Az Úrtól tanult imádság
Miért imádkozunk, és miért nem
imádkozunk?
Az ima a hívő lét alapeleme kellene,
hogy legyen!

Közelítsünk a témához!
Hogyan imádkozott Jézus?

Magányosan Állhatatosan
Mt 26, 44 Otthagyta őket, újra elment,
és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal.
Lk 5, 16 Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.

Lukács 9, 18
Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: Kinek mond engem a sokaság?
LUKÁCS EVANGÉLIUMA / 11. fejezet / 1. vers Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy
János is tanította a tanítványait!

Isten ígérete- Forduljunk hozzá gyermeki naivsággal!
Mt 7, 7-11 Az imádság meghallgatása
7 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek,
és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
8 Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál,
és a zörgetőnek megnyittatik.
9 Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad,
amikor az kenyeret kér tőle,
10 vagy amikor halat kér, kígyót ad neki?
11 Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó
ajándékokat adni gyermekeiteknek,
mennyivel inkább ad jót a ti mennyei
Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?
50. Zsoltár: "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak
téged."

Luther az imádságról – Nagy káté
A Hiszekegyből tudjuk, mit kell hinnünk.
De mit kell tennünk? Imádkozni kell, mert kevés az erőnk.
Foglalkoztassuk az Isten fülét.

A Ne vedd hiába Istened nevét! Parancsolat is kötelez bennünket az imádságra.

Luther rávilágít arra, hogy milyen nehéz
imádkozni
Buzdítsuk az embereket az imádságra!!!
Ellenérvek, amit a hamis rögeszmékbe burkolózó emberek mondanak:
• Minek imádkozzam, ki tudja, törődik-e Isten könyörgéseimmel
• Majd imádkozik helyettem valaki más
• Mi amúgy is elvetjük a hamis, képmutató imádkozást
Aztán az ember megszokja, hogy nem imádkozik

A Luther a Kis és Nagy kátéban külön
foglalkozik a Miatyánkkal
A lutheri értelmezés lényeges gondolatai:
- Isten parancsa kötelez bennünket az imádságra
- Mondhatunk bármit, de ezzel a szöveggel nem tévedünk, mert Jézus mondta
- Az imádság nem azért van, hogy az Istent kifizessük, hanem nyomorult voltunk miatt van rá
szükség
- A Miatyánk kérései tulajdonképpen megmutatják nyomorult voltunk sokféleségét
- Az ima a legjobb védelem az ördög ellen
- Isten lesz a szövetségesünk
Mikor ugyanis így imádkozik egy hívő keresztyén: "Vidd végbe édes Atyám a te akaratodat!" –
akkor Ő így válaszol a magasból: "Igen, drága gyermekem, véghez viszem azt valóban, még az
ördöggel és az egész világgal szemben is."

A Miatyánk szerkezete
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Bevezetés

szenteltessék meg a te neved,

Első kérés

Jöjjön el a te országod,

Második kérés

Legyen meg a te akaratod, amint a
mennyekben, úgy a földön is.

Harmadik kérés

Mindennapi kenyerünket add meg
nékünk ma,

Negyedik kérés

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek,

Ötödik kérés

És ne vígy minket a kísértésbe,

Hatodik kérés

de szabadíts meg a gonosztól.

Hetedik kérés

Mert tied az ország, a hatalom és a
dicsőség mindörökké. Ámen.

Befejezés

Bevezetés
• Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy
Olyan bizalommal forduljunk Istenhez, mint a saját édesapánkhoz

Első kérés – Szenteltessék meg a te neved
Miért kérjük ezt? Hiszen Isten amúgy is szent.
Azért, hogy életünkkel szenteljük meg. Cselekedeteinkkel.
Ellenkező esetben Isten nevét megszentségtelenítjük, sőt a nevét a
bűnök elkendőzésére használjuk.

Második kérés – Jöjjön el a te országod
Az Isten országának a gondolata jelenik meg, abban a jézusi
értelemben, hogy az Isten országa közöttetek van.
Keressétek előbb az Ő országát…
Az Isten országa az, ahol az örökkévaló dolgok a meghatározók:
- az emberi kapcsolatokban, munkában, stb.
Isten eljön nélkülünk is, de azt akarjuk, hogy hozzánk is eljöjjön.

Harmadik kérés – Legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is
Mi az Isten akarata?

Ez titok

Ez a kérés felkészít a nehézségekre.
Ahol az evangélium hirdettetik, befogadást talál, ott a kereszt sem
marad el. (Luther)
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak üldöznek titeket Mt 5, 11

Negyedik kérés – Mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma
Isten gazdag világára értsük, hogy mindent Ő ad.
Ne csak magunkra gondoljunk ennél a kérésnél.
Aki komolyan veszi ezt a kérést, soha nem károsít meg mást.

Ötödik kérés – és bocsásd meg vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
A szent dolgaink benne foglaltatnak a Miatyánkban
Keresztség – Úrvacsora
Naponként szükségünk van rá. Ha Isten meg nem bocsát, elvesztünk.
Ennek a kérésnek a szükséges és megnyugtató függeléke:
miképpen mi is megbocsátunk…

A Miatyánk után közvetlenül ez szerepel a Máté evangéliumában.
Mert, ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Mt 6, 14

Hatodik kérés –

És ne vígy minket a kísértésbe

Háromféle kísértést sorol fel Luther, amelyek egyre mélyebb lelki
tartalmat hordoznak
Test (káros szenvedélyek)

Világ (hát a világ ilyen)

Ördög (Istentől elszakít, a lelkiismeretet támadja)

Hetedik kérés – De szabadíts meg a gonosztól
A fő ellenség ellen irányul, mintegy összefoglalása a kéréseknek.
Mert sokszor a gonosz által magunk visszük végbe rossz dolgokat
(„sokaknak nyakát szegi, eszét veszi, sokakat öngyilkosságba kerget vagy
más borzalmas csapással sújt”)

Befejezés - Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Végül kifejezzük a teljes bizalmunkat, hogy ha Isten megígérte, akkor
nem lehet kétségünk a felől, hogy az meg is történik.
A Miatyánk megszabadít a legfőbb nyomorúságainktól, Isten kebelén
tart.

