21:5
A nyilvános ima hatodik példája Apostolok Cselekedetei 21:5: kikísérvén bennünket
mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre
esve imádkozánk.
Ebben az esetben a csoport családokból állt. Búcsúima volt, Pál biztonságára vonatkozott a
jeruzsálemi úton.
G. Apostolok Cselekedetei 27:35
A nyilvános ima hatodik példája Apostolok Cselekedetei 27:35: Mikor pedig ezeket mondá, és
kenyeret vőn kezébe, hálákat ada Istennek mindnyájok előtt, és megtörvén, kezde enni.
Itt a nyilvános ima az étel fölött mondott áldás volt. A címzett Isten az Atya volt, s a közönség
hívőkből és nem hívőkből állt.
Ez a nyilvános ima hét példája az Apostolok Cselekedeteiben, ami azt mutatja, hogy Isten
mind az egyéni, mind a nyilvános imát jóváhagyja.
H. „A tíz legkevésbé kívánatos nyilvános ima”
Olvastam egy cikket Leroy Patterson tollából (Eternity kiadó) a következő címmel: „A tíz
legkevésbé kívánatos nyilvános imaszokás” Szeretném közzétenni ezt a tíz dolgot, mivel úgy
vélem, ezek fontosak a nyilvános imában, és Leroy Patterson jól fejezi ki a mondanivalóját.
Először is, kerüljük az ünnepélyes összejöveteli imát, amelynek során az imádkozó elmélyíti a
hangját, és mennydörgő hangon imádkozik.
Másodszor, kerüljük a klisé álcázást, vagyis a klisék használatát azért, hogy felkészültségünk
hiányát leplezzük. Ilyenek a „meghajtjuk a szíveinket”, „áldj meg mindnyájunkat”, a „rejtsd a
te szolgádat a kereszt mögé”, a „dicsőítsd meg a te nevedet”, és az ”égjen tűzben a szívünk”.
Ezek valóban értelmetlen klisék.
A harmadik kerülendő dolog a „csak” imája, amelynek során a „csak” kifejezést monoton
módon használjuk, mint például: „csak áldj meg minket ma”, „csak légy velünk”, „amint csak
imádunk”, „csak áldd meg a betegeket”.
A negyedik kerülendő dolog a szent reklámozás imája, amikor az imát arra használják, hogy
egy kedvenc projektnek támogatást szerezzenek, mint például: „amint körbetekintünk,
emlékezzünk az épület bővítésének szükségére”, vagy az az ima, amely közelgő eseményt
harangoz be, mint például „Uram, a vendég evangélista ma este kezdi az ébredés
összejöveteleket, győzz meg minket arról, hogy magunkkal hozzunk egy megváltatlan
barátot”.
Az ötödik kerülendő dolog a kioktató ima, ahol a pásztor nem csak imádkozik, hanem arra
használja az imára szánt időt, hogy leckét adjon a gyülekezetének.
A hatodik kerülendő dolog az Atya ima, amelynek során az Atya szót többször használják a
kelleténél.
A hetedik kerülendő dolog a „te ismered, te tudod” szindróma, ami olyan ima, amely folyton
emlékezteti Istent mindarra, amit tud. „Te ismered a szíveinket”, „te tudod, hogy mi a helyzet
a missziós mezőn”, „te ismered a misszionáriusaink szükségeit”, „te tudod, hogy Jones testvér
a kórházban van” – nem kell folyamatosan elmondanunk Istennek, hogy mi mindent tud.
A nyolcadik kerülendő dolog a nyilvános ima során a világkörüli ima, amit olyan ember
imádkozik, aki késztetést érez arra, hogy mindenféle dologért imádkozzon, miközben arra
kérték, hogy egy bizonyos dologért imádkozzon. Amikor tehát arra kérnek, hogy adj hálát
Istennek az ételért, akkor adj neki hálát érte. Ne kezdj „világkörüli” imába azért az egyetlen
imakérésért.
A kilencedik kerülendő dolog a rendelésre kért ima, amely a Bibliában található összes
ígérethez ragaszkodik, tekintet nélkül arra, hogy kinek szólt az ígéret, és megköveteli Istentől,
hogy pontosan a kérés szerint válaszolja meg, nem is hagyva mozgásteret neki.

	
  

7	
  

A tizedik kerülendő dolog a nyilvános ima során a befejezésül ima, az összegző ima, amikor
az imádkozó késztetést érez arra, hogy összefoglalja mindazt, amit az imént prédikált,
megismételve ugyanazt a három pontot, amit korábban elmondott.
III. ESZKATOLÓGIAI IMÁK
Vannak az eljövendő megígért dolgokkal kapcsolatos imák. Az eszkatológiai imákat négy
meghatározott területen vitatjuk meg.
A. Az elragadtatással kapcsolatban
Az első az elragadtatással kapcsolatos. Lukács 21:36 szerint imádkoznunk kell az elragadtatás
felől: Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy
elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
Mindezeknek a borzalmas dolgoknak az elkerülése az elragadtatáson keresztül történik.
Amikor Jézus Lukács 21:36 összefüggésében azt mondta: mindezeket, a mik bekövetkeznek,
akkor a mindezeket a nagy nyomorúságról beszélt. Ügyelnünk és imádkoznunk kell, hogy
megmeneküljünk az eljövendő rettenetes dolgoktól; hogy megmeneküljünk a nagy
nyomorúságtól az elragadtatáson keresztül és az ember Fia elé álljunk. Az elragadtatás után a
Messiás ítélőszéke előtt állunk majd az ember Fia előtt. Nem az ima által menekülünk meg.
Ha hívők vagyunk, akkor automatikusan megmenekülünk a nagy nyomorúságtól. A hangsúly
itt azért van azon, hogy az elragadtatásért imádkozzunk, mert az elragadtatás lesz az eszköz,
amelyen át győzedelmesen megmenekülünk az eljövendő dolgoktól, és az ember Fia előtt
állunk.
B. A nagy nyomorúsággal kapcsolatban
A második eszkatológiai ima a nagy nyomorúsággal kapcsolatos Máté 24:20-ban és Márk
13:18-ban. Izrael menekülésével kapcsolatos az ima, Izrael ugyanis elmenekül a szentföldről a
nagy nyomorúság közepén. A nagy nyomorúság első felében élő hívőknek imádkozniuk kell
azért, hogy a menekülés ne télen, és szombatnapon történjen.
A nyomorúság alatt élő hívők ezt az eszkatológiai imát fogják imádkozni. Az elragadtatás
közeli eljöveteléért most kell imádkoznunk, azért nem kell imádkoznunk, hogy Izrael
menekülése ne sábátkor vagy télen történjen. A nyomorúság kezdetével azonban a
nyomorúság szentjeinek ezt az imát kell imádkozniuk.
C. A második eljövetellel kapcsolatban
A harmadik eszkatológiai ima a második eljövetellel kapcsolatos, Márk 13:33 szerint:
vigyázzatok és imádkozzatok. Ebben a bizonyos szövegkörnyezetben a vigyázás és imádkozás
a második eljövetelre szól. Ez is a hívők imája lesz a második eljövetel előtt.
D. A királysággal kapcsolatban
Az eszkatológiai imák sorában a negyedik a királyságra vonatkozik. A királysággal
kapcsolatban három eszkatológiai ima van. Először is, az imák tárgya folyamatosan a Messiás
lesz (Zsoltárok 72:15). A Messiás látható módon lesz jelen a földön, és folyamatosan ő lesz az
ima tárgya az ezer éves királyság idején. Másodszor, a millenniumi templom minden nemzet
imádságának háza lesz. A mózesi törvény alatt a templom csakis a zsidók számára volt az
imádság háza, a millennium alatt a templom imádság házának hivatik minden népek számára
(Ézsaiás 56:7, Máté 21:13, Márk 11:17, Lukács 19:46). Harmadszor, a királyságban a
pogányok rendszeresen Jeruzsálembe mennek imádkozni, és az Úr orcájának engesztelésére
(Zakariás 8:21-22).
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