
Imádkoznunk kell másokért és magunkért is. Nem ismerjük mindig a másik
személy körülményeit, ezért helyezzük a dolgokat Isten kezébe, mert tudja, mi a
legjobb számukra. Ő tudja, hogy van-e életükben valami, ami miatt nem válaszol-
hat imájukra. Az ő akaratuk ellenére nem fog tenni semmit.

17. Mit kerüljünk ima közben? Hol a legjobb imádkozni?

Máté 6:5-7
Jézus bátorít minket, hogy Istent Atyánkként szólítsuk meg. Betanult, ismételgetett,
mások által írt imádságok nem az igaziak. Jézus ezeket „hiábavaló ismétlés”-
nek nevezi. Se ne hivalkodjunk imáinkkal! Az ima a legjobb Barátunkkal való
magánbeszélgetésünk. Amellett, hogy szobánkban beszélgetünk Vele,
gondolatainkat bármikor Hozzá fordíthatjuk otthon, az utcán, munka közben,
bárhol.
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4. Az ima

Az ima szívünk megnyitása Isten, mint legjobb barátunk felé. Nem Istent
hozza le hozzánk, hanem minket emel fel Őhozzá. Az ima kulcs a hit
kezében a menny tárházainak megnyitására, ahol mennyei Atyánk kime-
ríthetetlen forrásait tárolja. Isten készségesebben meghallgat minket, mint
ahogy mi kérünk.
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1. Mit mondhatunk el Istennek imában?

Zsoltárok 62:9

2. Meghallgatja Isten az imáinkat?

Zsoltárok 34:5,7

3. Hogyan imádkozzunk?

Márk 11:24

4. Kérhetünk-e Istentől néha rosszat?

Jakab 4:3
Sose legyenek imáink önzőek.

5. Milyen példát adott Jézus az imában?

Máté 26:39,42
Isten tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Szeretetéből fakadóan nem válaszol
az olyan kérésre, ami ártana nekünk.

6. Mivel segít abban Isten, hogy hozzá hasonlókká váljunk?

2Péter 1:4
A Biblia Istennek legalább 3573 ígéretét rejti.

7. Biztosak lehetünk, hogy Isten valóra váltja ígéreteit?

4Mózes 23:19

8. Mely imákra válaszol Isten bizonyosan?

1János 5:14
Isten ígéretei akaratát tükrözik. Ima által akaratunkat összhangba hozzuk az
Övével.

9. Mi akadályozza Istent imáink meghallgatásában?

Zsoltárok 66:18
Létfontosságú, hogy elkövetett bűneinket megvalljuk.

10. Milyen Isten előtt az olyanok imája, akik elutasítják a törvénye iránti
engedelmességet?

Példabeszédek 28:9

11. Amellett, hogy elmondjuk kérésünket, mit mondjunk még imáinkban?

Filippi 4:6
Olvassa el Lukács 17:11-19 verseit, amelyek bemutatják Jézus szomorúságát
azok felett, akik elfelejtik megköszönni a segítséget.

12. Kihez imádkozzunk?

Lukács 11:2

13. Mivel a bűn az Ő ellenségeivé tett, ki által imádkozzunk Istenhez?

János 15:16
Azért imádkozzunk Jézus nevében Istenhez, mert Jézus bűneinkért hozott halála
által lehetséges csak Istenhez jönni.

14. Abbahagyjuk-e az imát, amikor nem tapasztalunk azonnali választ?

Lukács 18:1

15. Jogunk van-e Istentől kérni bármit?

Máté 7:7-11
Isten kedves és bőkezű, és meg akarja nekünk adni, amit ígért. Ő sokkal készsége-
sebb a meghallgatásban, mint mi a kérésben.

16. Imádkozzunk másokért is úgy, mint magunkért?

Jakab 5:16




