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A BIBLIAI IMÁDSÁGOK ÉRTÉKE 
 

BEVEZETŐ 
A. Amikor közbenjárok, szinte mindig használom a Bibliát. Az imádkozók, mint 

Jézus, Péter és Pál imái a mi szükségleteink miatt íródtak le. Ezen imákat én 
„apostoli imáknak” hívom, mert Jézus is, mint főapostol (Zsid 3,1) és az 
apostolok imái is a Szentlélek által születtek. A doxológiákat is beleértve kb. 
30 apostoli imádság van. 

B. Az apostoli imádságok értékes ajándékok az Egyház számára, mert Isten 
szívében születtek és adattak nekünk, mint az Ő szívének nyelvezete. Ő 
sohasem változik, így biztosak lehetünk abban, hogy ezek az imák még 
mindig égnek az Ő szívében. 

C. Ezek az imák garantáltak! Olyanok, mint a mennyben már aláírt csekkek, 
melyek csak arra várnak, hogy a földi társaláíró befizesse azt. Ezek az imák 
ma ugyanolyan fontosak, mint a korai Egyházban. 

 

AZ APOSTOLI IMÁDSÁGOK ISTEN-CENTRIKUSAK 
A. Minden újszövetségi imádság Istennek van címezve. Egy sincs közülük a 

gonosznak címezve. Az Isten-központú imádság az Újszövetségben látható 
modellt tükrözi vissza. Ezt a modellt használta a korai Egyház a démoni és 
kulturális erődítményekkel szembeni ellenállásra. (Ef 6,12; 2Kor 10,3-5) 

B. Jézus minden Bibliában lejegyzett imádsága a Mennyei Atya felé irányult. (Jn 
14,16; 17,5; 15,25) Jézus arra tanította a tanítványait, hogy az Atyát szólítsák 
meg az imáikban. (Mt 18,19; Lk 11,2) Az apostoli imádságok is arra tanítanak 
minket, hogy imáinkat mi is az Atyához címezzük. Pál is, a „háborús 
levelekben” azt írta az Efezusiaknak, hogy minden imádságukat az Atyának 
mondják. (Ef 1,16-17; 3,14; 16,20) 

 

AZ APOSTOLI IMÁDSÁGOK POZITÍVAK 
A. Az apostoli imádságok pozitív imák, melyek pozitív gondolatok formájában 

fejeződnek ki Isten felé, ahelyett, hogy a negatív dolgok eltávolítására 

fókuszálnának. Példaként: 

 Pál apostol azért imádkozott, hogy a szeretet bővelkedjék, ahelyett, 
hogy azt mondta volna, hogy a gyűlölet távozzék el. (Fil 1,9) 

 Azért imádkozott, hogy az egység valósuljon meg, ahelyett, hogy azt 
mondta volna, szűnjön meg a széthúzás. (Róm 15,13) 

 Azt kérte, hogy növekedjék a békesség, ahelyett, hogy azt mondta 
volna, hogy a félelem távozzék. 

 Nem imádkozott a bűn ellen, hanem azt kérte, hogy növekedjék a 
szentség, a tisztaság és a szeretet. (1Tessz 3,12-13) 

 Pálnak még az a kérése is, hogy megszabaduljon a gonosz emberek 
fogságából, arra fókuszál, hogy Isten népe szabadságra jusson, ahelyett, 
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hogy a gonoszok üldözését és munkájuk lerombolását helyezné 
előtérbe. (2Tessz 3,29) 

B. Isten azért inspirálta a „pozitív imákat”, mint újszövetségi imanormákat, hogy 
általuk megvalósuljon az egység és a szeretet az Egyházban. Néha vannak 
olyan imádságok, melyek az Egyház és annak vezetésének bűneire 
fókuszálnak, és emiatt ítélkezéssel és haraggal teltek. 

C. Az Úr tudta, hogy a pozitív töltetű imádság a negatív hanglejtésű fohászok 
helyett segíteni tudja a közbenjárók egységre jutását és gyógyulását, amikor az 
Egyházért imádkoznak. 

D. Az apostoli imádságok közbenjárásban való alkalmazása pozitív hatásokkal 

bír: 

 Segít fokozatosan pozitív érzelemgazdagságot kialakítani az 
imádkozóban, így a szívében több kegyelem és kedvesség alakul ki a 
gyülekezet gyengeségeit látva. 

 Segíthet nekünk a hitben való növekedésben is. Az apostoli imák jó 
teológiát nyújtanak nekünk egy győztes Egyház számára. Az apostoli 
imákat a Lélek adta az Egyháznak, így azok tartalmának imádkozása 
biztos, hogy nem marad válasz nélkül, azaz az Egyház hatalmas erővel, 
tisztasággal és egységben fog járni Jézus visszatérése előtt. 

 A pozitív imák előmozdítják az egységet, befolyásolják az érzelmeinket, 
és építik hitünket. Az Atya egy „Nagy Pszichológus”. Ő ezeket az 
imákat úgy alkotta, hogy általuk segítsen az emberi szíveknek a 
Szentlélek egységében, a hitben növekedve együtt dolgozni. 

 

AZ APOSTOLI IMÁK ÁLTALÁBAN AZ EGYHÁZ SZÁMÁRA ÍRÓDTAK 
A. Az apostoli imádságok túlnyomó többsége az Egyház megerősítésére 

fókuszál, és nem a társadalom elveszettségére vagy átalakulására. Ez nem azt 
jelenti, hogy Istent nem érdekli a társadalom problémája, és emiatt nem kell 
imádkoznunk ezekért. Az Újszövetség egyetlen imája, mely az elveszettek 
megváltására, megmenekülésére összpontosít, az Izraelért való ima. (Róm 
10,1) 

B. Miért fókuszál az apostoli imádságok többsége az Egyházra? Mert Isten 
elsődleges terve az, hogy az elveszetteket és a társadalmat az Egyház erővel és 

szeretettel való felkenése által érje el. Amikor az egész Egyházért imádkozunk 
egy városban, hogy növekedjen a szeretetben és erőben, az kihatással lesz az 
elveszettekre is. 

 Láthatjuk ezt a tényt az Efezusi Egyházért való munkában. Az Isten 
igéjének hirdetése akkora erővel volt jelen, hogy az átváltoztatta az 
egész várost (ApCsel 19,20). Isten stratégiája az volt, hogy egy nagy 
erővel felkent, nagy Egyház jöjjön létre, mely kihatással lesz egész 
Ázsiára. A Pál és munkatársai által Efezusban végzett munka egész 
Ázsiában hallatta magát. „Ez így tartott két esztendeig, úgyhogy Ázsia 
minden lakója, zsidó és görög egyaránt hallotta az Úr szavát. … Így az 
Úr szava egyre terjedt, s nagymértékben megszilárdult.” (ApCsel 
19,10.20) 
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C. Tekintettel a korabeli kommunikációs korlátozottságokra, nagy a 
valószínűsége annak, hogy Pál felkent prédikációját másoknak is tovább 
kellett adni, hogy az mindenhova eljusson. Amikor felkent prédikátorok 
hirdetik az Igét, az Egyház újjáéled és az igahirdetők kitartó munkája révén 
sok hitetlen jön Jézushoz. 

D. Nagyon jól tesszük, amikor az Egyház Lélek általi felkenésének növekedéséért 
imádkozunk, tudva azt, hogy biztosan bekövetkezik a betakarítás. Nincs 
hatalom, mely meg tudná akadályozni, hogy az elveszettek megtalálják Jézust, 
ha az Egyház újjáéled és egységben dolgozik a Lélek felkenetésében. 

E. Imádkozzunk tehát a lakóhelyünkön élő teljes Egyházért, nemcsak a saját 

szolgálatunkért és gyülekezetünkért! 

 Isten az egész Egyházat szereti – minden felekezetet és gyülekezetet, 
mely Jézus nevét hirdeti. Azt szeretné, hogy az övéi az egész Egyházat 
szeressék, és ne írjanak le semmilyen szolgálatot, hanem imádkozzanak 
értük. 

 Szeretjük azokat, akik következetesen imádkoznak. Isten tudja, hogy 

amint egyre rendszeresebben imádkozunk, annál inkább fogjuk 
szeretni az Egyházat. Az Ő stratégiája, hogy a közbenjárói szívei 
csatlakozzanak a város Egyházának szívéhez a következetes imádság 
által. 

 Könnyebben tudjuk szeretni a városunkban, nemzetünkben élő 
elveszetteket, mert többségüket nem ismerjük. Ellenben egyesek 
könnyen válnak frusztrálttá, ha a településükön élő Egyházért kell 
imádkozni, mert ismerik azokat. Ezért az Úr felszólít bennünket arra, 
hogy imádkozzunk az Egyházért, hogy a táradalom meg tudjon 
változni. 

F. Isten kiváló stratéga! Ő arra utasít bennünket, hogy imádkozzunk a 

betakarításért, kérve Őt, hogy nagy erővel támogassa meg az egész Egyházat. 
Nem véletlen, hogy az Újszövetség sorai az Egyháznak szólnak! 

 

A KÖZBENJÁRÁSUNK CÉLPONTJA 
A. Két elsődleges dolgot helyez Jézus a szívünkre, amikor közbenjárásunkkal az 

Atyához fordulunk. Imádságainkban azt kérjük, hogy a Szentlélek nagy erővel 

és igazsággal áradjon ki. 
 Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni 

gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a 
Szentlelket azoknak, akik kérik tőle. (Lk 11,13) 

 Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-
nappal hozzá kiáltanak? (Lk 18,7) 

B. Mint hívők, a Szentlelket már újjászületésünkkor megkaptuk, ezért ne azt 
kérjük imáinkban, hogy az Úr nekünk adjon többet belőle, hanem, hogy 
szabadon tudjon dolgozni bennünk és rajtunk keresztül kiáramlani. 

C. Az Írás úgy beszél az Egyházra kiáradó Szentlélek mértékéről, mint a 
„kegyelem mértéke”. Az Írásban ez a növekedés úgy jelenik meg, mint a 
„nagyobb kegyelem” (Jak 4,6), „nagy kegyelem” ApCsel 4,33), „bőséges kegyelem” 
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1Tim 1,14, a „kegyelem teljessége” (ApCsel 6,8), „növekedés a kegyelemben” (2Pét 
3,18, és „megsokszorozódó kegyelem” (2Pét 1,2) 

D. Imádkozunk az igazságosság nagyobb méretű kiáradásáért. Az 
igazságosságot úgy definiálhatjuk, hogy Isten a rossz dolgokat jóra fordítja. 
Az igazságszolgáltatásnak két oldala van: a megváltás és az ítélet. 

 Az igazságosság üdvösségének oldalát láthatjuk, amikor az 
emberek meggyógyulnak és megszabadulnak. 

 Az igazságosság ítéleti oldalát akkor látjuk, amikor a gonoszok, akik 
lázadnak Isten útjai ellen, megállítódnak és büntetésben 
részesülnek. 

 
 

HÁROM IMA-TÉMA 
Három imatémát használok, függetlenül attól, hogy milyen típusú imát ajánlok fel 
Istennek. Ez a három általános imatéma a Szentlélek ajándékainak, gyümölcseinek és 
bölcsességének felszabadítására irányul. A Biblia imáinak és ígéreteinek döntő része 
beleilleszkedik ezen három imatéma valamelyikébe. 
 

1. A Lélek ajándékai 
A Lélek ajándékainak nagyobb kiáradásáért mondott ima magába foglalja az Isten erejének 
nagyobb kiáradását, beleértve az Ő természetfeletti javait, gondoskodását és védelmét. 

 Kérjük Őt, hogy ereje nagyobb mértékben legyen jelen életünkben és az 
általunk imába foglaltak életében. 

 A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az 
egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás 
adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a 
Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. 
Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a 
szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket 
vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeli el ajándékul. (1Kor 12,7-10) 

 
2. A Lélek gyümölcsei 

Imádkozni a Lélek gyümölcseinek nagyobb kiáradásáért azt jelenti, hogy azt kérjük Istentől, 
hogy az Ő személyiségére formálódjon át mások élete, ahogy azt a Galata levélben 
imádkozzuk. (Gal 5,22-23) 

 Az egyik mód, ahogyan valakiért azért imádkozom, hogy a Lélek gyümölcsei 
betöltsék személyét, az, hogy kérem az Urat, hogy árassza rá a Lélek 
meggyőződését és a Lélek bölcsességét, és az Úr megújító erejét. Ítélkezés-
mentesen, az Úr igazságának megismerése által növekszik az Úr félelme, és nő 
a Jézus iránti elragadtatás, eredményezve az isteni személyiség kialakulását.  

 Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A 
bűnről, amiért nem hittek bennem. (Jn 16,8) 

 Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a 
bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek. (Ef 1,17) 
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3. A Lélek bölcsessége 
Amikor a Lélek bölcsességének nagyobb kiáradásáért imádkozunk, azt kérjük, hogy növekedjék 
a megismerés, az Úr terveibe való betekintés mértéke, és akaratának és szavának másokra való 
kiterjedése. 

 Pál sokat imádkozott azért, hogy másokra áradjon ki az Úr bölcsessége (Kol 
1,9-10). 

 A bölcsességért való imádság magába foglalja az álmok és látások Lélek általi 
megjelenését, mely útmutatást fog tudni adni az Úr tervei iránt városunk, 
nemzetünk, gazdaságunk, egyházunk számára. (ApCsel 2,17-19) 

 

 
Ezen három imatéma lefedi a legtöbb bibliai ígéretet, melyek az emberekért, 
helyekért hangzanak el. Évek alatt készítettem egy imalistát ezen három ima-téma 
alapján a könyörgéseimhez. Ezeket használom mintegy hálóba ágyazva mind a mai 
napig, amikor kérem a Lélek ajándékait, gyümölcseit és bölcsességét a magam és 
mások javára. 
 

A BIBLIAI IMÁDSÁGOK ALKALMAZÁSA A SZEMÉLYES 

IMAÉLETBEN 
 

A három téma a saját imalistámban 
 

A. Évek alatt kialakítottam a saját imalistámat ezen fenti három imatéma alapján. 
Más szóval imádkozom közbenjárásaim alatt a Lélek ajándékainak, 
gyümölcseinek és bölcsességének nagyobb kiáradásáért személyekre és 
helyekre vonatkoztatva; amikor személyes kéréseket imádkozom, vagy 
amikor megkérem a Szentlelket, hogy segítsen nekem szeretni, 
engedelmeskedni és imádni Jézust. 

B. Több mint 30 éve használom ezeket a témákat a személyes imaéletemben és a 
másokért végzett közbenjárásomban, mintegy “rácsot” segítségképpen. 
Rájöttem, hogy szinte minden imakérés beilleszthető ebbe a három imatéma 
egyikébe. 
 

1. Kérem, hogy Isten gyümölcse vagy személyisége szülessen meg az 
emberekben, ahogyan a Lélek bűnbánatra indítja és elvezeti őket az Isten 
ismeretére, majd nagymértékben felszabadítja bennük az Úr félelmét. 

2. Kérem az Isten bölcsességét rájuk, hogy az Úr akaratában tudjanak járni 
és az Ő tetszése szerint tervezzék életüket. 

 
 


