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És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat 
cselekesszük, a mik kedvesek előtte. 1 János 3:22 

Két részből álló messiási tanulmányt kezdünk az „Az ima feltételei” címmel. Az első rész „Az 
ima szubjektív feltételei,” a második rész „Az ima objektív feltétele.” 
 
BEVEZETÉS 
 
Kiindulásunk szerint feltétel nélküli ima nincs. Minden biblikus ima feltételes, vagy 
nyilvánvalóan, vagy közvetett módon. Valójában maga Jesua (Jézus) is az egyéni ima 
legalább három feltételét tanította: a hit szükségességét, az őbenne való megmaradás 
szükségességét, és az ő nevében való imádkozás szükségességét. Tehát nincs olyan, hogy 
feltétel nélküli ima. Jézus saját imaélete során az Atya akarata szerint imádkozott. 
 
I. AZ IMA SZUBJEKTÍV FELTÉTELEI 
 
A. Személyes feltételek 
Az Írásban az ima tizenhárom személyes előfeltételét látjuk. 
 
1. Őszinteség 
Az első személyes előfeltétel az őszinteség. Ezt az Írás egyértelműen tanítja.  
Jób 16:17 például így szól: Noha erőszakosság nem tapad kezemhez, és az én imádságom 
tiszta. 
Zsoltárok 145:19: Beteljesíti az őt félőknek kívánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti 
őket. 
Máté 6:5 így szól: És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók [akik csak azért 
imádkoznak], hogy lássák őket az emberek. Ez a kétszínűség jele. 
Márk 12:40: színből hosszan imádkoznak. Színből imádkozni hamisság. Őszintén imádkozni 
az imádkozás egyik fontos előfeltétele. 
 
2. Tisztelet 
A második személyes előfeltétel a tisztelet.  
Prédikátor könyve 5:2 így szól: Ne gyorsalkodjál a te száddal. A gyorsalkodás (kapkodás, 
sietség) a tiszteletlenség jele. 
Máté 6:9 arra tanít, hogy Istent az Atyát a következőképpen kell megközelítenünk: Mi Atyánk, 
ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Amikor Istenhez ezen az alapon 
közeledünk, jelen van a tisztelet. 
Zsidókhoz írt levél 12:28-29 arról szól, hogy szolgáljunk az Istennek tetsző módon 
kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz. 
 
3. Alázat 
A harmadik személyes előfeltétel az alázat. 
Zsoltárok 10:17 azt írja, hogy A szegények [szelídek] kívánságát meghallgatod, oh Uram!  
Lukács 18:9-14-ben Jesua beszélt a farizeusról és a vámszedőről. A farizeus arról tájékoztatta 
Istent az imával töltött idejében, milyen szerencsés is Isten, hogy az ő csapatában van. A 
farizeus nem szükséget és kérést fejezett ki Isten előtt, csupán büszkeséget. A vámszedő 
azonban a szükségét fejezte ki az imával. Kérő, esdeklő ima volt, és a vámszedő egyértelműen 
elismerte az isteni alkalmasságot. 
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4. Sürgetés vagy kitartás 
A negyedik személyes előfeltétel a sürgetés vagy kitartás.  
Ezt a Jézus által Lukács 11:5-13-ban tanított példázat szemlélteti. Egy embernek hirtelen 
látogatója érkezett. Mivel nem volt semmije, amit felszolgálhatott volna a látogatójának, 
addig sürgette a szomszédját, míg az fel nem kelt, és gondoskodott a szükségeiről. A kitartás 
egy válsághelyzetből született, ami kérést, esdeklést váltott ki. A kitartó ima oka az, hogy 
eredményeket érjen el. A 9. vers igeideje folyamatos cselekvést jelöl, s a kitartás pontosan ezt 
jelenti: folyamatos cselekvést. 
A kitartásnak három ima-szintje van. Az első szint a kérés: a folyamatos kérés, ami azt 
mutatja, hogy a kérő személy eléggé hisz ahhoz, hogy elfogadjon, és ez fontos (Jakab 1:5-6). 
Az ima második szintje a keresés: a folyamatosan keresés, kutatás azért, hogy választ 
találjunk (II. Korinthus 12:9). A harmadik szint a kopogtatás: folyamatos kopogtatás azért, 
hogy az ajtók megnyíljanak (Róma 1:9-12). 
 
5. Alávetettség 
Az ima ötödik előfeltétele az alávetettség Isten akaratának. Alá kell vetnünk magunkat Isten 
akaratának azért, hogy hajlandóak lehessünk elfogadni, akármilyen választ is akar adni 
imáinkra. 
Máté 6:10 szerint így imádkozzunk: legyen meg a Te akaratod. 
Máté 26:39-ben: Maga Jesua is így imádkozott: ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a 
mint te.  
II. Korinthus 12:8-9-ben Pál maga is hajlandó volt alávetni magát Isten akaratának a tövis 
eltávolítását illetően. 
I. János 5:14 szerint az ő akarata szerint kell imádkoznunk. 
 
6. Engedelmesség 
A hatodik előfeltétel az engedelmesség. 
János I. János 3:22 így írt: És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő 
parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte.  
Az ima nem hatékony, ha nem Isten jelleméhez igazodik. Ha önmagunkat Isten jelleméhez 
igazítjuk, akkor az engedelmesség jellemez minket, és Isten megválaszolja az imáinkat, mert 
megtartjuk az ő parancsolatait. 
 
7. Komolyság 
A hetedik előfeltétel a komolyság, buzgóság.  
Lukács 22:44 szerint: És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék. 
A szövegkörnyezet itt a Getsemáné kertjében folyó haláltusáról szól. Jézus háromszor 
imádkozott, és az agónia, amellyel imádkozott megmutatta komolyságát.  
Apostolok Cselekedetei 12:5-ben azt olvassuk, hogy a gyülekezet pedig szüntelen könyörög 
vala az Istennek ő érette [Péterért]. 
 
8. A Messiásban maradni 
A nyolcadik személyes előfeltétel az, hogy megmaradjunk a Messiásban. Ez azt jelenti, hogy 
közösségben vagyunk az Úrral. 
János 15:7 szerint: Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, 
amit csak akartok, és meglesz az néktek. 
János 15:1-8-ban a 7. vers összefüggésében a szőlőtő és a szőlővesszők hasonlata. A 
szőlővessző azt termi, amit a szőlőtőke meghatározott. A szőlőtőke határozza meg, hogy 
milyen gyümölcsöt terem majd a szőlővessző. Ha benne maradunk, – ha közösségben 
maradunk az Úrral –, azt kérjük majd, amit ő határoz meg. Más szóval, ez nem egy átfogó 
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ígéret, hogy megkapunk majd mindent, amit csak kérünk. Ha azonban a vágyaink az ő vágyai, 
ha olyan gyümölcsöt termünk, amit a szőlőtő akar, hogy teremjünk, akkor a vágyaink az ő 
vágyai. Ebben az értelemben természetesen Isten megválaszolja az adott kérést. 
A megmaradni szó azt jelenti, hogy életbevágóan fontos kapcsolatban „maradunk” valamivel. 
A szó jelentése „csatlakozni”, „teljesen alávetettnek lenni” és „függni valamitől”. A 
szövegösszefüggésben tehát Jesua ezt mondta: Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim 
bennetek maradnak. 
A 10. versben pedig így szól: Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én 
szeretetemben. Tehát úgy mutatjuk meg a közösségünket az Úrral, ha megtartjuk a 
parancsolatait. 
A Messiásban megmaradni azt jelenti, hogy olyannyira Jézushoz igazodunk, hogy zavartalan 
közösségünk van vele. A hívő akkor marad meg, amikor úgy dönt, hogy lelkiismeretesen 
Jesuától függ a gyümölcstermés feltételeként. Amikor azt mondta, hogy az én beszédeim 
bennetek maradnak (7. vers), és én is ti bennetek (4. vers) ez arra mutat rá, hogy maga Jézus 
is alávetett az ő Igéjének (Jak 1:22). 
 
9. Megbocsátás 
A kilencedik előfeltétel a megbocsátó lelkiség. 
Máté 6:12-ben, a minta ima összefüggésében Jesua azt mondta, hogy kérhetjük bűneink 
bocsánatát, mert mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 
Márk 11:25-ben Jézus így szólt: És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg.  
Más szóval a megbocsátó lelkiség elengedhetetlen feltétele az imaéletnek. Ha keserű a 
bensőnk, akkor lehet ugyan, hogy a szánkkal imádkozunk, ám ezek az imák nem valósak, mi 
több, Isten nem hallgatja meg őket. 
 
10. Bűnbánat 
Az ima tizedik előfeltétele az igaz bűnbánat. Ez Lukács 18:13-14 lényege, amikor a vámszedő 
így imádkozott: légy irgalmas nékem bűnösnek, akkor valós bűnbánatát fejezte ki. A bűneink 
puszta megvallása igaz bűnbánat nélkül semmit nem ér. 
 
11. Igazságosság és kegyesség 
Az ima tizenegyedik előfeltétele az igazságosság és kegyesség. 
Zsoltárok 32:6 szerint: Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes… 
Zsoltárok 34:16: Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;  
Zsoltárok 145:19: Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti 
őket.  
Példabeszédek 15:8: …az igazak könyörgése pedig kedves néki.  
I. Péter 3:12: Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az 
Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön. 
 
12. Bátorság 
Az ima tizenkettedik előfeltétele a bátorság. Ez Zsidókhoz írt levél 4:16 lényege: járuljunk 
azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez annak a ténynek a fényében, hogy oly 
főpapunk van, aki meg tud indulni gyarlóságainkon (15. vers). 
 
13. Buzgóság 
Az ima tizenharmadik személyes előfeltétele a buzgóság. Jakab 5:16-18 azt tanítja, hogy igen 
hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése [buzgó imája]. 
 
 



MBS148                                                          ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK 	      
 

	   7	  

B. Bűnök megvallása 
Meg kell vallanunk a bűneinket; imaéletünk részeként „tiszta lappal kell indulnunk”.  
Zsoltárok 66:18 szerint: Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az 
én Uram.  
Lehet, hogy a szánkkal imádkozunk, ha azonban hamisságban lakozunk, az ima nem nyer 
választ. 
Példabeszédek 28:9 ezt tanítja: Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak 
könyörgése is útálatos. 
Ézsaiás 59:1-2: …bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.  
A bűn megvallása fontos elem szubjektív feltételként. Ideális esetben akkor kell 
megvallanunk a bűneinket, amikor először ráeszmélünk arra, hogy elkövettük őket. Van 
azonban két korlátozás, amit a Biblia ad. Először is Efézus 4:26–ban:  a nap le ne menjen a ti 
haragotokon. Ez azt tanítja, hogy a bűnt az este beállta előtt meg kell vallani. Másodszor, I. 
Korinthus 11:23-33 arra int minket, hogy Úrvacsora vétele előtt vizsgáljunk meg önmagunkat. 
A bűnvallás lényegi része az imaéletnek. 
Amikor tehát vétkezünk I. János 1:9-et kell alkalmaznunk: Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 
 
C. Vigyázás   
A vigyázás alatt éberséget értünk, a test és elme éberségét; az értelmi éberséget, óvatosságot. 
Ezt Máté 26:41 tanítja:  Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert 
jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen. Jesua a vigyázást az imával párosította.  
Ugyanezt emeli ki Márk 14:38-39 is:  Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne 
jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És ismét elmenvén, imádkozék, ugyanazon 
szavakkal szólván. 
Miután elmondta a tanítványoknak, hogy vigyázniuk kell, meg is mutatta nekik, miről szól a 
vigyázás, azzal, hogy újra imádkozni kezdett. A vigyázás az éberséget hangsúlyozza, mert 
ebben a szövegkörnyezetben a tanítványok aludtak, amikor Jézus ezeket a kijelentéseket tette. 
 
D. Hit 
Mivel a hit olyannyira fontos, ezért az imához fűződő viszonyát négy részben vitatjuk meg. 
 
1. Hit 
Először is hinnünk kell. Máté 21:21-22 tehát így ír: ...ha van hitetek és nem kételkedtek… amit 
könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.  
Legyen hited Istenben; mert aki nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit Isten megmond el is 
következik, az megkapja, amit kér. Minden, amit csak kértek, és amiért csak imádkoztok, 
higgyétek, hogy megkapjátok, és így is lesz. 
Efézus 3:12: Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő 
benne való hit által.  
Jakab 1:6-8: De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a kételkedő nem kap választ az 
imáira, hiszen az ilyen ember kétszívű.  
Jakab 5:15 pedig a megválaszolt imáról szól, amit hitből való imádságnak hív. 
A Biblia tehát egyértelműen azt tanítja, hogy hinnünk kell. 
 
2. A hit tartalma 
Másodszor, fel kell tennünk a következő kérdést: Mi az, mit az imával kapcsolatban hinnünk 
kell? Három dolgot kell hinnünk. Ezeken a területeken gyakoroljuk a hitünket. 
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a. Isten léte 
Először is hinnünk kell, hogy Isten létezik; fontos, hogy higgyünk Isten létében. Zsidókhoz írt 
levél 11:6 így szól: Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, 
hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik. 
 
b. Isten képessége az imák meghallgatására 
A második dolog, amit hinnünk kell, az, hogy ő képes meghallgatni és megválaszolni az 
imáinkat. Zsoltárok könyve erre számos alkalommal rámutat. 
Zsoltárok 4:2: …halld meg az én imádságomat! 
Zsoltárok 6:10: Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én 
imádságomat.  
Zsoltárok 17:1: figyelmezzél imádságomra. 
Zsoltárok 39:13: Halld meg Uram az én könyörgésemet. 
Zsoltárok 54:4: Isten, hallgasd meg az én imádságomat.  
Zsoltárok 55:2:  Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én 
könyörgésem elől.  
Zsoltárok 61:2:  Figyelmezzél az én könyörgésemre. 
Zsoltárok 88:3:  Jusson elődbe imádságom. 
Zsoltárok 102:2: Uram, hallgasd meg az én imádságomat. 
Zsoltárok 143:1:  Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra. 
Figyeljük meg, hogy a Zsoltárok könyve milyen gyakran hangsúlyozza azt, hogy Isten 
meghallgatja az imát. A zsoltáríró, aki imáival Istenhez fordult, egyértelműen nem csupán 
Isten létezésében hitt, hanem abban is, hogy képes meghallgatni s ezért meg is válaszolni az 
imáikat. 
 
c. Isten hajlandó meghallgatni az imáinkat 
A harmadik dolog, amit hinnünk kell, az, hogy Isten hajlandó meghallgatni az imáinkat, ő 
meg akarja válaszolni az imáinkat. 
Zsoltárok 66:19 így hangzik: Ámde meghallgatott Isten.  
Zsoltárok 66:20: Áldott az Isten, a ki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta 
meg tőlem. 
Máté 7:9-11: … mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek 
tőle?! (11. vers) 
Jakab 1:5-6: …kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen ad… 
 
3. Isten ígéretei 
Harmadszor, a hitnek Isten ígéreteire kell alapulnia. Filippi 4:19 hangsúlyozza Isten ígéreteit, 
ezért imádkozunk. 
 
4. Az ima szubjektív előfeltétele 
Negyedszer, a hit az ima szubjektív előfeltétele. Erről az Írásban két rész is beszámol. 
 
a. Elégtelen hit 
Az első beszámoló azokról az erőtlen tanítványokról szól, akik nem tudtak démonokat kiűzni 
Máté 17:19-20-ban és Lukács 9:37-42-ben. Ebből a két részből nyolc következtetést 
vonhatunk le. Először is, a tanítványoknak kicsiny hitük volt; vagyis erre az alkalomra volt túl 
kicsiny a hitük. Másodszor, nem szükséges a nagy hit, hiszen egy mustármagnyi mennyiség is 
elegendő belőle. Harmadszor fontos, hogy a hit következetes legyen. Negyedszer, a mag apró, 
de képes virágzó növénnyé nőni. Ugyanígy a hit is apró dolog, de nagy képesség rejlik benne. 
Ötödször, a következetesen alkalmazott kicsiny hit nagy eredményekké nőheti ki magát. 



MBS148                                                          ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK 	      
 

	   9	  

Hatodszor, lehetetlen megfelelően imádkozni hit nélkül, hit nélkül nem imádkozunk helyesen 
(Jakab 1:6). S nyolcadszor, ebben a szövegkörnyezetben a néma démon kiűzéséhez hitbeli 
ima kell. 
 
b. Elegendő hit 
A második beszámoló az elszáradt fügefára vonatkozik, és Máté 21:18-22-ben és Márk 11:20-
24-ben található. A hívőnek folyamatosan hinnie kell abban, hogy amit kér, az most éppen 
történik; a hitet folyamatosan kell gyakorolni. Ez a kijelentés egyfajta várakozást jelöl. 
Továbbá a kérés ima, és az ima kérés. A görög nyelvben az „megkapni” ige cselekedete 
valójában korábban történik, mint a „hinni” igében leírt cselekedet. Nyelvtanilag mindez ezt 
jelenti: hidd továbbra is, hogy már megkaptad, és kérj várakozással. Folyamatosan hinnünk 
kell akkor is, miközben kérünk, tudván, hogy Isten már hallotta és megválaszolta a 
kérésünket; lehetséges, hogy nem úgy, ahogyan mi szerettük volna, lehet, hogy nem azt a 
választ kaptuk, amit akartunk, de válaszolt, és nekünk hinnünk kell ezt. 
 
c. A sorrend 
Ez felvet egy teológiai kérdést. Mi a sorrend? Ima és hit, vagy hit és ima? Márk 11:22 azt 
tanítja, hogy nem a hitben van a hit, és nem is az imákban van a hit, hanem Istenben. 
Lehetetlen hitet gyakorolni az imaéletben anélkül, hogy ugyanakkor ne hinnénk Istenben, 
akitől a válasz érkezik. Tehát az Istenben való hit megelőzi magát az imát. 
 
E. Isten akaratával összhangban 
 
1. Az elvek 
Öt elvet vitatunk meg az Isten akaratával összhangban imádkozni témában. 
Először is, Isten minden imát pozitívan megválaszol, amely összhangban áll saját céljaival, és 
a mi javunkat szolgálja. Más szóval Isten „igent” fog mondani minden olyan imára, amely 
összhangban van az akaratával, és ami a mi javunkat szolgálja. Ha azonban nem a mi javunkat 
szolgálja, és nem áll összhangban Isten saját céljaival, Isten „nemet” fog mondani. 
A második elv az, hogy Isten akarata az, amit ő célul tűz ki és eltervez. Amennyiben tehát az 
imakérésünk összhangban áll az ő céljaival és terveivel, akkor „igent” fog mondani, ha pedig 
nem így van, akkor „nemet”. 
A harmadik elv az, hogy Isten kötelezi magát minden olyan ima megválaszolására, amely az ő 
akaratát érinti. 
A negyedik, az ima eszközül szolgál arra, hogy vágyainkat Isten akaratához igazítsuk. Ez az 
eszköz, amelyen keresztül érzékenyebbé válunk Isten akaratára, s ezért szabjuk vágyainkat 
Isten akaratához. 
Az ötödik elv az, hogy amikor Isten akarata egyértelmű, akkor teljes bizodalommal 
kérhetünk. 
 
2. Az Írások 
Nyolc olyan rész található az Írásban, ahol ezeket az elveket megtaláljuk. 
 
a. Máté 21:21-22 
Az első Máté 21:21-22. A 21. vers szerint: ha van hitetek és nem kételkedtek… meglészen; 
Az igaz hit a személyes vágyakat Isten akaratához igazítja, és az ilyen kérések garantáltak. 
Amikor olyan dolgot kérünk, ami egybeesik az akaratával, akkor garantáltak a pozitív 
válaszok. Az Írásban a kéréseket gyakran Isten ígéreteire alapultak, és amikor az ígéretekről 
van szó, az imaválasz garantált. Amennyiben azonban Isten nem tett ígéretet egy bizonyos 
területen, nincs garancia arra, hogy az ima pozitív válaszra talál.  
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A 22. vers így szól: És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. 
A 22. versben szereplő hisztek szó a 21. versben szereplő hitetek szó, és a 22. versben lévő 
mindazt szó azokat a személyes vágyakat jelenti, amelyek Isten akaratához igazodtak. 
 
b. Máté 26:39 és 42 
A második rész Máté 26:39 és 42, amelynek párhuzamos beszámolóját Lukács 22:42-ben 
találjuk, s amely részek feljegyzik mind az imát, mind pedig a rá adott választ. Elsőként ott az 
ima. A kérés ez volt:  múljék el tőlem e pohár. A feltétel ez volt: ne úgy legyen a mint én 
akarom, hanem a mint te. Ezt követte a válasz. Ez a kérés nem állt összhangban Isten 
akaratával. Ennek eredményeként a kérést megtagadták. Isten az Atya megválaszolta Jesua 
imáját, ám nem úgy, ahogyan azt Jesua akarta, mivel az nem igazodott az Atya akaratához, 
tervéhez és céljához. 
 
c. Márk 11:22-24 
A harmadik rész Márk 11:22-24. A 22. vers így int: Legyen hitetek Istenben. 
A hit az eszköze annak, hogy választ kapjunk imáinkra. Az igaz hit a személyes vágyakat 
mindig Isten akaratához igazítja. 
A 23. vers hozzáteszi: …Ha valaki… szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, 
megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott. 
A nemleges rész szerint tehát nem szabadna kételkedni – nem kételkedni Isten ígéretében, 
hiszen kétség sem férhet ahhoz, amit Isten megígért. Afelől lehetnek kétségeink, hogy valami 
Isten akarata-e akkor, amikor Isten nem szólt azzal kapcsolatban specifikusan, vagy nem tett 
ígéretet. Ám azokban a dolgokban, amiket Isten megígért, nem lehet kétség. Az ilyen imákra 
garantált a válasz.  
A kételkedés a negatív, a hit pedig a pozitív oldal. Ha Isten megígért valamit, amikor 
imádkozunk, hinnünk kell, hogy Isten meg is cselekszi azt, s az eredményeként megkapjuk, 
amiért imádkozunk. Jakab 1:5-ben például Isten tett egy ígéretet: azok, akik bölcsességért 
imádkoztak, megkapják azt. Amikor tehát Istenhez fordulunk, és bölcsességet kérünk tőle, 
hinnünk kell, hogy Isten megadja nekünk, mivel ez egy ígéret. Amikor az imáink Isten 
egyértelmű ígéretére alapulnak, a válasz garantált. 
 A 24. vers a továbbiakban kijelenti: „Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt 
megnyeritek, és meglészen néktek.” 
Amennyiben a kérés Isten akaratához igazodik, akkor az ima után teljes bizonyossággal 
higgyük, hogy választ kapunk. Ha teljes bizonyossággal hiszünk, akkor megkapjuk, hiszen 
Isten ezt az ígéretet tette. 
 
d. János 14:13-14 
A negyedik rész János 14:13-14:  És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, 
hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem 
azt. 
Az akármit szó itt is azokra a dolgokra korlátozódik, amelyek dicsőséget szereznek Istennek. 
Ha nem szerez dicsőséget Istennek, akkor Isten nem biztos, hogy pozitívan válaszol. Ha 
azonban dicsőséget szerez Istennek, akkor válaszol. Amennyiben a „nemleges” válasz szerez 
nagyobb dicsőséget Istennek, akkor legyen úgy. Istent dicsőítheti az „igen” válasz, de akár a 
nemleges válasz is. Isten aszerint válaszolja majd meg az imát, amely szerint megdicsőül. 
Jó példa erre Pál tövise a testben II. Korinthus 12:7-10-ben. Az igen vagy a nem válasz 
szerzett nagyobb dicsőséget Istennek? A szövegkörnyezetből az derül ki, hogy amennyiben 
Isten „igen” választ adott volna, valószínűbb, hogy Pál kapta volna a dicsőséget Isten helyett. 
Azáltal, hogy elutasította Pál kérését, a nemleges válasz nagyobb dicsőséget szerzett Istennek, 



MBS148                                                          ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK 	      
 

	   11	  

mert Pál megtanulta, hogyan legyen elégedett Isten kegyelmével. Ebben az esetben tehát a 
nemleges válasz nagyobb dicsőséget szerzett Istennek.  
 
e. János 15:7 
Az ötödik rész János 15:7: Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, 
kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. 
E vers szövegkörnyezete arról szól, hogy „maradjunk meg a Messiásban”, ami annyit tesz, 
hogy „közösségben vagyunk vele”. Ebben a szövegösszefüggésben a lényeg nem az 
üdvösség, hanem a gyümölcstermés. Ha tehát valaki a Messiásban marad, nem fog semmit 
kérni Isten akaratán kívül. Ha közösségben vagyunk Istennel, nem kérünk az akaratán kívül 
eső dolgokat. Ebben a versben az „amit csak akartok” részt a gyümölcstermésről szóló 
szövegkörnyezet korlátozza. Amit csak kérünk a gyümölcsözés keretein belül, azt 
megválaszolja Isten, mert a gyümölcstermés része Isten kijelentett akaratának. Ezt minden 
hívőben szeretné látni. Minden ilyen vonatkozású imát mindenképpen megválaszol. 
 
f. János 15:16 
A hatodik rész János 15:16: akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 
Az itt szereplő szövegkörnyezet is a gyümölcstermésről szól, s itt  az ima a termőképességhez 
kapcsolódik. Az akármit kértek rész ebben az összefüggésben a gyümölcsözésre korlátozódik. 
A gyümölcstermés Isten kijelentett akaratának része, Isten ebben a tekintetben minden imára 
válaszol. Amit János 15:7 tanított, azt tanítja János 15:16 is. Isten a hívőket két okból 
választotta ki: először is azért, hogy elmenjenek és gyümölcsöt teremjenek; másodszor pedig 
azért, hogy akármit kérnek, Isten megválaszolja. Ebben a szövegösszefüggésben 
megválaszolja azt az imájukat, hogy gyümölcsözővé váljanak. A gyümölcsöt termő hívők 
mindenképpen részei Isten akaratának. 
 
g. János 16:23-24 
A hetedik rész János 16:23-24:  amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja 
néktek. 
Ez nem egyfajta „kitöltetlen csekk”, ami szerint Isten meg fog adni mindent, amit csak kértek, 
bármi legyen is az. A szövegkörnyezetben az örömről és a bánatról van szó (22. vers). A hívő 
öröme nagyon is része Isten kijelentett akaratának. Megválaszolja a kérést, mivel az ilyen ima 
is Isten akaratába esik. Amennyiben tehát az üdvösségünk vonatkozásában örömöt kérünk, 
meg is kapjuk azt. Ha a lelki életre kérünk örömöt, megkapjuk. Isten meg akarja válaszolni az 
efféle imákat. 
 
h. I. János 5:14-15 
A nyolcadik rész I. János 5:14-15. A 14. vers így szól: ha kérünk valamit az ő akarata szerint, 
meghallgat minket. 
Ez egy abszolút elv. Bármit, amit az akaratával összhangban kérünk, meghallgat. Az előző 
részek akármit kifejezése ebben a részben az ő akarata szerint kifejezésre korlátozódik. Tehát 
minden olyan dolog garantált, ami az ő akarata szerinti. Mindent, ami nem az ő akarata 
szerinti, megtagad. Ezért olyan fontos közösségben maradni az Úrral. Ezért olyan fontos 
ráébredni arra is, hogy Isten ígéretein állunk; s ezért olyan fontos megértenünk, hogy ezeket 
az ígéreteket sajátos feltételek korlátozzák. Az itt szereplő feltétel: az ő akarata szerint. 
A 15. vers így szól: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy 
megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle. 
A 15. versben is az akármit és a kéréseink, a melyeket kértünk kifejezéseket a 14. vers 
korlátozza: az imákat Isten akarata szerint kell elmondani. Ha azok Isten akarata szerintiek, 
akkor megkapjuk őket. Isten megválaszolja az ő akarata szerinti imákat. 
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Ebből a nyolc részből tevődnek össze az ima korábban megvitatott elvei. Isten minden olyan 
kérésre pozitív választ ad, amely összhangban áll céljaival, és a javunkat szolgálja. Isten 
akarata az, amit célul tűz ki és eltervez, amennyiben tehát az ő céljával és tervével 
összhangban kérünk valamit, a válasz „igen” lesz, ha pedig nem, akkor a válasz is „nem” lesz. 
Isten kötelezi magát arra, hogy minden olyan imát megválaszoljon, amely akaratának 
hatáskörébe esik. A közösség azt jelenti, hogy vágyainkat Isten akaratához igazítjuk. Amikor 
Isten akarata egyértelmű, vagy amikor egyértelmű ígéretünk van Istentől, bizalommal 
imádkozhatunk, és az ima válaszra talál.  
 
II. AZ IMA OBJEKTÍV FELTÉTELE 
 
A. Az elv 
Az objektív feltétel elve az, hogy az imát az Atyának kell címezni a Fiún keresztül, a 
Szentlélek által. 
Efézus 2:18 így szól: Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 
Ebben a versben a háromság mindhárom tagját megtaláljuk: mert Ő általa (a Fiún át) van 
menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Az ima tehát az Atyának szól a Fiún 
keresztül, a Szentlélek segítségével. 
A második rész Efézus 3:14-17: Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, hogy adja meg néktek az 
Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső 
emberben; hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; a szeretetben meggyökerezvén 
és alapot vevén… 
Itt is megemlítik mind a három tagot, és a lényeg itt is ugyanaz: az ima az Atyának szól, a 
Fiún keresztül, a Szentlélek segítségével.  
Ugyanezt az elvet tanítja a harmadik írásrész is, amely Kolossé 3:17-ben található: És 
mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében 
cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.  
Itt a háromság két tagját említik, ám a lényeg ugyanaz: az imáink Istenhez az Atyához 
szólnak, de a Fiún keresztül. 
 
B. Az Atya szerepe 
Minden imát Istennek, az Atyának kell címezni. E tekintetben három dolgot kell 
észrevennünk. 
 
1. Az egyetlen címzett Isten az Atya 
Először is, az imákat nem a Fiúhoz, a Lélekhez, vagy valaki máshoz kell intézni. Vannak, 
akik Apostolok cselekedetei 7:59 alapján megengedettnek tartják, ha az imákat a Fiúnak 
címezzük: …István, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én 
lelkemet!  
István természetesen közvetlenül az Úr Jézushoz szólt. Apostolok cselekedetei 7:59 valójában 
nem is ima, hanem a lélek és szellem átadása a halál pillanatában. Ráadásul István abban a 
pillanatban valóban látta Jesuát (Jézust) egy látásban. Így hát ez valójában nem is igazán ima. 
Nem találunk arra egyetlen példát sem, hogy az imát a Fiúhoz intézik. 
Az imát nem is a Szentlélekhez kell intézni. Nincs bibliai feljegyzés arról, hogy a 
Szentlélekhez intéztek volna imákat. Ezen felül angyalokhoz vagy szentekhez sem intézhetjük 
imáinkat. Ez is az Írással ellentétben állna. Az imát nem a Fiúhoz, nem a Szentlélekhez, nem 
az angyalokhoz és nem is a szentekhez kell intézni. 
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2. Ószövetségi imák 
A második dolog az Atyához intézett imával kapcsolatban az, hogy az Ószövetségben az 
imákat általánosságban Istenhez intézték. Az Ószövetségben nem létezett a háromság elve.  
Zsoltárok 5:3 így szól: …mert én hozzád imádkozom!  
Zsoltárok 42:9:… imádság az én életem Istenéhez.  
Zsoltárok 69:14: Én pedig néked könyörgök, oh Uram; 
Jeremiás 29:7: …és könyörögjetek érette az Úrnak;  
Az Ószövetségben az imákat általánosan egyszerűen Istenhez intézték. 
 
3. Újszövetségi imák 
A harmadik dolog az, hogy az újszövetségi kijelentés értelmében megtanuljuk, hogy az 
imákat most már közvetlenül az Atyához kell intézni. Az összes újszövetségi ima neki lett 
címezve.  
Máté 6:9: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. 
Lukács 11:2-ben az imák címzettje az Atya: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék 
meg a te neved. 
János 15:16-ban és 16:23-ban Jézus így szólt: …kérjetek az Atyától… 
Apostolok cselekedetei 4:24: Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék 
szavokat az Istenhez, és mondának: Urunk, te vagy az Isten…  
Efézus 1:16-17-ben Pál az imáját … a dicsőség Atyjának… címezte. 
Efézus 3:14 szerint: … Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja 
előtt. 
Végül Efézus 5:20: Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
nevében az Istennek és Atyának.  
 
Az Újszövetség egyértelmű tanítása az, hogy az imáinkat Istenhez, az Atyához kell intézni, és 
neki kell címezni őket. 
Az imaéletre a legnagyszerűbb példa maga Jesua, aki ugyan nem intézett önmagához imát, 
ám a Szentlélekhez intézhette volna őket, ha ez jogos lett volna. Ám sosem szólította meg 
imáival a Szentlelket; minden imája kifejezetten Istenhez az Atyához szólt.  
Erre János evangéliumának egyetlen fejezetében hat példát is találunk. Imája közben Jézus hat 
különböző alkalommal szólította meg az Atyát János 17:1,5,11,21,24 és 25-ben: 
 
Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd 
meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged… 
 
És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a mellyel bírtam te 
nálad a világ létele előtt. 
 
És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent 
Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 

 
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is 
egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. 
 
Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy 
megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ 
alapjának felvettetése előtt. 
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Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, 
hogy te küldtél engem;… 
Amennyiben tehát Jesua imaéletét követjük példaként, minden imát az Atyának címzünk. A 
helyes ima, a megfelelő ima, a szabályszerű ima az, amelyet Istenhez az Atyához címezünk. 
 
C. A Fiú szerepe 
A Fiú szerepe az, hogy az imát a Fiún keresztül kell imádkozni, vagyis a Fiú nevében. Ezzel 
kapcsolatban négy dolgot kell megjegyeznünk. 
 
1. A jelentés 
Mit jelent az, hogy „Jézus nevében” imádkozunk? Ez az eszköz, amely által imádkozunk. A 
Fiún keresztül. Az ő nevében imádkozni azt jelenti, hogy „az ő tekintélyében imádkozunk”. 
Tekintéllyel bírunk ahhoz, hogy Istenhez az Atyához forduljunk, s mivel Jesua adta nekünk 
ezt a tekintélyt, így Jesua nevében imádkozunk. 
Az „ő kedvéért” imádkozunk, ami Kolossé 3:17 szerint azt jelenti, hogy az „ő dicsőségéért”. 
Jézus nevében imádkozni tehát annyit tesz, hogy az ő tekintélyében imádkozunk, valamint az 
ő kedvéért, az ő dicsőségéért. 
Azt jelenti, hogy tiszteljük azt a személyt, akinek a nevében kérünk valamit, s ugyanezen az 
alapon adják meg kérésünket. Más szóval, amikor Jesua nevében közeledünk Istenhez az 
Atyához, akkor arra kérjük Istent, hogy ne a mi érdemeink miatt válaszolja meg az imáinkat, 
hanem Jézus érdemei miatt, akinek a nevében imádkozunk. Istentől azt kérjük, hogy 
Jesuához, a Fiúhoz fűződő kapcsolatunk miatt válaszolja meg az imánkat. 
Az Atyát azon az alapon kérjük, hogy a „Messiásban” vagyunk, hiszen a megváltásunk óta ez 
a helyzetünk. A Messiásban lévő új és felmagasztalt helyzetünk alapján imádkozunk. 
Jézus nevében imádkozni tehát azt jelenti, hogy az ő tekintélyében imádkozunk, őérte, és az ő 
dicsőségéért. 
 
2. Az Írások 
A Fiú szerepével kapcsolatban a második dolog az, hogy hatszor intenek minket arra, hogy 
Jesua nevében imádkozzunk. Mind a hat példa János evangéliumában található. 
 
a. János 14:13 
Az első János 14:13: És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy 
dicsőíttessék az Atya a Fiúban. 
Ebben a versben az ima közvetlen kapcsolatban áll a tevékenység véghezvitelével. Itt 
feltételes mód szerepel: csak akkor kapunk választ az imáinkra, ha Jézus nevében 
imádkozunk. 
 
b. János 14:14 
A második példa János 14:14: Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. 
Az azt szó olyan sajátos dologra utal, amit a feltétellel összhangban kérnek, s ezért megadatik. 
A feltétel pedig az, hogy az ő nevében imádkozzunk, és maga Jesua válaszol. 
 
c. János 15:16 
A harmadik példa János 15:16: … akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja 
néktek.  
Ebben az esetben az ima az Atyához irányul a Fiún nevében. Az Atya a saját cselekedeteit 
attól teszi függővé, hogy a kérés Jézus nevében történt-e. 
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d. János 16:23 
A negyedik példa János 16:23: …  a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, 
megadja néktek. 
 
e. János 16:24 
Az ötödik példa János 16:24:  Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: 
kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.  
Itt egy üdvtörténeti korszak megkülönböztetését látjuk. Eddig a pontig, amikor imádkoztak, 
nem Jesua nevében tették. Mostantól pedig épp így kell cselekedniük. Ez része a üdvtörténeti 
korszak váltásnak az ó és az új között, a törvény korszaka és a kegyelem korszaka között. 
 
f. János 16:26 
A hatodik intés János 16:26: Azon a napon az én nevemben kértek majd: … 
Ez a vers is az üdvtörténeti korszak váltást emeli ki. 
 
3. Kulcsfontosságú példa 
A Fiú szerepével kapcsolatban a harmadik pont olyasvalakinek a kulcsfontosságú példája, aki 
Jézus nevében imádkozott. 
Ezt Efézus 5:20-ban találjuk: … a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és 
Atyának. 
Figyeljük meg, hogy az ima Istenhez az Atyához szól, de a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
nevében. 
 
4. Az ima főpapja 
A Fiú szerepével kapcsolatos negyedik pont az, hogy a Messiás most az ima főpapja. Ezt két 
írásrész tanítja. 
 
a. Zsidó levél 4:14-16 
Az első a Zsidókhoz írt levél 4:14-16. A 14. vers lényege az, hogy most már van egy mennyei 
főpapunk. A 15. vers szerint a mennyben lévő főpap tudja, hogy milyen embernek lenni a 
földön. 
A 16. vers így szól: Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy 
irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. 
Mivel Jesua az ima főpapja, használnunk kell őt. 
 
b. I. János 2:1-2 
A második rész I. János 2:1-2, amely szerint most már van egy szószólónk az Atyánál. 
 
D. A Szentlélek szerepe 
A lényeg itt az, hogy az imádkozás a „Szentlélekben” történjen; a Szentlélek szolgáljon 
eszközül az imára. Itt is négy dolgot kell megjegyeznünk. 
 
1. A jelentés 
Először is, mit jelent a Szentlélek által, vagy a „Szentlélekben” imádkozni? Azt jelenti, hogy a 
Szentlélek „szférájában, működése alatt” imádkozunk, ugyanazokért a dolgokért, ugyanazon 
dolgok felől, ugyanannak a nevében, mint a Szentlélek. Ugyanazt kell imádkoznunk, amit a 
Szentlélek imádkozik. Azért garantált, hogy az ilyen imák választ nyernek, mert ugyanazt az 
imát imádkozzuk, amit ő. Amikor nem ezt tesszük, akkor lehet, hogy az imáink nem találnak 
válaszra. 
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2. Az Írások 
A második dolog, amire fel kell hívnunk a figyelmet a Lélek imában betöltött szerepe 
tekintetében, az Írások. Három írásrész tanít erről. 
 
a. Efézus 5:18-20 
Az első Efézus 5:18-20. A 18. vers így szól: teljesedjetek be Szent Lélekkel. Nem azt mondja, 
hogy imádkozzunk a Szentlélekhez, hanem azt, hogy amikor be vagyunk teljesedve a 
Szentlélekkel, akkor helyesen a Szentlélekre támaszkodunk imánk során.  
Ezért a 20. vers így szól: Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. 
Imánkat Istennek az Atyának kell címeznünk a Fiú nevében, ám az imáink a Szentlélekkel 
vannak összhangban. 
 
b. Efézus 6:18 
A második rész Efézus 6:18:… Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden 
időben a Lélek által… 
E rész szövegkörnyezete arról szól, hogy imádkozzunk a spirituális hadviselés területén. 
 
c. Júdás 20 
A harmadik rész Júdás 20… imádkozván Szent Lélek által. A szövegösszefüggés a hitbeli 
épülésről szól. Amikor a Szentlélek által imádkozunk a hitet építjük. 
 
3. A Szentlélek imája értünk 
A Szentlélek szerepével kapcsolatban a harmadik dolog az, hogy a Szentlélek velünk és 
értünk imádkozik. Róma 8:26-27 azt írja, hogy a Szentlélek imádkozik, hogy segítse az 
erőtlenségünket. A görög „segítség” szót kizárólag itt és Lukács 10:40-ben használja. A szó 
gyakorlati segítséget jelent. A Szentlélek gyakorlati segítséget nyújt nekünk az 
imaéletünkben. 
A gond az, hogy azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. A megoldás pedig az, hogy 
maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal (Róma 8:26).  
Az eredmény az, hogy aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata. Az Atya 
mindig válaszol a Szentlélek imáira. Ennek az oka, hogy maga a Lélek Isten szerint esedezik a 
szentekért (Róma 8:27).  
Galátzia 4:6 is ezt tanítja: kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt 
kiáltja: Abba, Atya!  
A Szentlélek értünk és velünk imádkozik. 
 
4. A következtetés 
Negyedszer, a Szentlélek imában betöltött szerepe két következtetéssel jár. Az első 
következtetés, nem kérjük az Atyát, hogy olyat tegyen, amit döntése szerint nem akar 
megtenni. A második következtetés az, hogy a Lélekben imádkozás ellentéte a testben 
imádkozás. 


