Imádság
Alapige: Lukács evangéliuma 11 rész: 9 - 10 vers
Bevezetés:
-

A kéréseinket hálaadással kell vinnünk az Élő Isten elé a Jézus nevében, aki közbenjáró ember és Isten között.

Tárgyalás:
-

Zsidókhoz írt levél 7 rész: 25 vers (Jézus imádkozik értünk és az Atya meghallgatja az imádságát, mert amikor
a földön járt, engedelmességet tanúsított.)
Mit Mondott Jézus, hogyan kell imádkozni, és Ő hogyan imádkozott.

-

-

-

Máté evangéliuma 6 rész: 5 - 13 vers (A Miatyánk imádságra, Jézus tanított minket. Nagyon fontos, hogy a
közösségi imaélet és imaerő alapja, az egyéni imaélet, melyet a „belső szobánkban” kell gyakorolnunk.
Imádkozáskor az Élő Isten előtt vagyunk. Ha segítséget remélünk, akkor csakis a szívből elmondott imára
alapozhatunk.)
Máté evangéliuma 26 rész: 39 - 42 vers (Legyen meg a Te akaratod, test és a lélek állandó harca, ahol az ima
segít a hívőnek. Jézus a szenvedések között is engedelmességet mutatott. A szívből jövő imában sokszor az a
legnehezebb, hogy teljesen Istenre tudjuk bízni a kérésünket. Nagyon nehéz kimondani, hogy „de legyen meg a
Te akaratod”.)
Lukács evangéliuma 6 rész: 12 - 13 vers (Jézus egész éjjel imádkozott mielőtt kiválasztotta a tizenkettőt.
Jézus mindenben példát mutatott nékünk, semmi olyat nem kér, amit Ő előtte ne élt volna át!)
Zsidókhoz írt levél 5 rész: 5 – 10 vers (Jézus imában járult az Atya elé és meghallgattatott azért, mert
istenfélelem volt a szívében, megalázta magát az Isten előtt, és engedelmesen cselekedte az Isten akaratát. Így
lett Ő maga tökéletes, nekünk pedig – ha engedelmeskedünk – örök üdvösség szerzője.)
Példák és ismérvek a Bibliából az imádság kapcsán.

-

Zsoltárok könyve 51 rész: 12 vers (Dávid miután Bethsábéval vétkezett, tiszta szívet is kért az Úrtól, mert
tudta, hogy e nélkül, még imádkozni sem tud úgy, hogy az eljusson az Isten színe elé.)
Zsoltárok könyve 134 rész (Felemelt kezekkel, Isten dicsőítésére buzdít a zsoltár írója.)
János első levele 3 rész: 22 - 23 vers (Ha mi figyelünk Istenre, Ő is figyel ránk. Isten azt parancsolja nekünk,
hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.)
János első levele 5 rész: 14 - 16 vers (Kötelességünk egymásért imádkozni. )
Lukács evangéliuma 11 rész: 13 vers (Ha engedünk, akkor kérhetünk Szent Lelket, és a Szent Lélek
segítségünkre van, amikor Isten elé visszük kéréseinket a Jézus nevében. )
Ézsaiás könyve 1 rész: 15 vers (Nem minden imát hallgat meg az Úr. Megtérés, engedelmesség a jónak
cselekvése a külsőségek helyett.)
Zsoltárok könyve 145 rész: 18 – 19 vers (Az Úr meghallgatja az Őt félőknek kívánságát, közel van ahhoz, aki
féli az Istent.)
Filippibeliekhez írott levél 4 rész: 13 vers (Meghallgatja vagy megerősít.)
Márk evangéliuma 14 rész: 38 vers (A test nagyon nagy ellenfél, egy pillanatnyi kihagyás is elég a botláshoz.)
A hit szerepe az imádságban.

-

Zsidókhoz írt levél 11 rész: 6 vers (Hit nélkül nem megy: „Azért a hit, hallásból van, a hallás pedig Isten igéje
által.”)
Márk evangéliuma 11 rész: 24 vers (Ha imádkozunk, higgyük el, hogy az Istennek van hatalma
megcselekedni, amit kérünk.)

Összegzés:
-

Az imádsághoz kell: hit, alázat, engedelmesség, tiszta szív, állhatatosság. Ha ezek megvannak, akkor: Az
Atyához kell imádkozni a Jézus nevében. Először mindig hálaadás és dicséret. Jézus nevében vigyük a
kéréseinket az Úr elé. Ha befejeztük az imádságot, mindig mondjuk el, hogy legyen meg a Te akaratod.
Zárásképpen mondjuk el a Miatyánkot.

Befejezés:
Záró ige: Júdás Apostol levele 20 – 21 vers

