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KEVESEN IMÁDKOZUNK KÖZÖSSÉGBEN

➤Félünk, mit fognak 
gondolni mások 

➤Nem vagyunk olyan 
lelkiállapotban 

➤Másokhoz hasonlítjuk 
magunkat

➤We’re afraid of what 
others might think 

➤We don’t feel right 
➤We compare ourselves 

to others



KEVESEN IMÁDKOZUNK KÖZÖSSÉGBEN

➤Én nem tudok jól imádkozni 
➤Én nem akarok imádkozni 
➤Én nő vagyok, és nőként nem 

akarom elkezdeni az imádságot 
➤Én túl sokszor imádkozok 
➤Én tőlem mindenki elvárja 
➤Én képmutatónak tartanám, ha 

rossz lelkiállapotban imádkoznék

➤ I can’t pray well 
➤ I don’t want to pray 
➤ I am a woman, I don’t 

want to start 
➤ I pray too often 
➤Everyone expects me to 

pray 
➤ I’d be a hypocrite if I 

prayed in this state 



A KÖZÖS IMÁDSÁGRÓL
Máté 18.15-20



Máté 18.15 "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha 
hallgat rád, megnyerted atyádfiát.  

16 Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy 
két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást.  

17 Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre 
sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt.  

18 Bizony, mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, 
amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is.  

19 Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a 
földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.  

20 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok 
közöttük."

Matthew 18.15-20



A KÖZÖS IMÁDSÁGRÓL

1. A közös imádság óvja és tisztán 
tartja a közösséget - 15-17  

2. A közös imádság erőssé teszi a 
közöséget - 18-20 

3. A közös imádság egységet 
kovácsol a közösségben - 15-20 

4. A közös imádság szinkronba 
hozza a közösséget Istennel - 
18-20

1. Praying together protects 
and purifies the 
community - 15-17  

2. Praying together 
empowers the community 
- 18-20 

3. Praying together unites 
the community - 15-20 

4. Praying together brings 
the community in line 
with heaven - 18-20



HÁT NEM SZERETNÉNK EGY OLYAN KÖZÖSSÉGET…

1. Ahol a bűn nem tart minket távol 
egymástól 

2. Amin ámul a világ (és mi 
magunk), hogy micsoda erővel 
munkálkodik közöttünk az Isten 

3. Ahol meg tudjuk osztani 
küzdelmeinket, és nem félünk, 
mire használja fel a másik 

4. Amit maga Isten vezet

1. Praying together protects 
and purifies the 
community - 15-17  

2. Praying together 
empowers the community 
- 18-20 

3. Praying together unites 
the community - 15-20 

4. Praying together brings 
the community in line 
with heaven - 18-20
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