
P. Marian Józsi – 2016. április 
 
Drága Kötéltartók! 
 
Kérlek imádkozzatok értem, itt Kínában 7 óra múlva prédikálni fogok az IMÁRÓL: 
Jézusra fogunk tekinteni. Neki csodálatos imaélete volt. Jézus tanított imádkozni, élte 
az imát, folyamatos közössége volt az Atyával. Erre bíztatta a tanítványait is, de azok 
gyengék voltak. 
 
De éretté váltak! Cselekedetek 2-ben a tanítványok nem csináltak semmit! Vártak 
Istenre, és imádkoztak. Csak ott ültek, a Szent Szellem pedig munkálkodott, és 
megalapította a Gyülekezetet. 
 
Cselekedetek 4 Amikor PÉTERT ÉS JÁNOST letartóztatták, megverték és 
megfenyegették, hogy ”NE PRÉDIKÁLJATOK JÉZUS NEVÉBEN” mit tettek? Nem 
mentek tiltakozni a királyhoz, nem hívták az ügyvédjüket, hanem visszavonultak egy 
imaalkalomra! Micsoda imaalkalom volt, a hely megremegett, mindannyian beteltek a 
Szent Szellemmel, és Ők még inkább hirdették Isten igéjét, BÁTORSÁGGAL!  
 
ÖSZTÖNÖSEN tették: amikor bajban voltak: IMÁDKOZTAK, amikor megfenyegették 
őket: IMÁDKOZTAK! Amikor üldözték Őket: IMÁDKOZTAK! Amikor kihívással néztek 
szembe: IMÁDKOZTAK! Csak gondoljunk Pál apostolra, hogyan élt az üldöztetések 
közepette, VAGY Pál megtérésére. Amikor Jézussal találkozott a damaszkuszi úton, 
és megvakult, az Úr megjelent Anániásnak, és azt mondta : menj ehhez az 
emberhez Cselekedetek 9:11-ben. Anániás azt mondta az Úrnak, hogy hallottam 
sokaktól erről az emberről, bajkeverő! De nézd meg a 11. versben "íme, ő imádkozik" 
Pál első dolga a vallási életében az ima volt. Anániás pedig elment hozzá, 
imádkozott érte, a szeme megnyílt, betöltekezett a Szent Szellemmel, és 
bemerítkezett. Ő IMÁDKOZIK! Csodálatos rész az Írásban. Ő imádkozik, , Anániás 
megy- mintha valahogy az IMA lenne a jele annak, hogy valaki KOMOLYAN VESZI 
ISTENT! 
 
TANULJ MEG IMÁDKOZNI! A legnagyobb dolog, amit csak tehetsz! Cselekedetek 
2:42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a 
kenyér megtörésében és az imádkozásban. EZ A GYÜLEKEZET! 
 
Az ima fajtáinak a definíciói:  
 
DÍCSÉRET – Istenre nézni és dícsérni Őt  
 
HÁLAADÁS – arra nézni, hogy Isten mit tett értünk, és hálásnak lenni Neki ezért 
 
MEGVALLÁS – eImondani Istennek, hol buktunk el Vele szemben, a bűnöket amiket 
elkövettünk, és kérni őt bocsánatért   
 
KÖZBENJÁRÁS – speciális ima más emberek érdekében – odaállni a résre, és Isten 
elé vinni embereket akikkel törődünk. 
 
KÉRÉS – kérni Istent, hogy tegyen dolgokat értünk vagy másokért. 
 



ÁTALAKÍTÓ IMA – olyan ima amely változást eredményez bennünk, mint például, 
amikor megígérjük istennek, hogy megteszünk dolgokat, vagy elkötelezzük magunkat 
Isten szolgálatára, elengedünk dolgokat, amik bántanak minket, megbocsátunk 
másoknak. 
 
AZ ELHAGYATOTTSÁG IMÁJA –egy szívből jövő kétségbeesett kiáltás, őszinte, 
igazi ima olyan dologért, amivel nincs kihez fordulni, csak Istenhez  
 
ÁLDÁS – Isten áldásának a szavait mondani emberekre.  
 
ELMÉLKEDÉS – inkább meditatív, csendes formája az imának, Istent hallgatni. 
 


