Az imádság
Beszélgetés útközben

E heti kirándulás

Ahogy Jézus példáján is láthatjuk, az imádság nem más, mint beszélgetés az
Atyával. A Lukács 5,16 szerint Jézus gyakran „visszavonult a pusztába, és
imádkozott.”. Az e heti találkozás célja, hogy tanítványod megértse, mi az
imádság, miért fontos, s talán még meg is mutathatod neki, hogyan imádkozzon.

Az imádság kemény dió. Minden új hívőnek meg kell értenie, miben rejlik az ima értéke
és ereje Isten szerint. Elsősorban az Ige segítségével próbálj
meg kedvet csinálni tanítványodnak az imádkozáshoz! S he
ez sikerül, jobban meg fogja
ismerni Istent, és az imáira kapott válaszok hitét is növelni
fogják.

Az alábbi igeverseket és gondolatokat röviden jegyezd föl egy cetlire, de alapvetően saját tapasztalataidról mesélj: mit találsz nehéznek, illetve könnyűnek
az imádsággal kapcsolatban!
Mi az imádság?
Egy lehetőség, hogy elmondjuk Istennek, mivel van tele a szívünk, mi jár a fejünkben, hogy bölcsességet, útmutatást, szükségleteink betöltését kérjük tőle. Közben persze dicsérjük, imádjuk is őt, imádkozunk másokért, Isten akaratáért, a neki fontos dolgokért. Ezenkívül azt is kifejezzük általa, hogy tőle függünk.
Miért imádkozzunk?
Az ima jog és kiváltság, a Biblia szerint számtalan jó okunk van arra, hogy ezt
gyakoroljuk. Nézz át egy párat ezek közül a tanítványoddal, hogy ő is megértse, hogyan tekint Isten az imádságra. Az alábbi igeszakaszokat kiegészítheted
más, számodra fontosakkal is.
Isten jelleme miatt
1Péter 5,7

Gondja van rád.

János 16,23-24

Meg akarja adni, amit kérsz.

Máté 7,7-11

Szerető Atya, aki jó ajándékokat ad.

Isten imádságra hív, amikor aggódunk
Filippi 4,6-7

Békessége megőrzi a szívünket.

Fölteheted a kérdést: „Téged mi indít leginkább imádságra?”
Mit kérjünk imádságban?
A legtöbben azért hanyagolják az imádkozást, mert nem kapnak választ az
imáikra. Néhány kérdéssel tisztázhatod ezt a témát: „Szerinted miért nem válaszol Isten bizonyos imádságokra? Előfordult-e már veled, hogy nem kaptad
meg, amiért imádkoztál?”
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Az alábbi igeversek segítségével vizsgáljátok meg, milyen feltételekkel válaszolja meg Isten az imáinkat!

További lépések

1János 5,14-15

Ha az akarata szerint imádkozunk.

János 14,13-14

Ha a válasz őt dicsőíti.

A legjobb, amit tehetsz, ha
együtt imádkozol a tanítványoddal, hiszen így példát adhatsz az egészséges imaéletre.
Néhány ötlet:

János 15,7-8

Ha a válasz következménye, hogy sok gyümölcsöt
termünk.

Az idő egy részét mindig töltsétek imádsággal!

Jakab 4,2-3

Ha rossz szándékkal kérünk valamit, azt nem adja
meg.

Hívd el a tanítványod egy imaalkalomra!

A Máté 6,5-13-ban Jézus az imádságról tanít. Egy kisebb tanulmányozás keretében sokat megérthettek ebből az igerészből. Segíts tanítványodnak, hogy
észrevegye a Jézus által bemutatott imádság különböző elemeit és beépítse
őket saját imáiba!

Beszélgessetek az imanaplóról,
esetleg készítsetek együtt
egyet, vagy egyszerűen írjatok
listát, amelynek segítségével
nyomon követhetitek Isten válaszait!

Mikor ígér Isten választ?

Hogyan imádkozzunk?

9. vers

Dicsőítsd az Atyát!

Kérdezd meg, miért fontos Istennek, hogy dicsérjük őt. Az emberi szívnek
szüksége van arra, hogy önmagánál hatalmasabbat imádjon. Mivel Istennél
nincs hatalmasabb, nem is dicsőíthetnénk nála hatalmasabbat.
10. vers

Kérd Isten akaratát!

Kérdezd meg: „Az eddigiek alapján mi Isten akarata?”
11. vers

Kérd el, amire szükséged van!

12. vers

Valld meg bűneidet!

13. vers

Kérd, hogy legyen segítségedre a kísértésekben!

Beszéljétek meg, melyek a legfontosabb, aktuális imakérései,
hogy tudj imádkozni érte!
Beszéljétek meg, mikor, melyik
napszakban fog Istennel rendszeresen időt tölteni és imádkozni!
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