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Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved. Jőjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképen a
mennyben, azonképen e földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként.
És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, a kik nékünk
adósok. És ne vígy minket kisértetbe; Lukács 11:2-4
Folytatjuk az ima témájának különböző szempontjaival. A tanulmány két fő kategóriát
tartalmaz. Először az ima alkotóelemeiről beszélünk, aztán pedig az ima tartalmáról.
I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI
Az imának kilenc meghatározott alkotóeleme van.
A. Imádat
Mi az imádat? Az imádat az, amikor szeretetben dicséretet adok Istennek azért, ami és
amilyen. Jó példa az imádat (worship) megértésére a szó régi angol formája, a „worthship”,
vagyis az érték dicsérete. Mi az imádat? Az imádattal azt fejezzük ki Isten felé, hogy ő
mennyit ér, megvalljuk neki, hogy mennyit ér nekünk.
Az imádat tehát a dicséret szeretetteljes kifejezése Isten felé azért, ami és amilyen. Ezt látjuk
Zsoltárok 45:1-8-ban, Zsoltárok 138:3-ban, János 4:24-ben, és Filippi 3:3-ban.
Arra is szeretnénk rámutatni, hogy az imádattal együtt jár az alávetettség elve is, hogy térdre
borulunk. A térdre borulás és az imádat gyakran együtt jár az alávetettség elve, és az
alávetettség imában játszott szerepe miatt. Ennek példáit látjuk Dániel 3:10-ben, Zsoltárok
95:6-7-ben, Máté 4:9-10-ben, és Apostolok Cselekedetei 10:25-ben.
B. Csodálat
(A magyarban többnyire ezt is imádatnak fordítják.)
Az ima második összetevője a csodálat.
Jézus példaként adott imájában ez jelentette azt, amikor azt mondta, hogy „szenteltessék meg
a te neved.” Istent csodálni azt jelenti, hogy dicsérjük őt. A csodálat kicsit különbözik az
imádattól. Az imádat Isten értékének ismeretét hangsúlyozza és jelenti ki, ám a csodálat
egyszerűen csupán dicséri azt, aki és ami Isten, és nem feltétlenül kapcsolódik hozzá annak
fogalma, hogy mennyire értékes, vagy méltó. A csodálat az egyén imájának része kell, hogy
legyen. Ez I. Krónika 29:11, Apostolok Cselekedetei 2:46, 16:25, Zsidókhoz írt levél 13:15,
és Jelenések 4:11 lényege.
Dicsérnünk kell Istent, és azokból az írásrészekből, ahol az imában jelenlévő csodálat
szerepel, megtudhatjuk, hogy legalább hat dologért dicsérhetjük Istent.
1. Istent önmagáért dicsérhetjük; dicsérjük Istent azért, aki és ami, ahogyan azt Zsoltárok 8:2ben, 18:4-ben, és 32-ben tették az emberek.
2. Dicsérjük Istent a teremtésért. Amint körbetekintünk a világegyetemben, látjuk, milyen
hatalmas az. Ez olyan dolog, amiért dicsérnünk kellene Istent, ahogyan azt a 19., 24., 29. és
104. Zsoltárban látjuk. Ezek olyan zsoltárok, amelyek csodálattal dicsérik Istent.
3. Dicsérjük Istent az ő Igéjéért. A leghosszabb zsoltár a 119-es, és az egész zsoltáron
végigfutó, kizárólagos téma az, hogy a zsoltáríró dicséri Istent az ő Igéjéért.
4. Dicsérjük Istent az üdvösségünkért. Folyamatosan hálásaknak kell lennünk azért, hogy
megmenekültünk a bűntől, Sátántól, a pokoltól, a tűznek tavától. I. Péter 1:1-9 versében és
Jelenések 5:9-10-ben látjuk, ahogyan emberek az üdvösségük miatt dicsérik Istent.
5. Dicsérjük Istent az értünk tett cselekedeteiért, azért, ahogyan közbeavatkozik értünk. Ezt
látjuk a 40. Zsoltár 1-3. versében és II. Korinthus 1:8-11-ben.
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6. Dicsérjük Istent a többi emberért. A Rómabeliekhez írt levél 16. fejezetében Pál
folyamatosan dicséri Istent azokért az emberekért, akiknek valamilyen szerepük vagy
befolyásuk volt Pál életében.
Csodálattal kell tehát Istent dicsérnünk bizonyos dolgokért, s ezeknek rendszeresen
imaéletünk részét kell képezniük.
C. Hálaadás
Az ima harmadik alkotóeleme a hálaadás.
A hálaadás imaéletünk fő alkotóeleme kell, hogy legyen, ahogyan ezt a tanítást látjuk is
számos fejezetben. Zsoltárok 103:2, 136:1 Isten szeretetét és kedvességét ismeri el hálásan.
Zsoltárok 118:1, Lukács 10:21, János 11:41, Efézus 5:20, Filippi 4:6, I. Thesszalonika 5:18
nagyon szépen leírja, hogy minden körülményben adjunk hálát Istennek, bármilyen
helyzetben is találjuk magunkat, Istennek kell hálát adnunk. I. Timóteus 2:1 és Zsidókhoz írt
levél 13:15 azt a tényt hangsúlyozzák, hogy a hálaadásnak imaéletünk fő alkotóelemének kell
lennie.
Ezek mellett a részek mellett, amelyek arról a tanról írnak, hogy a hálaadásnak imaéletünk fő
alkotóelemeként kell szerepelnie, arra is találunk példát az Írásban, amikor emberek
imádkoznak, és hálát adnak Istennek imájuk részeként. Ilyen példák Máté 11:25, János 11:41,
Róma 1:8, I. Korinthus 1:4, Efézus 1:15-16, 5:20, Filippi 1:3, Kolossé 1:3, I. Thesszalonika
1:2, 3:9, 5:17-18, II. Thesszalonika 1:3, 2:13 és II. Timóteus 1:3. Mindezek arra példák, hogy
az ima fő alkotóeleme a hálaadás.
D. Bűnvallás
Az ima negyedik alkotóeleme a bűnvallás.
A bűnök megvallása imánk fő összetevője. Ezt tanítja I. Királyok 8:47, Ezsdrás 9:5-10:1,
Nehémiás 9:6-7, Zsoltárok 32:5, 51:3-6,19, Dániel 9:3-19, Zsidókhoz írt levél 10:32, és I.
János 1:9. A bűnvallás imánk nagyon fontos alkotóeleme.
E. Alávetettség
Az ima ötödik alkotóeleme az alávetettség.
A Zsoltárok 31:6-ban látottakhoz hasonlóan hajlandóaknak kell lennünk alávetnünk magunkat
Isten tekintélyének az imában. Az alávetettség is az ima alkotóeleme.
F. Elkötelezettség a jövőbeli engedelmességre
Az ima hatodik alkotóeleme a jövőbeli engedelmességre való elkötelezettség.
Ezt Zsoltárok 80:19-ben látjuk, hiszen nem csak a jelenben kell engedelmeskednünk – ami az
alávetettséget jelenti –, hanem a jövőben is. Szánjuk el magunkat arra, hogy úgy
engedelmeskedünk a jövőben is az Úrnak, ahogyan most.
G. Közbenjárás
Az ima hetedik alkotóeleme a közbenjárás.
Sámuel 12:23-ban, Jób 42:8-ban, Apostolok Cselekedetei 12:5-ben, I. Timóteus 2:1-ben látjuk
ezt. Ez a négy rész egyértelműen azt tanítja, hogy a közbenjárás az ima alkotóeleme. Ezeken a
megerősítő kijelentéseken kívül példákat is látunk. Efézus 3:14-19-ben arról olvasunk, hogy
Pál közbenjárt lelki jólétükért, Filippi 1:9-ben pedig Pál közbenjár a filippibeliek lelki
növekedéséért.
H. Könyörgés
Az ima nyolcadik alkotóeleme a könyörgés.
Ezt Efézus 6:18-ben és I. Timóteus 2:1-ben találjuk.
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I. Esedezés vagy kérések
Az ima kilencedik alkotóeleme az esedezés vagy kérések.
Ez kifejezetten a saját esedezéseinkre vagy kéréseinkre utal, amire szintén az ima megfelelő
csatorna. Ezt tanítja Dániel 2:17-18, 9:16-19, Máté 7:7-12, Apostolok Cselekedetei 4:29-30,
és Filippi 4:6.
II. AZ IMA TARTALMA
Ezt négy pontban vitatjuk meg.
A. A tartalom terjedelme
Imaéletünkben milyen hosszú, milyen terjedelmű legyen a tartalom? Egyszerűen szólva
mindenért képesnek kell lennünk imádkozni, bármiért, legyen az kis vagy nagy dolog, akár az
életünk minden egyes részletéért. Más szóval, nincs semmilyen korlátozás az ima tartalmának
terjedelmét tekintve. Imádkozhatunk jóformán bármiért, az élet minden egyes részletéért.
B. A tartalom elemei és vázlata
Az imánk tartalmának elemei és vázlata a minta ima. A mintaimát itt foglaljuk össze. Lukács
11:1-4-ben található.
„És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő
tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképen János is tanította az ő
tanítványait. Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a
mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jőjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod,
miképen a mennyben, azonképen e földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk
naponként. És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, a
kik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.”
A mintául szolgáló imát hat pontban összegezzük.
1. Az imát Istennek az Atyának kell címezni, azt mondja: „Mi Atyánk”.
2. Meg kell szentelnünk Istent, „szenteltessék meg a te neved”. Ekkor alkalmazzuk azokat a
dolgokat, amiket korábban megemlítettünk, mint a csodálatot, az imádatot, és az ilyen
természetű dolgokat.
3. „Jőjjön el a te országod.” Imádkozunk a királyság, az ország programjáért. Ide tartoznak a
jövőbeli dolgok. Imádkozunk az elragadtatásért, Jeruzsálem békéjéért, a zsidó emberek
üdvösségéért. A királyság program része a személyes program is, itt imádkozhatunk
egyénekért, imádkozunk a lelkipásztorunkért, a bibliatanítónkért, a misszionáriusokért, akiket
támogatunk, a barátok és rokonok megtéréséért, akik még megváltatlanok.
4. „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként”. Ezen a ponton imádkozunk
saját, egyéni szükségleteinkért. Imádkozunk a pénzért, amiből ennivalót vehetünk, azért, hogy
kifizethessük a házunk, autónk, hitelkártyáink törlesztő részleteit, s minden ehhez hasonlót.
5. Az ima ötödik része a bűnök megvallásával kapcsolatos, „bocsásd meg nékünk a mi
bűneinket.” Ekkor alkalmazzuk I. János 1:9-et „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy
megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.”
6. Az ima vázlatában a hatodik elem a spirituális hadviselést illető ima: „ne vígy minket
kisértetbe.” Ekkor imádkozunk lelki győzelemért a világ, a test, az ördög, és a démoni
seregek ellen.
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C. A tartalom szervezettsége
A harmadik dolog az ima tartalmával kapcsolatban az ima szervezettségére vonatkozik.
Próbáljuk kerülni azt, hogy véletlenszerűen, rendszertelenül imádkozunk. Szervezetten kell
imádkoznunk, és a tartalom szervezettségére a legjobb példa Jézus híres, János 17-ben
található imája. Korábban rámutattunk bizonyos dolgokra ezzel az imával kapcsolatban,
láttuk, hogy hat különböző alkalommal egyértelműen az Atyának címzi az imáját, és az imént
említett hat különböző elem megtalálható ebben az imában is. Imádkozik a tanítványokért,
hogy azok ne foglalatoskodjanak a világ bűneiben, imádkozik a gonosztól való szabadulásért,
és az összes többi elemért. Ez az ima világosan, három részben szervezett.
1. Az 1-8. versekben Jézus kizárólag magára vonatkozóan imádkozott.
2. A 9-19. versekben kifejezetten a tizenegy tanítványért imádkozott, akik még vele voltak.
3. A 20-26. versekben imádkozott a többi emberért, kifejezetten azokért, akik megváltó hitre
jutnak a tizenegy apostol bizonysága és szolgálata révén.
Világosan látjuk, hogy Jézus imája rendezett volt.
A tartalom terjedelmét illetően bármiért imádkozhatunk, bármilyen apró vagy nagy dologért
az élet minden részletében; másodszor, a tartalom terjedelmének mintáját Lukács 11:1-4
példájára kell alapoznunk; és harmadszor, amint végigmegyünk a vázlaton, az imáinknak
rendezettnek kell lennie. A saját imáimat Lukács 11:1-4 mintájára szerveztem, és úgy
találtam, hogy bármely kérésem beleillik ezen ima valamelyik kategóriájába. Nincs azzal
semmi baj, ha néha egy két imát csak „fellövünk”, de a pusztán rögtönzött imáknak és a
rendezett imáknak egyensúlyban kell lenniük; Jézus imái egyértelműen szervezettek,
rendezettek voltak.
D. Konkrét elemek
Az ima tartalmában milyen konkrét elemeket találunk? Mit mond a Biblia, milyen konkrét
dolgokért kell és lehet imádkoznunk? Összességében húsz ilyen elem van.
1. Általánosságban minden emberért kell imádkoznunk, ahogyan azt I. Timóteus 2:1
tanítja, ahol is Pál azt mondja, hogy minden emberért mindenhol imádkozzunk. Itt a hangsúly
a mindenféle embereken van, nem imádkozhatunk a világon minden egyes egyénért, ám
hajlandóaknak kell lennünk mindenféle, minden típusú emberért imádkozni.
2. I. Timóteus 2:1-2 szerint imádkoznunk kell az vezetőkért. Politikai hovatartozásunktól
függetlenül imádkoznunk kell az ország vezetőjéért (miniszterelnök), és annak a városnak a
polgármesteréért, ahol élünk. Imádkoznunk kell a kormány vezetőiért.
3. Imádkoznunk kell Izrael üdvösségéért is. Ez nagyon fontos része az imának, imádkozzunk
Izrael üdvösségéért. Ezt Zsoltárok 122:6, Ézsaiás 62:6-7, Róma 10:1 tanítja. Ezek az
írásrészek egyértelműen kiemelik a zsidó nép üdvösségéért való imádkozás fontosságát.
4. Imádkoznunk kell a nem hívők helytelen cselekedeteiért. Ahelyett, hogy negatívan
visszavágnánk a nem hívők ellenünk elkövetett tetteire, és megkeserednénk ezek miatt,
imádkozzunk a nem hívők helytelen cselekedeteiért. Erről Lukács 23:34 világosan tanít,
amikor Jézus imádkozott azokért, akik megfeszítették, valamint Apostolok Cselekedetei 7:16,
amikor Istvánt megkövezték – amit egyértelműen nem hívők tettek –, ő kifejezetten az
üdvösségükért imádkozott.
5. Imádkoznunk kell az ellenségeinkért és üldözőinkért. Ezt az Írás két részében látjuk:
Az első Máté 5:44-48, ahol Jézus azt mondja: „Én pedig azt mondom néktek” – amitől
hangsúlyossá válik a mondandója. Azt jelenti, hogy Jézus olyasvalamit készül mondani, ami
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határozott útmutatást ad. „Imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.” Az
ima itt kifejezetten a nem hívőkért történik. Folyamatosan imádkoznunk kell az üldözőinkért,
még akkor is, amikor gyötörnek minket; mindaddig imádkoznunk kell értük, amíg üldöznek
minket. Imádkoznunk kell az ő javukra, meg kell alapoznunk azt a tényt, hogy Isten
gyermekei vagyunk, s Isten igaz gyermekeiként imádkozunk az ellenségeinkért.
A másik rész, ami ugyanezt tanítja Lukács 6:27-28, ahol Jézus azt mondja: „imádkozzatok
azokért, a kik titeket háborgatnak”. Az imádkozzatok azokért – ez a hitetleneket jelenti, a
háborgatás szó pedig azt, hogy sértegetnek, inzultálnak. Ha zaklatnak, vagy sértegetnek a
hited miatt, akkor imádkozz azokért, akik ebben vétkesek.
6. Imádkoznunk kell az összes szentért, minden hívőtársunkért Efézus 6:18, Filippi 1:9, és
Kolossé 1:9-11 szerint.
7. Imádkoznunk kell az új hívőkért. Ha bárkit a bukás veszélye fenyeget, akkor azok az új
hívők, a hithez újonnan megtérők I. Thesszalonika 3:9-13 és II. Thesszalonika1:11-12 szerint.
8. Imádkoznunk kell a visszacsúszott (eltévelyedett) hívőkért. I. János 5:16 szerint
imádkoznunk kell azokért a hívőkért, akik visszacsúsztak (eltévelyedtek).
9. Imádkoznunk kell a szolgálatban lévő emberekért. Ezt I. Thesszalonika 5:25 és Efézus
6:19-20 tanítja. Imádkozzunk a lelkipásztorokért. Imádkozzunk azért, hogy az evangélium
előmenetelére szólhassanak. Imádkozzunk, hogy a tanításban, az Ige hirdetésében és
megismertetésében bátrak legyenek.
10. Imádkoznunk kell a misszionáriusainkért, és minden evangelizációs erőfeszítésért. Ez
Kolossé 4:3 és II. Thesszalonika 3:1 lényege. Imádkozzunk a misszionáriusainkért, és minden
evangelizációs erőfeszítésért.
11. Imádkoznunk kell a munkásokért. Imádkozzunk, hogy Isten több evangélistát és
misszionáriust küldjön. Erről két rész is ír:
Mindenekelőtt Máté 9:38, amely szerint „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön
munkásokat az ő aratásába”. Imádkoznunk kell az evangélista munkaerő növekedéséért. Az
imádkozás itt a megváltatlanok megtérésére vonatkozik, ami maga az aratás.
A másik rész Lukács 10:1-2. Az első versben a tanítványokat kettesével küldték ki, a második
versben pedig ugyanazt az imát látjuk, mint Máté 9:38-ban, ám ebben a szövegkörnyezetben a
lényeg az, hogy azok, akik imádkoznak a munkásokért, legyenek hajlandóak maguk is
munkásokká válni.
12. Imádkoznunk kell azért, hogy bizonyos szenteket láthassunk és közösségben lehessünk
velük. Nagyon is valós ok az imára az, ha együtt akarsz lenni olyan hívőtársakkal, akiket
ismersz, de el lettetek választva egymástól. Ez Róma 1:9-12 és I. Thesszalonika 3:10 lényege.
13. I. Krónika 29:18-19 szerint imádkoznunk kell a gyermekeinkért. Ha vannak
gyermekeink, Isten nagyon nehéz felelősséget adott nekünk, és ennek a felelősségnek az ima
eszközén át kell megfelelnünk.
14. Imádkoznunk kell a biztonságért, különösen misszionárius társaink biztonságáért. Ezt
II. Thesszalonika 3:2-ben látjuk.
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15. Imádkoznunk kell bölcsességért. Amikor különféle helyzetekkel kerülünk szembe,
bölcsességre van szükségünk. Meg kell tanulnunk imádkozni a bölcsességért.
16. Imádkoznunk kell a szenvedésért. Amikor szenvedünk, vagy azt látjuk, hogy mások
szenvednek, imádkoznunk kell a szenvedés részleteiért, akár magunkról, akár másokról van
szó Jakab 5:13 szerint.
17. Imádkoznunk a betegségek felől. Ezt Jakab 5:14-16 tanítja. A 14. versben ha valaki beteg,
a gyülekezet vénjeiért kell küldetnie, hogy azok imádkozhassanak a betegségéért. A 15. vers
szerint itt olyan betegségről van szó, ami meghatározott bűn eredménye. Az ilyen esetekben a
16. vers azt ígéri, hogy az imák válaszra találnak és a gyógyulás valóban garantált. Ha a
betegség emberi múlandóság következménye, akkor nincs arra garancia, hogy
meggyógyulnak a betegségből, amennyiben azonban a betegség egy meghatározott bűnre
adott isteni fegyelmezés eredménye, ezt a bűnt megvallják, és a vének imádkoznak a betegért,
kizárólag ezekben az esetekben a gyógyulás garantált.
18. Imádkoznunk kell az általunk átélt válság közepette, vagy annak légkörében. Zsoltárok
102:7 és Jakab 5:14 ezt tanítja.
19. Imádkoznunk kell önmagunkért. Minden jogunk megvan ahhoz, hogy magunkért
imádkozzunk. Mindkét szövetség tanít erről. Az Ószövetségben I. Krónika 4:10 és Zsoltárok
106:4-5, az Újszövetségben pedig II. Korinthus 12:7-8 és Zsidókhoz írt levél 5:7. Az imában
igenis jogos kérés önmagunkért imádkozni.
20. Imádkoznunk kell a diaszpórában élő zsidókért. A diaszpóra vagy szétszóratás szó
azokra a zsidókra utal, akik Izrael földjén kívül élnek. Jeremiás 29:7-ben látjuk, hogy a
diaszpóráért imádkozni érvényes, jogos ima. Ebben a versben kifejezetten a diaszpórában élő
zsidó hívőkről van szó. Amikor a zsidók Izrael földjén kívül élnek, – számos ilyen zsidó
ember és zsidó hívő van, igazság szerint a zsidók és zsidó hívők többsége Izraelen kívül él –,
különösen a zsidó hívőknek kell alkalmazniuk Jeremiás 29:7-et. Imádkozniuk kell annak a
helynek a békéjéért, ahol letelepedtek. Azok a zsidó hívők, akik hozzám hasonlóan az
Egyesült Államokban élnek, az egyik meghatározott dolog, amiért imádkozniuk kell, annak a
helynek a békéje, ahol laknak; az Egyesült Államok békéjéért. A zsidó hívőknek, akik más
országban élnek, azoknak az országoknak a békességéért kell imádkozniuk.
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