
Az imádságról 

Amikor imádkozol (Watchman Nee) 

"Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te 
Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván." (Mát 6: 6) 
 
Az imádság egyfajta igazságosság. Remélem, egyikünknek sincs hiánya ebből az igazságosságból. Aki 
nem imádkozik, nem kap választ ma, és nem kap jutalmat a jövőben. Valójában, az imádság az 
Istennel való bensőséges kapcsolatunk. Ha valaki olyan eszközként használja, hogy az emberek ezáltal 
őt lássák, akkor ő egy nagyon felszínes ember. Ez inkább a legnagyobb titkunk kell, hogy legyen. Az Úr 
azt mutatja nekünk, hogy be kell mennünk egy belső szobába (a zsinagóga, az utca szeglete és a belső 
szoba mind szimbólumok ebben az igeszakaszban). 

A belső szoba egy titkos helyre utal, ahol senki sem tud szándékosan dicsekedni imádságával. 
“Bezárni az ajtót” azt jelenti, hogy kizárunk mindent, ami a világból való, és annyira bezárkózunk, 
hogy még az ajtócsengetésre sem tudunk válaszolni. Egyes-egyedül Istennel vagyunk imádságban. Ez 
egy igazságosság és egy ok arra, hogy Isten megjutalmazzon bennünket. Bizonyára olyan valami, ami 
nagyon kedves Őelőtte. Tehát az imádság célja több annál, hogy választ kapjunk, magában foglalja az 

eljövendő jutalmat is. “Imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, 

megfizet néked nyilván.” Atyánk figyeli minden cselekedetünket. 
 
(forrás: Watchman Nee, Powerful According to God, 2005, Christian Fellowship Publishers, New York) 

 

Háromszor imádkozni (Watchman Nee) 

“Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni.” (Luk. 18:1) “És otthagyva őket, ismét elment és 

imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván.” (Máté 26:44) “Ezért háromszor 

könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem.” (2Kor. 12: 8) 

Az imádságnak van egy olyan sajátságos titka, amiről szükséges tudnunk, ez pedig az, hogy háromszor 

imádkozzunk az Úrhoz. Ez a “háromszor” nincs csak három alkalomra korlátozva, hanem lehet sok 

alkalommal is. Egyszerűen azt a tényt jelenti, hogy mielőtt abbahagyjuk az imádságot, alaposan kell 

imádkoznunk, amíg Isten meg nem hallgat minket…. Nemcsak a személyes imádkozásunk alkalmával 

kell odafigyelnünk erre az alapelvre, hanem imaóráinkon is. Ha azt szeretnénk, hogy az imaórán az 

imádságunk betöltse a gyülekezet szolgálatát, megcselekedve és elérve azt, amit Isten akar, hogy 

megcselekedjünk és elérjünk, akkor nem szabad megfeledkeznünk erről a fontos alapelvről. 

A háromszori imádság alapelve az, hogy alaposan imádkozzunk, egészen addig, amíg világossá nem 

válik számunkra, hogy mi Isten akarata, amíg meg nem kapjuk Isten válaszát. Az imaórán sohase 

gondolkodj úgy, hogy mivel egy dologért már imádkozott egy bizonyos testvér, akkor neked már 

nem kell azért imádkozni. Az imádságot teherrel kell felajánlanunk. Lehet, hogy ötször vagy akár 

tízszer is imádkoznunk kell. Ami fontos az, hogy addig szükséges imádkozni, amíg a teher el nem 

múlik rólunk. 

(forrás: W. Nee, Powerful According to God, 2005, Christian Fellowship Publishers, New York) 

 

 



Kitartó imádság (Watchman Nee) 

“Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni.” (Lukács 

18:1) 

Meg kell szabadulnunk attól a helytelen felfogástól, ami azt tartja, hogy Istenünk nagyon vonakodik 

válaszolni az imádságra. Kitartással imádkozni egyszerűen azt jelenti, hogy miután világosan 

felismertük Istennek a szükségét, tovább imádkozunk. Miért nem válaszol az Úr azonnal? Miért 

hosszabbodnak meg hallgatásának napjai? Ennek legalább két oka van: 

(a) Istennek az Ő népe részéről teljes odaszánásra van szüksége arra a dologra vonatkozóan, ami Őt 

érinti és mélyen érdekli; 

(b) néha az ilyen kitartó imádság egy bizonyos szükséghelyzet vagy körülmény miatt elengedhetetlen 

– az erődítmények miatt, amiket a Sátán épít, intenzívebb imádság szükségeltetik ahhoz, hogy azokat 

leromboljuk. 

(forrás: W. Nee, The Lord My Portion, daily devotional, http://www.c-f-p.com) 

 

Imádság és könnyek (Watchman Nee) 

"Szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?” (Zsolt. 56:9) “Láttam a te 

könnyhullatásidat.” (2Kir. 20:5) 

A könnyekkel teli imádság a legjobb módja annak, hogy Isten meghallgasson minket. Habár 

magukban a könnyekben nincs érdem, mégis kifejezik azt, ami a szíveden van; más szóval, valóban 

van a szívednek egy vágya. 

Bármilyen dolog, ami nem tudja megérinteni a te szívedet, hogy könnyekre fakadj, akkor azok nem 

tudják megérinteni Isten szívét sem. 

Minden egyes alkalommal, amikor nehéz helyzettel kell szembenéznünk, ami szívfájdító, elszomorító 

és nem látunk kiutat, felemelhetjük fejünket, és ejthetünk néhány könnycseppet Isten előtt, mert Ő 

bizonyosan látja. De legyen világos előttünk, hogy a könnyek hiábavalók, ha azokat nem Isten előtt 

ejtjük. Az ember sírása egyszerűen saját bánatát és szomorúságát fejezi ki; önmagában nem fog 

semmilyen pozitív eredményt elérni. Viszont a könnyek imádsággal együtt már hatékonyak. Minden 

alkalommal, amikor bajodban sírsz, miért ne adnál hozzá imádságot? Imádságon keresztül 

elmondhatod Istennek bánatodat és szomorúságodat. 

Isten feljegyzi könnyeidet minden egyes alkalommal. Tömlőjébe gyűjti őket, ami azt jelenti, 

emlékezni fog minden szenvedésedre. Hála legyen Istennek, könnyeink nem hullanak a porba; azokat 

Isten az Ő emlékezetének tömlőjében őrzi. Isten nem fog megfeledkezni rólad; könnyeinkre Ő mindig 

emlékezni fog. 

A legvigasztalóbb az Úr előtt sírni, mert Ő odafigyel és meghallgat. Ha Isten előtt sírunk, bizonyosan a 

legjobb következményt arathatjuk majd. 

(forrás: W. Nee, Powerful According to God, 2005, Christian Fellowship Publishers, New York) 

 

 

http://www.c-f-p.com/


Imádság háza (Watchman Nee) 

„És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik.” (Máté 21:13) 

Amikor a gyülekezet imádságáról beszélünk, akkor nem kevésbé gondolunk a magányos imádságra és 

a személyes imádság fontosságára sem. Mégis, meg kell látnunk, hogy Isten királyságában ez egy 

szabály, hogy amit egy személy nem tud megtenni bizonyos vonatkozásokban, azt kölcsönös és közös 

segítségen keresztül kell megtenni. Különösképpen az imádság dolgában van szükség a 

kölcsönösségre. Mindaz, aki szorosan követi az Urat, gyakran látja annak a szükségét, hogy más 

hívőkkel együtt imádkozzon. Időnként érzi saját imája elégtelen voltát. Főleg az ilyen nagy horderejű 

témáért mint az Isten királyságáért való imádság az egész gyülekezet erejét igényeli. „Az én házam”, 

mondja az Úr, „imádság házának mondatik” (Máté 21:13). Ehhez hozzátehetjük, „akinek háza mi 

vagyunk” (Zsid. 3:6). 

(forrás: Watchman Nee, The Lord My Portion, daily devotional, http://www.c-f-p.com) 

 

Miért imádkozzunk? (Watchman Nee) 

„Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a 

te akaratodért vannak és teremtettek.” (Jel. 4:11) 

Amikor Isten megteremtette az embert, szabad akaratot adott neki. Így az univerzumban három 

különböző akarat létezik: Isten akarata, az ellenség, a Sátán akarata és az ember akarata. Az emberek 

azon tűnődhetnek, hogy vajon Isten miért nem rombolja le a Sátánt egy pillanat alatt. Az Úr 

megtehetné, de nem teszi. És miért? Mert Ő azt akarja, hogy az ember Ővele együttműködve bánjon 

el a Sátánnal. Istennek megvan az akarata, a Sátánnak is az övé, és az embernek is megvan a saját 

akarata. Isten azt keresi, hogy az ember akaratát az Övével kapcsolja össze. Nem akarja a Sátánt 

egyedül saját maga lerombolni. Nem tudjuk egészen, hogy Isten miért választotta ezt az utat, de 

tudjuk, hogy Neki ez így tetszik – nevezetesen, hogy Ő nem fog függetlenül cselekedni; Ő az emberrel 

való együttműködést keresi. És ez a Gyülekezet felelőssége a földön. 

(forrás: W. Nee, The Lord My Portion, daily devotional, http://www.c-f-p.com) 

Fel kell ismernünk, hogy az imádság egy nagy titok. Itt Isten munkálkodásának egy alapelvét látjuk, 

vagyis hogy Isten népének imádkoznia kell, mielőtt maga Isten felkel és cselekszik: akarata csak 

azoknak az imádságán keresztül valósul meg, akik Őhozzá tartoznak: a hívők imádsága azért van, 

hogy az Ő akaratát véghez vigyék: Isten nem fogja akaratát egyedül bevégezni – Ő csak azután fog 

cselekedni, miután népe imádságban kifejezte egyetértését. 

Ha ez a helyzet, akkor elmondható, hogy az imádság nem más, mint a hívő együttműködése Istennel. 

Az imádság a hívő gondolatának egysége Isten akaratával. Az imádsággal, amit a hívő kimond a 

földön, Isten akaratát mondja ki a mennyben. Az imádság nem a mi kívánságunk kifejezése Isten felé, 

hogy megadja a kérésünket, és betöltse önző kívánságunkat. Nem erőlteti az Urat arra, hogy 

megváltoztassa az akaratát és megtegye, amit nem hajlandó megtenni. Nem, az imádság egyszerűen 

Isten akaratát mondja ki a hívő száján keresztül. A hívő Isten előtt kéri imádságban, hogy legyen meg 

az ÚR akarata. 

Az imádság nem változtatja meg azt, amit Isten már eldöntött. Sohasem változtat meg semmit; 

egyszerűen eléri azt, amit Ő már elrendelt. Ha viszont nincs imádság, az valóban változást okoz, mert 

http://www.c-f-p.com/
http://www.c-f-p.com/


Isten megengedi, hogy sok elhatározása fel legyen függesztve amiatt, hogy népe imádságban nem 

működik együtt Ővele. 

“Bizony mondom néktek: amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit megoldotok a 

földön, a mennyben is oldva lesz” (Máté 18:18). Urunknak ezek a szavai nagyon ismerősek a 

számunkra, de fel kell ismernünk, hogy ezek a szavak az imádságra utalnak. És mindjárt Krisztusnak 

ezek a szavai követik: “Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a 

földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám” (19. vers). 

(forrás: Watchman Nee, Powerful According to God, 2005, Christian Fellowship Publishers, New York) 

 

Vigyázzatok és imádkozzatok (Watchman Nee) 

“Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek 

mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt.” (Lukács 21:36) 

Az Úr világosan megígéri, hogy a gyülekezet megmenekülhet a Nagy Nyomorúság elől, és “megállhat 

az embernek Fia előtt” – ez kétség nélkül az elragadtatásra utal. Mégis, van benne egy feltétel. Nem 

mindenki, aki újonnan van születve, hanem azok az újonnan születettek, akik vigyáznak és 

imádkoznak. “Hogy méltókká tétessetek” – Ha vigyázol és imádkozol, méltóvá tétethetsz. Tehát az 

ígéret azoknak szól, akik ezeket cselekszik. Van valaki, aki az egész gyülekezetben vigyáz és 

imádkozik? Ügyeljünk erre. 

forrás: http://www.c-f-p.com/ 

 

Dániel imája (Szabó Zoltán) 

 „És orcámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem Őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, 

zsákban és hamuban” (Dániel 9:3) 

Mit jelent ez, hogy „az orcámat az Úr Istenhez emelém”? Nagyon sokszor, amikor imádkozunk, 

előttünk van egy probléma, amit szeretnénk, hogy megoldást nyerjen: ’Uram, oldd meg ezt a 

problémát.’ És ha nem történik semmi, akkor így szólunk, ’Uram miért nem segítesz nekem ebben a 

problémában?’ Így kezdte Dániel az imádságát? Dániel látta azt, hogy Jeruzsálem le van rombolva, 

Istennek a népe fogságban van, és megértette az Igéből, hogy itt az ideje a szabadításnak. Mégsem 

mondta azt, ’Na, Uram, itt az idő, vidd haza a népet’, hanem „az én orcámat az Úr Istenhez emelém.” 

Lehet úgy imádkozni, hogy elmondom az Úrnak csak azt, amit én gondolok valamiről, elmondom azt, 

hogy mit szeretnék én. De Dániel azt kereste, hogy előbb megértse, mit lát az Úr és mit akar tenni Ő. 

A különbség az, hogy az egyikben elmondom, hogy mit szeretnék én, hogyan látom én a problémát, a 

másikban pedig kérem az Urat, ’Uram mutasd meg, hogyan látod te ezt a  problémát.’ Ha valami 

nehéz vagy fájdalmas dolog történik velem, nemcsak annyiból áll az imádság, hogy ’Uram szabadíts 

meg’, hanem ’Uram, miért engedted, hogy ez így történjen, mivel szolgáltam rá, hogy ez történjen, 

mit akarsz tanítani azzal, hogy beleengedtél ebbe a nehéz helyzetbe?’ Ez mind része annak, hogy 

felemelem az orcámat az Úrhoz: ’Uram, én szeretném úgy látni a dolgokat, ahogyan Te látod.’  És 

meg fogjuk tapasztalni, hogy noha a körülményeink még nem változtak meg, mégis másnak tűnik az 

egész helyzet.  

 

http://www.c-f-p.com/


Egy szívvel-lélekkel (Alan Knox) 

Lukács elmondása szerint a korai gyülekezet  nagyon sokat imádkozott együtt: 

 Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a 

könyörgésben… (Apcsel 1:14) 

 És foglalatosak voltak az apostolok tudományában (tanításában), a közösségben, a kenyérnek 

megtörésében és a könyörgésekben. (Apcsel. 2:42) 

 Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilencre. 

(Apcsel. 3:1) 

 Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavokat az Istenhez, és mondának: 

Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban 

levő dolgot… És minekutána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek; és beteltek 

mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják. (Apcsel. 4:24, 31) 

Hogyan, mikor (milyen gyakran), hol és miért szokott a gyülekezeted együtt imádkozni? 

forrás:   http://www.alanknox.net/2009/11/the-church-that-prays-together/ 

 

Ha ketten … (G.H.Lang) 

Gyakran voltam Mr. W. E. Milton házánál, és 1897. október 18-án kissé szomorúan a Y.M.C.A-ben 

tapasztalt vereségünkről beszélgettünk. Útban lakóhelyem felé hirtelen a belső Hang jól 

megkülönböztethetően ismét szólt hozzám a Máté 18:19 ige szavai által: “Ha ketten közületek egy 

akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én Mennyei 

Atyám”, és még ezeket a szavakat mondta: “Menj vissza Mr. és Mrs. Miltonhoz, és kérd meg őket, 

hogy egyetértésben imádkozzanak veled azért, hogy Farrar esperes ne jöjjön el Bristolba.” Számomra 

ez új és merész kihívás volt, mégis visszamentem, bár éjjel 10:30 volt, és az Úr elé tártuk kérésünket. 

November 6-án a napilapban egy közlés jelent meg, miszerint az esperes nem tud kötelezettségének 

eleget tenni, hogy Bristolba látogasson. Nagyon szokatlan oka volt. Tífusz tombolt Maidstone-ban…. 

Az esperesre hárult, hogy otthon maradjon, és az istentiszteletet megtartsa a bírói határozat 

megnyitójaként; ez éppen a bristoli látogatás idejére esett, ezért azt le kellett mondania. 

Ez az eset egy pontos illusztrációja annak az imádságban való “egyetértésnek”, amely biztosítja azt, 

hogy imánkra választ kapjunk. Ez nem csupán emberi egyetértés, hanem olyan, amelyet a Szent 

Szellem munkált ki. Lehet, hogy a hívők egy bizonyos dologban nem tudják megérteni Istennek a 

gondolatát/akaratát, és lehet, hogy egyetértenek abban, hogy rosszul kérjenek. De a Szellem tudja, 

mi Isten akarata, és mi a szándéka; Ő tudja a lelkeket/elméket összehangolni ezzel a szándékkal, és 

ezután az imádságuk Isten akarata szerinti lesz, és bizonyosan meg is adatik, amit kérnek: “Ez az a 

bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat 

minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a 

kéréseink, amelyeket kértünk Őtőle”  (1János 5:14-15). A „szimfónia” mint zenei szakkifejezés van 

itt  „egyetértés”-nek fordítva. A Szent Szellem a karmester, aki megérinti a szíveket – akik lehet, hogy 

elhelyezkedésüket illetően nagyon messze vannak egymástól, mint a zongora basszus és szoprán 

billentyűi -, és harmóniába hozza az ő vágyaikat Istennek az akaratával. Ezért alapvetően fontos, hogy 

fogékonyak legyünk a Szent Szellem érintésére. 

(forrás: G.H.Lang, An Ordered Life, 2011 Kingsley Press, Shoals, IN, USA) 

http://www.alanknox.net/2009/11/the-church-that-prays-together/

