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ELÕSZÓ
Ebben a könyvben olyan imádságok találhatóak, amelyeknek
minden sora a Biblia egy-egy Igéjén alapul; ezért ezeknek az
imádságoknak hatalmas erejük van. Ennek igazságát mindenki megtapasztalhatja, aki rendszeresen használja ezt a
könyvet. A sikerhez arra is szükség van, hogy kimondjuk a
szánkkal, vagyis megvalljuk ezeket a szent Igéket. Miért?
Azért, mert az Ige akkor ver gyökeret a szívünkben, ha rendszeresen a „szánkra vesszük”, vagyis kimondjuk.
Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van…
Mert ha a te száddal vallást teszel…, és szívedben hiszed…
Mert szívvel hiszünk…, szájjal teszünk pedig vallást…

(Róm. 10,8–10.)

Itt a lényeg! Ha a szívedben hiszed és a száddal vallást teszel
róla! Ha megvallod az Igét, növekszik a hited. Ha egyre nagyobb a hited, egyre nagyobb erõvel fogsz megvallást tenni
az igazságról. Kezdd el még ma! Használd Isten Igéjét, mert
Isten megáldotta az Igéjét. Aki eredményt akar elérni, annak
ebben is, mint minden másban, kitartónak kell lennie. Az
áldás nem marad el, mert Isten Igéje soha nem hagy cserben.
Ezek a csodálatos, erõt adó Igék rendszeres és céltudatos
használatuk által beépülnek a szívedbe, a szellemedbe. Nem
elég ezeket magunkban olvasni, hangosan ki kell mondani.
Hallanod kell a saját hangodat, amint megvallod Isten Igéjét,
mert a hit hallásból van. (Róm. 10,17.) Az így kiépülõ hited által válnak valósággá az életedben Isten ígéretei.

Így szól az Úr: „Ímé, az én Igéimet adom a te szádba!
[…] gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.”
(Jer. 1,9. 12.)
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Ahhoz, hogy az Ige — Isten akarata — megvalósuljon
az életedben, a szádra kell venned, vagyis ki kell mondanod.
Itt a lényeg! Az Úr elküldte az Igéjét, neked hinned kell
benne, ki kell mondanod, és akkor Õ be tudja teljesíteni
mindazt, amit az Igében mond. Így tudja az Úr Isten hasonlóvá tenni a szádat az éles kardhoz. (Ésa. 49,2.)
Az Úr szövetséget szeretne veled: „Szellemem, amely rajtad

nyugoszik, és Igéim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának
szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké!” (Ésa. 59,21.)

Ha ezt a szövetséget betartod, akkor lesz igaz a számodra az
Úr következõ Igéje: „… elõttem fogsz állni… olyanná
leszel, mint az én szájam.” (Jer. 15,19.)

Gondolkozz el az imákban szereplõ Igéken. Nem soroltuk fel
az adott témával kapcsolatos összes Igét, de kiindulásként
nagy segítséget nyújtanak.

A könyvben található imádságok segítenek és vezetnek
abban, hogy jobban és mélyebben megismerkedj a mennyei
Atyával és az Õ Szavával, Igéjével, vagyis akaratával.

Isten azért küldte az Igéjét, hogy Általa meg tudja valósítani
az akaratát az életedben. Az Atya akkor tud cselekedni
az életedben, akkor tudja imádságaidat megválaszolni, ha az
Õ akarata szerint imádkozol. Az Õ akaratát pedig csak az
Õ Igéjébõl ismerheted meg.

Az Õ akarata az, hogy gondoskodjon rólad és megáldjon
téged minden mennyei áldással, amire az életed során valaha
is szükséged lesz (egészség, boldogság, békesség, anyagi áldás).

A szellemed meg fog elevenedni Isten Igéje által. Így
Istenhez hasonlóan kezdesz gondolkodni és beszélni. Ahogy
elmélyedsz és növekedsz az Igében, úgy egyre többet és többet akarsz az Igébõl. Az Atya megjutalmazza azokat, akik Õt
szorgalmasan és kitartóan keresik. (Zsid. 11,6.)
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Ha egyszer elkezdtél Isten Igéjének mélyére hatolni, akkor
el kell kötelezned magad, hogy csak a helyes és igaz beszéd
hagyja el a szádat. (Zsolt. 34,14. 1Pét. 3,10.) Ez azt jelenti, hogy
az Igének cselekvõjévé kell válnod. A hit mindig jó jelentést
ad, pozitív képpel és megvallással tér vissza. Úgy nem tudsz
magadért, másokért vagy bármiért hatékonyan imádkozni,
ha az elmondott imádság után azzal ellentétesen, negatívan,
hitetlenül szólalsz meg. (Mát. 12,34–37.) A Biblia kételkedõnek,
kétszívûnek hívja az ilyen embert, és az ilyen nem kaphat
semmit az Úrtól. (Jak. 1,6–8.)
Az Efézusi levél 4. részének 29-es és 30-as versében a bõvített
bibliafordítás szerint a következõ áll: „Semmi bolond vagy

szennyes beszéd vagy gonosz szó vagy semmit érõ beszéd
a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely jó és
hasznos mások szellemi fejlõdésére, amely szükséges az
építésre, hogy áldásos legyen és kegyelmet adjon azok
számára, akik azt hallgatják. És meg ne szomorítsátok,
meg ne bántsátok az Istennek Szent Szellemét, aki által
megpecsételtettetek, meg lettetek jelölve mint Istennek
sajátjai a teljes váltság napjára, a megváltásnak napjára,
a gonosztól és a bûn következményeitõl való végleges megszabadításnak napjára, Jézus Krisztus által.”

Hagyd, hogy ezek a szavak eljussanak a legbelsõbb énedbe,
a szíved rejtett emberéhez. A mi Atyánknak oly sok mondandója van ezzel a kis taggal — a nyelvvel — kapcsolatban.
(Jakab levele 3. fejezet)

Az életed abba az irányba halad, amerre a „nyelved hajtja”
kimondott szavaid által. Ez az életed menetét meghatározó
egyik legalapvetõbb szellemi törvény. Sajnos az emberek
tudatlanságból a rossz irányba mûködtetik e törvényt, a helytelen irányba sodorják életük menetét a kétség, hitetlenség
és a félelem szavaival. Arról beszélnek, arról tesznek megvallást, amit látnak, éreznek, és amitõl félnek. A betegségeikrõl,
a fájdalmaikról beszélnek, ami által csak erõsödik a velük
megtörtént rossz.
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Hogyan lehet kikerülni ebbõl a körbõl és az áldások irányába haladni? Isten Igéjét kell megvallanod a betegségek és
a problémák felett. Csak akkor képes a hajód az áldások földjén kikötni, ha a kormánykereket a helyes irányba fordítod.
A hajó kormánya — a Biblia tanítása szerint — a nyelved.
(Jak. 3,4.)

Csak az Ige rendszeres megvallásával tudnak Isten áldásai valósággá válni az életedben. A nyelvedet uralnod
kell, mert a kimondott szavaid meghatározzák az életed
folyását. Kimondott szavaiddal pontosan úgy irányíthatod
életed menetét, mint ahogy a lovas irányítja a lovat a szájába helyezett zablával. (Jak. 3,3.)

Az életedet, a körülményeidet meg tudod változtatni a hittel
kimondott szavaiddal. Ha szeretnéd a bibliai áldásokat
valóságként megtapasztalni az életedben, akkor semmi más
beszéd nem hagyhatja el a szádat, csak Isten Igéje. Ha
szeretnél meggyógyulni, akkor nem tehetsz megvallást
a betegségedrõl, nem beszélhetsz a tüneteidrõl, a fájdalmakról. Ha ezt tennéd, akkor beleegyeznél a betegségbe,
és a kimondott szavaiddal csak megerõsítenéd a tüneteket
és a fájdalmakat. A gyógyulásodhoz az szükséges, hogy Isten
Igéjét, az igazságot valld meg a betegséged felett: Jézus
sebeivel meggyógyultál. (1Pét. 2,24.)

Azért nagyon fontos ennek az imakönyvnek a rendszeres
használata, mert az igei megvallások az életedet a helyes
irányba viszik, az Igében levõ szent és mindenható erõ által.
A válaszról, a megoldásról beszélj, és ne a problémáról!

A problémákra a válasz, a megoldás mindig Isten Igéjében
van. Ezért ismerned kell az Igét a szívedben, belsõ, kinyilatkoztatott tudás formájában.
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Amikor imádkozol, higgyed, hogy megkapod, amit kérsz.
Valld meg hitben az Igét. Tarts ki, és ragaszkodj az Igébe
vetett hited megvallásához. Dicsérd Istent és adj hálát Neki,
hogy megválaszolta az imádat, még mielõtt megvalósulna,
amit kértél.
A sikeres imaéletnek nagyon fontos része, hogy rendszeresen imádkozzál nyelveken. Ekkor a szellemed a Szent
Szellem által imádkozik az elméd számára ismeretlen
nyelven. Amikor nyelveken imádkozol, az értelmed gyümölcstelen. (1Kor. 14,14.)

Ne hagyd, hogy a hitedet befolyásolják az elmondott imáddal ellentétes körülmények. A hitedben járj és ne abban, amit
érzel a testedben, vagy amit látsz magad körül. (2Kor. 5,7.
Zsid. 11,1.) Amikor a sátán megkísérli, hogy kihívjon küzdelemre, szilárdan állj meg a hitedben. (Jak. 4,7.)

Vedd fel a Szellem kardját, azaz mondd ki Isten Igéjét és
öltsd fel a hit pajzsát, így az ördögnek minden tüzes nyilát
kiolthatod. (Ef. 6,16.) Jézus minket kiváltván, helyettünk ment
a pokolba. A mi bûneink voltak Rajta. Az Úr mindnyájunk vétkét Õreá vetette és betegség által megrontotta Õt. (Ésa. 53,6. 10.)
Isten teljes megváltási munkája, Jézus véráldozata értünk
volt. Jézus gyõzelmével a sátán legyõzötté vált, nincs többé
hatalma a hívõk felett. (Kol. 2,14–15.)

A sátán legyõzetett a Bárány vére által és a bizonyságtételünk beszédei által. (Jel. 12,11.) A Bárány vére már kiontatott, bemutatásra került a bûneinkért örök engesztelõ
áldozatul Isten oltárán a mennyei Szentek Szentjében.
A gyõzelemhez azonban szükség van a bizonyságtételed
beszédeire is, amely csak úgy szólhat, amint „meg van
ír va”. (Mát. 4,4.)
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Harcold meg a hitnek szép harcát. (1Tim. 6,12.) Állj ellen az
ellenségnek, erõs lévén a hitben, és a minden kegyelemnek
Istene tökéletessé, erõssé, szilárddá és állhatatossá tesz
téged. (1Pét. 5,9–10.)
Büszkén és bátran mondd ki az Igét!

Arra kellene vágyódnod, hogy örömet szerezz a Mennyei
Atyának. Ha az Õ Igéjének szellemében, annak alapján imádkozol, Õ boldogan hallgat téged, mint a saját gyermekét.
Szeretettel figyel rád, mert az igazságot szólod, abban élsz
és jársz. (3Ján. 4.)
Az Úr örvendezik benned, ha jót cselekedhet veled, és
megteheti mindazt a jót, amit az Igéjében mond felõled.
(Jer. 32,41.)

Milyen csodálatos azt tudni, hogy a szentek imái örökre
Isten trónja elõtt vannak. (Jel. 5,8. 8,3–4.)

A könyvben található imádságokat hívõ keresztény társaiddal együtt is imádkozhatod. A közös — egy akaraton elmondott — imádság szent és hatalmas fegyver Jézus Krisztus
gyülekezeti Teste számára, amit használni kell. (Mát. 18,19–20.)

Dicsõség Istennek az Õ Szaváért és a Jézus nevében elmondott ima mindenható erejéért. Isten minden gyermekéhez
egyformán tartozik mind Isten Szava, mind Jézus mindenható neve. Ezért kitartással fusd meg az elõtted lévõ küzdõtért, nézvén Jézus Krisztusra, hited szerzõjére, fejedelmére
és bevégzõjére! (Zsid. 12,1–2.)

Isten Igéje képes arra, hogy felépítsen, és megadja a neked
járó örökséget minden megszenteltekkel együtt. (Csel. 20,32.)

Ne adj az ördögnek lehetõséget, helyet, sem az életedben,
sem a szívedben az aggodalmak, a megnembocsátás, a
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viszálykodás, a mások kritizálása által. Állítsd le, fejezd be
az ostoba, meddõ, terméketlen, gyümölcsöt nem hozó
beszédet! (Ef. 4,27. 5,4.) Legyél tökéletes a mennyei Atyád
elõtt! Ezt a kimondott szavaidnál kell kezdened.

Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember.
(Jak. 3,2.) Minden szavaddal, minden gondolatoddal és minden cselekedeteddel áldás kell, hogy légy mások számára.
(Gal. 6,10.)

A mennyei Atya Igéje nem csak a te életedre, hanem rajtad
keresztül másokéra is hatással lesz. Amint megismered
Isten Igéjét, képes leszel másoknak is tanácsot adni Isten
akarata szerint. Ahhoz, hogy mások számára áldás lehess,
meg kell tanulnod az Igét, belsõ tudást és hitet kell nyerned
a szívedben. Maradj Isten tanácsaiban, és dicsõítsd az Õ bölcsességét. (Zsolt. 1,1–2. Péld. 4,5–8.)

Az emberek mindig szilárd, megbízható alapokat keresnek,
amire bátran építhetnek. Ha valaki a szükségben hozzád
jön, mutass rá Isten Igéjében arra a részre, ami válasz a
problémájára. Gyõzedelmessé, megbízhatóvá válsz, és egy
leszel azok közül, akik szívében Isten Igéje gyökeret vert.
(Zsolt. 112.)

Kötelezd el magad, hogy rendszeresen imádkozol. Lépj az
imáiddal Isten minden kegyelemmel és irgalommal teljes
királyi trónja elé Jézus nevében. (Zsid. 4,16.) Ne csak magadban imádkozz, hanem mondd ki a száddal az Õ szent
Igéje alapján megformált imáidat. Kimondott szavainkban ERÕ és HATALOM van, és ha Isten szent Igéjét
veszed a szádra, Isten mindenható ereje támogat majd
minden lépésedben. Ne várj holnapig, még ma kezdj el
imádkozni! Jézus szent nevében! Ámen!
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IMA

AZ ÜDVÖSSÉGÉRT

(Ezt az imádságot minden evangelizációs és gyülekezeti alkalom során
elmondjuk azokkal, akik elõször vannak jelen az alkalmainkon. Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Ha valaki újonnan nem
születik, nem láthatja az Isten országát. (Ján. 3,3.) Ezek Jézus szavai.
Újjászületni úgy lehet, ahogy a Biblia tanítja: megvallást kell tennünk
a hitünkrõl. Miután te újjászülettél, ezt a rövid, de nagyon fontos imát
mondd el a szeretteiddel, hozzátartozóiddal, rokonaiddal, ismerõseiddel, mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban. Mert ahhoz, hogy
újjászülessünk, megvallást kell tennünk a hitünkrõl. Errõl szól az alábbi
imádság.)

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bûneimért,
a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.

Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!
Jézus, Te vagy az én Uram.
Jézus, Te vagy az én Megváltóm.
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm.

Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.
Az Õ szent vére örökre megtisztított minden bûntõl.
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.
Köszönöm Neked drága Jézusom. Ámen.

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból,
üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal
teszünk pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,9–10.)
Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. (Róm. 10,13.)

Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek elõtt, én is
vallást teszek arról az én mennyei Atyám elõtt. (Mát. 10,32.)
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IMA

A

SZENT SZELLEM

KERESZTSÉGÉRT

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha Jézus
nevében kérem Tõled a Szent Szellemet, Te örömmel odaadod Õt. (Luk. 11,13.)

Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tõled a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a
Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel.

Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.

Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent
Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a
szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken
fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent
Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem
és velem marad, és elvezet minden igazságra. (Csel. 2,1–4.)
Ámen.
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent
Szellemet azoknak, akik Tõle kérik. (Luk. 11,13.)

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal
együtt valának. És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol
ülnek vala. És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek és
üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan
Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint
a Szellem adta nékik szólniuk. (Csel. 2,1–4.)

Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem
mindazokra, akik hallgatták e beszédet. És elálmélkodának
a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt
mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem
ajándéka. Mert hallják vala, hogy õk nyelveken szólnak és
magasztalják az Istent. (Csel. 10,44–46.)
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IMA

AZ ORSZÁGUNKÉRT

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy mindenek elõtt
tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közbenjárások és hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban lévõkért, hogy csendes és nyugodalmas életet
élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. (1Tim. 2,1–2.)

Ezért mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom és
köszönetet mondok Neked az országért és a kormányért. Eléd járulok imádságban a hatalmi pozíciókban
lévõkért. Imádkozom és közbenjárok a miniszterelnökért, a
miniszterekért, a parlamenti képviselõkért, a politikusokért,
a polgármesterekért, a bírókért, a rendõrökért, a kormányzó
testületek tagjaiért, a vezetõkért és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. Hiszem,
hogy a vezetõink szíve teljes az isteni tudással, ismerettel és
bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, megfontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja õket a gonosz útjaitól és
a gonosz emberektõl. (Péld. 2,6–12.)

Kérlek, mennyei Atyám, vedd körül a miniszterelnököt olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni tanácsokra,
és azt teszik, ami igaz a Te szemedben.

Köszönöm, hogy egységben tartod a kormányt. Hálát
adok Neked, hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik,
hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden
szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy
becsületesség lakozzék a kormányban. Akik a Te szemedben ártatlanok, feddhetetlenek, kifogástalanok és tökéletesek, azok megmaradjanak a hatalmi pozíciókban, akik
pedig gonoszak, kerüljenek ki a kormányból, az árulók és
hûtlenek kizárassanak. (Péld. 25,5.)
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A Te Igédben azt mondod, hogy áldott az a nemzet, akinek
az Úr az Istene. (Zsolt. 33,12.)

Ezért megvallom, hogy áldott ez az ország, mert Te
vagy az Istene. Elfogadom és köszönöm a Te áldásaidat,
mennyei Atyám. Te vagy a menedékem és erõsségem a
bajban. Ezért kijelentem és megvallom, hogy a Te néped
biztonságban él ezen a földön, és bõségben fejlõdik
hatalmasan. (5Móz. 28,10–12.)

Nem csupán gyõztes vagyok Jézus Krisztusban, hanem
Isten gyermeke vagyok. Ha pedig gyermek, örökös is;
örököse Istennek, örököstársa pedig Krisztusnak. (1Ján. 3,2.

5,4. Róm. 8,16–17.)

Atyám, Te olyan királyt adsz nekünk, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik:
mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön,
mint a felhõtlen reggel; napsugártól, esõtõl sarjadzik a fû
a földbõl. (2Sám. 23,3–4.)

Hiszem, hogy a király szíve az Úr kezében van, és ahová
akarja, arra fordítja. Az ország vezetõinek szíve a Te kezedben van, és döntéseik a Te szent irányításoddal jönnek
létre. (Péld. 21,1–2.)

Köszönöm, Atyám, hogy országunk teljes békében élhet,
mert meg van írva: kinek szíve és elméje Reád támaszkodik, megõrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik.
(Ésa. 26,3.)

Köszönetet mondok Neked, Uram, hogy az Evangélium
csodálatos örömhírét az országban mindenki számára
hirdetik. Megvallom a menny és a föld felé, hogy Istennek
Igéje növekedik az emberek szívében és életében, sokasodik a tanítványok száma, és nagyon sokan követik
a hitet. (Csel. 6,7. 12,24.)
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Hálával teljes a szívem, mert terjed az Úr Igéje az egész
országban. (Csel. 13,49.) Az Úr minden napon szaporítja
a gyülekezetet az üdvözülõkkel. (Csel. 2,47.)
Az Úr Igéje erõsen növekedik és hatalmat vesz az emberek
szívében, a gyülekezetben és a világban. (Csel. 19,20.)

Köszönetet mondok Neked ezért az országért, a vezetõkért.
A hálaadás és dicséret áldozata szálljon Eléd, hogy
a Te Igédet szabadon, tisztán és bátran hirdetik országunkban. Jézus nevében köszönetet mondok az ország valamennyi Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezetéért a
városokban, a falvakban, a településeken.

Uram, Tiéd a nagyság, hatalom, dicsõség, örökkévalóság
és méltóság, sõt minden, valami a mennyben és a földön
van, a Tiéd! Tiéd Uram az ország, Te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és
dicsõség mind Tetõled vannak, és Te uralkodsz mindeneken; a Te kezedben van mind az erõsség, mind az ország.
A Te kezedben van az ország felmagasztalása és megerõsítése. (1Krón. 29,11–12.)

Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsõség mindörökké. (Mát. 6,13.)

Magyarország felett az üdvösség és az erõ, és a mi
Istenünknek országa, és az Õ Krisztusának hatalma
uralkodik mindörökké. (Jel. 12,10.)

Magyarország Istené és az Õ Krisztusáé lett, aki örökkön
örökké uralkodik. (Jel. 11,15.) Ámen.

Jézus az Úr Magyarországon!
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IMA

A VÁROSÉRT, AHOL ÉLSZ/SZOLGÁLSZ

Uram, meg van írva: Városodban pásztorok fognak lakozni,
akik a Te juhaidat terelgetik, és juhnyájak fognak átmenni
a számlálónak keze alatt. (Jer. 33,12–13.)

Minden hely, amelyet lábam talpa megérint, enyém lesz.
Nem állhat meg az ellenség elõttem; azt mûveli az Úr, az én
Istenem, hogy az ellenség féljen és rettegjen engem az egész
föld színén, és amely földre rátaposok, enyém lesz, amint
megmondta nekem az Úr. (5Móz. 11,24–25.)
Minden helyet, amelyet talpam érint, nékem adja azt
az Úr. Bizony a föld, amelyet megtapodott az én lábam,
enyém lesz örökségül, és az én fiaimé mindörökké.
Minden helyet, amelyet talpam érint, nékem adja azt az
Úr. (Józs. 1,3. 14,9.)
Megsokasít minket az Úr, mint a nyájat, emberekkel. Teljes lesz városunk emberek nyájával, és megtudják a pogányok, hogy én, az Úr építettem, én plántáltam. Én, az Úr
mondtam és megcselekedtem. (Ezék. 36,36–38.)

Ez a város lesz nékem híremre, nevemre, örömömre,
tisztességemre és dicséretemre e földnek minden nemzetsége elõtt, akik hallják mindama jót, amelyet én cselekszem
velük, és félni és rettegni fognak mindama jóért és bõségért,
amelyet én szerzek nékik. (Jer. 33,9.)

Jézus hatalmat adott nekem, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjak, és az ellenség minden erején; és semmi nem
árthat nekem. (Luk. 10,19.)
Amit — Jézustól kapott hatalmammal — megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit megoldok a földön,
a mennyben is oldva lesz. (Mát. 18,18.)
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A hatalom helyét elfoglalva követelem az ellenségtõl Jézus
szent nevében … (város neve) teljes üdvösségét. (Luk. 10,19.)

A hatalom helyérõl, amit kaptam Tõled Jézusom, megtöröm
e világ királyságának erejét a város lakói felett. Megtöröm
a város felett uralkodó ellenséges szellemi erõket, megkötöm
az ott élõ emberek üdvösségét akadályozó erõket. (Mát. 18,18.)

Az ellenség ereje, minden gonosz szándéka és terve hatástalanná válik, mert a mennyben is megköttetett az ellenség
ereje, és ha szükséges, a menny teljes ereje kész mûködésbe
lépni az érintettek üdvösségéért. (Mát. 18,18.)

A … (város neve) városában élõket az ellenség nem akadályozhatja, nem tarthatja vissza az Úr Jézusban való örök élettõl.
Senkit nem vakíthat el, nem téveszthet meg, így mindenkinek meglesz a lehetõsége, hogy eljusson a Krisztusban
való megváltás és az örök élet ismeretére.

Ti angyalok, hatalmas erejû szolgáló szellemek, Jézus
nevében kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige
megcselekedésére és beteljesítésére. (Zsolt. 103,20. Zsid. 1,14.)

Drága Úr Jézus, Te így biztatsz engem: És akármit parancsoltok majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy
dicsõíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit parancsoltok az
én nevemben, én megcselekszem azt. (Ján. 14,13–14. Mát. 18,18.)
Az is meg van írva: Kérjed tõlem, és odaadom néked
a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
(Zsolt. 2,8.)

Drága Jézus, a Te szent nevedben, a Te Igéd alapján kérem
most … (város neve)-ban élõ emberek üdvösségét. Terjeszd ki
Uram e város felett — ahol élek/pásztorkodom — az üdvösségedet. Jézus nevében kérem, és Te megcselekszed azt,
hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban.
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Ezért mennyei Atyám, mindenki, aki csak a Te nevedrõl
neveztetik, akit dicsõségedre teremtettél, akit alkottál és
készítettél, akit csak elhívtál, eljut az üdvösség ismeretére
Jézus nevében. (Ésa. 43,7.)
Akik csak hallják az Igét, ör vendeznek, és magasztalják
az Úrnak Igéjét; és akik csak örök életre választatnak,
hisznek. Kegyelmedbõl terjed az Úrnak Igéje az egész
városban. (Csel. 13,48–49.)

És valóban ez a város lesz Néked Uram, híredre, nevedre, örömödre, tisztességedre és dicséretedre e földnek
minden nemzetsége elõtt, akik majd hallják mindama jót,
amelyet Te cselekszel velük, és félni és rettegni fognak
Téged mindama jóért, és mindama bõségért és békességért,
amelyet Te szereztél nékik! (Jer. 33,9.)
Így szól hozzám az Úr: Ne félj, hanem szóld az Igét, és ne
hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád,
hogy néked ártson; mert nékem sok népem van ebben
a városban. (Csel. 18,9–10.)
Mind az Úrhoz térnek … (város neve) elveszettjei, kegyelmed dicsõségének magasztalására. És lesz nagy öröm
és hálaadás az örökkön örökké élõk földjén … (város neve)
városában. Örökkön örökké. Ámen. (Ef. 1,6. Csel. 8,8.)
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IMA

A GYÜLEKEZETÉRT

Így szól az Úr Isten, aki összegyûjti Izrael elszéledt fiait:
Még gyûjtök õhozzá, az õ egybegyûjtötteihez! (Ésa. 56,8.)

És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és
legeltetnek tudománnyal és értelemmel — így szól
az Úr. (Jer. 3,15.)
Atyám, juhaidnak maradékát összegyûjtöd minden földrõl, és visszahozod õket az õ legelõikre, és szaporodnak
és megsokasodnak. És pásztorokat rendelsz melléjük,
hogy legeltessék õket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak. (Jer. 23,3–4.)

Te így szólsz szent hatalmaddal: Ne félj, mert én veled
vagyok, napkeletrõl meghozom magodat, és napnyugatról
egybegyûjtelek. Így szólsz északnak: add meg; és délnek:
ne tartsd vissza. Hozd meg az én fiaimat messzirõl, és
leányaimat a földnek végérõl! (Ésa. 43,5–6.)

Eljött az idõ, hogy minden népeket és nyelveket egybegyûjtsek — így szól az Úr —, hogy eljöjjenek és meglássák
az én dicsõségemet. És teszek köztük jelt, és küldök közülük
megszabadultakat a népekhez, amelyek rólam nem hallottak
és nem látták dicsõségemet; és hirdetik dicsõségemet
a népek között. És elhozzátok minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak. (Ésa. 66,18–20.)

Én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak.
Gyûljetek egybe és jöjjetek elõ, közelegjetek mind, akik
a népek közül megszabadultatok! (Ésa. 45,19–20.)
Eljönnek fiaim — mondja az Úr Isten — együtt, sírva
jönnek és mennek, és keresik az Urat, az Õ Istenüket.
Sion felõl kérdezõsködnek, arrafelé fordítják arcukat. Eljön20

nek és odaadják magukat az Úrnak örök szövetségre,
amely feledhetetlen. (Jer. 50,4–5.)

Fiaid olyanok lesznek, mint eleintén, és a te gyülekezeted
erõsen megáll az én orcám elõtt, és én magamhoz
bocsátalak téged, hogy közeledjél hozzám — szól az Úr.
(Jer. 30,20–21.)

Ímé, én elhozom õket észak földjébõl — mondja az Úr — és
összegyûjtöm õket a földnek széleirõl, mint nagy sereg
jönnek vissza. Siralommal jönnek és imádkozva hozom õket,
vezetem õket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol
el nem esnek, mert Atyjuk leszek nékik. (Jer. 31,8–9.)

Elveszett juhnyáj volt az én népem — mondja az Úr —,
de én nagy nemzetek gyülekezetét támasztom fel belõle.
(Jer. 50,6. 9.)

Süvöltök nékik és egybegyûjtöm õket, mert megváltom
õket, és megsokasulnak, és széthintem õket a népek
között, hogy a messze földeken is emlegessenek engem, és
fiakat neveljenek és visszatérjenek. Mert visszatérítem õket
az ellenség földjérõl és összegyûjtöm õket és behozom
õket az ígéret földjére. És megerõsítem õket az Úrban,
és az Õ nevében járnak — így szól az Úr. (Zak. 10,8–12.)

Lészen az utolsó idõkben, hogy erõsen fog állani az Úr
házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a
halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok.
(Ésa. 2,2.)

Ezért mennyei Atyám, mindenkit, aki csak a Te nevedrõl
neveztetik, akit dicsõségedre teremtettél, akit alkottál és
készítettél, az elveszetteket elõszólítom és behívom a
gyülekezetbe napkeletrõl, napnyugatról, északról és délrõl
Jézus nevében. (Ésa. 43,7. Róm. 4,17.)
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Mint tanúd és szolgád, akit magadnak elválasztottál,
elfoglalom a Tõled kapott hatalmi helyet Krisztusban, és
a szentséges hitemmel elõszólítom az elveszetteket, Jézus
nevében. Megtöröm felettük e világ királyságának erejét Jézus
mindenható nevében, és beszólítom õket a gyülekezetbe,
hogy megismerjenek Téged, megtudják az igazságot és higygyenek Neked, és megértsék, hogy Te vagy az Isten, elõtted
Isten nem alkottatott, és utánad nem lesz. Hogy Te vagy
az Úr, és Rajtad kívül nincsen Szabadító. (Ésa. 43,10–11.)

Mennyei Atyám, így szólok a foglyoknak Jézus nevében:
Jöjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elõ!
(Ésa. 49,9.)

Így szólok északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza!
Hozd meg az Úr fiait messzirõl, és leányait a földnek végérõl!
Ímé, a hit szavára ezek messzirõl jönnek, amazok észak és a
tenger felõl, és Sinnek földjérõl. (Ésa. 43,5–6. 49,12.)
Népek gyülekezete vegyen Téged, Uram, körül, és felettük
térj vissza a magasságba. (Zsolt. 7,7.)

A legkisebb ezerre nõ, és a legkevesebb hatalmas néppé.
Én az Úr, a maga idején, hamar megteszem ezt. (Ésa. 60,22.)

Ímé, Uram, nem ismert népet hívsz elõ, és a nép, amely
Téged nem ismert, Hozzád siet az Úrért, Istenedért és
Izrael Szentjéért, hogy Téged megdicsõített. (Ésa. 55,5.)
Oh, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok! (Ésa. 42,18.)

A vak nép, amelynek szemei vannak, meglátja dicsõségedet;
a süketek, akiknek fülei vannak, meghallják a Te Igéidet.
Minden népek egybegyûlnek, és a nemzetek összesereglenek, és megismerik, hogy Te vagy az Úr, a Megváltó.
A nép, amelyet magadnak alkottál, megismer Téged és hirdeti dicséretedet. (Ésa. 43,8–9. 21.)
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Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden
határai, és leborul, Uram, Elõtted a pogányok minden nemzetsége. (Zsolt. 22,27.)

És lészen, hogy ahol az mondatott nékik: Nem vagytok az
én népem, ez mondatik nékik: Élõ Istennek fiai! (Hós. 1,10.)

Az Úr elhívottjai birtokukba veszik a tengert és a délt, mert
az Úr nékik adja azt örökségül. (5Móz. 33,23.)

Megtér a nép, amely nem nevedrõl neveztetett, és keresnek
Téged, Uram, mint Istenüket, és remegve folyamodnak
Hozzád, Uram, és a Te jóságodhoz az utolsó idõkben. (Hós. 3,5.)
Uram, adj a Te beszéded hallgatása után való éhséget
e földre. (Ámós 8,11.) Így igazság, szeretet és Istennek
ismerete lesz a földön. (Hós. 4,1.)

Az Úr minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülõkkel. (Csel. 2,47.)

A gyülekezeteknek békességük van, az Úr félelmében
és a Szent Szellem vigasztalásában járnak, épülnek és
sokasodnak a Szent Szellem segítségével. (Csel. 9,31.)
A gyülekezetek erõsödnek a hitben, és gyarapodnak
számban naponként. (Csel. 16,5.)
Az Úr Igéje erõsen növekedik és hatalmat vesz a hívõk
szívében, a gyülekezetben és a világban. (Csel. 19,20.)

Ímé, mily jó és mily gyönyörûséges, amikor együtt lakoznak
az atyafiak a gyülekezetben — szeretetben és egységben.
Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon,
amely lefoly a szentek köntöse prémjére. Úgy száll le az Úr
kenete a gyülekezetre, mint a Hermon harmatja a Sion
hegyeire. A szentek gyülekezetébe parancsol áldást az Úr
és életet örökre! (Zsolt. 133,1–3.) Ámen.
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IMA

A

GYÜLEKEZETI TESTÉRT

Atyám, imádkozom és megvallom a Te Igédet Jézus
Krisztus Testérõl, a Gyülekezetrõl. Imádkozom, hogy a
gyülekezeti Test tagjai, a hívõk teljesedjenek be a Te
akaratod ismeretével minden szellemi bölcsességben,
hogy betekintést kapjanak a Te útjaidba és céljaidba,
hogy megismerjék, megértsék és meg tudják különböztetni a szellemi dolgokat.

Imádkozom, hogy olyan életet éljenek és mindenben úgy
viselkedjenek, ami méltó Hozzád, ami minden tekintetben
a teljes tetszésedre van. Hozzanak gyümölcsöt minden jó
cselekedetben, és folyamatosan növekedjenek a Te ismeretedben, hogy jobban felismerjenek, hogy tisztábban lássanak,
hogy mélyebb kapcsolatba kerüljenek Veled. (Kol. 1,9–10.)

Imádkozom, hogy Jézus gyülekezeti Teste megerõsödjön
minden erõvel és hatalommal, a Te dicsõségednek gazdagsága szerint, hogy örömmel, hálaadással, kitartással és
türelemmel legyenek minden idõben. (Kol. 1,11.)

Atyám, Te alkalmasakká tettél minket arra, hogy a szentek
örökségében részt vegyünk a világosságban. (Kol. 1,12.)

Drága Atyám, Te megszabadítottál minket a sötétség
hatalmából és általvittél minket a Te szerelmes Fiadnak
országába, kiben van a mi váltságunk az Õ vére által,
mely a bûneink eltörlését jelenti. (Kol. 1,13–14.)
Atyám, Te gyönyörködsz Jézus Testére tekintve, ahogy a
szentjeid vállvetve, jó rendben sorakoznak, és dicsõítenek
Téged, Jézusba vetett hitükben kitartanak és erõsek a Te
szent erõdbõl. (Kol. 2,5.)
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Szentjeid teljesen Rád támaszkodnak, teljes bizalommal
hagyatkoznak a Te erõdre, bölcsességedre és jóságodra.
Életüket úgy vezetik, úgy irányítják, ahogy Benned gyökeret
vertek, és Benned tovább épülnek, megerõsödvén a hitben, bõvölködvén abban hálaadással. (Kol. 2,6–7.)
Atyám, a Te gyermekeid, mint a Te választottaid, Általad
szentek és szeretettek, felöltik a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútûrést. (Kol. 3,12.)

Megadod nekik az erõt arra, hogy mindenben kitartsanak,
akármi történjék is, elviseljék egymást szeretetben. Ha valamiben különböznek, megadod nekik a bölcsességet a
tisztánlátásra. Gyorsan készek egymásnak megbocsátani; úgy, ahogy Te megbocsátasz nekik. (Mát. 6,14. Ef. 4,32.)
A Te szentjeid mindezek fölébe felöltötték a szeretetet,
mint amely a tökéletességnek kötele. (Kol. 3,14.)

A szeretet a szívükben mindent tökéletes harmóniában tart
össze. Isten békessége uralkodik folyamatosan a szívükben, és minden kérdésben e békességben döntenek, amelyre el is hívattak. (Kol. 3,15.)

Mindent ebben a békességben cselekednek szóval vagy
tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekednek,
mindenkor hálát adván és dicsõítvén Téged. (Kol. 3,17.)

Jézus gyülekezeti Teste a szívében hordozza az Igét,
és az elméjét, gondolkodását megújítja az Ige alapján.
(Róm. 12,2.)

Az Ige gazdagon lakozik a hívõk szívében minden bölcsességben, így bõségben, százszorosan megtermi gyümölcsét az életükben. (Márk 4,20.) Ámen.
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NE

FÉLJ, MERT ÉN VELED VAGYOK

Így szól hozzám az én Istenem: Én az Úr, aki elõtted megyek, én leszek teveled; el nem maradok tõled, sem el
nem hagylak: ne félj és ne rettegj! Veled leszek; el nem
hagylak téged, sem el nem maradok tõled. (5Móz. 31,8. Józs. 1,5.)
Irgalmas Isten az Úr, az én Istenem, nem hagy el engem,
sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a szövetségérõl,
amely felõl megesküdt nekem az Úr. (5Móz. 4,31.)

Légy bátor — azt mondja az Úr —, légy bátor és cselekedd
az Igét, mert én veled vagyok. Az Igét, amellyel szövetségre léptem veled, és az én Szellemem benned marad. Ne félj!
Ne félj, mert én veled vagyok és megtöltöm házad dicsõséggel. (Agg. 2,4–5. 7.)

Megparancsolta nekem az Úr: Légy bátor és erõs! Ne félj
és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. (Józs. 1,8–9.)

Ezért én erõs és bátor vagyok, nem félek és nem rettegek,
mert az Úr, az én Istenem maga jön velem; nem marad el
tõlem, sem el nem hagy engem. (5Móz. 31,6.)

Mikor vízen mész át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok
el nem borítanak, ha tûzben jársz, nem égsz meg, és a láng
meg nem perzsel téged. (Ésa. 43,2.)

Veled vagyok mindenütt, valahová mész, és kiirtom minden
ellenségedet elõtted; és nagy hírnevet szerzek neked, mint
a nagyoknak, akik e földön vannak. (2Sám. 7,9.)

Veled vagyok mindenütt, valahová mész, minden ellenségedet elvesztem a te orcád elõtt, és olyan hírnevet szerzek
neked, amilyen híre a hatalmasoknak van, akik e földön
vannak. (1Krón. 17,8.)
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Az Úr szava ekként szól hozzám: Ne félj, mert én veled
vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik
fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik
veled perlekednek; megsemmisülnek teljesen, akik téged
háborgatnak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb
kezedet fogom, és aki ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! (Ésa. 41,10–13.)

Ezért bátorsággal kijelentem: Nem félek, mert Te velem
vagy, nem csüggedek, mert Te vagy az én Istenem, megerõsítesz, sõt megsegítesz, és igazságod jobbjával támogatsz engem. Megszégyenülnek, akik fölgerjednek ellenem,
semmivé lesznek és elvesznek, akik velem perlekednek.
Megsemmisülnek teljesen, akik engem háborgatnak. Mivel
Te, Atyám, a jobb kezemet fogod, és ezt mondod nekem:
Ne félj, én megsegítelek! (Ésa. 41,10–13.)
Így szól hozzám az Úr, a Teremtõm, az én alkotóm: Ne félj,
mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és
én szeretlek. (Ésa. 43,1. 4.)

Az én szolgám vagy, akit gyámolítok, az én választottam vagy, akit szívem kedvel, Szellememet adtam beléd.
(Ésa. 42,1.)

Azt mondod az Igédben: Nem hagylak el, sem el nem
távozom tõled, nem hagylak segítség nélkül, nem hagyom,
hogy elvessz, bizony nem hagyom! Ezért bizalommal telve
és bátran mondom: Az Úr az én segítségem, nem félek;
ember mit árthat nékem? (Zsid. 13,5–6.)
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ÁLTALVITTÉL

A

TE

SZERELMES

KIRÁLYSÁGÁBA

FIADNAK

Atyám, köszönöm Neked, hogy megszabadítottál a sötétség
hatalmából, és általvittél a Te szerelmes Fiadnak királyságába. Jézus nevében elkötelezem magam, hogy aggodalmak
és félelmek nélkül élek, mert a Jézus Krisztusban való élet
szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a
halál törvényétõl. (Kol. 1,13. Róm. 8,2.)

Alázattal teljes a szívem, hogy a Te szent és hatalmas kezed
alkalmas idõben felmagasztaljon engem. Minden gondomat,
terhemet, aggodalmamat, kétségemet egyszer és mindenkorra Terád vetem, mert Te gondot viselsz rólam, és nem
engeded, hogy ingadozzék az igaz. Te szeretettel viseled
gondomat, éberen õrködsz felettem. Te megtartasz és
megerõsítesz engem, nem engeded, hogy elbukjon az igaz.
(1Pét. 5,6–7. Zsolt. 55,22.)

Atyám, gyönyörködöm Benned, és Te megadod nekem
szívem kívánságait. (Zsolt. 37,4.)

Uram, Rád hagyom az én útjaimat és bízom Benned, hogy Te
teljesíted azokat. A Te jobb kezed megment engem. Uram,
a Te kegyelmed örökkévaló: nem hagyod el a Te kezeidnek
alkotását. (Zsolt. 37,5. 138,7–8.)
Te, Uram, megmentesz engem ellenségeimtõl, még az
ellenem felkelõk fölött is felmagasztalsz engem, az erõszakos embertõl megszabadítasz engem. (Zsolt. 18,48.)

Az Úr az én osztályrészem és poharam; Te támogatod az én
sorsomat. (Zsolt. 16,5.)
Ezért nem engedem, hogy a szívem nyugtalankodjon vagy
aggodalmaskodjon. (Ján. 14,1.)
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Én a Te Igédben maradok, és a Te beszédeid bennem maradnak gazdagon. Én Benned maradok és Te énbennem, ezért
sok gyümölcsöt termek. Az Atya megtisztít a szeretete által,
hogy még több gyümölcsöt teremjek. Amiképpen az Atya
szereti Jézust, Jézus is úgy szeret engem, és én megmaradok
az Õ szeretetében. Nálad nélkül semmit sem cselekedhetek,
Uram. Abban dicsõíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt termek és Jézus tanítványává leszek. (Ján. 15,2. 5–9.)

Lerontok minden okoskodást, minden érvelést és minden
magaslatot, amely saját magát magasztalja és a Te ismereted
ellen emeltetett, és foglyul ejtek minden gondolatot, hogy
engedelmeskedjék a Krisztusnak. (2Kor. 10,5.)
Félreteszek minden terhet, akadályt és a megkörnyékezõ
bûnt, és kitartással futom meg az elõttem lévõ küzdõtért,
Jézusra tekintek, aki a hitem fejedelme és bevégzõje.
(Zsid. 12,1–2.)

Csak azon gondolkodom, ami igaz, ami tisztességes, ami
igazságos, ami tiszta, ami kedves, ami jó hírû, ami erényes, magasztos, dicséretre és szeretetre méltó. (Fil. 4,8.)

Atyám, ahogy belenézek a szabadság tökéletes törvényébe,
úgy meg is maradok benne. Nem vagyok feledékeny hallgatója az Igédnek, hanem cselekedetekkel követem azt.
Így boldog és áldott vagyok a cselekedeteimben. (Jak. 1,25.)

Semmi felõl nem aggódom, hanem imádságomban és
könyörgésemben minden alkalommal hálaadással tárom
fel kívánságaimat az Isten elõtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megõrzi szívemet és
gondolataimat a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,6–7.)

Fölveszem a hitnek pajzsát és a gonosznak minden tüzes
nyilát kioltom. (Ef. 6,16.) Engedelmes vagyok Istennek;
ellenállok az ördögnek, és megfut elõlem. (Jak. 4,7.)
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Jézus Krisztus megváltott a törvény átka alól. (Gal. 3,13.) Ezért
megtiltom minden betegségnek, hogy a testemet érintse.
Minden betegség és minden vírus, amely a testemhez közelít, azonnal meghal, Jézus nevében. Testemnek minden
szerve, minden sejtje tökéletes rendben mûködik; ahogy
Isten teremtette azt. Jézus nevében megtiltom testemnek a
hibás mûködést. (Róm. 8,11. 1Móz. 1,31. Mát. 16,19.)
Gyõztes vagyok, gyõzedelmet aratok a Bárány vére által
és a bizonyságtételem beszéde által. (Jel. 12,11.)

Az én bizonyságtételem Isten Igéje, mely élõ és ható,
és élesebb minden kétélû fegyvernél. (Zsid. 4,12.)
Bátran forgatom a Szellem kardját, mely Isten Igéje, mert
így szól hozzám az Úr: Én vagyok az Úr, aki szolgám
beszédét beteljesítem, és véghezviszem követeim tanácsát. (Ef. 6,17. Ésa. 44,26.)

Mert én, az Úr, aki igazságban szólok, hatalmas vagyok
a megtartásra. (Ésa. 63,1.) Nem csak szóltam, el is hozom
üdvösségedet, elvégezem, meg is cselekszem! (Ésa. 46,11.)

Az Úr szólott nékem, és azt meg is cselekedte, ezért
Isten Igéje beteljesedik és valósággá válik az életemben. Az Ige gazdagon megtermi örök gyümölcsét a
Mindenható Isten dicsõségére. (Ésa. 38,15.) Ámen.
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AZ AGGODALMAK ÉS FÉLELMEK LEGYÕZÉSÉRE

Meg van írva: Békességem büntetése Jézus Krisztuson
volt. Krisztus az Õ keresztjének vére által szerzett nekem
békességet. Ezért én ebben a békességben járok. Istennek
ez a békessége uralkodik az én szívemben, és ahogy meg
van írva: hálás vagyok. (Ésa. 53,5. Kol. 1,20. 3,15.)
Én a Krisztus Teste vagyok, a sátánnak nincs hatalma felettem, a jóval legyõzöm a gonoszt. (1Kor. 12,27. Róm. 12,21.)

Én az Istentõl vagyok, és legyõztem a világot, mert nagyobb
Õ, aki bennem van, mint az, aki e világban van. (1Ján. 4,4.)
Kiszabadultam e jelenvaló gonosz világból, mert ez az Isten
akarata. (Gal. 1,4.)

Nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te Igéd és
a Te Szellemed vigasztalnak engem. (Zsolt. 23,4.)

Uram, szívem és elmém Rád támaszkodik, ezért megõrzöl
engem teljes békében, mivel Tebenned bízom. (Ésa. 26,3.)

Uram, Te adsz nekem békességet, hisz a Te velem való
örök kegyelmed minden dolgomat megcselekedte értem.
(Ésa. 26,12. 1Kor. 15,10.)

Jó az Úr, erõsség a szorongatás idején, Õ ismeri a Benne
bízókat. (Náh. 1,7.)

Megigazulás által vagyok erõs, nem gondolok a nyomorral,
mert nincsen mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelít
hozzám. (Ésa. 54,14.)

Az ellenem készült fegyver nem lesz jószerencsés, és kárhoztatok minden nyelvet, mely ellenem perbe száll: ez az Úr
szolgáinak öröksége, és az õ igazságuk, mely tõlem van,
így szól az Úr. (Ésa. 54,17.)
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Elrejtesz engem a Te orcádnak rejtekében az emberek
zendülései elõl; sátradban õrzöl engem a perpatvarkodó
nyelvektõl. (Zsolt. 31,20.)

Én, az Úr, eltöröm jármod keresztfáit, és kimentelek
téged a szorongatónak kezébõl. (Ezék. 34,27.)
Nagy örömöt szereztél nekem Uram, ör vendezek Elõtted
az aratók örömével. Mert az ellenség terhes igáját, vesszejét
és az engem nyomorgatónak botját összetörted. (Ésa. 9,3–4.)

Eltávozik a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról,
és megsemmisül az iga a kenet alatt. Eltávozik rólam az
ellenség igája, és terhe vállamról eltávozik. (Ésa. 10,27. 14,25.)

Megesküdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen,
mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém:
Kiesik a szeg, mely erõs helyre veretett, és levágatik és
leesik és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr
mondá. (Ésa. 14,24. 22,25.)

Aki velem verseng, megrontja azt az Úr, mennydörög felette az égben. Az Úr megítéli a földnek határait, királyának
pedig hatalmat ád, és felemeli felkentjének szar vát.
(1Sám. 2,10.) Ezért az én ellenségeim elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedõk. (Zsolt. 92,9.)
Uram, Te kiszállsz néped szabadítására, felkented segítségére; szétzúzod a fõt a gonosznak házában; nyakig feltakarod az alapjait. (Hab. 3,13.)

Többé nem fognak az álnokság fiai nyomorgatni engem,
mert Te Uram, békességet szereztél nekem minden
ellenségemtõl. (2Sám. 7,10–11.)

Az Úr megment engem ellenségeimtõl, még az ellenem
felkelõk fölött is felmagasztal engem, az erõszakos embertõl megszabadít engem. (Zsolt. 18,48.)
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Mert az Úrnak része vagyok, mint az Õ népe, körülvesz
engem, gondja van rám, õriz engem, mint a szeme
fényét. Mint a fészkén felrebbenõ sas, fiai felett lebeg,
kiterjeszti felettem szárnyait, felvesz engem, és tollain
emel engem. (5Móz. 32,9–11.)

Mint repesõ madarak, úgy oltalmaz engem a Seregek
Ura, oltalmazván megszabadít engem ellenségeimtõl,
közöttük átmenvén megment engem. (Ésa. 31,5.)

Köszönöm Uram, hogy szerelmedben és kegyelmedben
megváltottál engem, fölveszel és hordozol engem minden
napon. (Ésa. 63,9.)

Magamra raktalak anyád méhétõl fogva és hordozlak
születésed óta — így szól az Úr —, vénségedig én vagyok,
és megõszülésedig én visellek; én teremtettem, és én
hordozom, én viselem és megszabadítom. (Ésa. 46,3–4.)
Én pedig, szól az Úr, tûzfal leszek körülötted és megdicsõítem magamat tebenned. (Zak. 2,5.)

Én megyek elõtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm és leütöm a vaszárakat.
(Ésa. 45,2.)

Mikor vízen mész át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok
el nem borítanak, ha tûzben jársz, nem égsz meg, és
a láng meg nem perzsel téged. (Ésa. 43,2.)

Az Úr orcájának angyala örök szabadítással megszabadít engem, az Úr megváltott engem az én Istenem szerelmében és kegyelmében, fölvesz és hordoz engem minden
napon. (Ésa. 63,9.)
Ahogy Jeruzsálemet körbeveszik a hegyek, úgy vesz
körül engem az Úr, az én szabadításom és üdvösségem
Istene, mostantól fogva mindörökké. (Zsolt. 125,2.) Ámen.
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AZ ÚR

MEGSZABADÍT ENGEM

Ha igazak kiáltanak, Te meghallgatod, és minden bajukból
kimented õket. (Zsolt. 34,17.)

A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez
felõlem. Elküld a mennybõl és megtart engem: meggyalázza az engem elnyelõt. (Zsolt. 57,2–3.)
Az Úr megment engem ellenségeimtõl, még az ellenem
felkelõk fölött is felmagasztal engem, az erõszakos embertõl megszabadít engem. (Zsolt. 18,48.)
Uram, Te megszabadítasz a fegyvertõl, a gonoszok szájától
és az erõsnek kezébõl, hogy legyen reménységem, és a
hamisság befogja az õ száját. (Jób 5,15–16.)

Elrejtesz engem a Te orcádnak rejtekében az emberek
zendülései elõl; sátradban õrzöl engem a perpatvarkodó
nyelvektõl. (Zsolt. 31,20.)

Meggondolás õrködik felettem, megértés õriz engem,
hogy megszabadítson engem a gonosznak útjától, és a
gonoszságszóló férfiútól. (Péld. 2,11–12.)

Egy ellenem készült fegyver sem lesz jószerencsés, és
minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztatok:
ez az Úr szolgáinak öröksége és az õ igazságuk, mely
Tõled van, Uram. (Ésa. 54,17.)
Isten könyörült rajtam és megszabadított engem, mert
váltságdíjat talált értem! Ezért nézhetem a Te színed nagy
örömmel, visszaadtad az igazságomat. (Jób 33,24. 26. 28.)

Tudom, hogy nem nyomhat el az ellenség és a gonosz nem
nyomorgathat engem, mert Te Uram, elõttem rontod meg
az én szorongatóimat. Áldalak Atyám, mert velem van a Te
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hûséged és kegyelmed; a Te neveddel magasztaltatom fel,
Jézus szent nevében. (Zsolt. 89,22–24.)
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a
földet. Nem engedi, hogy lábam inogjon; nem szunnyad el
az én õrizõm. Az Úr az én õrizõm, az Úr az én árnyékom az
én jobb kezem felõl. Az Úr megõriz engem minden gonosztól, megõrzi az én lelkemet. Megõrzi az Úr az én ki- és bemenetelemet, mostantól fogva mindörökké! (Zsolt. 121,2–8.)

Uram, Istenem, Te így biztatsz engem: Hívj segítségül
engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged,
és te dicsõítesz engem. (Zsolt. 50,15.)

Hálát adok Neked Uram, mert meghallgattad az én imáimat, a Te nevedet félõknek örökségét megadtad nekem.
Isten elõtt lakozom örökké, kegyelmedet, hûségedet és
igazságodat kirendelted, hogy azok õrizzenek engem.
(Zsolt. 61,5. 7.)

Nem aggodalmaskodom, mert tudom, hogy meg van írva:
szorongatóim ellen fordítod mindenható kezed, és
megelégítesz java búzával, és sziklából folyó mézzel töltesz
be engem. (Zsolt. 81,14. 16.)
Az Úr támasztott fel engem igazságban, és minden utamat
egyengeti. (Ésa. 45,13.)

Uram, Te vagy az én osztályrészem és poharam; Te támogatod az én sorsomat. (Zsolt. 16,5.)

Uram, Te kiszállsz néped szabadítására, felkented segítségére; szétzúzod a fõt a gonosznak házában, nyakig feltakarod
az alapjait. (Hab. 3,13.)
Az Úr, mint egy hõs kijön, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sõt rivalg és ellenségeimen erõt vesz. (Ésa. 42,13.)
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Aki velem verseng, megrontja azt az Úr, mennydörög
felette az égben. Az Úr Isten megítéli a földnek határait,
királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének
szarvát. (1Sám. 2,10.)
Az én ellenségeim elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedõk. (Zsolt. 92,9.)

Hálát adok Neked, mert elõl és hátul körülzártál engem,
és fölöttem tartod kezedet. A Te kezed vezérel, és a Te
jobb kezed tart meg engem. (Zsolt. 139,5. 10.)

Mert az Úrnak része vagyok, mint az Õ népe, körülvesz
engem, gondja van rám, õriz engem, mint a szeme
fényét. Mint a fészkén felrebbenõ sas, fiai felett lebeg,
kiterjeszti felettem szárnyait, felvesz engem, és tollain
emel engem. (5Móz. 32,9–11.)

Az Úr orcájának angyala megszabadít engem, az Úr megváltott engem az én Istenem szerelmében és kegyelmében,
fölvesz és hordoz engem minden napon. (Ésa. 63,9.)

Az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít engem
minden utamon. (Zsolt. 34,7.)
Angyalaidnak parancsoltál felõlem, hogy õrizzenek engem minden utamon. Ahogy meg van írva: kézen hordoznak
engem, hogy meg ne üssem lábamat a kõbe. (Zsolt. 91,11–12.)

Az Úr megszabadít engem a gonoszok kezébõl, és kiment
engem a hatalmaskodók markából. (Jer. 15,21.)
Megszabadulok az Úr által örök szabadulással, nem vallok
szégyent és gyalázatot soha örökké! (Ésa. 45,17.)

Nem hallatik többé erõszaktétel földemen, pusztítás és
romlás határaimban, és az üdvösséget hívom kõfalaimnak,
és kapuimnak a dicséretet. (Ésa. 60,18.)
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Sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás nem lesz a mi
utcáinkon, mert az Úr, az én Istenem erõsekké teszi kapuim
zárait, s megáldja bennem az én fiaimat. (Zsolt. 144,14. 147,13.)
Én, az Úr, eltöröm jármod keresztfáit, és kimentelek
téged a szorongatónak kezébõl. (Ezék. 34,27.)

Nagy örömöt szereztél nekem Uram, örvendezek Elõtted
az aratók örömével. Mert az ellenség terhes igáját, vesszejét
és az engem nyomorgatónak botját összetörted. (Ésa. 9,3–4.)
Ezért eltávozik a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról,
és megsemmisül az iga a kenet alatt. (Ésa. 10,27.)

Az Úr megõrzi az Õ színbort adó szõlõjét, mert meg van
írva: Én, az Úr, õrizem azt, minden szempillantásban
öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megõrzöm azt. (Ésa. 27,3.)

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl. (Róm. 8,2.)

Köszönöm Neked Atyám, Jézus nevében, hogy kiszabadítottál engem e jelenvaló gonosz világból. (Gal. 1,4.)

Isten megszabadított engem a sötétség hatalmából, és
általvitt az Õ szerelmes Fiának királyságába. (Kol. 1,13.)

Megerõsít engem az Úr és megõriz a gonosztól. Hálát
adok Neked Uram, hogy megmenekülök az alkalmatlan
és gonosz emberektõl. Kiragad engem az Úr a gonosz
minden munkájából, és megtart az Õ mennyei országára.
(2Thess. 3,2–3. 2Tim. 4,18.)

Megszabadít engem az Úr minden nyomorúságból,
kedvességet és bölcsességet ad nekem minden ember elõtt.
Így Isten fiainak dicsõséges szabadságában járok. Ámen.
(Csel. 7,10. Róm. 8,21.)
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IMA

BÁTORSÁGÉRT

Megparancsolta nekem az Úr: Légy bátor és erõs!
Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened
mindenben, amiben jársz. (Józs. 1,8–9.)

Így szól hozzám az én Istenem: Én az Úr, aki elõtted
megyek, én leszek teveled; el nem maradok tõled,
sem el nem hagylak: ne félj és ne rettegj! Veled
leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok
tõled. (5Móz. 31,8. Józs. 1,5.)

Légy bátor — azt mondja az Úr —, légy bátor és cselekedd az Igét, amellyel szövetségre léptem veled, mert én
veled vagyok és az én Szellemem benned és közöttetek
marad. Ne félj, mert én veled vagyok és megtöltöm
házad dicsõséggel. (Agg. 2,4–5. 7.)

Ezért én erõs és bátor vagyok, nem félek és nem rettegek,
mert az Úr, az én Istenem maga jön velem; nem marad el
tõlem, sem el nem hagy engem. (5Móz. 31,6.)
Veled vagyok mindenütt, valahová mész, és kiirtom minden
ellenségedet elõtted; és nagy hírnevet szerzek neked, mint
a nagyoknak, akik e földön vannak. (2Sám. 7,9.)

Állandóan velem van az Úr keze, sõt az Õ karja erõsít meg
engem. Nem nyomhat el az ellenség, mert elõttem rontja
meg szorongatóimat. Velem van az Õ hûsége és kegyelme,
és az Úr szent nevével magasztaltatom fel. (Zsolt. 89,21–24.)

Uram, Te adtad beszédedet az én számba, és kezed
árnyékával fedeztél be engem. Ímé, ezért áldott vagyok,
magasságos, felséges és dicsõ leszek nagyon. (Ésa. 51,16. 52,13.)

Bátran kijelentem és megvallom Isten Igéjét a menny és a
föld felé. Bátor vagyok, mint az ifjú oroszlán, mert Jézus
Krisztusban igazzá váltam, megigazultam Isten elõtt a szent
vér ereje által, mely megtisztított. (Péld. 28,1. 2Kor. 5,21. Jel. 1,5.)
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Nem félek, mert Isten nem a félelem szellemét adta
nekem, hanem az erõnek, szeretetnek és józanságnak
szellemét. (2Tim. 1,7.)
Jézus Krisztusban van az én bátorságom és bizodalommal, félelmek nélkül való menetelem Hozzád, Atyám, a Jézus
Krisztusban való hit által. (Ef. 3,12.)

Atyám, hálát adok, hogy bátorságot adtál nekem, Jézus
nevében. Bátorsággal lépek be a mennyei szentélybe
Jézus vére által. Bizalommal és bátorsággal járulok Eléd,
a kegyelem királyi trónjához, hogy irgalmasságot nyerjek
és kegyelmet találjak, a szükség idején segítséget kapjak.
(Zsid. 10,19. 4,16.)

Meg van írva: Álljatok ellen az ördögnek, és megfut elõletek.
Én Krisztus Jézusban bátran állok szembe az ellenséggel, erõs vagyok a hitben. Ellenállok a betegségnek, a fájdalomnak és a szegénységnek, Jézus nevében. Jézus eltörölte
a parancsolatokban az ellenem szóló kézírást, és eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; lefegyverezvén a szellemi
fejedelemségeket és hatalmasságokat, megszégyenítette és
mutogatta õket, gyõzelmet aratván felettük. (Kol. 2,5–7. 10. 14–15.)
Ezért bátran mondom: sátán, te le vagy gyõzve, az én
Istenem és az én Jézus Krisztusom uralkodik mindörökké.
Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat énnékem? (Zsid. 13,6.)

Mennyei Atyám, köszönöm Neked, hogy bátorságos lakozást adsz e földön, és igazsággal, ítélettel, kegyelemmel
és irgalommal jegyeztél el magadnak örökre. (Hós. 2,18–19.)
Ámen.
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MINDENNAPI

ÁLDÁS

KRISZTUS JÉZUSBAN

Jézus az Úr a szellemem, a lelkem és a testem felett.
Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust
a halálból. Ugyanõ, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Õ bennem
lakozó Szelleme által. (Fil. 2,9–11. Róm. 8,11.)
Én a Krisztus Jézusban vagyok, aki bölcsességül lett nekem
Istentõl, megigazulásul, szentségül és váltságul. (1Kor. 1,30.)

Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm. Az én Istenem betölti minden szükségemet az Õ gazdagsága szerint
dicsõségesen a Krisztus Jézusban. (Zsolt. 23,1. Fil. 4,19.)

Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít. (Fil. 4,13.)

Nem félek semmitõl és nem aggódom semmi felõl. Minden
gondomat Rád vetem, Uram, mert Neked gondod van rám.
(Fil. 4,6. 1Pét. 5,7.)

Hû az Úr, aki megerõsít engem és megõriz a gonosztól. (2Thess. 3,3.)

Én Jézus Krisztus Teste vagyok. Megváltást kaptam a törvény átka alól. A betegségeknek nincs hatalma felettem,
mert Jézus a bûneimet magára vette, betegségeimet maga
viselte, és fájdalmaimat Õ hordozta. (Gal. 3,13. Mát. 8,17.)

Jézus az én bûneimet maga vitte fel testében a fára,
hogy a bûnöknek meghalván, az igazságnak éljek. Az Ige
szerint Jézus sebeivel gyógyultam meg. (1Pét. 2,24.)

Testem teljes és tökéletes egészségben mûködik, mert
betegségeimet Jézus Krisztus maga viselte, és fájdalmaimat Õ hordozta. Az Õ szent sebeivel gyógyultam
meg. (Ésa. 53,4–5.)
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Isten szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem
által, és az Õ szeretete gazdagon lakik bennem. (Róm. 5,5.)
Az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma.
Mert drága áron vétettem meg, dicsõítem azért az Istent az
én testemben, ami az Istené, az élõ Isten szent temploma.
(1Kor. 6,19–20. 3,16. 2Kor. 6,16.)

Bennem Krisztus értelme van, ezért csak olyan gondolataim, érzéseim és céljaim vannak, amelyek az Õ szíve szerint
valók. A Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. (1Kor. 2,16. Róm. 8,6.)
Hit van a szívemben és nem kételkedem. Kitartok és ragaszkodom a hitem megvallásához, mert Jézus a hitem szerzõje,
fejedelme és bevégzõje. (Zsid. 4,14. 12,2.)
Nagyobb Õ, aki bennem van, mint az, aki a világban van.
Az Ige birodalmában maradok, mely a Felségesnek rejteke,
így a gonosz nem illethet engem. Az Ige világosságában
járok. (1Ján. 4,4. 16. 5,18. Zsolt. 91,1.)

Istentõl születtem, és a bennem lévõ hit legyõzte a világot.
(1Ján. 5,4.)

Jézus hatalmat adott nekem, hogy kígyókon és skorpiókon
tapossak, és az ellenség minden erején; és semmi nem
árthat nekem. (Luk. 10,19.)

Felöltöm a hit pajzsát és az ellenség minden tüzes nyilát
kioltom. (Ef. 6,16.)
Kiszabadultam e jelenvaló gonosz világból. (Gal. 1,4.)

Isten engem Jézussal együtt feltámasztott és együtt ültetett a hatalom helyére, a mennyei trónra. (Ef. 2,6.)

Krisztusnak Igéje lakozik bennem gazdagon, minden
bölcsességben. (Kol. 3,16.)
Isten velem van, az én oldalamon áll. (Róm. 8,31.)
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Meghallom a Jó Pásztor hangját, és az idegen hangját nem
követem. Minden dolgomat az Úr Jézusra bízom, mindenben
az Úrra hagyatkozom, így az én gondolataim és útjaim az
Õ akarata szerint valók, terveim megvalósulnak, és útjaim
sikeresek lesznek. (Ján. 10,27. 5. Péld. 16,3.)

Én Isten alkotása vagyok, újrateremtetvén Krisztus Jézusban.
Isten az, aki munkálja bennem mind az akarást, mind a
cselekvést az Õ jókedvébõl. (Ef. 2,10. Fil. 2,13.)

Mennyei Atyám, aki elkezdte bennem a munkálást, be is végzi
a Krisztus Jézusnak napjáig. (Fil. 1,6.)

Az Igének megtartója és cselekvõje vagyok. Isten bölcsessége az enyém. Alávetem magam Istennek. Ellenállok az
ördögnek, és az ördög megfutamodik elõlem. Közeledek
Istenhez, és Isten is közelít hozzám. Nincs bennem félelem,
mert Isten nem hagy el, sem el nem távozik tõlem.
(Jak. 1,22. 4,7–8. Zsid. 13,5.)

Isten országa bennem van, mely megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. (Luk. 17,21. Róm. 14,17.)

Mivel bõ mértékkel mérek, bõ mértékkel mérnek nekem is,
sõt ráadást is adnak nekem, mert van fülem a hallásra
és meghallom az Igét. Mivel bõségben vetem el Isten
Igéjét a szívemben, ezért százszoros termést hozok és
bõven aratok. (Márk 4,20. 23–24.)

Atyám, azt mondod az Igédben, hogy az igaznak gyümölcse
életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. Te a Szent Szellemed által megtisztítasz, hogy még több gyümölcsöt hozzak, hogy még több szellemet nyerjek meg a Te igazságod
és szentséged számára. (Péld. 11,30. Ján. 15,2.) Ámen.
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VÉDELEM

A BALESETEK ELLEN

A Felségesnek rejtekében lakozom, a Mindenhatónak
árnyékában nyugszom.

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem,
Õbenne bízom. Mert Õ szabadít meg engem a madarásznak
tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl. Tollaival fedez be engem,
és szárnyai alatt van oltalmam; pajzs és páncél az Õ
hûsége. Nem félek az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól
nappal. Elesnek mellõlem ezren, és jobb kezem felõl tízezren; és hozzám nem is közelít. Bizony szemeimmel nézem
és meglátom a gonoszok megbüntetését.

Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottam az én
hajlékommá. Ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közeleg a lakhelyemhez; mert Õ az angyalainak
parancsolt felõlem, hogy õrizzenek engem minden utamon. Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat
a kõbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom az
oroszlánkölyköt és a sárkányt.

Így szól hozzám az Úr: „Mivelhogy ragaszkodik hozzám,
megszabadítom õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én
nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom õt,
vele vagyok háborúságában; megmentem és megdicsõítem
õt. Hosszú élettel elégítem meg õt, és megmutatom néki
az én szabadításomat.” (Zsolt. 91,1–5. 7–16.)

Köszönöm Uram, hogy Te az angyalaidnak parancsolsz
felõlem, hogy õrizzenek engem minden utamon. A Te
angyalaid kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem
lábamat a kõbe. (Zsolt. 91,11–12.)

Az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít engem
minden utamon. (Zsolt. 34,7.)
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Sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás nem lesz a mi utcáinkon, mert az Úr, az én Istenem erõsekké teszi kapuim
zárait, s megáldja bennem az én fiaimat. (Zsolt. 144,14. 147,13.)

Az Úr tábort jár a házam körül, mint a sereg ellen,
az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtam
a sarcoló, mert szemmel tartja azt az Úr. (Zak. 9,8.)

Mint repesõ madarak, úgy oltalmaz engem a Seregek
Ura, oltalmazván megszabadít engem ellenségeimtõl,
közöttük átmenvén, megment engem. (Ésa. 31,5.)

És nem hallatik többé erõszaktétel földemen, pusztítás és
romlás határaimban, és az üdvösséget hívom kõfalaimnak,
és kapuimnak a dicséretet. (Ésa. 60,18.)

Meg van írva: Az Úr megõrzi minden csontomat, egy sem
töretik meg azokból, mert az Úr testének tagja vagyok,
az Õ testébõl és az Õ csontjaiból való. Jézus élete látható
az én testemben. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30. 2Kor. 4,10.)

Veszek a szent vérbõl, a Bárány vérébõl, a szövetség
vérébõl, és hintek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
És a vér jelül lesz nékem a házamon, és az Úr szent
templomán, amelyben lakozom. És mikor általmegy
az Úr, meglátja a szent vért, az örök szövetség vérét
a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó
mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen az
én házamba; nem lophat, nem ölhet és nem pusztíthat,
Jézus szent nevében. (2Móz. 12,7. 13. 23. Ján. 10,10. 1Kor. 6,19.)

Ti angyalok, hatalmas erejû szolgáló szellemek, Jézus
nevében kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige
megcselekedésére és beteljesítésére, a magam és a családom védelmére és megõrzésére. (Zsolt. 103,20. Ésa. 63,9. Zsid. 1,14.)
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PEDIG

BETEGSÉGEINKET

Õ VISELTE

Meg van ír va: Pedig betegségeinket Õ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik,
verettetik és kínoztatik Istentõl! És Õ megsebesíttetett
bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Õ sebeivel gyógyulánk
meg. (Ésa. 53,4–5.)
Továbbá az is meg van írva: Aki a mi bûneinket maga
vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek meghalván,
az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok
meg. (1Pét. 2,24.)

Atyám, tudom, hogy szent és tökéletes akaratod az, hogy az
én életemben is beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott,
így szólván: Pedig betegségeinket Õ viselte, és fájdalmainkat Õ hordozá. Teljesedjen be és legyen meg a Te akaratod
az én életemben is: Legyen tökéletes és teljes gyógyulás
a testemben, Jézus nevében! (Mát. 8,17.)

Mennyei Atyám, Jézus vérének meghintésében, az Õ
szent vérének megváltó erejében megigazultan, a Szent
Szellem megszentelésében szentül és feddhetetlenül
állok most a trónod elé Jézus nevében, és felemelem a Te
mindenható színed elé az örök érvényû Igédet, melyet minden neveden felül felmagasztaltál, és ami az örök szent
igazság. A hatalom helyét elfoglalva a megigazultság
szól az ajkaimról. Azért járulok most a kegyelmed királyi
trónja elé, hogy Jézus nevében kijelentsem testem, lelkem és szellemem felett az Ige mindenható és mindenekfeletti szent igazságát és valóságát az életemben.
Szentelj meg engem a Te Igéddel. Atyám, a Te Igéd
igazság. (Ján. 17,17.)
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Kijelentem, hogy nem tekintek a láthatókra, nem tekintek a tünetekre. A betegség látható és érzékelhetõ hazug
tüneteit nem fogadom el, ellenállok azoknak, és megdorgálom mindazokat Jézus nevében. A betegségnek
és a fájdalomnak életet adó és azt tápláló minden
szellemi erõt elátkozom a testemben Jézus mindenható
nevében. (Jak. 4,7. Fil. 2,9–11.)

Uram, nem a láthatókra tekintek, hanem a láthatatlanokra:
Jézus sebeire tekintek, az Õ drága megtör t testére
tekintek, akit általszegeztek a keresztfán, és meg van írva:
Mindenki, aki Õreá tekint, megtartatik a kígyó marásától.
Egyben megvallást teszek: azokban a szent sebekben tökéletes gyógyulást szereztem. Jézus az én nevemben függött
a keresztfán, az én betegségeim és bûneim voltak rajta, hogy
én az Õ nevében tökéletes szentségben és teljes egészségben éljek Isten dicsõségére és szolgálatára, a szent
vér váltsága által. Az Abba a kereszten megbocsátotta
minden bûnömet, meggyógyította minden betegségemet. Ezért a hit szavaival parancsolok a testemnek: Legyen
tökéletes gyógyulás és teljes egészség a testemben!
A betegségtüneteket a Szellem által megöldöklöm, azért
élek. Az új teremtés tökéletességében kell mûködnie
a testemnek, a hit parancsszavára, az Ige hallatára, Jézus
nevében! (Zsolt. 103,3. Róm. 8,13.)

A Tõled való szent hitemmel hiszem, és a színed elõtt kijelentem és megvallom a Te Igéd örök érvényû szent igazságát
az életemre. Hiszem és megvallom, hogy testem betegségtüneteit a Te drága Fiad viselte, és fájdalmait Õ hordozta.
Jézus sebesíttetett meg az én bûneimért, Jézus rontatott
meg az én vétkeimért, az én békességem büntetése
Jézuson volt, és így Jézus sebeivel testem teljes gyógyulást nyert. (Ésa. 53,4–5. Zsid. 10,19–23.)
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Már Ésaiás prófétánál is megmondatott: Pedig betegségeinket
Õ viselte, és fájdalmainkat Õ hordozá. Betegségeimet Isten
kegyelmébõl Jézus viselte, fájdalmaimat Jézus hordozta.
Mindez beteljesedett az életemben. Az új teremtés minden áldása valóigazság az életemben a Szent Szellem
bennem lakozó hatalmas megelevenítõ és megújító
ereje által. (Mát. 8,17. Róm. 8,11.)

Atyám, hálaadással és imádattal köszönöm meg Neked, hogy
drága Fiad, Jézus Krisztus szent vére megtisztított minden
bûnömtõl, Jézus Krisztus szent sebei megtisztítottak minden
betegségtõl. Hitben, az Ige által felöltöm magamra e szent
sebekben kapott gyógyulást. Így bûn és betegség nélkül
szolgálhatlak Téged életem minden napján. Testemet tökéletesen gyógyultnak és teljesen egészségesnek nevezem,
azzal az isteni hittel a szívemben, amelyet az újjászületésnél
nyertem Tõled. (1Ján. 1,7.)

Amint az Írás mondja, úgy be is teljesedett az életemben:
Aki az én bûneimet maga vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek meghalván, az igazságnak éljek, a betegségnek és
fájdalomnak meghalván a gyógyulásnak és szent egészségnek éljek, Akinek sebeivel gyógyultam meg. Az Úr
Jézus sebeivel gyógyultam meg. (1Pét. 2,24.)

Köszönöm Atyám, hogy beteljesíted a számmal megvallott Igét, mert Te vagy az Úr, aki megteszi azt, az
Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerõsítse azt, Úr az
Õ neve. Dicsérlek Téged, mert ahogy megmondtad, úgy
meg is cselekszed azt, Atyám: Ímé, én hozok néked kötést
és orvosságot, és meggyógyítalak téged, és megmutatom
néked a békesség és igazság és gyógyulás bõségét.
Abba, örökké áldalak, hálaadással és magasztalással dicsõítelek az örök jóságodért. Atyám, szellemben és igazságban,
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szent imádattal imádlak, örökkön örökké, Jézus nevében.
(Jer. 33,2. 6. Ján. 4,24.)

Isten Igéje erõsen növekedik a szívemben, és nem tér
Istenhez üresen, mert hatalmat vesz az életemben.
Az Ige uralkodik felettem, és gyümölcsöt terem bennem.
Mert bizony így szól az Úr Isten: Az én Igém, amely számból
kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit
akarok, és áldott lesz és gyümölcsöt terem ott, ahová küldtem. Isten elküldte az Õ Igéjét a szívembe, így megtermi
gyümölcsét az életemben. Isten Igéje áldott a szívemben,
és megcselekszi Isten tökéletes akaratát az életemben. Mivel
Isten akarata a gyógyulás, így a teljes gyógyulás és szent
egészség valóigazság az életemben. Krisztusnak Igéje
lakozik bennem, és hathatósan munkálkodik a testemben, lelkemben és szellememben gazdagon, minden
bölcsességben, értelemben, kijelentésben, ismeretben,
hatalmas erõben és szent gyógyulásban. (Ésa. 55,11. Kol. 3,16.)

Uram, Istenem, köszönöm, hogy a Te kegyelmedbõl megtérhetek minden tévedésbõl, megbocsátást nyerek, mert az Úr
Isten mindnyájunk vétkét Õreá vetette. Az Úr Isten akarata
volt, hogy Fiát betegség törje össze, hogyha Önlelkét a bûnért
áldozatul adja, magot lát. E szent Magban megtartatom természetfeletti, szent egészségben, mert az én életemben
is végbemegy az Úr Isten tökéletes akarata Jézus keze
által. Örök dicséret, hálaadás és dicsõség Neked mindezért
Atyám, Megváltó szent Fiad, Jézus nevében. (Ésa. 53,6. 10.)
Ámen.
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KRISZTUSSAL

EGYÜTT MEGHALTAM A BETEGSÉGNEK

Jézus nevében alávetem a testemet a kereszt hatalmának.
A kereszten meghaltam Jézussal együtt a betegségnek,
a fájdalomnak, a kívánságnak, a bûnnek, hogy Krisztussal
együtt éljek az Istennek, a Szent Szellem ereje, a feltámadás ereje által. Az én tagjaimat alávetem az Igének, és
engedelmességben való szolgálatra odaszánom az Istennek,
mint aki a halálból életre keltem. Ahogy meg van írva,
az én tagjaimat alávetem a kereszt hatalmának, és odaszánom az Istennek az igazságnak fegyvereiül az üdvösség
szolgálatára a Szent Szellem hatalmas ereje által. (Róm. 6,8–13.)

Krisztussal együtt megfeszíttettem a Jézus Krisztus
keresztjén, és ott meghaltam a betegségnek és a fájdalomnak. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a
Krisztus, amely életet pedig most a testben élek, az Isten
Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát
adta értem, hogy én Isten dicsõségére tökéletes és szent
egészségben éljek. A bûn, betegség, fájdalom és kívánság
rajtam nem uralkodik, mert nem vagyok törvény alatt,
hanem kegyelem alatt. (Gal. 2,20. Róm. 6,14.)

Krisztussal együtt új életre támadtam fel. Isten örök élete
munkálkodik a testemben és gyógyulás formájában megnyilvánul a tagjaimban. Isten új törvénye érvényes számomra: A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye
vonatkozik rám, így megszabadultam a bûn, a betegség,
a fájdalom és a halál törvényétõl. (Róm. 8,2.)

Test, halld meg a hit szavát: Annak a Szelleme lakik
bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és ugyanõ,
aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti
az én halandó sejtjeimet, szer veimet és az egész testemet, az Õ bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)
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Hatalmat veszek a testem minden sejtje felett, és a Jézus
nevében megtiltom a betegség bármely megnyilvánulási
formáját, mert arra kaptam elhívást, hogy uralkodjak az
életben az egy Jézus Krisztus által. A Királyok Királyának
hatalmával életet parancsolok a testem számára. Az Úr
Jézus élete meglátható az én testemben, mert az Õ testének
tagja vagyok, az Õ testébõl való és az Õ csontjaiból való.
Az Õ testébõl való tökéletesen egészséges test vagyok,
és az Õ csontjaiból való tökéletesen egészséges csontozat vagyok, az Õ szent ereibõl való tökéletesen egészséges
érrendszer vagyok. (Róm. 5,17. Ef. 5,30.)
A fájdalomnak, betegségnek, az ellenség minden hazug
tünetének megparancsolom, hogy felkeljen és eltávozzon
a testemrõl, és a tengerbe vesse magát; és mivel a szívemben nem kételkedem, ezért meglesz nekem, amit mondtam,
Jézus szavaival élve. Az egész testem teljes és tökéletes
egészségnek ör vend. (Márk 11,23.)

A számmal megvallott Ige, Isten Igéje az ajkamon, élõ és
ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a
léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és elhat az egészséges és a tünetekkel terhelt
és rendellenes sejtek megoszlásáig, elkülöníti, eltávolítja
és levágja azokat, és gyógyulást és megújulást hoz a
testemben. (Zsid. 4,12.)

Testem a Szent Szellem örök templomává vált, és Õ õrködik
testem tökéletes és teljes egészsége felett. A szent vér
ereje áramlik a testemben, és megújítja minden szervemet.
A számmal megvallott Igét, amely a szívem hitébõl fakadt,
a Fõpapom kezébe ajánlom, aki kegyelemmel teljes
irántam, és beteljesíti mindazt, amit az imámba foglaltam.
(1Kor. 6,19. Zsid. 4,14. 7,25–26.) Ámen.
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ISTEN IGÉJE,

ORVOSSÁGA,

EREJE A BETEGSÉGEK FELETT

Jézus az Úr az életem felett. A betegségnek nincs hatalma felettem. Az Atya új életet adott nekem Krisztusban,
eltörölte bûneimet, ezért szabad vagyok a bûntõl, a kárhoztatástól és a bûntudattól. Meghaltam a bûnnek, és az
igazságnak élek. (Róm. 10,9. Kol. 1,14. 3,3.)

Szabad vagyok a harag, az ellenségeskedés és a megnembocsátás légkörétõl. Megbocsátok másoknak úgy, ahogy
az Atya a Krisztusban megbocsátott nekem, mert Istennek
szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem
által, ki adatott nekem. (Mát. 6,12. Ef. 4,32. Róm. 5,5.)

Jézus a bûneimet maga vitte fel testében a fára; ezért én
meghaltam a bûnnek, és élek az Istennek. Jézus sebeivel
meggyógyultam, és teljessé lettem Õbenne. Jézus elvitte
betegségeimet, és fájdalmaimat hordozta. Ezért megtagadom a testemben a betegséget és a fájdalmat. Isten
kibocsátotta és elküldte az Õ Igéjét és meggyógyított
engem. (1Pét. 2,24. Róm. 6,11. 2Kor. 5,21. Ésa. 53,4. Zsolt. 107,20.)

Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te
sebeidet — azt mondja az Úr. (Jer. 30,17.)

Az elveszettet megkeresem, és az elûzöttet visszahozom,
a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerõsítem és
meggyógyítom. (Ezék. 34,16.)

Ímé, én hozok nékik kötést és or vosságot, és meggyógyítom õket, és megmutatom nékik a békesség és igazság
bõségét. (Jer. 33,6.)

Az Úr meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi
sebeiket. Köszönöm Uram, hogy Te hozol nekem kötést
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és or vosságot, és meggyógyítasz engem, és megmutatod
nekem a békesség és igazság bõségét. (Zsolt. 147,3. Jer. 33,6.)

Feltámadt nékem, aki félem az Úr nevét, a megigazulás napja,
és gyógyulást kaptam az Õ szárnyai alatt. (Mal. 4,2.)
Atyám, Te a bõvölködõ életet adtad nekem ajándékba.
Elfogadom ezt az életet a Te Igéd alapján, és ez az élet folyik
az ereimben, eljuttatván a Te életedet minden szervemhez.
Az egész testemet a Te Igéd járja át az éltetõ erejével,
gyógyulást és egészséget terem a testemben. (Ján. 6,63. 10,10.)

Atyám, a Te Igéd által gyõztes vagyok. Gyõztes vagyok a
világ felett, a testem felett és az ördög felett a Bárány vére
által és a bizonyságtételem beszédei által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.)
Mennyei Atyám, én figyelmezek a Te szavaidra, a Te
beszédeidre hajtom fülemet. Nem hagyom, hogy szavaid
eltávozzanak a szemeimtõl. Szívem legmélyén tartom és
õrzöm a Te Igédet, mert egész testemnek életet és egészséget jelentenek. (Péld. 4,20–22.)

Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal
arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint
írva van abban, mert akkor teszem gyarapodóvá az én
útjaimat és akkor leszek sikeres. Az Úr parancsolta nekem:
Légy bátor és erõs! Ne félj és ne rettegj, mert veled
lesz az Ú r, a te Gyógyítód mindenben, amiben jársz.
(Józs. 1,8–9. 2Móz. 15,26.)

Uram, Te távol tartasz tõlem minden betegséget. (5Móz. 7,15.)
Drága Jézusom, Te vetted el erõtlenségemet, Te viselted
betegségeimet, és fájdalmaimat hordoztad. Ezért megtagadom a betegséget, és megtiltom, hogy uralja a testemet.
Isten szent élete, a szent vér ereje áramlik az ereimben, és gyógyulást hoz testem minden sejtjének és
szer vének. (Ésa. 53,4. Mát. 8,17.)
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Megváltást kaptam a törvény átka alól. A Gal. 3,13 igevers
igazsága áramlik a vérkeringésemben. Eljut testem minden
egyes sejtjéhez, átjárja az ereimet, visszaállítja és felépíti az
életemet és az egészségemet. (Márk 11,23.) Az 1Pét. 2,24 igeversben lévõ élet valóság a testem számára, újraépíti és
helyreállítja testem minden sejtjét. Felajánlom testemet
Istennek, mert az én testem az élõ Istennek temploma.
Isten lakozik bennem, és az Õ szeretete, mindenható
ereje és örök élete átjárja a szellememet, megújítja lelkemet és meggyógyítja testemet. Így beteljesedem Isten teljességével minden nap. (Róm. 12,1. Ján. 14,20.)

Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta
Jézust a halálból. Ugyanõ, aki feltámasztotta Krisztus
Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is
az Õ bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)

A testem a Szent Szellem temploma. Testem vegyi
háztartása tökéletes egyensúlyban mûködik. Minden szervem az Istentõl elrendelt tökéletes rendben és egészségben
mûködik. (1Kor. 6,19.) Mennyei Atyám, Te az Igéd által életet
adtál nekem. Ez az élet visszaállítja testem egészségét minden egyes szavammal. Mindaz, amit nem Isten vetett a testemben, gyökerestül kitépetik és kiírtatik a testembõl Jézus
nevében. Az 1Pét. 2,24 igevers beoltatott a testem minden
sejtjébe, Isten élete van bennem. (Márk 11,23. Ján. 6,63.)

Isten Igéje, amit most kimondtam a számmal, szellem és
élet a számomra, teljes az Õ erejével. Az Õ Igéje élõ és ható,
minden erõvel teljes, megerõsít, fejleszt, felépít, irányít és
meggyógyít. Ahogy kimondom Isten Igéjét, amely élesebb
minden kétélû fegyvernél, behatol a testembe, az ereimbe,
a csontjaimba, az ízületeimbe. A Mindenható Isten csodálatos Igéje életet és gyógyulást hoz egész testemnek.
(Zsid. 4,12.) Övé a dicsõség mindörökké!
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RÁKBETEGSÉG, DAGANATOK,
CSOMÓK, ÍZÜLETI GYULLADÁS ESETÉN

(Az elõbbi imádság után javasolt, szintén naponta legalább
háromszor, a tünetek erõsödése esetén többször.
Hatalommal, teljes hittel, meggyõzõdéssel mondjuk el!)

Jézus megváltott a törvény átka alól, ezért megtiltom, hogy
daganatok vagy csomók legyenek a testemben. Isten élete
által, mely bennem van, megszûnik minden képzõdmény
a testemben, amit nem Isten rendelt és teremtett. Isten
mindenható ereje helyreállítja az erõmet és egészségemet. (Gal. 3,13. Márk 11,23. Róm. 8,11.)

Az én Atyám a szõlõmûves, Jézus a szõlõtõ, én a szõlõvesszõ. Az Atya kertjében nem teremhetnek rendellenes
sejtek, rákos daganatok, mert Jézus nem táplálja, nem ad
életet e sejteknek. Ezek a sejtek elszáradnak, mert levágatnak az élet forrásáról; megsemmisülnek a testemben.
Én az igazi szõlõtõn maradok. Jézus élete van bennem,
mely a Mindenható teremtõ ereje és örök szeretete által
olyan tökéletes és egészséges sejteket teremt a testemben,
amelyek az Õ örök életét és dicsõségét hirdetik. (Ján. 15,1–5.)
Csomóknak és daganatoknak nem adok többé helyet
a testemben, mert nincs joguk a testemhez. A múlt dolgai
közé tartoznak, mert Isten akaratából és kegyelmébõl
megszabadultam a sötétség hatalmából. (Kol. 1,13.)

Testem minden szerve és sejtje abban a tökéletességben
mûködik, ahogy azt Isten megtervezte és teremtette.
Testemben megtiltom a rendellenességet és a hibás mûködést Jézus nevében. (1Móz. 1,26–27. 31.)
Atyám, a Te Igéd részemmé, a testem szerves részévé vált;
a Te Igéd testté lett bennem. A Te szent Igéd a testem
vérkeringési rendszerében áramlik. Ahogy a Te Igéd az
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ereimben áramlik, eljut testem minden szervéhez, minden
sejtjéhez. A Te életed szent ritmusát veri a szívem, szent
életet juttatva a testem szerveihez és sejtjeihez. Ez a szent
és minden erõvel teljes élet visszaállítja és újjáépíti,
megújítja testemet, mivel Te kibocsátottad és elküldted az
Igédet és az Ige által meggyógyítottál engem. (Ésa. 55,10–11.
Zsolt. 107,20.)

Ahogy a Te Igéd megnyilvánul bennem, minden rendellenes sejt nyomtalanul eltûnik a testemben. A daganatok,
csomók és ízületi problémák a múlté, mert Isten erejét
az ellenség nem állhatja. Követelem a csontjaimtól és
ízületeimtõl a tökéletes mûködést, Jézus szent nevében.
(Mát. 17,20. 21,21. Márk 11,23. Luk. 17,6. Ján. 14,13.)

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított a bûn és a halál törvényétõl. A Te életed erõvel
tölti meg testem minden sejtjét. (Róm. 8,2.)

A betegségnek meg kell futnia elõlem a Szent Szellem ereje
által, mert ellenállok neki Jézus nevében. (Jak. 4,7.)

Ellenállok a betegségnek, mint az ördögtõl való kísértésnek. A testemben nem létezhetnek daganatok, mert Isten
Szelleme lakik bennem és Isten Igéje gyökeret vert a
szívemben, erõsen növekedik bennem és hatalmat vesz az
életemben. Gyõztes vagyok a betegség felett, mert nagyobb
Isten Szelleme, aki bennem van, mint a betegség, ami e
világban van. (Márk 4,8. Csel. 19,20. 1Ján. 4,4.)

Isten és az Õ kegyelmességének Igéje — aki az Úr Jézus
Krisztus — felépít és meggyógyít engem, és romolhatatlan
örökséget ad nékem minden megszenteltek között a Szent
Szellem által. (Csel. 20,32.)
A betegség nem uralkodik felettem, mert az én megvallásom Isten Igéje. (Márk 11,23.) Jézus nevében! Ámen!
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SZEMEIM

NYITVA, FÜLEIM FIGYELMEZNEK

Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet;
az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. (Zsolt. 19,8.)

Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti
a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat. (Zsolt. 146,8.)

A halló fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt
mindkettõt. (Péld. 20,12.)

Atyám, Te nyitod meg a vakok szemeit, és kihozod a foglyokat a tömlöcbõl, és a fogházból a sötétben ülõket. (Ésa. 42,7.)

Az Úr Isten bölcs nyelvet adott énnékem, hogy tudjam
erõsíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden
reggel, fölserkenti fülemet, hogy meghalljam Õt, miként
a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem
voltam engedetlen, hátat nem fordítottam. (Ésa. 50,4–5.)
Füleimet fölnyitottad, akkor azt mondtam: Ímé, jövök;
a könyvtekercsben ír va van felõlem, hogy teljesítsem a
Te akaratodat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak
engem. (Zsolt. 40,7–8. 11.)

Ezért füleim meghallják a kiáltó szót mögöttem: Ez az út,
ezen járjatok! (Ésa. 30,21.)

A vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei
megnyittatnak, és nem lesznek zárva többé a látóknak
szemei, és a hallók fülei figyelmeznek; a hebehurgyák
szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. (Ésa. 35,5. 32,3–4.) Ezért szemeim nyitva, füleim
figyelmeznek, szívem ismerni tanul, szájam gyorsan és világosan szól — ahogy meg van írva.
56

Megtartom az Úr parancsolatait és élek; megtartom az Úr
tanításait mint a szemem fényét, és legeltetem szememet
az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevõkön
mulat majd a fülem. (Péld. 7,2. Zsolt. 92,11.)

Az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; Hozzád
folyamodom; szemeim mindenkor az Úrra néznek,
mert Õ húzza ki a tõrbõl lábamat. (Zsolt. 25,15. 141,8.)

Uram, szemgyógyító írral kend meg a szemeimet, hogy
lássak. (Jel. 3,18.)
Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a Te
törvényednek csodálatos voltát. (Zsolt. 119,18.)

Úr Jézus, Néked adom a szívemet, és az én szemeim a
Te útjaidat megõrzik. (Péld. 23,26.) A Királyt ékességében
látják szemeim; látnak széles országot. (Ésa. 33,17.)
Azt mondja az Úr: A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem
ismernek, járatom õket oly ösvényeken, amelyeket nem
tudnak; elõttük a sötétséget világossággá teszem, és
az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velük,
és õket el nem hagyom. (Ésa. 42,16.)

Meghallják a süketek az Írás beszédeit, és a homályból
és sötétbõl a vakoknak szemei látni fognak. (Ésa. 29,18.)

Mennyei Atyám, Jézus nevében kérem, adj fület a hallásra,
hogy meghalljam, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek.
(Jel. 2,11. 17. 29. 3,6. 13.)

Az én szemeim boldogok, hogy látnak; és az én füleim,
hogy hallanak. Hallván hallok, és megértem; és látván
látok és megismerem az igazságot. Én látok szemeimmel
és hallok füleimmel, és értek a szívemmel és megtérek
minden téves utamból és meggyógyulok. (Mát. 13,14–16.)
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Szívemet megnyitom, hogy meghalljam a törvényt és az
Igéket, amelyeket az Úr küld az Õ Szelleme által, és meghallom, amit az Úr kiált. (Zak. 7,12–13.)

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem õket,
és õk követnek engem — tanítja Jézus. Én az Úr legelõjének
nyája vagyok, ezért meghallom az Õ szavát, az idegen
hangját pedig nem követem. Én az Úr Jézust követem, mert
ismerem az Õ hangját. (Ján. 10,27. 5. 4.)
Istennek Szelleme van énrajtam, és szemeim megnyílnak,
hallom Istennek beszédét, látom a Mindenhatónak látását
nyitott szemmel. (4Móz. 24,2–4. 16.)

Szemeim megnyílnak a látásra, hogy meglássam az Úr
dicsõségét. Füleim megnyílnak a hallásra, hogy meghalljam az Igéket, melyeket az Úr szája szól az Õ Szelleme
által. Szívem megnyílik a megértésre, hogy megismerjem
az Urat és az Õ feltámadásának erejét. Szám megnyílik
a szólásra, hogy bátran és tisztán szóljam az Úr Igéit, amit
az Úr ad az én számba. (Ésa. 32,3–4.)

Szemeim megnyílnak a látásra, hogy meglássam azt,
amit szem nem látott. Füleim megnyílnak a hallásra, hogy
meghalljam azt, amit fül nem hallott. Szívem megnyílik
a megértésre, hogy megértsem azt, amit embernek szíve
meg sem gondolt, amit Isten készített az Õt szeretõknek.
Az én Istenem mindezeket kijelenti nekem az Õ bennem
lakozó Szent Szelleme által a Krisztus Jézusban, az én Uramban. (1Kor. 2,9–10.)
Megismerem Isten akaratát, és meglátom amaz Igazat,
és szót hallok az Õ szájából. (Csel. 22,14.)

Meghallom, mit szól az Úr Isten! Békességet szól az Õ
népének és szentjeinek. Megigazulás jár elõttem, az készít
utat lépteimnek. (Zsolt. 85,8. 13.) Ámen.
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SZÍV-,

VÉR- ÉS KERINGÉSI PROBLÉMÁK ESETÉN

Köszönöm Uram, hogy szívem erõvel teljes, a Te életednek
ritmusára ver, ahogy Te azt teremtetted. A tiszta és friss vér
eljut testem minden sejtjéhez, a bõvölködõ élet megújulására, teljes egészséget teremt bennem. (Ján. 15,5. Gal. 2,20.)

A vérnyomásom tökéletes. A Mindenható teremtõ élete
folyik az ereimben, és megtisztítja ereimet minden lerakódástól, minden szûkülettõl és minden elzáródástól,
így az érfalaim rugalmassá válnak és a vérkeringésem
tökéletes, Jézus nevében. (3Móz. 17,14. Márk 11,23.)

A szívem erõs. A szívverésem szabályos. Szívem az élet
és egészség ritmusát veri, Isten életének áramlását biztosítja a testemben. Mivel bennem Krisztus élete van,
a szívem minden dobbanása erõvel teljes, biztosítja a vér
bõséges áramlását a testemben. A vérem tökéletes áramlása megtisztít minden betegségtõl és fájdalomtól. (Ján. 17,23.
Ef. 2,6. Gal. 2,20.)

Így szól az Úr Isten: Ekkor elmentem melletted és láttalak
véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj!
Mondék ismét néked: A te véredben élj! (Ezék. 16,6.)

Ekkor elmentem melletted és kiterjesztettem fölötted szárnyamat és befödöztem mezítelenségedet, és megesküdtem
neked és szövetségre léptem veled; azt mondja az Úr Isten,
és lettél az enyém. És megmostalak vízzel és elmostam
rólad véredet, és megkentelek olajjal. (Ezék. 16,8–9.)

Mert így szól a Magasságos és Felséges, aki az örökkévalóságban lakozik, és akinek neve Szent: Magasságban
és szentségben lakom, de a megtört és alázatos szellemûvel
is, hogy megelevenítsem az alázatosok szellemét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. (Ésa. 57,15.)
59

Megparancsolom a vértesteimnek, hogy elpusztítsanak minden betegséggócot, minden vírust és baktériumot, amely a
testembe kerül. Testem minden sejtjének megparancsolom,
hogy Istentõl elrendelt tökéletes rendben mûködjön, Jézus
nevében. (Róm. 5,17. Luk. 17,6.)

Testem minden olyan sejtje, amely nem életet és egészséget
terem, levágatik az élet forrásáról. Az immunrendszerem
nem teszi lehetõvé a káros sejtek életben maradását, elpusztítja az összes rendellenes sejtet a testemben, Jézus
nevében. (Ján. 15,2. Luk. 17,6. Márk 11,23.)

Megváltást kaptam a tör vény átka alól, és a szívem Isten
életének ritmusát veri. Isten Igéje szellem és élet a számomra. Ez a szent erõ áramlik az ereimben, megtisztítja ereimet és véremet minden betegségtõl, rendellenességtõl,
szennyezõdéstõl. (Gal. 3,13. Péld. 4,20–22.) Ámen.

ÜTÕEREK

ÉS VISSZEREK

Jézus nevében az én ereim nem szûkülnek és nem záródnak el. Ti erek, tiszták, rugalmasak, tökéletesen átjárhatóak
vagytok, pontosan úgy mûködtök, ahogy Isten elrendelte.
(Luk. 17,6. Márk 11,23. Ésa. 55,11. Ján. 14,13–14.)

A Jézus Krisztusban való élet szellemének tör vénye
megszabadított a bûn, a betegség és a halál törvényétõl,
ezért nem engedem, hogy bûn, betegség vagy halál uralkodjon felettem. (Róm. 8,2. 6,13–14.)

Ugyanaz a Szellem lakik bennem is, mint aki Jézust feltámasztotta a halálból, és ez a mindenható erõ szétáramlik
az ereimben, egészséget teremt a testemben. (Róm. 8,11.)
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Jézus nevében megtiltom a testemnek, hogy a betegség
bármilyen formájának, mint hazugságnak engedjen; mert
minden betegség a hazugság atyjától való. (Ján. 8,44.)

Atyám, a Te véredben élnek és tartatnak meg az ereim,
mert ahogy a test élete a vérben van, úgy a Krisztus Testének élete a szent vérben van. Én a Krisztus Testének
tagja vagyok, így a szent vér ereje kering bennem. A szent
vér ereje éltet és tart meg engem. A szent vér ereje járja
át és õrzi a testemet, lelkemet és szellememet az Úr
Jézus eljöveteléig. Atyám, hálát adok Neked, hogy az én
ereim élete a szent vérben van. Ez a szent vér jobbat
beszél, mint az Ábel vére, megszólal az ereim felett, és
a tökéletes gyógyulásomat szólja Jézus nevében. Isten
szent élete kering az ereimben. (3Móz. 17,11. 1Thess. 5,23.)

Isten hûsége és kegyelme, mint pajzs és páncél veszi
körbe az érfalaimat, így azoknak nem lehet semmi bántódásuk, szent védettséget élveznek minden rendellenességtõl, minden betegségtõl. Így szól hozzám az
Úr, az én Istenem: Én, az Úr, tûzfal leszek körülötted, és
megdicsõítem magamat tebenned. Köszönöm Uram, hogy
megdicsõíted a szent nevedet az ereimben. (Zsolt. 91,2. 4.
Zak. 2,5.)

Az ereim megerõsödnek az Úr Jézus Krisztus kegyelmében, és magukra öltik a bennem lévõ új teremtés
tökéletességét. Az új teremtés minden áldása beteljesedik
az életemben. Testem az új teremtés tökéletességét tükrözi
minden sejtjében, szervében, érrendszerében. Én a világ
világosságát követem, ezért nem járhatok a sötétségben,
nem járhatok a betegségben! Az én lábamnak szövétneke
a Te Igéd, és ösvényemnek világossága és érfalaimnak támogatója. (Zsolt. 119,105.) Ámen.
61

IMMUNRENDSZER
Az immunrendszerem Jézus nevében tökéletesen mûködik.
Az élet szavainak erejével szólok az immunrendszeremhez.
Megtiltom a téves és hibás mûködést. Annak a Szelleme
lakik bennem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, és
ez a Szellem Isten életével, erejével és bölcsességével
erõsíti meg az immunrendszeremet, amely õrködik a
testem élete és egészsége felett. (Róm. 8,11.)

Az immunrendszerem abban a tökéletes rendben mûködik, ahogy Isten teremtette, mert Jézus élete látható az
én testemben. Az Õ testének tagja vagyok, az Õ testébõl
és az Õ csontjaiból való. (2Kor. 4,10. Ef. 5,30.)

Megtiltom a testemnek, hogy a vírusok és baktériumok
megtévesztõ hazugságára hallgasson. Megtiltom a testemnek, hogy az élet és az egészség ellen munkálkodjon. Testem
a betegségtüneteket nem fogadja el. Testem minden sejtje
életet és egészséget képvisel. (Ján. 10,10.)

Az immunrendszerem azonnal felismer minden baktériumot
és vírust, amely a testemhez ér, és azonnal megsemmisíti
azokat Jézus nevében. Így tökéletes egészségben élek életem
minden napján. (Márk 11,23.) Ámen.
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EGÉSZSÉGES

CSONTOK ÉS CSONTVELÕ

Monda nékem az Úr: Prófétálj e csontok felõl és mondjad
nékik: Ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr beszédét! Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak:
Ímé, én bocsátok tibelétek szellemet, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst,
és bõrrel beborítlak titeket, és adok belétek szellemet,
hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr! És adom az én Szellememet belétek, hogy megéledjetek és megtudjátok, hogy én, az Úr szóltam és azt
meg is cselekedtem. (Ezék. 37,4–6. 14.)
Nem vagyok bölcs a magam ítélete szerint; félem az Urat,
és eltávoztam a gonosztól. Egészség ez a testemnek,
és megújulás a csontjaimnak. (Péld. 3,7–8.)
Az Úr megõrzi minden csontomat, egy sem töretik
meg azok közül, mert az Õ testének tagja vagyok, az Õ
testébõl és az Õ csontjaiból való. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30.)

Felhasad, mint a hajnal az én világosságom, és meggyógyulásom gyorsan kivirágzik, megigazulásom elõttem jár,
és az Úr dicsõsége követ. És vezérel engem az Úr szüntelen,
megelégít engem nagy szárazságban is, csontjaimat
megerõsíti, és olyan leszek, mint a megöntözött kert, és
mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Örül szívem,
csontjaim, mint a zöld fû virágoznak, és megismerem az
Úr kezét az életem felett. (Ésa. 58,8. 11. 66,14.)
Uram, hallass örömet és vigasságot velem, hogy ör vendezzenek csontjaim. (Zsolt. 51,8.)

Az ízületeim és csontjaim tökéletes rendben mûködnek,
mert Jézus élete látható az én testemben. Az Õ testébõl
való tökéletesen egészséges test és az Õ csontjaiból való
tökéletesen egészséges csontozat vagyok. (2Kor. 4,10.)
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A testem csontjait és ízületeit tökéletesnek nevezem Jézus
nevében. A csontjaim és ízületeim nem adnak választ a
betegségre, mert az 1Pét. 2,24 igevers szelleme beoltatott
a csontjaimba és ízületeimbe, és teljes életet, egészséget
terem. Jézus nevében a csontjaim tökéletes csontvelõt
termelnek. A csontvelõm tiszta vért termel, amely õrködik
a testem egészsége felett. A csontjaim visszautasítják a
betegség bármilyen támadását. (Róm. 8,2. Ján. 14,13.)

Annak a Szelleme lakik bennem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, és ez a csodálatos, mindenható és
bennem örök lakozást vett Szellem, a drága Szent
Szellem, Isten életével és erejével erõsíti és eleveníti
meg az én halandó csontjaimat is, így testem csontjai
teljes egészségben virágoznak Isten dicsõségére, Jézus
nevében. (Róm. 8,11.) Ámen.
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IMA

NYUGODT ÉS BÉKÉS ALVÁSÉRT

Drága mennyei Atyám, az álmaimat a kezedbe helyezem
Jézus nevében. Békében alszom el, mert meg van írva:
Mikor lefekszem, nem rettenek fel, hanem lefekszem és
gyönyörûséges lesz az én álmom. Te õrködsz az álmaim
felett, így az ellenség azt nem érintheti. (Péld. 3,24.)
Az én alvásom békességgel teljes, mert meg van írva:
Szerzek õvelük békességnek szövetségét, és megszüntetem
a gonosz vadakat a földrõl, hogy bátorságosan lakhassanak
a pusztában és alhassanak az erdõkben. És adok reájuk és az
én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esõt idejében; áldott esõk lesznek. (Ezék. 34,25–26.)

Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhezõ lelket
megelégítek. Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes nékem. (Jer. 31,25–26.)

Békességet adsz nekem Uram e földön, hogy mikor lefekszem, senki fel ne rettentsen; és Te kipusztítod az ártalmas
vadat e földrõl, és fegyver sem megy át az én földemen.
Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat
engem. Az Úr nem hagy el engem, valahová megyek, vezérel
engem. Mikor alszom, õriz engem, mikor felserkenek,
beszélget velem. (3Móz. 26,6. Zsolt. 3,5. Péld. 6,22.)

Meg van írva: Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen
megelégedve tölti az éjet, gonosszal nem illettetik. Én félem
az Urat, így megelégedve töltöm az éjet, gonosz nem illet
engem. Ha valaki felkelne ellenem, hogy engem üldözzön, és
életem ellen törjön, az én életem, az én lelkem és az én
szellemem az élõknek csomójában van bekötve az Úrnál,
az én Istenemnél. (Péld. 19,23. 1Sám. 25,29.)
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Az Úr minden napon megelégít álmaimban, mert meg van
írva: Szerelmesének álmában ád eleget. (Zsolt. 127,2.)

Hasznos az én munkálkodásom; éjjel sem alszik el az én
világom. Áldom az Urat, aki tanácsot ad nékem; még éjjel is
oktat engem az én bensõm. (Péld. 31,18. Zsolt. 16,7.)

Én elalszom, de ébren van szívem, és ímé meghallom
az én szerelmesemnek szavát, aki zörget, mondván: Nyisd
meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem. (Én. 5,2.)

Lelkem utánad vágyik éjszaka, az én szellemem is bensõmben Téged keres, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön,
igazságot tanulnak a föld lakosai. (Ésa. 26,9.)
Megemlékezem éjjel az én énekeimrõl; szívemben elgondolkodom és Istent kutatja lelkem. (Zsolt. 77,6.)

Nappal kiküldi kegyelmét az Úr, éjjel éneke van velem,
imádkozom az én életem Istenéhez. (Zsolt. 42,8.)
Uram, a Te nevedrõl emlékezem éjjel, és megtartom a Te
törvényedet. Az én részem a Te beszédeidnek megtartása.
(Zsolt. 119,55. 57.)

Az Úr tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt van oltalmam; ezért nem félek az éjszakai ijesztéstõl. (Zsolt. 91,4–5.)

Kedveltjévé választott az Úr, felhozza rám arcának világosságát és õriz engem. Ezért békében fekszem le és el is
alszom, mert Te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. (Zsolt. 4,3. 6. 8.)
Uram, add, hogy korán reggel halljam irgalmasságodat,
mert benned bízom! Mutasd meg nékem az utat, melyen
járjak, mert hozzád emelem lelkemet. (Zsolt. 143,8.) Ámen.
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IMA

A DEPRESSZIÓ LEGYÕZÉSÉRE

(A gyógyulás érdekében az Ör vendezzünk az Úrban!
címû imádság is javasolt naponta többször!)

Atyám, Te vagy a menedékem, a kõváram és az erõsségem
a bajok idején. Rád bízom magam, Rád hagyatkozom, és teljes szívembõl bízom Benned. Te nem hagysz el engem,
mert én éjjel-nappal a Te Igédben és annak hatalmában élek.
Hálát adok Neked Atyám, és áldalak, mert csodálatossá tetted
a kegyelmedet rajtam, megerõsítettél. Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted a meggörnyedteket
és szereted az igazakat. (Zsolt. 9,9–10. 146,8.)

Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és
a földet. Nem engedi, hogy lábam inogjon; nem szunnyad
el az én õrizõm. Az Úr az én õrizõm, az Úr az én árnyékom
az én jobb kezem felõl. Az Úr megõriz engem minden
gonosztól, megõrzi az én lelkemet. Megõrzi az Úr az én ki- és
bemenetelemet, mostantól fogva mindörökké! (Zsolt. 121,2–8.)
Te így biztatsz engem: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsõítesz
engem. (Zsolt. 50,15.)

Te Uram, nem hagysz el engem, mert meg van írva: Veled
leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok
tõled. (Józs. 1,5.)

Én az Úr, aki elõtted megyek, én leszek teveled; el nem
maradok tõled, sem el nem hagylak téged: ne félj és ne
rettegj! (5Móz. 31,8.)

Veled vagyok mindenütt, valahová mész, minden ellenségedet elvesztem a te orcád elõtt, és olyan hírnevet szerzek
neked, amilyen híre a hatalmasoknak van, akik e földön vannak. (1Krón. 17,8.)
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Ha igazak kiáltanak, Te meghallgatod, és minden bajukból
kimented õket. (Zsolt. 34,17.)

Nálad van az életnek forrása; a Te világosságod által látok
világosságot. (Zsolt. 36,9.)

A Te békességed van a szívemben és elmémben, ezért nem
nyugtalankodik a szívem, az elmém és nincs bennem félelem.
Megtagadom, hogy bármi felõl is nyugtalankodjak, féljek
vagy aggódjak. (Jer. 29,11–13. Ésa. 26,3. Ján. 14,27.)
SÁTÁN, ELLENÁLLOK NEKED ÉS AZ ÖSSZES HOZZÁD TARTOZÓELNYOMÓ, SANYARGATÓ SZELLEMNEK, JÉZUS NEVÉBEN.
ELLENÁLLOK A FÉLELMEKNEK, A BÁTORTALANSÁGNAK,
AZ ÖNSAJNÁLATNAK ÉS A DEPRESSZIÓNAK. AZ IGAZSÁG
SZAVAIT MONDOM KI ISTEN EREJÉVEL. AZ ÖRDÖGNEK NEM
ADOK HELYET AZ ÉLETEMBEN, NEM ADOK NEKI LEHETÕSÉGET. A BÁRÁNY VÉRE ÁLTAL MEGSZABADULTAM
AZ ÖRDÖG ELNYOMÁSA ALÓL. A DEPRESSZIÓ, AZ ELNYOMOTTSÁG, A SZORONGÁS GONDOL ATA JÉZUS NEVÉBEN
ELTÁVOZOTT TÕLEM. (Jak. 4,7. Ef. 4,27. 1Pét. 1,18–19. Jel. 12,11.)

Atyám, köszönöm, hogy az erõ, a szeretet és a józanság
szellemét adtad nekem. Bennem Krisztus értelme van, és
kitartok az Õ szívének gondolataiban, érzéseiben és céljaiban,
mert az az indulat van bennem, mely volt a Krisztus Jézusban
is. Folyamatosan megújulok az Ige és a Szent Szellem
frissítõ fürdõje által az elmémben és a szellememben,
mert felöltöttem az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. (2Tim. 1,7.
1Kor. 2,16. Fil. 2,5. Ef. 4,23–24.)

Ezért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket
kiegyenesítem, és lábaimmal egyenesen járok, útjaim boldogok és biztonságosak, mert az igazság ösvényén járok.
Kilépek a depresszióból és a szorongató körülményeimbõl,
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amelyek fogva tartottak. Új életre kelek fel, és megvilágosodom, mert eljött az én világosságom, az Úr dicsõsége
feltámadt, és sugárzik rajtam. (Zsid. 12,12–13. Ésa. 60,1.)

Hálát adok Neked Abba, Atyám, hogy megtaláltál engem.
Köszönöm, hogy állandóan velem van a Te kezed, sõt a
Te karod erõsít meg engem. Tudom, hogy nem nyomhat
el az ellenség és a gonosz nem nyomorgathat engem,
mert Te Uram, elõttem rontod meg az én szorongatóimat.
Áldalak Atyám, mert velem van a Te hûséged és kegyelmed; és a Te neveddel magasztaltatom fel, Jézus nevében.
(Zsolt. 89,20–24.)

Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr
az én imádságomat. Megszégyenül és igen megháborodik
minden ellenségem; meghátrálnak és megszégyenülnek
hirtelen. (Zsolt. 6,9–10.)
Az Úr meghallgatja az én kiáltásomat; figyelmez az én
könyörgésemre. Te vagy az én menedékem, és erõs
tornyom az ellenség ellen. A Te sátorodban lakozom
mindörökké, a Te szárnyaid árnyékába menekülök, míg
elvonulnak a veszedelmek. (Zsolt. 61,1. 3–4.)

Hálát adok Neked Uram, mert meghallgattad az én imáimat,
a Te nevedet félõknek örökségét megadtad nekem. Isten
elõtt lakozom örökké, kegyelmedet, hûségedet és igazságodat kirendelted, hogy azok õrizzenek engem. (Zsolt. 61,5. 7.)

Bizony bízom az Úrban, és nem ingok meg, mert velem
a Magasságosnak kegyelme. Az Úr Isten támasztott
fel engem igazságban, és minden utamat egyengeti.
(Zsolt. 21,7. Ésa. 45,13.)

Az Úr az én osztályrészem és poharam; Te támogatod az én
sorsomat. (Zsolt. 16,5.)
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Az Úr nem hagyja magát tanúbizonyság nélkül, mert
jóltevõm az Úr, ad mennybõl esõket és termõ idõket,
és betölti eledellel és örömmel az én szívemet. (Csel. 14,17.)

Köszönöm Neked Atyám, Jézus nevében, hogy kiszabadítottál engem e jelenvaló gonosz világból. (Gal. 1,4.)

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek
szeretete, és a Szent Szellemnek közössége van velem
örökkön örökké. (2Kor. 13,13.)
A békesség Istene megszentel engem mindenestõl; és az
egész valóm: mind a szellemem, mind a lelkem és a testem
feddhetetlenül megõriztetik az én Uram Jézus Krisztus
eljövetelére. (1Thess. 5,23.)

Isten és az Õ kegyelmességének Igéje — aki maga az Úr
Jézus Krisztus — felépít, meggyógyít és megvigasztal
engem, és romolhatatlan örökséget ad nekem minden
megszenteltek között. (Csel. 20,32.)

Hálát adok mindenkor mindenekért az én Uram Jézus
Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. (Ef. 5,20.)
Mindörökkön örökké. Ámen.
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IMA

SZENVEDÉLYBETEGSÉG ESETÉN

(Ajánlott dohányzás, alkohol, kábítószer, nyugtatók és erõs gyógyszerek
függõsége esetén. Az imádság elmondása során a … (neve) helyére a megfelelõt kell behelyettesíteni. Elmondása javasolt naponta legalább háromszor.)

Test, csendesedj el, Jézus nevében!

Eltávozik a … (neve) terhe vállamról és igája nyakamról,
és megsemmisül az iga a kenet alatt. (Ésa. 10,27.)

Hálát adok Neked Atyám, mert igáim szegeit összetörted,
és egyenesen járatsz engem. (3Móz. 26,13.)

A … (neve) felkel az életembõl, és a tengerbe veti magát,
Jézus nevében. Szabad vagyok a … (neve) kötelékétõl
Isten dicsõségére, Jézus nevében! (Márk 11,23.) Ámen.
Az én ó emberem Krisztussal megfeszíttetett, hogy megerõtlenüljön a test kívánsága, hogy ezután ne szolgáljak a
testnek a kívánságban. (Róm. 6,6.)

Meghaltam a kívánságnak, de élek az Istennek az én
Uram Jézus Krisztusban. (Róm. 6,11.)

Nem uralkodik a kívánság az én testemben, nem engedek
a testnek az õ kívánságaiban. (Róm. 6,12.)
Krisztus Jézusban vagyok, nem test szerint járok, hanem
Szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet
szellemének törvénye megszabadított engem a … (neve)
rabságából. (Róm. 8,1–2.)
A törvénynek igazsága beteljesült bennem, mert nem test
szerint járok, hanem Szellem szerint. (Róm. 8,4.)

Szellem szerint élek, a Szellem dolgaira gondolok.
A Szent Szellem gondolata él bennem, mely élet és
békesség. (Róm. 8,5–6.)
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Szellem szerint élek, mert az Isten Szelleme lakik bennem.
Krisztus bennem van, ezért a szellemem él a megigazulás
miatt. (Róm. 8,9–10.)

Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust
a halálból, ugyanõ, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Õ bennem
lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)
Nem vagyok adósa a testnek, hogy test szerint éljek; a test
cselekedeteit a Szellem által megöldöklöm, azért élek.
Megfegyelmezem a testemet Jézus nevében. (Róm. 8,12–13.)

Tudom, hogy a test a szellem ellen törekedik, a szellem
pedig a test ellen. Én a szellemmel a test cselekedetei ellen
megyek, és a Szellem segítségemre van ebben, segítségemre van az én erõtlenségemben. (Gal. 5,17. Róm. 8,26.)
Odaszánom az én testemet élõ, szent és Istennek kedves
áldozatul; ez az én józan szolgálatom. (Róm. 12,1.)

Felöltözöm a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen
járok, nem a test cselekedeteiben, hanem felöltözöm az
Ú r Jézus Krisztust, és a testet nem táplálom a kívánságokra. (Róm. 13,12–14.)

Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és Szent Szellem által való öröm.
Ezekben szolgálok a Krisztusnak, így kedves vagyok
Istennek. (Róm. 14,17–18.)
Engedelmes és bölcs vagyok a jóban, ártatlan a rosszban. (Róm. 16,19–20.)

Tudom, hogy én Isten temploma vagyok, és az Isten
Szelleme lakozik bennem. Istennek temploma szent, ez
vagyok én. (1Kor. 3,16–17.)
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Mindent szabad nekem, de nem minden használ; minden
szabad nekem, de én nem adatom a … (neve) hatalma alá.
Minden szabad nekem, de a … (neve) nem használ; a … (neve)
nem épít. (1Kor. 6,12. 10,23.)

Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent
Szellemnek temploma, amelyet Istentõl nyertem; és nem
a magamé vagyok. Mert drága áron vétettem meg; dicsõítem azért az Istent az én testemben és szellememben,
amelyek az Istené. (1Kor. 6,19–20.)
Én az élõ Isten temploma vagyok, amint az Isten mondotta:
Lakozom bennük és bennük tábort járok. (2Kor. 6,16.)

Szellem szerint járok, és a testnek kívánságát nem viszem
véghez. (Gal. 5,16–18.) A Krisztusé vagyok, a testet megfeszítettem indulataival és kívánságaival együtt. Szellem
szerint élek, Szellem szerint is járok. (Gal. 5,24–25.)
Tiszta lelkiismerettel állok Isten elõtt a Krisztusban,
mert Krisztusnak vére, aki örökkévaló Szellem által
Önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja az
én lelkiismeretemet a holt cselekedetektõl, hogy szolgáljak az élõ Istennek. (Zsid. 9,14.)

Mint engedelmes gyermek, nem szabom magamat a test
kívánságaihoz, hanem amint szent az, aki elhívott engem,
én is szent vagyok teljes életemben; mert meg van írva:
Szentek legyetek, mert én szent vagyok. (1Pét. 1,14–16.)

Megtartóztatom magam a testi kívánságoktól, amelyek a
lélek ellen vitézkednek. (1Pét. 2,11.) Nem engedek a testnek
az õ kívánságaiban. (Róm. 6,12.) A Krisztus Evangéliumához
méltóan viselem magam. (Fil. 1,27.)
Imádkozom, hogy a Krisztus Jézus kiábrázolódjon
bennem. (Gal. 4,19.)
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Többé nem embereknek kívánságai, hanem Isten akarata
szerint élem a testben hátralévõ idõt. Mértékletes és józan
vagyok, hogy imádkozhassak. (1Pét. 4,2. 7.)

Feltámadtam a Krisztussal, ezért az odafelvalókat keresem,
ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törõdöm, nem a földiekkel. Mert meghaltam a
földieknek, és az én életem el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, az én életem megjelenik,
akkor majd én is Õvele együtt megjelenek dicsõségben.
Megöldökölöm azért az én földi tagjaimat, … (neve)
kívánságát. Levetkezem amaz ó embert, az õ cselekedeteivel
együtt, és felöltözöm amaz új embert, aki megújul annak
képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt. (Kol. 3,1–5. 9–10.)
Jézus mindenható nevében félreteszek minden terhet,
akadályt és a megkörnyékezõ … (neve)-t, kitartással futom
meg az elõttem lévõ küzdõtért. Jézusra, a szent hitem
fejedelmére és bevégzõjére nézek, aki keresztet szenvedett,
és az Isten királyi trónjának jobbjára ült. (Zsid. 12,1–2.)

Az Igének megtartója és cselekvõje vagyok, nem csupán
hallgatója, nehogy megcsaljam magam. (Jak. 1,22.)

Ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság, a szabadulás
… (neve) kötöttsége alól. Én ebben a szabadságban járok.
Az Úrnak dicsõségét fedetlen arccal szemlélem, az Õ szent
ábrázatára változom el, dicsõségrõl dicsõségre az Isten
Szellemétõl. (2Kor. 3,17–18.)
Atyám, a Te Igéd által gyõztes vagyok. Gyõztes vagyok
a világ felett, gyõztes vagyok a testem felett és gyõztes
vagyok az ördög felett a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszédei által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.) Ámen.
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SÚLYTÖBBLET

ÉS TÚLEVÉS ESETÉN

(Étkezések elõtt javasolt.)

Test, csendesedj el, Jézus nevében!

A falánkság és a túlsúly felkel az életembõl, és a
tengerbe veti magát, Jézus nevében. Szabad vagyok
a túlsúly kötelékétõl Isten dicsõségére, Jézus nevében!
(Márk 11,23.)

Van nékem eledelem, amit egyem. Az én eledelem az,
hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem,
és az Õ dolgát elvégezzem. (Ján. 4,32. 34.)

Nem kívánom az ételt annyira, hogy elhízzak. Odaszánom
az én testemet élõ, szent és Istennek kedves áldozatul;
ez én józan szolgálatom. (Róm. 12,1.)

A testemet felajánlom Istennek; az én testem a Szent
Szellem temploma; a Szent Szellemé, aki bennem
lakozik. Nem a magamé vagyok, drága áron vétettem
meg. Jézus nevében ellenállok annak, hogy túlegyem
magam. Testem tökéletes egészségével megdicsõítem
Istent. (1Kor. 6,19–20.)
Az én ó emberem Krisztussal megfeszíttetett, hogy megerõtlenüljön a test kívánsága, hogy ezután ne szolgáljak
a testnek a kívánságban. (Róm. 6,6.)

Meghaltam a kívánságnak, de élek az Istennek az én
Uram Jézus Krisztusban. (Róm. 6,11.)

Nem uralkodik a kívánság az én testemben, nem engedek
a testnek az õ kívánságaiban. (Róm. 6,12.)
Mint engedelmes gyermek, nem szabom magamat a test
kívánságaihoz, hanem amint szent az, aki elhívott engem,
én is szent vagyok teljes életemben; mert meg van írva:
Szentek legyetek, mert én szent vagyok. (1Pét. 1,14–16.)
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Megtartóztatom magam a testi kívánságoktól, amelyek
a lélek ellen vitézkednek. (1Pét. 2,11.)

Nem vagyok adósa a testnek, hogy test szerint éljek.
A test cselekedeteit a Szellem által megöldöklöm, azért
élek. Megfegyelmezem a testemet és alávetem a
szellememnek, Jézus szent nevében. (Róm. 8,12–13.)
A törvénynek igazsága beteljesült bennem, mert nem test
szerint járok, hanem Szellem szerint. Szellem szerint
vagyok, a Szellem dolgaira gondolok. A Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. (Róm. 8,4–6.)

Mint nappal, ékesen járok, nem a test cselekedeteiben,
hanem felöltözöm az Úr Jézus Krisztust, és a testet
nem táplálom a kívánságokra. (Róm. 13,13–14.)

Krisztusé vagyok, a testet megfeszítettem indulataival
és kívánságaival együtt. Szellem szerint élek, Szellem
szerint is járok. (Gal. 5,24–25.)

Szellem szerint járok, és a testnek kívánságát nem viszem
véghez. (Gal. 5,16.)

Mert Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Ezekben
szolgálok a Krisztusnak, így kedves vagyok Istennek.
(Róm. 14,17–18.)

Az Igének megtartója és cselekvõje vagyok, nem csupán
hallgatója, nehogy megcsaljam magam. (Jak. 1,22.)

Szent Atyám, köszönöm Neked, hogy kiszabadultam a
túlsúly rabságából, mert Te eltörted jármom keresztfáit
az Ige által. A Te Igéd által gyõztes vagyok. Gyõztes
vagyok a világ felett, a testem felett és az ördög felett
a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszédei által.
(Ezék. 34,27. 1Ján. 4,4. Jel. 12,11.) Ámen.
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AZ

ÉLET MEGERÕSÍTÉSÉRE

(Hittel és hatalommal teljesen mondjuk el, amikor
csak szükségét érezzük. A gyógyulás megvalósulása
után is javasolt az imádság rendszeres elmondása.)

Test, a hit szavaival szólok hozzád. Követelem, hogy minden belsõ szervem tökéletesen mûködjön, mert te a Szent
Szellem temploma vagy. Ezért megparancsolom neked az
Úr Jézus Krisztus nevében és az Õ szent Igéjében levõ erõ
és hatalom által, hogy tökéletes egészségben élj és teljes
légy. Atyám, ellenállok az ellenség bármilyen formában
ellenem érkezõ támadásának, követelem a testemtõl, hogy
erõs és egészséges legyen, és megerõsítem azt a Te
Igéddel. Visszautasítom a betegség bármilyen támadását.
(1Kor. 3,16. Ján. 14,13. Jak. 4,7.)

Te így szólsz Uram, Istenem: Az elveszettet megkeresem,
és az elûzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem,
a beteget megerõsítem és meggyógyítom! (Ezék. 34,16.)

Ezért nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak
cselekedeteit! (Zsolt. 118,17.)

Atyám, Te megbocsátottad minden bûnömet; meggyógyítottad minden betegségemet; megváltottad életemet a pusztulástól. Kegyelemmel és irgalmassággal koronázol meg;
jóval elégíted meg az én számat; és megújítod az ifjúságomat, mint a sasét. (Zsolt. 103,3–5.)
Még a vén korban is gyümölcsözõvé teszel, a Te erõddel
teljes és zöldellõ leszek, hogy hirdethessem, igazságos az
Úr, az én Kõsziklám! (Zsolt. 92,14–15.)

Uram, Te megáldod ételem és italom, és a betegséget eltávolítod tõlem. Köszönöm, hogy életem napjainak számát
teljessé teszed; ezért azt tökéletes és teljes egészségben
töltöm be. (2Móz. 23,25–26.) Ámen.
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FELÖLTÖZÖTTEN

Test, megparancsolom neked Jézus nevében, a Szellem
ereje által, hogy magadra öltsd a Jézus Krisztust. (Róm. 8,29.)

Magadra öltsd a Jézus Krisztus sebeivel kapott szellemi
megváltást. Magadra öltsd a szellemi megváltás részeként
jog szerint neked járó gyógyulást. Magadra öltsd a gyógyulás
látható, fizikai formát öltõ valóságát. Test, öltsd magadra
a Jézus Krisztus sebei által kapott gyógyulásod látható, húsvér formában megjelenõ, megtestesült valóságát. Ahogy meg
van írva, az Ige testté lett, úgy az Ige testet ölt bennem
is, mert Isten szellemi törvénye szerint a látható a láthatatlanból áll elõ. (Ésa. 53,4–5. Ján. 1,14. Zsid. 11,3.)

Elme, megparancsolom neked Jézus nevében, a Szellem
ereje által, hogy magadra öltsd Krisztus elméjét, mert meg
van írva: Bennem Krisztus értelme van. (1Kor. 2,16.)
A világosság fia vagyok. (1Thess. 5,5.)

Ezért elvetem a sötétségnek cselekedeteit, és felöltözöm a
világosság fegyvereit. Felöltözöm az Úr Jézus Krisztust,
és a testet nem táplálom a kívánságokra. (Róm. 13,12. 14.)

Krisztusba keresztelkedtem meg, Krisztust öltöztem fel.
Krisztust öltöztem fel, tetõtõl talpig, a szellememre, lelkemre és testemre. Azt az új embert öltözöm fel, amely Isten
szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
(Gal. 3,27. Ef. 4,24.)

Felöltözöm amaz új embert, amely megújul Krisztus
ábrázatára. Felöltözöm amaz új embert, aki megújul Isten
képére és hasonlatosságára. Így egyre jobban fel lehet
ismerni bennem a Krisztust, a Szent Szellem hatalmas
munkája által. (Kol. 3,10. Gal. 3,5.)
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Erõs vagyok az Úrban, és az Õ hatalmának erejében. Felöltözöm az Isten minden fegyverét, hogy megállhassak az
ördögnek minden ravaszságával szemben. Körülövezem
derekamat igazsággal, felöltöm a megigazultság mellvasát. Felsaruzom lábaimat a békesség Evangéliumának
készségével, mindezekhez fölveszem a hitnek pajzsát,
amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoltom.
Fölveszem az üdvösség sisakját, és a Szellem kardját,
amely az Isten Igéje. (Ef. 6,10–17.)
Felöltözöm a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak
gyanánt az üdvösségnek reménységébe. (1Thess. 5,8.)

Felöltöm a megigazultságot, mint páncélt, és az üdvösség
sisakja van a fejemen. (Ésa. 59,17.)
Felöltöm azért, mint az Istennek választottja, szent és
szeretett, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútûrést. Mindezeknek fölébe
pedig felöltözöm a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. (Kol. 3,12. 14.)

Az én derekamat felövezi az Úr erõvel, és megerõsíti
karjaimat. Erõ és ékesség az én ruhám, és az én szépségem tökéletes az Úr ékességei által, amelyeket reám tett.
Örökkévaló ékességgé tett engem az Úr, és gyönyörûséggé nemzetségrõl nemzetségre. Az Úr az én örök világosságom, és Istenem az én ékességem. (Péld. 31,17. 25. Ezék. 16,14.

Ésa. 60,15. 19.)

Az Úr ékességet adott nekem a hamu helyett, örömnek
kenetét a gyász helyett, dicsõségnek palástját a csüggedt
szellem helyett, hogy megigazultság fájának neveztessem,
az Úr plántájának, az Õ dicsõségére. Nagy az én dicsõségem
a Te üdvösséged által, fényt és méltóságot adtál reám.
(Ésa. 61,3. Zsolt. 21,5.)
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Örvendezvén örvendezek az Úrban, örül lelkem az én
Istenemben, mert az üdvösség ruháival öltöztetett fel
engem, a megigazultság palástjával vett körül engem,
mint võlegény, aki pap módjára ékíti fel magát, és mint
menyasszony, aki felrakja ékességeit. (Ésa. 61,10.)

Tõle kapott szépségemet a Király igen kívánja, hiszen
Uram Õ! (Zsolt. 45,11.)

Uram, a Te erõsségedben örülök, és a Te üdvösségedben
felette örvendezek. Szívem kívánságát megadtad nékem,
és ajkaim kérését nem tagadtad meg. Sõt, elém hoztad
javaidnak áldásait, színarany koronát tettél fejemre. Életet
kértem Tõled, adtál nekem hosszú idõt, örökkévalót és
végtelent. Nagy az én dicsõségem a Te üdvösséged által,
fényt és méltóságot adtál reám. Sõt, áldássá tettél engem
örökké, megvidámítottál engem színed örömével. Bízom az
Úrban, és nem ingok meg, mert velem a Magasságosnak
kegyelme. (Zsolt. 21,1–7.)

Drága Úr Jézus, szebb, szebb vagy az emberek fiainál,
kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten téged
örökké. Mint hû katonád, derekamra kötöm kardomat,
és az Ige által hatalmas vitézként, a Te dicsõségeddel és
ékességeddel, amit reám adtál, haladok elõre diadallal
az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre és
hatalmasra tanít engem a Te jobb kezed. Ahogy meg van
írva, úgy igaz: Nyilaim élesek a király ellenségeinek szívében, népek hullanak alám, a Te dicsõségedre. (Zsolt. 45,2–5.)
Ámen.
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AZ ÚR JÉZUS

SEBEI

–

AZ ÉN GYÓGYULÁSOM

(Erek, érrendszer, szervek tökéletes működésére.)

Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az
Úr: erõt övezett magára, megerõsítette a földet is, hogy
meg ne induljon, megerõsítette az érrendszeremet,
érfalaimat és a keringésemet is, hogy az ereim erõsek,
rugalmasak és átjárhatók legyenek, és így a keringésem
és a szer veim tökéletesek legyenek. (Zsolt. 93,1.)

Megesküdött az Úr jobbjára, a drága Úr Jézus Krisztusra, és erõssége karjára, a gyönyörûséges Szent
Szellemre: Mondjátok meg Sion leányának: Ímé, eljött
üdvösséged, ímé, eljött a gyógyulásod, ímé, eljött a szabadulásod, ímé, jutalma Õvele jön, és megfizetése Õelõtte.
(Ésa. 62,8. 11.)

Így szól hozzám az Úr: Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsõsége rajtad feltámadt! Rajtad feltámad
az Úr, és dicsõsége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
Az Úr Igéje szerint: rajtam feltámadt az Úr, és dicsõsége
rajtam megláttatik. Rajtam feltámadt az Úr, és dicsõsége
az ereimben és szer veimben megláttatik. Rajtam feltámadt az Úr, és dicsõsége minden utamon megláttatik.
(Ésa. 60,1–3.)

Ezért az Isten, mivel még teljesebben meg akarta mutatni
az ígéret örököseinek az Õ végzése változhatatlan voltát,
esküvel erõsítette azt meg. (Zsid. 6,17.) Így szól az Úr esküvése: Ekkor elmentem melletted és láttalak véredben eltapodva,
és mondék néked: A te véredben élj! Mondék ismét néked:
A te véredben élj! Ekkor elmentem melletted és kiterjesztettem fölötted szárnyamat és befödöztem mezítelenségedet,
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és megesküdtem neked és szövetségre léptem veled;
azt mondja az Úr Isten, és lettél az enyém. És megmostalak
vízzel és elmostam rólad véredet, és megkentelek olajjal.
A Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is nemzetségrõl nemzetségre. És kitisztítom õket vérükbõl, amelybõl még ki
nem tisztítottam õket, és a Sion lesz az Úr lakóhelye. (Ezék. 16,6.
8–9. Jóel 3,20–21.)

A szent vér ereje kering az ereimben és megújítja
minden szer vemet, mert meg van írva: Én az Úr, õrizem
azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg
ne látogassa, éjjel-nappal megõrzöm azt. Mert az én
szõlõmre, amely énreám néz, nékem bizony gondom
lesz. (Ésa. 27,3. Én. 8,12.)

Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van,
Õ mennynek és földnek Ura, Õ ád mindeneknek életet,
leheletet, keringést és mindent. Ahogy meg van írva, úgy
igaz is nekem: Õ ád nekem életet, leheletet, tökéletes
keringést, tökéletes érrendszert, tökéletes szer veket és
mindent. Õbenne élek, mozgok és vagyok, mert az Õ
nemzetsége vagyok. Õbenne élek, Õbenne van az én
tökéletes keringésem, Õbenne van szer veimnek tökéletes mûködése. (Csel. 17,24–28.)

Ezért nem adom meg magamat a betegségnek, hanem
ellenállok annak, és megfut elõlem. Beteljesedtem Isten
szerelmével, és Isten szerelme, amellyel beteljesedtem, kiûzi
belõlem a félelmeket; Isten szerelme, amellyel beteljesedtem, kiûzi a testembõl a fájdalmakat; Isten szerelme,
amellyel beteljesedtem, kiûzi a testembõl a betegségeket.
Isten szerelme, amely kitöltetett az én szívembe a Szent
Szellem által, szétárad bennem, Isten szerelme kering
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az ereimben, és gyógyulást hoz minden sejtemnek,
megerõsíti és megújítja az ér falaimat, megépíti az
érrendszeremet, megeleveníti a szer veimet, így a testem
olyan tökéletes lesz, mint volt hajdanán. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a tökéletes gyógyulásomról a
mennyben: az Atya, az Ige és a Szent Szellem. És hárman
vannak, akik bizonyságot tesznek a tökéletes gyógyulásomról
a földön: a Szellem, a víz és a vér. Ezért a testem az új
teremtés tökéletességét tükrözi, minden sejtjében, szer vében, teljes érrendszerében. (1Ján. 5,5–8.)

Az én ereim az igazi szõlõtõn vannak, mint szõlõveszszõk, és az Isten élete járja át az ereimet. Isten élete kering
az ereimben. Az érrendszerem és keringésem felett az Atya
õrködik, mint a szõlõmûves, és Õ, a mennyei Abba Atyám
megtisztítja az ereimet, hogy gyógyultan még több gyümölcsöt teremjek az igazi Jézus szõlõtõn, mint szõlõvesszõ.
Az Atya szõlõskertjében nem lehetnek betegségek és fájdalmak, keringési rendellenességek, mert megtiltom ezeket
Jézus nevének hatalmával. Mivel én megtiltottam ezeket
Jézus nevében a testemben, a Szent Szellem sem engedi meg
a betegséget a testemben, hanem kitisztítja és megújítja az
érrendszeremet és szerveimet. A testemnek gyógyulást és
egészséget parancsolok Jézus mindenható nevében, testem
az új teremtés tökéletes programját ölti magára, mert Istennek így van dicsõségére. A Jézus Krisztusban való élet
kering az ereimben, mert a Jézus Krisztusban való élet
szellemének tör vénye megszabadított a bûn, a betegség,
a fájdalom és a halál törvényétõl. Élek pedig többé nem én,
hanem él bennem és az ereimben a Krisztus, és azt az életet, amelyet most a testben élek, az Isten Fiában való hitben
élem, aki szeretett engem, és Önmagát adta értem. (Gal. 2,20.)
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Isten hûsége, mint pajzs és páncél veszi körbe az
érfalaimat és szer veimet, így azoknak nem lehet semmi bántódásuk, szent védettséget élveznek minden
rendellenességtõl, minden betegségtõl. Így szól hozzám
az Úr, az én Istenem: Én, az Úr, tûzfal leszek körülötted, és
megdicsõítem magamat tebenned. Köszönöm Uram, hogy
megdicsõíted a szent nevedet az ereimben és szer veimben. (Zsolt. 91,2. 4. Zak. 2,5.)

Szellem szerint vagyok, a Szellem dolgaira gondolok. A Szellem gondolata él bennem, ezért a Szellem gondolatait
gondolom, mely élet és békesség és gyógyulás és szent
egészség. Szellem szerint élek, mert Isten Szelleme lakik
bennem. Krisztus bennem van, így a Szellem életet és
gyógyulást munkál a testemben és az ereimben a
megigazulás miatt. Ereim és szer veim Isten igazságában
és az Úr Jézus Krisztus megigazultságában állnak és szolgálnak Isten trónja elõtt mindenkor, az Úr Jézus mindenható
nevében. Mert a magasságos Isten mindenható Szelleme
lakik bennem és kering az ereimben, aki feltámasztotta
Jézust a halálból, és ugyanõ, a hatalmas Szent Szellem,
aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti,
megújítja és meggyógyítja az én halandó testemet is az
Õ bennem lakozó Szelleme által. A test hazug tüneteit
a Szellem által megöldöklöm, azért élek. Hatalmat veszek a testem felett, és életet parancsolok az ereimnek és
szer veimnek. Az Ige él bennem, erõsen növekedik a
szívemben, hatalmat vesz a testemben minden betegség
felett, és gyógyulás formájában megnyilvánul és testet ölt a
tagjaimban. A Szellem esedezik érettem bennem, Krisztus
is esedezik érettem az Atya jobbján. Így mindenekben
több, mint gyõztes vagyok Õáltala, a drága Jézus által, aki
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engem szeret. Az Atya, aki bennem lakozik, Õ cselekszi
meg a gyógyulásomat, a Szent Szellem által, Jézus
nevében, mert én és az Atya egy vagyunk Krisztusban.
Az Atya Jézusban, és Jézus énbennem, és az Õ Igéje énbennem, és én Jézusban, és Jézus az Atyában, és a drága Szent
Szelleme énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyek az
Atyával és a Fiúval a Szent Szellem pecsétje által, a Szent
Szellem bennem lakozó örök jelenléte által. Meg van írva:
Kitisztítom õket vérükbõl, amelybõl még ki nem tisztítottam õket, és a Sion lesz az Úr lakóhelye. Így gyõztes
vagyok a testem minden tünete felett a Bárány vére által
és a bizonyságtételem beszéde által és a hitem hathatós
munkálása által. (Jóel 3,20–21. Jel. 12,11.)

Atyám, a Te véredben élnek és tartatnak meg az ereim
és szer veim, mert ahogy a test élete a vérben van, úgy a
Krisztus Testének élete a szent vérben van. Én a Krisztus Testének tagja vagyok, így a szent vér ereje kering
bennem. A szent vér ereje éltet és tart meg engem.
A szent vér ereje járja át és õrzi a testemet, lelkemet és szellememet az Úr Jézus eljöveteléig. Atyám, hálát adok Neked,
hogy az én ereim élete a szent vérben van. Ez a szent vér
jobbat beszél, mint az Ábel vére, megszólal az ereim
felett, és a tökéletes gyógyulásomat szólja Jézus nevében. Ámen. (3Móz. 17,11. 1Thess. 5,23.)

Az ereim és szerveim a megigazultság szolgáivá tétettek
Isten dicsõségére és Jézus Uram örömére. Az Úr öröme
az én erõsségem, az Úr bennem lévõ öröme az én ereim,
érfalaim és szer veim erõssége. (Neh. 8,10.)
Én vagyok az Úr, aki mindezt megcselekszem, aki szolgám beszédét beteljesítem, és véghezviszem követeim
tanácsát. (Ésa. 44,24. 26.)
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Isten Igéje erõsen növekedik a szívemben, és nem tér Istenhez üresen, mert hatalmat vesz az életemben. Mert bizony
így szól az Úr Isten: Az én Igém, amely számból kimegy, nem
tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és
áldott lesz és gyümölcsöt terem ott, ahová küldtem. Isten
elküldte az Õ Igéjét a szívembe, így megtermi gyümölcsét az életemben. Isten Igéje áldott a szívemben, és
megcselekszi Isten akaratát az életemben. Mivel Isten
akarata a gyógyulás, így a teljes gyógyulás és szent
egészség valóigazság az életemben. Krisztusnak Igéje
lakozik bennem és hathatósan munkálkodik a testemben, lelkemben és szellememben, gazdagon minden
bölcsességben, értelemben, kijelentésben, ismeretben,
hatalmas erõben és szent gyógyulásban. (Ésa. 55,11. Kol. 3,16.)

Megesküdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint
elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém. (Ésa. 14,24.)
Mert az Úr Igéje igaz, és minden cselekedete hûséges. Mert
Õ szólt és meglett, és Õ parancsolt és elõállott. (Zsolt. 33,4. 9.)
Uram, én engedelmes és hû vagyok a Te Igédhez, és nem
engedem, hogy eltávozzon a Te Igéd az én számtól, és Te
megesküdtél, hogy megcselekszed azt. Köszönöm, hogy
gondod van a Te Igédre, hogy beteljesítsd azt. Az Ige által
születtem, az Ige által élek és az Ige által tartatom meg.
Az Ige él bennem, uralkodik felettem, hatalmat vesz
az életem felett, és gyógyulást terem az ereimben és
szer veimben. Megadatik nekem az a kegyelem, hogy
megláthatom, hogy az Ige testté lesz bennem, és gyógyulás formájában megnyilvánul az egész testemben,
tagjaimban és érrendszeremben. (Ésa. 59,21. Jer. 1,12.)
Az ereim és szerveim megerõsödnek az Úr Jézus Krisztus kegyelmében, és magukra öltik a bennem lévõ új
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teremtés tökéletességét. Az új teremtés minden áldása
beteljesedik az életemben. Testem az új teremtés tökéletességét tükrözi minden sejtjében, szervében, érrendszerében.
É n a világ világosságát követem, ezért nem járhatok a
sötétségben, nem járhatok a betegségben! Az én lábamnak
szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága és érfalaimnak támogatója. Ámen. (Zsolt. 119,105.)

Uram, nem a láthatókra tekintek, hanem a láthatatlanokra:
Jézus sebeire tekintek, az Õ drága megtört testére tekintek,
akit általszegeztek a keresztfán, és meg van írva: Mindenki,
aki Õreá tekint, megtartatik a kígyó marásától. Egyben
megvallást teszek: azokban a szent sebekben tökéletes
gyógyulást szereztem. Jézus az én nevemben függött a
keresztfán, az én betegségeim és bûneim voltak rajta, hogy én
az Õ nevében tökéletes szentségben és teljes egészségben
éljek Isten dicsõségére és szolgálatára, a szent vér váltsága
által. Az Abba a kereszten megbocsátotta minden bûnömet,
meggyógyította minden betegségemet. Ezért a hit szavaival
parancsolok a testemnek: Legyen tökéletes gyógyulás és
teljes egészség az ereimben és szer veimben! A Szellem
által megöldöklöm a betegségtüneteket, azért élek. Az új
teremtés tökéletességében kell mûködnie a testemnek,
Jézus nevében! (2Kor. 4,18. 4Móz. 21,9. Ján. 3,14. Zsolt. 103,3. Márk 11,23.

Róm. 5,17.)

Uram, Istenem, köszönöm, hogy a Te kegyelmedbõl megtérhetek minden tévedésbõl, megbocsátást nyerek, mert az Úr
Isten mindnyájunk vétkét Õreá vetette. Az Úr Isten akarata
volt, hogy Fiát betegség törje össze, hogyha Önlelkét a bûnért
áldozatul adja, magot lát. E szent magban megtartatnak
a szerveim, az ereim, az egész érrendszerem is, mert az
én életemben is végbemegy az Úr Isten akarata Jézus
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keze által. Örök dicsõség Neked mindezért Atyám, Jézus
nevében. (Ésa. 53,6. 10.)
Isten, aki szólt: Sötétségbõl világosság ragyogjon,
adott nekem a hitébõl, és én ezzel a szent, isteni hittel
parancsolok a testemnek: Minden betegségtünetbõl gyógyulás jöjjön elõ, Jézus mindenható nevében! (2Kor. 4,6.)

Befogadtam a szellemembe a szent sebekbõl nyert gyógyulásomat, és a szellemem a Szent Szellem segítségével,
a bennem lévõ hit által, amely Istentõl született bennem,
és ami legyõzte a világot, és annak minden betegségét,
ez a bennem lévõ szent és természetfeletti hit végrehajtja,
a látható valóságba hozza a gyógyulásomat. Így tökéletes
egészségben élve felajánlom a testemet Istennek, az én
testem a Szent Szellem temploma, és ahogy meg van
írva: A Szent Szellem kijavítja annak repedezéseit, felemeli omladékait, megépíti és megújítja testemet és
ér falaimat, mint volt hajdanán, így lakályos lakozást
vesz bennem a Szentháromság minden tagja. (1Ján. 5,4.
Ámós 9,11.)

Drága Szent Szellem, a bennem lakozó jelenléted által
dicsõítsd meg az Úr Jézus nevét bennem és általam
mindenkor. Drága Szent Szellem, Te elvezetsz engem minden igazságra, és a tökéletes gyógyulásom a szent igazság
Jézus sebeiben, ezért elvezetsz engem a teljes gyógyulásomra, megláthatom annak valóságát a testemben,
mert segítségére vagy a szellememnek és a hitemnek,
hogy megöldökölje a betegséget, és felöltse az új
teremtés tökéletességét a testemre. Hitem teljességét
mûködésbe hozva, felöltöm magamra, a szer veimre, az
ereimre az Úr Jézus Krisztust. Hálát adok Neked, Abba
Atyám ezért a Jézus nevében. (Ján. 16,13. Róm. 8,13. 13,14.)
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Az én testem a Krisztusnak tagja lett. Az Úrral egyesültem, egy szellem vagyok Õvele. Mert tudom, hogy az én
testem a bennem lakozó Szent Szellem Úr Isten temploma, amelyet Istentõl nyertem, és nem a magamé vagyok.
Mert drága áron vétettem meg, dicsõítem azért az Istent az
én testemben, az én ereimben. Meg van írva: A test az Úrnak, és az Úr a testnek rendeltetett. Ezért az én testem
az Úr Jézus Krisztusnak, az Úr Jézus Krisztus, Isten
Báránya pedig a testemnek rendeltetett, testem érrendszerének, tökéletes keringésének rendeltetett. Isten
rendelésébõl az Úr Jézus õrködik a testem tökéletes
keringése felett. Az Úr Jézus szent és szeplõtelen teste
megsebesíttetett, hogy az én testem tökéletes és szent
egészségben élhessen. (1Kor. 6,13. 1Pét. 2,24.)

Az új teremtés által az én testem a Krisztusnak tagja
lett. Testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma
lett. Nem a magamé vagyok, drága áron vétettem meg,
dicsõítem azért az Istent az én testemben, ahogy meg
van ír va. Dicsõítem Istent az én testemben, és mivel az
Ige bennem él, ezért az ereim és szerveim is dicsõítik
Istent a Jézus sebeibõl nyert szent egészséggel, Isten
örök kegyelmébõl. (1Kor. 6,15. 19–20.)
A Jézusnak élete meglátható az én testemben. A Jézus élete
meglátható az én halandó testemben. Az élet munkálkodik a testemben. (2Kor. 4,10–12.)
Abba, Te gyújtottál világosságot az én szívemben ismeretre.
Hogy megismerjem Abba, a Te dicsõségedet, mely ragyog
a Jézus Krisztus arcán. (2Kor. 4,6.)

A betegséget legyõztem hit által, mert a hitem Istentõl
született, és minden, ami Istentõl született, legyõzi a
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világot. Az a gyõzedelem, ami legyõzte a betegséget, az
én hitem, ami Istentõl született bennem. Én az Istentõl
vagyok, és legyõztem a betegséget, mert nagyobb Õ ,
aki bennem van, mint a betegség, ami a világban van.
(1Ján. 5,4. 4,4.)

Isten kegyelmébõl, az Úr Jézus élete meglátható az én
testemben és tagjaimban, az én ereimben, mert az Õ testébõl való test vagyok, az Õ csontjaiból való csontozat vagyok,
az Õ szent ereibõl való tökéletesen átjárható, rugalmas
érrendszer vagyok. Mindezt a Szent Szellem beteljesíti, Isten
dicsõségére, mert Jézus testében, az igazi szõlõtõn nem
lehetnek betegségek, rendellenességek. A Szent Szellem
szent egészséget terem bennem. (Ef. 5,30. 1Kor. 15,1–2.)

És az a kenet, amelyet Tõled kaptam Atyám, és amely bennem marad, az töri meg az igát az életemben, Jézus nevében.
(1Ján. 2,27.)

Jézus Krisztus sebeivel meggyógyult erek és szervek tökéletes mûködést parancsolok nektek! Igaz nekem, ahogy meg
van írva, lakozom bennük, és bennük tábort járok. A Szent
Szellem bennem õrjáratot tart, és õrködik a testem
teljes egészsége felett. Hálával áldozom neked, hogy Te
uralkodsz a testemben drága Szent Szellem Úr Isten.
(2Kor. 6,16.)

A hitnek pajzsát fölveszem, és ama gonosznak minden tüzes
nyilát kioltom az életemben, Jézus nevében. (Ef. 6,16.)

Hitem, kelj fel bennem, és cselekedd meg a számmal
megvallott Igét! Szellemem, kelj fel bennem, és cselekedd
meg a számmal megvallott Igét! Drága Szent Szellem,
kelj fel bennem hatalmas erõvel, és cselekedd meg a
számmal megvallott Igét! Bennem lakozó kenet, kelj fel
bennem, és cselekedd meg a számmal megvallott Igét!
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Hitem megvallását, amelyhez a végsõkig ragaszkodom,
drága Fõpapom, a Te kezedbe ajánlom, aki a természetfeletti hitem szerzõje és bevégzõje vagy, örökkön örökké.
(Zsid. 4,14. 12,2.)

Megvallásommal, mint ajkaim tulkaival áldozom Neked,
Abba, Atyám, Istenem, legyen ez kedves illat elõtted,
a Jézus Krisztus Fõpapom által! Hû Fõpapom vagy,
drága Jézusom, hûséges vagy, mint a mennyben lévõ
bizonyság, az örök hûségedért bõséges a hálaadásom
a szent trónod elõtt. Drága Úr Jézus, Te vagy az én
megtartóm, gyógyítóm és orvosom! A Te sebeid szereztek nekem gyógyulást. A Te neved tart meg engem. A Te
hatalmas Szent Szellemed vezérel engem. (Hós. 14,3. Zsid. 13,15.
Zsolt. 89,37.) Ámen.
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ISTEN

IGEI

MEGVALLÁSOK

BÖLCSESSÉGÉÉRT ÉS KIJELENTÉSÉRT

A titkok az Úré, a kinyilatkoztatott dolgok pedig az enyém
és az én gyermekeimé mindörökké, hogy e törvénynek
minden Igéjét beteljesítsük. (5Móz. 29,29.)

Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké! Mert Övé
a bölcsesség és az erõ. Õ ád bölcsességet a bölcseknek,
tudást és ismeretet az értelmeseknek. Õ jelenti meg a mély
és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben; és világosság lakozik Vele. Neked adok hálát Istenem, és dicsérlek
Téged, hogy bölcsességet, kijelentést, hatalmat és szent
erõt adtál nekem. (Dán. 2,20–23.)
Kérdezzétek meg a jövendõt Tõlem, fiaimat és kezeim
munkáját csak bízzátok rám! (Ésa. 45,11.)
Kiálts Hozzám és én megfelelek, és nagy dolgokat
mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem
tudsz. (Jer. 33,3.)

Én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak.

Amik eddig történtek, elõre megjelentém, szám hirdeté és
tudatá azokat, gyorsan véghezvittem, és bekövetkezének.

(Ésa. 45,19. 48,3.)

Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, amelyeket nem tudtál. Mostan rendeltettek el és nem régen, és
ezelõtt nem hallottál felõlük. (Ésa. 48,6–7.)

Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok
még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Vizet szereztem a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. (Ésa. 43,19–20.)
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Én vagyok az Úr, Istened, aki hasznosra tanítlak, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. (Ésa. 48,17.)

Uram, Te adsz csodás tanácsot és nagyságos bölcsességet.
Bölccsé teszel és megtanítasz az útra, amelyen járnom kell,
szemeiddel tanácsolsz engem. (Ésa. 28,29. Zsolt. 32,8.)

Bölcsességnek útjára tanít engem az Úr, vezet engem
az igazságnak ösvényén. Így mikor járok, semmi nem
szorítja meg az én járásomat; és ha futok, nem ütközöm
meg. (Péld. 4,11–12.)
Mert az Úr ád bölcsességet, az Õ szájából tudás és
megértés származik. (Péld. 2,6.)
Az Úrnak Szelleme: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme megnyugszik rajtam. (Ésa. 11,2.)

Istentõl vagyok a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett
nekem Istentõl, megigazulásul, szentségül és váltságul.
Ezért Isten bölcsessége az enyém. (1Kor. 1,30.)
Az értelmem és szívem szemei megvilágosodtak. (Ef. 1,18.)

Nekem kenetem van a Szenttõl és mindent tudok. Az a
kenet, amelyet kaptam Tõle, bennem marad, és amint az
a kenet megtanít engem mindenre, úgy igaz is az, és
amiként megtanított engem, úgy megmaradok Õbenne.
(1Ján. 2,20. 27.)

Krisztusnak Igéje lakozik bennem gazdagon minden bölcsességben. (Kol. 3,16.)

A bölcsességnek és kijelentésnek szellemét kérem Tõled
Atyám, a Te megismerésedben. (Ef. 1,17.)

Isten kijelenti az Õ Fiát bennem a Szent Szellem által az
Igén keresztül. (Gal. 1,16.)
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Uram, a Te kegyelmed gazdagságát nagy bõséggel közölted
velem minden bölcsességgel és értelemmel a Te nagy
szerelmedbõl. (Ef. 1,7–8. 2,4.)

Így eljutok az értelem meggyõzõdésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának
megismerésére, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. (Kol. 2,2–3.)
Megállok tökéletesen és teljes meggyõzõdéssel az
Istennek minden akaratában. (Kol. 4,12.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy megjelented nekem
az életnek útjait; betöltesz engem örömmel a Te orcád
elõtt. (Csel. 2,28.)

Isten velem van: megszabadít engem minden nyomorúságból, és ad nekem kedvességet és bölcsességet az emberek
elõtt. (Csel. 7,9–10.)
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IMA A BÖLCSESSÉGÉRT
PÉLDABESZÉDEK ALAPJÁN

Uram, bölcsességért kiáltok, és a megértésért az én szavamat felemelem. Keresem azt, mint az ezüstöt, és mint a kincset kutatom azt. Ezért megértem az Úrnak félelmét, és az
Istennek ismeretére eljutok. Mert az Úr ád bölcsességet,
az Õ szájából tudás és megértés származik. Az igazaknak
valóságos jót rejtegetsz, pajzst a tökéletesen járóknak. Megõrzöd az igazságnak útjait és kegyeltjeidnek útját megtartod.
Megértem az igazságot és a törvényt és a becsületességet és
minden jó utat, mert bölcsesség megy az én szívembe, és a
tudás az én lelkemben gyönyörûséges. Meggondolás õrködik felettem, megértés õriz engem, hogy megszabadítson
engem a gonosznak útjától, és a gonoszságszóló férfiútól.
(Péld. 2,3–12.)

Uram, a Te tanításodról el nem felejtkezem, és a Te parancsolataidat megõrzöm a szívemben, mert napoknak hosszú
voltát, és sok esztendõs életet és bõséges békességet és
gazdagságot hoznak nekem. Az irgalmasság és igazság nem
hagynak el engem, mert nyakamra kötöm azokat, és beírom
azokat a szívem táblájára. Így nyerek kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei elõtt. (Péld. 3,1–4.)

Boldog vagyok, mert megnyertem a bölcsességet, és
megértést szereztem az Úrtól. Minden Te gyönyörûségeid
nem hasonlíthatók az ezüst megszerzéséhez és a kiásott
arany jövedelméhez. Napoknak hosszúsága van jobbodban,
balodban gazdagság és tisztesség. Útjaid gyönyörûséges
utak, és minden ösvényeid békesség. (Péld. 3,13–17.)

Az Úr Isten bölcsessége nem távozik el az én szemeimtõl, megõrzöm az igaz bölcsességet és a meggondolást.
Bátorsággal járom az én utamat, és az én lábamat meg nem
ütöm. (Péld. 3,21. 23.)
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Mikor lefekszem, nem rettenek fel, hanem lefekszem, és
gyönyörûséges lesz az én álmom. Nem félek a hirtelen való
félelemtõl, és a gonoszok pusztításától, ha eljön; mert az Úr
az én bizodalmam és megõrzi az én lábamat a fogságtól.
Az igazakkal van az Úr titka, és az igazaknak lakhelyét megáldja. Az Úr a szelídeknek kedvességet ád, a bölcsek pedig
tisztességet örökölnek. (Péld. 3,24–26. 32–35.)
Bölcsességet szerzek, eszességet szerzek; nem felejtkezem
el, sem el nem hajlok az Úr szájának beszédeitõl. (Péld. 4,5.)
Ád az Úr az én fejemnek kedvességnek koszorúját; igen szép
ékes koronát ád nékem. (Péld. 4,9.)

„Bölcsesség útjára tanítalak téged — szól az Úr —, vezetlek
téged az igazság ösvényén. Így mikor jársz, semmi nem
szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.”
Ezért az én utam az igazak ösvénye, olyan, mint a hajnal világossága, minél tovább haladok az úton, annál világosabb
lesz, a teljes délig. (Péld. 4,11–12. 18.)

Uram, a Te bölcsességedre figyelmezek, a Te értelmedre
hajtom fülemet, megtartom a meggondolást, és a tudást az
én ajkaim megõrzik. (Péld. 5,1–2.)
Kiált felém a bölcsesség, és az értelem kibocsátja felém
az õ szavát. (Péld. 8,1.)

Nekem kiált az Ú r, és az Ú r szava a fiaimhoz van.
Megértem az eszességet és a szívem értelmes, mert jeles
dolgokat szól az Úr, és az Õ szájának felnyitása igazság. Mert
igazságot mond ki az Úr szája, igaz az Õ szájának minden
beszéde. (Péld. 8,4–8.)

Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudást
inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség
a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörûségek ehhez egyenlõk nem lehetnek. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok
az eszesség, enyém az erõ. (Péld. 8,10–11. 14.)
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IMA

SZELLEMI VEZETÉSÉRT

Meghallom a Jó Pásztor szavát. Meghallom az én Uram
hangját, és az idegen hangját nem követem. (Ján. 10,27. 5.)

Meg van írva: Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek
fiai. Engem Isten Szelleme vezérel, a magasságos Isten fia
vagyok. (Róm. 8,14.)

Az Igazságnak Szelleme elvezet engem minden igazságra.
Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall,
és a bekövetkezendõket megjelenti nékem. (Ján. 16,13.)

Isten gyermeke vagyok, Isten Szellemétõl születtem újjá.
Az én Atyám Szelleme lakik bennem, megvilágosít az én
szellemem által, mindenre megtanít és elvezérel minden igazságra. (Ján. 16,13.)

Megvallom, hogy minden helyzetben és minden körülmény
között tökéletes látásom és ismeretem van, mert Isten
Szelleme vezet engem. (Róm. 8,14.) Ezért teljes vagyok minden
jósággal, betöltve minden ismerettel. (Róm. 15,14.)

Szellem szerint járok, a Szellem dolgaira gondolok.
A Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség.
Isten Szent Szelleme lakik bennem, irányít és vezet engem.
(Róm. 8,4–6. 9.)

Beteljesedtem Isten akaratának megismerésével minden
szellemi bölcsességben és megértésben. Teljes szívembõl
bízom az Úrban, a magam értelmére nem támaszkodom.
(Kol. 1,9. Péld. 3,5.)

Aki rajtam könyörült, vezet engem, és engem vizek forrásaihoz visz. (Ésa. 49,10.) Olyan vagyok, mint a folyóvizek mellé
ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és
levele nem hervad el, és az Õ vezetése által minden
munkámban sikeres leszek. (Zsolt. 1,3.)
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Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm. Füves legelõkön
nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem
az Õ nevéért. (Zsolt. 23,1–3.)
Minden utamban elismerem Õt, és így Õ igazgatja az én útjaimat; kegyelmébõl Õ vezet engem, megsegít és megerõsít,
igazsága jobbjával támogat. (Péld. 3,6. Ésa. 41,10.)
Az igaznak ösvénye egyenes, Te egyenesen készíted az
igaznak útját. (Ésa. 26,7.)

Vezet engem az Úr vizek folyásai mellett egyenes úton,
hol el nem esek. (Jer. 31,9.)

Uram, rendelek Tõled útjelzõket magamnak, kérlek Téged,
útmutató oszlopokat rakj le nekem. Ígérem, hogy vigyázok
az ösvényre, az útra, amelyen mennem kell. (Jer. 31,21.)
Isten Igéje nem távozik el az én számtól. Éjjel és nappal Isten
Igéjérõl gondolkodom, az alapján cselekszem. Így teszem
gyarapodóvá az én útjaimat és így leszek sikeres. (Józs. 1,8.)
Az én szellemem az Úrnak lámpása. A szellemem által
világosít meg az Úr, hogy mit kell tennem. (Péld. 20,27.)

A Szent Szellem belsõ bizonyosság által vezet engem. Irányt
mutat a szellememnek, és megvilágítja az elmémet. Így
Isten Igéjének világosságában járok. (Zsolt. 119,105.)
A Te világosságod által látok világosságot. (Zsolt. 36,9.)

Isten dicsõsége világosít meg engem, és az én szövétnekem a Bárány. (Jel. 21,23.)

Jézus Krisztusban beteljesedtem a Szentháromsággal:
teljes vagyok az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben.
Jézus az én Uram örökkön örökké. (Kol. 2,10.) Ámen.
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ISTEN

TÖKÉLETES AKARATÁBAN JÁRNI

Az Úr Isten bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erõsíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel,
fölserkenti fülemet, hogy meghalljam Õt, miként a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam
engedetlen, hátat nem fordítottam. És az Úr Isten megsegít
engem, ezért nem szégyenülök meg, hanem beteljesedik az
Õ akarata az életemben. (Ésa. 50,4–5. 7.)
Füleimet fölnyitottad, akkor azt mondtam: Ímé, jövök;
a könyvtekercsben írva van felõlem, hogy teljesítsem a Te
akaratodat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak
engem. (Zsolt. 40,6–8. 11.)

Ímé, itt vagyok, hogy cselekedjem, oh, Isten, a Te akaratodat. (Zsid. 10,7. 9.)

Beteljesedtem Isten akaratának megismerésével minden
szellemi bölcsességben és megértésben. (Kol. 1,9.)

Atyám, hiszem a szívemben és kimondom a számmal, hogy
a mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben.
Az Úrhoz méltón járok, az Õ teljes tetszésére, minden
jó cselekedettel gyümölcsöt termek, és növekszem az én
Istenem megismerésében. (Kol. 1,10.)
Én Krisztus gondolkozásmódjának birtokosa vagyok.
Krisztus értelme az enyém. A Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. Nem járok esztelenül, hanem
megértem, mi az Úr akarata. (1Kor. 2,16. Róm. 8,6. Ef. 5,17.)
Uram, indítsd fel a szívemet a Te akaratod megcselekedésére. (2Móz. 35,21.)

Mint Krisztus szolgája, az Istennek akaratát cselekszem
szívbõl és szellembõl. (Ef. 6,6.)
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Növekedem és megerõsödöm hatalmas erõvel a szellememben a Szent Szellem által, és tökéletesen megállok
teljes meggyõzõdéssel az Isten minden akaratában. (Ef. 3,16.

Kol. 4,12.)

Atyám, a Te akaratod az, hogy a Te ismeretedben fejlõdjek,
minél tisztábban és világosabban lássam a Te elhívásodat
és akaratodat az életemben. Megismerem Isten akaratát,
és meglátom amaz Igazat, az Õ gyönyörûséges orcáját,
és szót hallok az Õ szájából. (Csel. 22,14.)
Uram, köszönöm, hogy munkálod bennem mind az akarást, mind a cselekvést a Te jókedvedbõl. (Fil. 2,13.)

Ezért békesség hajlékában lakozom, biztonság sátraiban,
gondtalan nyugalomban. (Ésa. 32,18.)
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AZ ÚR

ISMERETÉRE ELJUTOK

Köszönöm Uram, hogy olyan szívet adtál nekem, amellyel
megismerhetlek Téged, és teljes szívembõl megtérhetek
Hozzád. (Jer. 24,7.)

Hálát adok Neked mennyei Atyám, hogy az Úr ismeretének
és félelmének szelleme megnyugszik rajtam. (Ésa. 11,2.)

Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek
hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint
a vizek a tengert beborítják. (Ésa. 11,9.)
Ezért megértem az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére eljutok. (Péld. 2,5.)

Én az Istenbõl való Szellemet kaptam a szívembe, hogy megismerjem azokat, amiket Isten kegyelembõl ajándékozott
nekem. (1Kor. 2,12.)

Köszönöm Neked Atyám, hogy a Szent Szellem által megismerem mindazt, amit Te ajándékoztál nekem. (Ján. 16,13.)
Köszönöm Neked Atyám, hogy megismerhetem az igazságot és az igazság szabaddá tesz engem. (Ján. 8,32.)

Megismerem a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó
szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjek az Istennek egész
teljességéig. (Ef. 3,19.)
Azért imádkozom Atyám, hogy az én szeretetem még jobban bõvölködjék a Te ismeretedben és minden megértésben. (Fil. 1,9.)

Õbenne vagyok, nincs saját igazságom a törvénybõl, hanem

Istentõl van az igazságom a Krisztusban való hit által: hogy
megismerjem Õt és az Õ feltámadásának erejét. (Fil. 3,9–10.)
Megismerem az Isten kegyelmét igazán. (Kol. 1,6.)
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Beteljesedtem Isten akaratának megismerésével minden
szellemi bölcsességben és megértésben. Méltóan járok
Hozzád Uram, a Te teljes tetszésedre, minden jó cselekedettel
gyümölcsöt termek, és növekszem az én Istenem megismerésében. (Kol. 1,9–10.)

Felöltöm az új embert, aki megújul Isten képére és hasonlatosságra. (Kol. 3,10.)

Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet engem
a Krisztusban, és az Õ ismeretének illatját minden helyen
megjelenti általam. (2Kor. 2,14.)

Isten maga gyújtott világosságot az én szívemben, hogy
megismerjem az Õ örök dicsõségét, mely ragyog a
Krisztus arcán, mert Krisztus Isten dicsõségének visszatükrözõdése. (2Kor. 4,6. Zsid. 1,3.)
Kegyelem és békesség adatik nékem bõségesen az Istennek
és Jézusnak, az én Uramnak megismerése által. (2Pét. 1,2.)
Növekedem a kegyelemben és az én Uramnak és megtartó
Jézus Krisztusomnak ismeretében. (2Pét. 3,18.)

Tudom, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nekem
arra, hogy megismerjem az Igazat, és hogy én az Igazban,
az Õ Fiában, a Jézus Krisztusban vagyok. Õ az igaz Isten
és az örök élet. (1Ján. 5,20.) Hálával teljes a szívem, mert
megismertem az Atyát, és megismertem azt, aki kezdettõl fogva van. (1Ján. 2,13.)

Az én hitemben való közösség hathatós, mivel megismerek
minden jót, ami bennem van Jézus Krisztus által. (Filem. 6.)
Eljutok az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével
ékeskedõ kornak mértékére. (Ef. 4,13.) Ámen.
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IMA

SZELLEMI KIJELENTÉSÉRT, MEGÉRTÉSÉRT
(Ima az Efézusi levél alapján)

Az én Uram, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsõségnek Atyja
adjon nekem bölcsességnek és kijelentésnek szellemét
az Õ megismerésében; és világosítsa meg értelmem és
szívem szemeit, hogy tudhassam, mi az Õ elhívásának a
reménysége, mi az Õ öröksége dicsõségének a gazdagsága
a szentek között, és mi az Õ hatalmának felséges nagysága
irántam, aki hiszek, az Õ hatalma erejének ama munkája
szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erõ
és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e
világon, hanem a következendõben is: és mindeneket vetett
az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezet
fejévé, mely az Õ Teste, teljessége Õnéki, aki mindeneket
betölt mindenekkel. (Ef. 1,17–23.)

Ezokáért meghajtom térdeimet az én Uram, Jézus Krisztus
Atyja elõtt, akirõl neveztetik minden nemzetség, mennyen és
földön, hogy adja meg nekem az Õ dicsõsége gazdagságáért,
hogy megerõsödjem hatalmas erõvel az Õ Szelleme
által a belsõ emberben; hogy lakozzék a Krisztus a hit
által az én szívemben; a szeretetben meggyökerezzek
és alapot vegyek, hogy megérthessem minden szentekkel
egybe, mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság,
és megismerjem a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjek az Istennek
egész teljességéig. (Ef. 3,14–19.)
Annak pedig, aki véghetetlen bõséggel mindent megcselekedhet, a bennem munkálkodó erõ szerint, feljebb
hogynem mint kérném vagy elgondolnám, Néki legyen
dicsõség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban nemzetségrõl nemzetségre örökkön örökké. (Ef. 3,20–21.) Ámen.
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KEGYELEM

ÉS BÉKESSÉG ADASSÉK NEKEM
(Ima a Filippi levél alapján)

Kegyelem és békesség adassék nekem Istentõl, az én Atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek
mindenkor minden én könyörgésemben, nagy örömmel könyörögvén, hogy részt vehettem az Evangélium
ügyében az elsõ naptól fogva mind ez ideig. Aki elkezdte
bennem a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig.
(Fil. 1,2–6.)

Azért imádkozom, hogy az én szeretetem még jobban bõvölködjék ismeretben és minden megértésben, hogy megítélhessem mi a rossz és mi a jó, hogy legyek tiszta és botlás
nélkül való a Krisztusnak napjára, teljes legyek az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten
dicsõségére és magasztalására. (Fil. 1,9–11.)
Semmit nem cselekszem versengésbõl, sem hiábavaló
dicsõségbõl, hanem alázatosan a másikat különbnek tartom magamnál. Nem a magam hasznát nézem, hanem
a másokét. Az az indulat van bennem, mely volt a Krisztus
Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Õ az Istennel egyenlõ, hanem
Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett; és mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén
halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annakokáért
az Isten is felmagasztalá Õt, és ajándékoza Néki oly
nevet, amely minden név fölött való; hogy a Jézus
nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké
és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus
Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére. (Fil. 2,3–11.)
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Mindenkor engedelmes vagyok Istennek, mert Isten az,
aki munkálja bennem mind az akarást, mind a cselekvést
jókedvébõl. (Fil. 2,12–13.)

Mindent zúgolódás és versengés nélkül cselekszem, feddhetetlen és tiszta vagyok, Istennek szeplõtlen gyermeke vagyok
az elfordult nemzetség között, kik között fénylek, mint a
csillagok e világon. (Fil. 2,14–15.)
Hálát adok Neked Atyám, hogy találtatom Õbenne [Jézusban], mint akinek nincs saját igazságom a tör vénybõl,
hanem van igazságom a Krisztusban való hit által,
Istentõl való megigazulás hit által. (Fil. 3,9.)

Örülök az Úrban mindenkor. Semmi felõl nem aggódom,
hanem imádságaimban és könyörgéseimben minden alkalommal hálaadással tárom fel kívánságaimat az Isten elõtt,
és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad,
megõrzi szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban.
Ezért az én szívem és az én gondolataim a Krisztus
Jézusban vannak. Isten Igéjének megfelelõen Isten
békessége õrzi a szívemet és gondolataimat a Krisztus
Jézusban. Csak azon gondolkodom, ami igaz, tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, kedves, jó hírû, amiben van
valami erény, vagy dicséret, így a békesség Istene velem
van. (Fil. 4,4. 6–9.)
Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít.
(Fil. 4,13.) Az én Istenem betölti minden szükségemet
az Õ gazdagsága szerint dicsõségesen a Krisztus Jézusban.
Az Istennek pedig és az én Atyámnak dicsõség ezért mindörökkön örökké. (Fil. 4,19–20.) Ámen.
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IMA ISTEN

MEGISMERÉSÉÉRT,

ISTEN

(Ima a Kolossei levél alapján)

TELJESSÉGÉÉRT

Nem szûnöm meg imádkozni és kérni, hogy beteljesedjek
az Isten akaratának megismerésével minden szellemi
bölcsességben és megértésben, hogy járjak méltóan az
Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremjek és növekedjek az Isten megismerésében.
Minden erõvel meg vagyok erõsítve az Õ dicsõségének
hatalma szerint minden kitartásra és hosszútûrésre
örömmel. (Kol. 1,9–11.)
Hálát adok az Atyának, aki alkalmassá tett engem a szentek
örökségében való részvételre a világosságban; aki megszabadított engem a sötétség hatalmából, és általvitt az
Õ szerelmes Fiának királyságába; akiben van az én váltságom az Õ vére által, bûneimnek eltörlése. (Kol. 1,12–14.)

Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek
elõtte született; mert Õbenne teremtetett minden, ami
van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár
királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár
hatalmasságok; mindenek Õáltala és Õreá nézve teremtettek; és Õ elõbb volt mindennél, és minden Õbenne áll
fenn. És Õ a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet,
elsõszülött a halottak közül; hogy mindenekben Õ legyen
az elsõ; mert tetszett az Atyának, hogy Õbenne lakozzék
az egész teljesség; és hogy Õáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Õ keresztjének
vére által; Õáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár
a mennyekben. (Kol. 1,15–20.)
Vigasztalást vesz a szívem, egybekötve a Test tagjaival a
szeretetben, és eljutok az értelem meggyõzõdésének teljes
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gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának
megismerésére, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek
minden kincse elrejtve. (Kol. 2,2–3.)

Meggyökerezem és tovább épülök Õbenne, megerõsödöm a hitben, bõvölködvén abban hálaadással. Õbenne
lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és én Õbenne vagyok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és
hatalmasságnak. (Kol. 2,7. 9–10.)
Feltámadtam a Krisztussal, ezért az odafelvalókat keresem,
ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törõdöm, nem a földiekkel. Mert meghaltam, és az
én életem el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
Mikor a Krisztus, az én életem megjelenik, akkor majd én is,
Õvele együtt, megjelenek dicsõségben. (Kol. 3,1–4.)

Felöltözöm amaz új embert, aki megújul annak képére és
hasonlatosságára, aki teremtette azt. (Kol. 3,10.) Felöltöm,
mint Istennek választottja, szent és szeretett, a könyörületes
szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútûrést;
elszenvedem a másikat és megbocsátok mindenkinek,
miképpen a Krisztus is megbocsátott nekem. Mindezeknek fölébe pedig felöltöm a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Istennek békessége uralkodik az én
szívemben, és hálás vagyok. Krisztusnak Igéje lakozik
bennem gazdagon, minden bölcsességben. Mindent,
amit csak cselekszem, szóval vagy tettel, az Úr Jézusnak
nevében cselekszem, hálát adván az Istennek és Atyának
Õáltala. (Kol. 3,12–17.)
És valamit teszek, a szívembõl, a szellembõl cselekszem,
mint az Úrnak és nem embernek, mert tudom, hogy az
Úrtól veszem örökségem jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgálok. (Kol. 3,23–24.) Ámen.
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IMA KRISZTUS

VÉRÉRÕL

Drága mennyei Atyám! Jézus szent nevében Eléd jövök
imádságban. Hálát adok Neked, hogy megigazultam a Te
kegyelmedbõl a Krisztus Jézusban való váltság által, akit eleve
elrendeltél engesztelõ áldozatul az Õ vérében, hit által,
hogy megmutasd a Te igazságodat, mert hosszútûrésedbõl
elnézted a korábbi idõkben elkövetett bûnöket. (Róm. 3,24–25.)
Minekutána azért most megigazultam Krisztus vére által,
sokkal inkább megmenekülök a haragtól Õáltala. Megbékéltem Istennel az Õ Fiának halála által. (Róm. 5,9–10.)
Jézus Krisztusban van az én megváltásom az Õ vére által, a
bûnöknek eltörlése az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.
(Ef. 1,7.)

Megszentel Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem
által Önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja az
én lelkiismeretemet a holt cselekedetektõl, hogy szolgáljak
az élõ Istennek. (Zsid. 9,14.)
A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak
nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat,
Jézust, készségessé tesz engem minden jóra, hogy cselekedjem az Õ akaratát. (Zsid. 13,20–21.)
Ki vagyok választva az Atya Isten eleve rendelése szerint,
a Szent Szellem megszentelésében, engedelmességre és
Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és
békesség adatik nekem bõségesen. (1Pét. 1,2.)
Nem veszendõ holmin, ezüstön vagy aranyon váltattam meg,
hanem drága véren, mint hibátlan és szeplõtlen Bárányén,
a Krisztusén. (1Pét. 1,18–19.)
108

Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít engem
minden bûntõl. (1Ján. 1,7.)

Bizodalmam van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére
által. (Zsid. 10,19.) Ezért drága Jézusom, belépek a mennyei
szentélybe a meghintés vére által és Hozzád járulok, mint
az új szövetség közbenjárójához. Úr Jézus, Hozzád járulok és
a meghintésnek véréhez. (Zsid. 12,22–24.)
A meghintés vére által megszentelve, megigazultan állok
Elõtted mennyei Atyám. Bizalommal járulok Eléd, a kegyelem és irgalom királyi trónja elé. Meghajtom térdeimet
Elõtted, mennyei Atyám, mint az én Uram, Jézus Krisztusom
Atyja elõtt. Hálával teljes a szívem, hogy Eléd hozhatom
szívem minden kívánságát. (Zsid. 4,16. Ef. 3,14.)

Bizonyságul hívom minden ügyem és dolgom felett a
Bárány vérét, a meghintés vérét, az új szövetség vérét,
melyet Istenem számomra rendeltél. (Zsid. 9,20.)

Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben az igazságról, hogy legyõztem a világot: az Atya, az Ige
és a Szent Szellem. (1Ján. 5,7.)
És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön
a megváltásomról: a Szellem, a víz és a vér. (1Ján. 5,8.)

Ezért bizonyságul hívom a szent vért magam, a gyermekeim, a családom, a szeretteim, a szolgálatom és az egész
életem felett, tegyen bizonyságot a megváltásról a Szent
Szellem ereje által, szólja ez a szent vér a megváltást, mert
meg van írva: Krisztus vére jobbat beszél, mint Ábel vére.
(Zsid. 12,24.)

A meghintés vére tesz bizonyságot a Szent Szellem által
e terület teljes és tökéletes megváltásáról. (1Ján. 5,8.)
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Jézus Krisztus szent vére alá helyezem magam, és meghúzom a drága, szeplõtelen, védelmezõ, oltalmazó vér
vonalát magam, a gyermekeim, a szeretteim és az egész
gyülekezet körül. Az ellenség ezt a területet nem érintheti,
lábát erre a földre nem teheti, mert ez a terület Istenhez
tartozik, melyet drága véren vásárolt meg. Megtiltom az
ellenségnek, hogy a védelem vonalán belülre tegye a lábát,
megtiltom minden cselvetését és gonosz munkáját. Életem
minden lépését, be- és kijövetelemet, gyermekeimet, családomat és minden javamat ezen szent vér vonalával veszem
körbe Jézus nevében. (2Móz. 12,7. 12. 22–23.) Gyõztes vagyok
a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszédei által.
Ámen. (Jel. 12,11.)
Igyatok ebbõl mindnyájan; mert ez az én vérem, az új
szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bûnöknek
eltörlésére. (Mát. 26,27–28.)

És vette (Jézus) a poharat, és hálákat adván, adta nékik; és
ittak abból mindnyájan; és monda nékik: Ez az én vérem, az
új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. (Márk 14,23–24.)

Hasonlóképpen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt
mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely
tiérettetek kiontatik. […] És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az Õ verítéke olyan volt, mint
a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. (Luk. 22,20. 44.)
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban. (Ján. 6,56.)

Mikor pedig Jézushoz értek és látták, hogy Õ már halott,
nem törték meg az Õ lábszárait; hanem egy a vitézek közül
dárdával döfte meg az Õ oldalát, és azonnal vér és víz jöve
ki abból. (Ján. 19,33–34.)
Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra,
melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten
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Gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével
szerzett. (Csel. 20,28.)

Megigazulván ingyen az Õ (Isten) kegyelmébõl a Krisztus
Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelõ áldozatul az Õ vérében, hit által, hogy megmutassa
az Õ igazságát, mert hosszútûrésébõl elnézte a korábbi
idõkben elkövetett bûnöket. (Róm. 3,24–25.)
Minekutána azért most megigazultunk az Õ vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól Õáltala. (Róm. 5,9.)

A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus
vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk,
nem a Krisztus testével való közösségünk-é? (1Kor. 10,16.)

Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált
volna, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én vérem
által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én
emlékezetemre. (1Kor. 11,25.)
Akiben van a mi megváltásunk az Õ vére által, a bûnöknek
eltörlése az Õ kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef. 1,7.)
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok,
közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. (Ef. 2,13.)

Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt
az Õ szerelmes Fiának királyságába; akiben van a mi váltságunk az Õ vére által, bûneinknek eltörlése. (Kol. 1,13–14.)

És hogy Õáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Õ keresztjének vére által; Õáltala mindent,
ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. (Kol. 1,20.)

Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, Õ is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az
ördögöt. (Zsid. 2,14.)

És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Õ tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök
váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére,
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meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel
a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére,
aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul
az Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy szolgáljatok az élõ Istennek. (Zsid. 9,12–14.)

… bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus
vére által. (Zsid. 10,19.)

Hanem járultatok… az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az
Ábel vére. (Zsid. 12,22. 24.)

A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak
nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat
Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy
cselekedjétek az Õ akaratát, azt munkálván bennetek, ami
kedves Õelõtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsõség
örökkön örökké. Ámen. (Zsid. 13,20–21.)

Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése
szerint, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és
Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bõségesen. (1Pét. 1,2.)

Tudván, hogy nem veszendõ holmin, ezüstön vagy aranyon
váltattatok meg…; hanem drága véren, mint hibátlan és
szeplõtlen Bárányén, a Krisztusén. (1Pét. 1,18–19.)

… Jézus Krisztusnak, az Õ Fiának vére megtisztít minket
minden bûntõl. (1Ján. 1,7.)

Õ az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus; nemcsak
a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Szellem az, aki
bizonyságot tesz, mert a Szellem az igazság. (1Ján. 5,6.)

És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön: a
Szellem, a víz és a vér; és ez a három is egy. (1Ján. 5,8.)

Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki
eljövendõ; és a hét Szellemtõl, amely az Õ királyiszéke elõtt
van, és a Jézus Krisztustól, aki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme.
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Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi
bûneinkbõl az Õ vére által, és tett minket királyokká és
papokká az Õ Istenének és Atyjának: Néki legyen dicsõség
és hatalom mindörökkön örökké! Ámen. (Jel. 1,4–6.)

Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak
pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek
a Te véred által, minden ágazatból és nyelvbõl és népbõl és
nemzetbõl, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és
papokká; és uralkodunk a földön. (Jel. 5,9–10.)

Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták
az õ ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
Ezért vannak az Isten királyiszéke elõtt; és szolgálnak Néki
éjjel és nappal az Õ templomában; és aki a királyiszékben
ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem
szomjúhoznak többé; sem a nap nem tûz rájuk, sem semmi
hõség: mert a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van,
pásztorolja és vezeti õket, és a vizeknek élõ forrásaira viszi
õket; és eltöröl Isten az õ szemeikrõl minden könnyet.
(Jel. 7,14–17.)

És õk legyõzték azt a Bárány véréért, és az õ bizonyságtételüknek beszédéért; és az õ életüket nem kímélték mind
halálig. (Jel. 12,11.)
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AZ ATYA,

AKI BENNEM LAKOZIK,

Õ CSELEKSZI E DOLGOKAT

Van nékem eledelem, amit egyem. Az én eledelem az, hogy
annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és
az Õ dolgát elvégezzem. (Ján. 4,32. 34.)

Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Én semmit sem tehetek önmagamtól, hanem ha látom
cselekedni az Atyát, mert amiket Õ cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen én is cselekszem. Mert az Atya
szeret engem, és mindent megmutat nékem, amiket Õ
maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat
majd nékem, hogy csodálkozzon és megtérjen a hitetlen
világ. (Ján. 5,17. 19–20.)
Én semmit sem cselekedhetem magamtól. Nem a magam
akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött
engem, az Atyáét. (Ján. 5,30.)

Azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Úr, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket az Úr cselekszik
általam, tesznek bizonyságot arról, hogy az Úr Jézus küldött engem ebbe a világba. Ahogy az Atya küldte Jézust,
úgy küldött Jézus is engem e világba. (Ján. 5,36.)
Azt a dicsõséget, amely az egy Istentõl van, azt keresem.
(Ján. 5,44.)

Munkálkodom nem az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd nékem; mert Õt az Atya pecsételte el, az
Isten. Isten is ugyanazokban együtt munkálkodik velem
a Szelleme által Krisztusban. Istennek munkatársa vagyok Krisztusban a Szent Szelleme által. (Ján. 6,27.)
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Nem a magam akaratát cselekszem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Ezért én nem egyedül vagyok,
hanem én és az Atya, aki küldött engem. (Ján. 6,38. 8,16.)

Igaz az, aki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak,
amiket tõle hallottam, aki küldött engem. Semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem,
úgy szólok és úgy cselekszem. És aki küldött engem,
énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én
mindenkor azokat cselekszem, amelyek Néki kedvesek.
(Ján. 8,26. 28–29.)

Addig kell cselekednem annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljön az éjszaka, mikor senki sem
munkálkodhatik. (Ján. 9,4.)

Én a Krisztusban az Atyával egy vagyok. Az Atya énbennem van, és bennem hatalmasan munkálkodik.
Az Atya, aki bennem lakozik, Õ cselekszi e dolgokat.
(Ján. 10,30. 38. 14,10.)

Jézust szolgálom, Jézust követem; és ahol Jézus van, ott leszek
én is, mint az Úr szolgája. Aki az Úr Jézusnak szolgál,
megbecsüli azt az Atya. (Ján. 12,26.)

Drága Úr Jézus! Dicsõítsd meg a Te nevedet! Dicsõítsd
meg a Te nevedet énbennem! Atyám, dicsõítsd meg az Úr
Jézus nevét bennem! (Ján. 12,28.)

A beszédeket, amelyeket én szólok, nem magamtól mondom; hanem az Úr Jézus, aki énbennem lakik, Õ cselekszi e dolgokat. Én az Úr Jézusban vagyok, és az Úr Jézus
énbennem van. Hiszek Jézusban, ezért én is cselekszem
azokat a cselekedeteket, amelyeket Jézus cselekszik;
és nagyobbakat is cselekszem azoknál; ahogy Jézus
tanítja, mert Jézus az Atyához ment, és örök Fõpapom lett.
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Fõpapi tisztében az Atya jobbján könyörög érettem. Így
akármit parancsolok Jézus nevében, Jézus megcselekszi
azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit
parancsolok Jézus nevében, Jézus megcselekszi azt, hogy
dicsõíttessék az Atya a Fiúban. (Ján. 14,10–14. Mát. 18,18.)

Jézus az Atyában van, és én Jézusban, és Jézus énbennem. (Ján. 14,20.)

Nem vagyok egyedül, mert maga az Atya velem van
Krisztusban. Velem van, mert én mindenkor azokat
cselekszem, amik Néki kedvesek. (Ján. 16,32.) Ámen.
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AZ IGÉT

JELEK ÉS CSODÁK KÖVETIK

Prédikálom az Evangéliumot az egekbõl küldött Szent
Szellem által. (1Pét. 1,12.)

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor az Isten ama kegyelméért, mely nékem a Krisztus Jézusban adatott, mivelhogy
mindenben meggazdagodtam Õbenne, minden beszédben és minden ismeretben. (1Kor. 1,4–5.)

Az én beszédem és az én prédikálásom Szellemnek és
erõnek megmutatásában áll. (1Kor. 2,4.)
Prédikálok oly beszédekkel, amelyekre a Szent Szellem
tanít. (1Kor. 2,13.)

Bátran prédikálok az Úrban, aki bizonyságot tesz az
Õ kegyelmének Igéje mellett, és megadja, hogy jelek és
csodák történjenek az én kezeim által. (Csel. 14,3.)

Nagy erõvel teszek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem van rajtam. (Csel. 4,33.)

Az Isten elõtt a Krisztusban szólok a szentek épülésére.
Tisztán, sõt Istenbõl szólom Isten Igéjét Isten elõtt a
Krisztusban. (2Kor. 12,19. 2,17.)

Én az Istenbõl való Szellemet kaptam a szívembe, hogy megismerjem azokat, amiket Isten kegyelemben ajándékozott
nekem. Ezeket szólom is, nem emberi bölcsesség tanította
szavakkal, hanem a Szellem tanításaiban, szellemiekhez
szellemieket kapcsolva. (1Kor. 2,12–13.)
Adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az Evangélium titkát, hogy
bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. (Ef. 6,19–20.)
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Velem együtt tesz bizonyságot az Úrról az én Istenem,
jelekkel meg csodákkal és sokféle erõmegnyilvánulással s a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával
az Õ akarata szerint. (Zsid. 2,4.)

Hatalmad által add a Te szolgádnak, hogy teljes bátorsággal
szóljam a Te beszédedet, a Te kezedet nyújtsd ki gyógyításra, és add, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent
Fiadnak, Jézusnak neve által. (Csel. 4,29–30.)
Szent Szellemmel, hittel, erõvel és bölcsességgel teljes
vagyok, ezért senki sem állhat ellen a bölcsességnek és a
Szent Szellemnek, amely által szólok. Az Úr nagy csodákat és jeleket cselekszik a nép között. (Csel. 6,3. 5. 8. 10.)

Hatalmat adott nekem az Úr, hogy kígyókon és skorpiókon
tapodjak, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat
nekem. (Luk. 10,19.)

Jézus hatalmat adott nekem a tisztátalan szellemek felett,
hogy kiûzzem azokat, és gyógyítsak minden betegséget és
minden erõtlenséget. (Mát. 10,1.)

Az én evangéliumom nem áll csak szóban, hanem isteni
erõkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is.
(1Thess. 1,5.)

Imádkozom, hogy az Isten nyissa meg elõttem az Ige
ajtaját, hogy szólhassam a Krisztus titkát, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. (Kol. 4,3–4.)
És az Isten Igéje növekedik; és sokasodik nagyon a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a hitet. (Csel. 6,7.)

Növekedik és terjed az Úrnak Igéje az egész országban.
Az Úrnak Igéje erõsen növekedik és hatalmat vesz.
(Csel. 12,24. 13,49. 19,20.)
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Szakaszd meg az egeket, Uram, és szállj alá, hogy az orcád
elõtt a hegyek megolvadjanak, hogy nevedet ellenségeidnek megjelentsd, hogy Elõtted reszkessenek a népek, hogy
cselekedj rettenetes dolgokat, hogy leszállj és orcád elõtt a
hegyek megolvadjanak. Hogy elébe menj annak, aki örvend
és igazságot cselekszik, akik a Te útjaidban megemlékeznek
Rólad! (Ésa. 64,1–5.)
Mikor szólom az Igéket, leszáll a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatják e beszédet, és kitöltetik a Szent
Szellem ajándéka. (Csel. 10,44–45.)

Krisztus cselekszik általam szóval és tettel, jelek és csodák
ereje által, az Isten Szellemének ereje által. (Róm. 15,18–19.)

Ha szólok, mintegy Isten Igéit szólom, ha szolgálok, azzal
az erõvel szolgálok, amelyet Isten ád: hogy mindenben
dicsõíttessék az Isten a Jézus Krisztus által, akinek dicsõség
és hatalom örökkön örökké! Ámen. (1Pét. 4,11.)
Prédikálok, és az Úr együtt munkál az Igével, és megerõsíti azt a jelek által, amelyek követik. (Márk 16,20.)

Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem,
hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem. (Luk. 4,18.)

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak
cselekedeteit. (Zsolt. 118,17.)

Az Úr mellém áll és erõt önt belém, megerõsít engem,
hogy általam az igehirdetés teljességre jusson, és meghallják a nemzetek mind; és kiragadott az oroszlán szájából.
Kiragad engem az Úr a gonosz minden munkájából, és megtart az Õ mennyei országára. (2Tim. 4,17–18.) Ámen.
119

ISTEN

ELEVE ELRENDELTE ÖRÖK IDÕKNEK ELÕTTE

Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak
Atyja, aki megáldott engem minden szellemi áldással a
mennyekbõl a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott engem Õbenne a világ teremtetése elõtt, hogy legyek
én szent és feddhetetlen Õelõtte szeretet által. Eleve arra
rendelt engem, hogy a maga fiává fogad Jézus Krisztus
által az Õ akaratának jókedve szerint. (Ef. 1,3–5.)
Megismertette velem az Õ akaratjának titkát az Õ jókedve
szerint, melyet eleve elrendelt magában. (Ef. 1,9.)

Õbenne – Krisztusban – vettem az örökséget, amelyre elõre

elrendelt engem az Atya Isten a saját végzése szerint.
(Ef. 1,11.)

Isten megismerteti velem az Õ dicsõségének gazdagságát, mint az irgalom edényén, melyet eleve a dicsõségre
alkotott. (Róm. 9,23.)

Az Atya Isten megtartott engem és hívott szent hívással,
nem az én cselekedeteim szerint, hanem az Õ saját végzése
és kegyelme szerint, mely adatott nékem Krisztus Jézusban
örök idõknek elõtte. (2Tim. 1,9.)

Isten a Krisztus titka felõl, amely örök idõktõl fogva el volt
rejtve az Istenben, úgy rendelkezett, hogy ismertté legyen
most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok elõtt a
Gyülekezet által az Istennek sokféle bölcsessége. Az örök
korokban elõzetesen tett elhatározását meg is cselekedte a Krisztus Jézusban, az én Uramban. (Ef. 3,9–11.)

Isten végzése szerint hivatalos vagyok, mert Isten eleve
ismert, eleve el is rendelte, hogy az Õ Fia ábrázatához
hasonlatos legyek. Isten eleve elrendelt, elhívott, megigazított, és megdicsõített. (Róm. 8,28–30.)
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Mindenkor hálaadással tartozom az Istennek, mert
kezdettõl fogva az üdvösségre rendelt engem az Isten,
az Szellem megszentelésében és az igazság hitében, amire
el is hívott engem az Evangélium által, hogy részese legyek
az én Uram Jézus Krisztus dicsõségének. (2Thess. 2,13–14.)
Az igazmondó Isten örök idõknek elõtte megígérte az
örök életet. (Tit. 1,2.)

Az Õ alkotása vagyok, újrateremtetvén a Krisztus Jézusban
jó cselekedetekre, amelyeket elõre elkészített az Isten,
hogy azokban járjak. (Ef. 2,10.)

Megigazultam ingyen az Õ kegyelmébõl a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelõ áldozatul az Õ vérében, hit által, hogy megmutassa
az Õ igazságát, mert hosszútûrésébõl elnézte a korábbi idõkben elkövetett bûnöket. (Róm. 3,24–25.)

Ki vagyok választva az Atya Isten eleve rendelése szerint,
a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus
Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség
adassék nékem bõségesen. (1Pét. 1,2.)

Drága véren váltattam meg, mint hibátlan és szeplõtlen
Bárányén, a Krisztusén: aki eleve el volt rendelve, a világ
megalapítása elõtt, megjelent pedig az idõk végén énérettem. (1Pét. 1,19–20.) Õ a Bárány, aki megöletett, e világ alapítása óta. (Jel. 13,8.)

Hálával teljes a szívem, mert az én szabadságom, amellyel
bírok a Krisztus Jézusban, az Isten fiainak dicsõséges
szabadsága, melyre Isten örök idõknek elõtte eleve
elrendelt és elhívott. (Gal. 2,4. Róm. 8,21. 30.)
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ISTEN

EREJÉBEN JÁRNI

Az én erõm ékessége Te vagy; a Te jóakaratoddal emeled
fel az én szarvamat. Hálát adok Neked Uram, hogy megtaláltál engem, szent olajoddal kentél fel engem, állandóan
velem van a Te kezed, sõt a Te karod erõsít meg engem.
Velem van a Te hûséged és kegyelmed, és a Te neveddel
magasztaltatik fel az én szarvam. (Zsolt. 89,17. 20–21. 24.)
Uram, teljes tetszésedre és örömödre akarok lenni, mert
meg van írva: Az Úr öröme az én erõsségem. (Neh. 8,10.)

Az Úr az Õ népének ereje, és az Õ felkentjének megtartó erõssége. Az Úr az én erõm, az Úr az én életemnek
erõssége. Erõs vagyok, mert az Úr az én erõsségem.
(Zsolt. 28,8. 27,1.)

Isten az, aki felövez engem erõvel, és tökéletessé teszi
utamat. Kívánom az Urat és az Õ erejét; keresem az Õ
orcáját szüntelen. (Zsolt. 18,32. 105,4.) Áldott vagyok, mert Te
vagy az én erõsségem, s a Te ösvényeid vannak szívemben. Erõrõl erõre jutok, míg megjelenek Isten elõtt a Sionon. (Zsolt. 84,5. 7.)

Én az örökkévaló Istenben bízom, ha megfáradok erõt ad,
ha erõtlen vagyok, erõmet megsokasítja. Az Úrra várok, így
erõm megújul, szárnyra kelek mint a saskeselyû, futok és
nem lankadok meg, járok és nem fáradok el. (Ésa. 40,28–29. 31.)

Az Úrhoz méltón járok, az Õ teljes tetszésére. Minden jó
cselekedettel gyümölcsöt termek, és növekszem az Isten
megismerésében. Minden erõvel meg vagyok erõsítve
az Õ dicsõségének hatalma szerint minden kitartásra és
hosszútûrésre örömmel. Újjászülettem, mindenre van erõm
a Krisztusban, aki engem megerõsít. (Kol. 1,10–11. 2Kor. 5,17.
Fil. 4,13.)
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Isten az én oldalamon áll. Isten bennem lakozik és
velem jár, ki lehet ellenem? (2Kor. 6,16. Róm. 8,31.)

Én az Istentõl születtem, és a bennem lévõ hit legyõzte
a világot, mert nagyobb Õ, aki bennem van, mint az, aki
e világban van. (1Ján. 4,4. 5,4.)
Õbenne vagyok, nincs saját igazságom a törvénybõl, hanem

Istentõl van az igazságom a Krisztusban való hit által: hogy
megismerjem Õt és az Õ feltámadásának erejét. (Fil. 3,9–10.)

Az Õ isteni ereje mindennel megajándékozott engem, ami
az életre és istenfélelemre való. Igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg engem, hogy azok által az isteni
természet részesévé legyek. (2Pét. 1,3–4.)
Jézus nekem adta a nevében lévõ hatalmat. Ezáltal amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit megoldok
a földön, a mennyben is oldva lesz. (Mát. 18,18.)

Erõs vagyok az Úrban és az Õ hatalmának erejében.
Felöltöm Isten minden fegyverét, hogy megállhassak az
ördögnek minden ravaszságával szemben. Jézus Krisztus
nevében hatalmam van a sötétség minden ereje felett. Felöltöm Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassak ama
gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassak.
Elõállok, körülövezvén derekamat igazsággal, és felöltve a
megigazultság mellvasát, és felsaruzva lábaimat a békesség
Evangéliumának készségével. Mindezekhez fölveszem
a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes
nyilát megoltom. Az üdvösség sisakját is fölveszem és
a Szellemnek kardját, amely az Isten Igéje. Minden
imádsággal és könyörgéssel imádkozom minden idõben
engedelmesen a Szellem által minden szentekért.
Mindezek által eljutok Isten fiainak dicsõséges szabadságára. (Ef. 6,10–18. Róm. 8,21.) Ámen.
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ERÕM

MEGSOKASODIK, FIATALSÁGOM MEGÚJUL

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket – mondja
az Úr. – Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok
meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok: és
nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám
gyönyörûséges, és az én terhem könnyû. (Mát. 11,28–30.)

Uram, én a Te igádat öltöm magamra, mely gyönyörûséges,
és a Te terhedet hordozom, mely könnyû – így nyugalmat
találok az én lelkemnek és nem fáradok el. Drága Jézusom,
Hozzád jövök és Nálad új erõre ébredek. (Mát. 11,28–30.)

Az Úr erõt ad a megfáradottnak, és az erõtlen erejét
megsokasítja. Uram, ha megfáradok, Te erõt adsz, ha erõtlen vagyok, erõmet megsokasítod. Reád várok, így erõm
megújul, szárnyra kelek mint a saskeselyû, futok és nem
lankadok meg, járok és nem fáradok el. (Ésa. 40,29–31.)

Uram, Te vagy az én Istenem, megerõsítesz, megsegítesz,
és igazságod jobbjával támogatsz engem. (Ésa. 41,10.)

Olyan vagyok, mint javakorom napjaiban, Isten gondossága
borul sátoromra. Mint a homok, megsokasodnak napjaim,
gyökerem a víznek nyitva van, és ágamon hál meg a harmat.
Dicsõségem megújul velem, és kézívem erõsebbé lesz
kezemben. (Jób 29,4. 18–20.)

Mereven marad kézívem, erõtõl feszülten kezem karja,
Jákób Hatalmasának kezétõl, onnan, Izrael Pásztorától,
Kõsziklájától. (1Móz. 49,24.)

Testem fiatal, erõtõl duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait. Még a vén korban is gyümölcsözõ, felkent és zöldellõ
leszek az én Istenem dicsõségére. (Jób 33,25. Zsolt. 92,14.)
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Uram, hálaadással fordulok Hozzád, mert kegyelmedbõl
erõsséget állítottál fel hegyemre. Általad a táboron is átfutok,
és az én Istenem által a kõfalon is átugrom. (Zsolt. 30,7. 18,29.)

Még ha nagy utamon megfáradok is, erõm megújulását
érzem; és nem leszek beteg, mert így szól a Mindenható:
Útjait láttam és meggyógyítom õt. (Ésa. 57,10. 18–19.)
Egészségben van a testem, és megújulnak csontjaim, mert
félem az Urat és eltávoztam a gonosztól. (Péld. 3,7–8.)

Az Úr megújít, megszilárdít és dicsõségessé tesz engem e
földön az Õ Igéje szerint. (Ésa. 62,7.)

Az Úr irgalma nem fogy el, kegyelme és irgalmassága
minden reggel meg-megújul felettem, mert nagy az Õ
hûsége. (JerSir. 3,22–23.)

Teremts bennem tiszta szívet, Uram, és az erõs szellemet
újítsd meg bennem. Uram, Te bõ záport hintesz a Te örökségedre, s a lankadót megújítod. (Zsolt. 51,10. 68,9.)
Ahogy kibocsátod a Te Szellemedet, megújulok, újjá teszed
a földnek színét. (Zsolt. 104,30.)

Uram, Te jóval elégíted meg az én számat, és megújítod
az én ifjúságomat, mint a sasét. (Zsolt. 103,5.)

Az Úr, az Õ irgalmasságából tartott meg engem az újjászületés fürdõje és a Szent Szellem megújítása által. (Tit. 3,5.)

Napról napra megújulok a belsõ emberben a Szent Szellem
megújító ereje által. Felöltöm az új embert, aki megújul
Isten képére és hasonlatosságra. (2Kor. 4,16. Kol. 3,10.)
Növekedem és erõsödöm szellemben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme van énrajtam. (Luk. 2,40.)
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Az erõ, a szeretet és a józanság szelleme az én örökségem.
(2Tim. 1,7.)

Megerõsödöm hatalmas erõvel a belsõ emberben a Szent
Szellem által. (Ef. 3,16.)

Megismerem Krisztust, és az Õ feltámadásának erejét.
(Fil. 3,9–10.)

Erõs vagyok az Úrban és az Õ hatalmának erejében.
(Ef. 6,10.) Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem
megerõsít. (Fil. 4,13.)
Minden erõvel meg vagyok erõsítve az Õ dicsõségének
hatalma szerint. (Kol. 1,11.)

Az én Istenem Krisztusban megerõsít és felken engem.
(2Kor. 1,21.)

Hû az Úr, aki megerõsít engem és megõriz a gonosztól. Megmenekülök az alkalmatlan és gonosz emberektõl.
(2Thess. 3,3. 2.)

Hálát adok Neked Atyám, Jézus nevében, hogy megízlelhettem a jövendõ világnak erõit. (Zsid. 6,5.)

Bennem az üdvösség-, bennem az erõ-, bennem az én
Istenemnek királysága-, bennem az Õ Krisztusának hatalma
munkálkodik örökkön örökké. (Jel. 12,10.)

Isten, az én Atyám mindent megcselekedhet a bennem
munkálkodó erõ szerint, véghetetlen bõséggel, feljebb
hogynem mint kérném vagy elgondolnám. (Ef. 3,20–21.) Ámen.
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MEGTÖRIK

AZ IGA A KENET ALATT

Nagy örömöt szereztél nekem Uram, örvendezek Elõtted
az aratók örömével. Mert az ellenség terhes igáját, vesszejét
és az engem nyomorgatónak botját összetörted. (Ésa. 9,3–4.)

Eltávozik a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról,
és megsemmisül az iga a kenet alatt. Eltávozik rólam az
ellenség igája, és terhe vállamról eltávozik. (Ésa. 10,27. 14,25.)

Megesküdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen,
mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém:
Kiesik a szeg, mely erõs helyre veretett, és levágatik
és leesik és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az
Úr mondá. (Ésa. 14,24. 22,25.)
Ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura: Bizony régóta
széttörtem a te igádat, és letéptem köteleidet. (Jer. 2,20.)

Én, az Úr, eltöröm jármod keresztfáit, és kimentelek
téged a szorongatónak kezébõl. (Ezék. 34,27.)

Hitem szerzõje és bevégzõje, megvallásaim Fõpapja elé
járulok, aki az Úr Jézus Krisztus, és megteszem a hitem
megvallását: Úgy van nekem, ahogy meg van írva. Teljes
hittel kijelentem, hogy szabad vagyok az ellenség minden igájától, a gonosz minden terhe leesett a vállamról.
Eltávozott a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról, és
teljesen megsemmisült az iga a Szent Szellem kenete
alatt. Az Úr az engem nyomorgatónak botját összetörte.
Kiesett a szeg, mely erõs helyre veretett, és levágatott
és leesett és összetört a teher, mely rajta volt, mert az
Úr szája szólt. Õ szólt és meglett, Õ parancsolt, és elõállott. Így Isten fiainak dicsõséges szabadságában járok.
(Ésa. 9,3–4. 10,27. 14,25. 22,24–25. Zsolt. 33,9. Róm. 8,21.)

127

Az ellenség igája helyett az Úr igáját vettem magamra, mely
gyönyörûséges a szívemnek és könnyû a lelkemnek,
mert az Írás mondja: az Õ igája gyönyörûséges, és az Õ terhe
könnyû. Az Úr Jézus terhe van a vállamon és igája nyakamon, és ez gyönyörûséges és könnyû nekem, és gyümölcsözõ Istennek. (Ésa. 9,3–4. 10,27. 14,25. Ésa. 22,24–25. Mát. 11,28–30)
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IMA

ESÕÉRT, BÕ TERMÉSÉRT

(Szellemi értelemben is elmondható, a Szent Szellem kiáradásáért.)

Drága mennyei Atyám, hálát adok Neked végtelen jóságodért és irgalmadért, mert esõt adsz mind az igazaknak,
mind a hamisaknak. Magasztallak Téged, mert megöntözöd
a földet alkalmas idõben. (Mát. 5,45. 5Móz. 28,12.)

Drága mennyei Atyám, meg van írva a Te szent Igédben:
Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzel
nékem, mert úgy rendelted azt. Bõségesen megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesõvel meglágyítod azt,
termését megáldod. Megkoronázod az esztendõt jóvoltoddal, és a Te nyomdokaidon kövérség fakad; megkövérednek
a puszták legelõi és a halmokat vígság övezi. A legelõk
megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; ezért
örvendezek és énekelek. (Zsolt. 65,9–13.)

Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhõk folyjanak
igazsággal, nyíljék meg a föld és viruljon fel a szabadulás,
az üdvösség, és igazság sarjadjon fel vele együtt; én az Úr
teremtettem azt. (Ésa. 45,8.)

A vetés békességes lészen, a szõlõtõ megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják
harmatjukat, és az Úr örökössé tesz engem mindezeken.
(Zak. 8,12.)

Mivel én megtartom parancsolatodat és szeretetben járok,
Te esõt adsz nekem idejében, és a föld megadja az õ
termését, a mezõ fája is megtermi gyümölcsét. Az én cséplésem ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és
elégségig eszem kenyerem, és bátorságosan lakozom az
én földemen. (3Móz. 26,3–5.)
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Az én földem az égnek esõjébõl iszik vizet, oly föld az,
amelyre az Úr, az én Istenem visel gondot; mindenkor rajta
függenek az Úrnak, az én Istenemnek szemei az esztendõ
kezdetétõl az esztendõ végéig. (5Móz. 11,11–12.)

Mert Te ezt mondtad: Esõt adok a ti földetekre alkalmatos
idõben: korai és kései esõt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat. Füvet is adok a te mezõdre a te
barmaidnak; te pedig eszel és megelégszel. (5Móz. 11,14–15.)
Megnyitja nekem az Úr az Õ drága kincsesházát, az eget,
hogy esõt adjon az én földemnek alkalmas idõben, és
megáldja kezemnek minden munkáját, és kölcsönt adok sok
népnek, én pedig nem veszek kölcsönt. (5Móz. 28,12.)

Te hasítasz nyílást a záporesõnek, hogy megitasd a pusztát, a sivatagot, és sarjassz zsenge pázsitot. Te vagy Atyja az
esõnek, és Te szülted a harmat cseppjeit. (Jób 38,25–28.)

Te, Atyám, megöntözöd a hegyeket a Te palotádból,
a Te munkáidnak gyümölcsébõl megelégíttetik a föld.
(Zsolt. 104,13.)

Hálaadással éneklek Neked Uram, mert Te vagy, aki
beborítod az eget felhõvel, esõt készítesz a föld számára,
és füvet sarjasztasz a hegyeken. (Zsolt. 147,7–8.)
A Te szent esõid által bõ gabona legyen az országban
a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon,
s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. (Zsolt. 72,16.)
És ad az Úr esõt a magra, amellyel a földet bevetem,
és a kenyér, a föld termése tápláló lesz, és széles mezõn
legelnek nyájaim. (Ésa. 30,23.)

Elõhívom a gabonát és megsokasítom azt, és megsokasítom a fa gyümölcsét és a mezõ termését — én az Úr
mondtam és megcselekszem azt. (Ezék. 36,29–30.)
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A mezõ fája megadja gyümölcsét, s a föld megadja termését, és bátorságosan laktok földeteken, és megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr, mikor eltöröm jármotok keresztfáit,
és kimentelek titeket a szorongató kezébõl. (Ezék. 34,27.)

És megismeritek, hogy ti az én juhaim, legelõm nyája
vagytok, én pedig Istenetek vagyok. (Ezék. 34,30–31.)
Az Úr kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk,
mint az esõ, mint a késõi esõ, amely megáztatja a földet.
(Hós. 6,3.)

Igazságra vetek; kegyelem szerint aratok! Új szántást
szántok, mert ideje keresnem az Urat, mígnem eljön, hogy
igazság esõjét adja nekem. (Hós. 10,12.)

Örvendezek és vigadok az Úrban, az én Istenemben; mert
megadja nekem az esõt igazság szerint, és korai és kései
esõt hullat nékem. (Jóel 2,23.)
Így szól az Úr: És adok reájuk és az én magaslatom
környékére áldást, és bocsátom az esõt idejében; áldott
esõk lesznek. (Ezék. 34,26.)

Az Úr nem hagyja magát tanúbizonyság nélkül, mert
jóltevõm az Úr, ad mennybõl esõket és termõ idõket,
és betölti eledellel és örömmel az én szívemet. (Csel. 14,17.)

Olyan vagyok, mint a föld, amely beissza a reáhulló gyakori esõt és hasznos termést hozok és áldást nyerek
Istentõl. (Zsid. 6,7.)

Atyám, béketûréssel várom a földnek drága gyümölcsét,
míg korai és kései esõt kap Jézus nevében! (Jak. 5,7.)
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A

VÍZÁRADAT EGY KIÁLTÁSODTÓL ELOSZLIK,

URAM!

(Isten Igéjének ereje, hatalma az árvizek fenyegetése felett.)

Uram, a nagy vizek zúgásainál Te felségesebb vagy a
magasságban. (Zsolt. 93,4.)

Uram, a Te szavadra lettek az egek, és szádnak leheletére
minden seregük. Te gyûjtöd össze a tengerek és folyók
vizeit, mint egy tömlõbe, tárházakba rakod a mélységek
vizeit. (Zsolt. 33,6–7.)
Te rendelted a fövenyt a tenger határának örök korlátul, és ha megrázkódtatják is habjai, de nem bírnak vele,
és ha megháborodnak is, nem hághatnak át rajta, mert
Te parancsoltál nekik. (Jer. 5,22.)

Uram, Te reávontad tör vényedet a folyóvizekre, zárat
és ajtókat vetettél eléje, és azt mondád: Eddig jöjj és ne
tovább, ez itt ellene áll kevély habjaidnak! (Jób 38,10–11.)
A vízáradat egy kiáltásodtól eloszlik, Uram, és mennydörgésednek szavától szétriad. Határt vetettél a vizeknek,
amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. (Zsolt. 104,6–7. 9.)

Uram, Istenem, Te ráveted a Te felkented kezét a tengerre,
és az Õ jobbját a folyóvizekre, hogy a folyóvizek tapsoljanak,
a hegyek együtt örvendezzenek. A folyóvizek engedelmesek a Te szavadra, és medrükben maradnak. (Zsolt. 89,25.
98,8.) Ahogy meg van ír va, úgy teljesedik be: minden
folyóvíz a tengerbe siet. (Préd. 1,7.)
Uram, hiszem a szent Igédet, hogy úgy lesz nekem,
miként megmondottad: Mikor vízen mész át, én veled
vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. (Ésa. 43,2.)
Szívemben hordozom a Te Igédet, és Te beteljesíted
azt. Ámen.
132

IMA … (NEVE) ÜDVÖSSÉGÉÉRT
Atyám, hittel jövök Eléd imádságban, Jézus nevében.
Meg van írva az Igédben: Jézus azért jött, hogy megkeresse
és megtartsa, ami elveszett. (Luk. 19,10.) A Te akaratod, hogy
minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.
(1Tim. 2,4.) Ezért Atyám, … (neve)-t Eléd hozom imádságban
a mai napon Jézus nevében. (Ján. 16,23.)
AZ ELLENSÉG MINDEN EREJÉT ÉS GONOSZSÁGÁT MEGTÖRÖM … (NEVE) ÉLETE FELETT ÉS ELPARANCSOLOM
JÉZUS NEVÉBEN. (Mát. 18,18.)

Megkérlek Atyám, mint az aratás Urát, küldjél tökéletes
munkásokat … (neve) életébe, hogy megosszák vele az Evangélium örömhírét, és hogy … (neve) meghallgassa és megértse azt a szívében. Ahogy a Te munkásaid szolgálnak felé,
hiszem, hogy … (neve) megnyitja a szívét és befogadja az
Evangélium üzenetét. Kiszabadul az ellenség fogságából,
elfogad Téged élete Urának és átkerül a Te királyságodba.
(Mát. 9,38. 2Tim. 2,26.)

Ti angyalok, szolgáló szellemek, Jézus nevében elküldelek
benneteket az Ige megcselekedésére, azok számára, akik
öröklik az üdvösséget. Ti hatalmas erejû angyalok, menjetek
és adjátok meg … (neve)-nek a szükséges természetfeletti
segítséget és támogatást Isten dicsõségére, Jézus nevében.
(Zsid. 1,14.)

Kiállok a Te Igéd mellett Atyám, és dicsõítelek, magasztallak
Téged, és hálát adok Neked … (neve) üdvösségéért. Az õ
ügyét a Te kezedbe tettem, és hit által úgy tekintek … (neve)re, mint aki már üdvözült, beteljesedett Szent Szellemmel, és
teljes lett a Te Igéd ismeretében. Köszönöm Uram, Istenem.
Ámen!
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IMA … (NEVE)-ÉRT, HA

AZ ÖRDÖG FOGSÁGÁBAN VAN

(alkohol, kábítószer, okkultizmus, különbözõ szenvedélyek)

Ha az a személy, akiért közbenjársz imádságban, még nem vallotta meg
Jézust, mint élete Urát és Megváltóját, elõször az üdvösségéért imádkozz.
Ezt az imát az elõzõ oldalon találod. Maradj meg a hitedben, és Jézus nevében
köszönd meg az Atyának, amit tett érte. Azután mondd el az alábbi imát:

Atyám, … (neve) ügyét Jézus nevében bátran és bizalommal
telve viszem a minden kegyelemmel és irgalommal teljes
királyi trónod elé. (Zsid. 4,16.) Kiállok Elõdbe a törésre, és
közbenjárok … (neve) ügyében. Tudom, hogy a Szent Szellem
lakozik bennem és segítségemre van, velem együtt egyesült
erõvel fordul a gonosz ellen, aki megkísérti õt és megkötözöttségben tartja. (Ezék. 22,30. Róm. 8,26.)

Megtöröm a … (neve)-t fogva tartó gonosz erõket Jézus nevében. (Ésa. 58,6.) Felöltöm a hit pajzsát, és az ellenség minden
tüzes nyilát kioltom, amely … (neve) ellen irányul. (Ef. 6,16.)
Atyám, azt mondod az Igédben, hogy amit megkötök a
földön, a mennyben is kötve lesz, amit megoldok a földön,
a mennyben is oldva lesz. (Mát. 18,18.) Köszönöm Atyám ezt
a hatalmat, amit nekem adtál. Azt mondod az Igédben, hogy
a hívõ ördögöket ûz Jézus nevében. (Márk 16,17.)

JÉZUS SZENT NEVÉBEN HATALMAT GYAKOROLOK AZ
ELLENSÉG EREJE FELETT, MEGKÖTÖM ÉS ELPARANCSOLOM AZT … (NEVE)-TÓL. EZÉRT AZ ELLENSÉG EREJE … (NEVE)
ÉLETÉBEN MEGTÖRT, MINDEN GONOSZSÁGÁVAL EGYÜTT
FELKEL, ÉS A TENGERBE VETI MAGÁT, JÉZUS NEVÉBEN.

Ti angyalok, szolgáló szellemek azok számára, akik öröklik
az üdvösséget, Jézus nevében kiküldelek benneteket az Ige
megcselekedésére. Ti hatalmas erejû angyalok, menjetek és
adjátok meg … (neve)-nek a szükséges természetfeletti
segítséget és támogatást Isten dicsõségére, Jézus nevében.
(Zsid. 1,14.)
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A hitem által elõszólítom … (neve) üdvösségét, mint meglévõt, mert nem a láthatókra tekintek, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatatlanok az örökkévalók. (Róm. 4,17.
2Kor. 4,18.) Az ellenség nem tudja kihasználni … (neve) tudatlanságát, mert én ellenállok az ördögnek, és az ördög félve
és remegve megfut … (neve) elõl Jézus nevében. (Jak. 4,7.) Nem
adok helyet az ördögnek … (neve) életében. (Ef. 4,27.)

A Bárány vére által közbenjárok … (neve)-ért, mert a gonosz
és annak minden serege legyõzetett a Bárány vére által és
az õ bizonyságtételének beszédei által, ami az Isten Igéje.
(Jel. 12,11.) Köszönöm Atyám, hogy hatalmat adtál nekem,
hogy … (neve) érdekében kígyókon és skorpiókon tapossak
és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nekem.
(Luk. 10,19.) Köszönöm Atyám, hogy … (neve) kiszabadult e
jelenvaló gonosz világból a Te akaratod szerint. Õ megszabadult a sötétség hatalmából, és átkerült a Te szerelmes Fiadnak
királyságába. (Gal. 1,4. Kol. 1,13.)

Köszönöm Atyám, hogy … (neve) megváltást kapott Jézus
vére által, és kiszabadult a sátán kezébõl. Õ megigazíttatott,
igazzá lett Jézus vére által, és Hozzád tartozik mind a szelleme, mind a lelke, mind a teste. Köszönöm, hogy minden
kötéstõl és igától szabaddá lett, kiszabadult az ördög kelepcéjébõl a Te dicsõségedre. (2Tim. 2,26. Kol. 1,14. 1Thess. 5,23.)

Köszönöm Neked, Atyám, hogy a Te Fiadat, Jézus Krisztust
elküldted, hogy az ördög munkáit lerontsa. (1Ján. 3,8.) Az ördög
munkája lerontatott és semmivé vált … (neve) életében, Jézus
nevében. Isten országának tagjává lett, a megigazultság,
a békesség és a Szent Szellem által való öröm részesévé vált.
(Róm. 14,17.) Dicsõség Neked, Uram! Ámen!

(Miután elmondtad a fenti imát, köszönd meg az Atyának, hogy a sátán megkötöztetett az illetõ életében. Maradj meg szilárdan a hitedben, és ragaszkodj a
hited megvallásához. Ne feledd, nagyobb Õ, aki bennünk van, mint aki e világban van. (1Ján. 4,4.))
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IMA … (NEVE)

GYÓGYULÁSÁÉRT

(Az imádság rendszeres használata javasolt szülõknek
gyermekük gyógyulásáért, illetve házastárs, szülõk,
családtagok, rokonok és ismerõsök gyógyulásáért.)

Atyám, Jézus nevében megvallom az Igédet és akaratodat a
gyógyulásról … (neve) felett. Hiszem és kimondom, hogy
a Te Igéd, a Te beszéded, amely szádból kimegy, nem tér
Hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz, és áldott
lesz és megtermi gyümölcsét ott, ahová küldted. (Ésa. 55,11.)
Ezért én hittel vallást teszek … (neve) gyógyulásáról az
1Péter 2,24 igevers alapján, Jézus nevében. Meg van írva az
Igédben, hogy Jézus viselte … (neve) betegségeit, és fájdalmait hordozta, az Õ sebeivel gyógyult meg. (Ésa. 53,4–5.) Ezért
nagy hittel, bizalommal és bátorsággal megvallom a fenti
Igékben lévõ erõ és hatalom által, hogy … (neve) megváltást
kapott a betegség átka alól (Gal. 3,13.), és … (neve) ezen igazság
alapján jár. Nem veszi figyelembe … (neve) a betegség látható és érzékelhetõ tüneteit, mert hitben jár és nem látásban.
A BETEGSÉG EREJE MEG VAN BÉNÍTVA, LE VAN GYÕZVE
… (NEVE) ÉLETÉBEN JÉZUS NEVÉBEN. MEGTILTOM A BETEGSÉGET … (NEVE) ÉLETÉBEN, A BETEGSÉGNEK NINCS HATALMA … (NEVE) FELETT JÉZUS MINDENHATÓ SZENT NEVÉBEN.
(Mát. 18,18. Márk 11,23.)

A Felségesnek rejtekében lakozik … (neve), a Mindenható
árnyékában nyugszik, ezért az ellenség ereje, a betegség
nem vesz erõt, nem lesz úrrá rajta. (Zsolt. 91,1.)
Atyám, Te minden bajából kimented az igazat. A Te angyalaid
tábort járnak … (neve) körül, és Te kiszabadítod õt a gonosz
minden kötelékébõl. (Zsolt. 34,6–7.)
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Semmi gonosz nem történhet vele; sem csapás, sem szerencsétlenség nem közelíthet hozzá. Megvallom, hogy … (neve)
szívében Isten Igéje lakozik, teljes gyógyulást terem a testének, szellemének bölcsességet és örök életet. (Kol. 3,16.)
Az Ige orvosságot és életet jelent számára, mert … (neve)-t
a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadította a bûn és a halál törvényétõl. (Róm. 8,2.) Én és … (neve)
felöltöztük Isten minden fegyverét, fölvettük a hit pajzsát,
amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát kioltjuk. (Ef. 6,11. 16.)
Mivel Jézus a hitünk megvallásának fõpapja, ragaszkodunk
és kitartunk a Te Igédnek hittel teljes megvallásához.
(Zsid. 4,14.)

Mozdíthatatlanul és tántoríthatatlanul kitartunk teljes bizonyossággal, hogy … (neve) most meggyógyult és teljesen
egészséges, Jézus nevében. Ámen.
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IMA … (NEVE) SZELLEMI

VEZETÉSÉÉRT

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadította … (neve)-t a bûn és a halál törvényétõl. Életét nem a
hústeste, nem a körülményei és nem a környezete irányítja,
hanem a Szent Szellem vezeti minden lépésében. A Szellem
szerint éli az életét … (neve). Isten Szent Szelleme lakik benne
és irányítja, vezeti õt. (Róm. 8,2. 4. 9.)
Több, mint gyõztessé vált … (neve), és diadalt arat Jézus által,
aki szereti õt. Nem gyõzettetik le a gonosztól … (neve), hanem
a gonoszt jóval gyõzi le. Elvetette a gonoszság és sötétség
cselekedeteit és felöltötte a világosság fegyvereit … (neve).
Felöltözte az Úr Jézus Krisztust, és a testét nem táplálja kívánságokra … (neve). (Róm. 8,37. 12,21. 13,12. 14.)

… (neve) az Igének megtartója és cselekvõje. Övé Isten bölcsessége. … (neve) tiszta, békeszeretõ, szelíd, engedékeny,

irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. Aláveti magát
Istennek. Ellenáll az ördögnek, és az ördög megfut elõle.
Közelít Istenhez, és Isten is közelít hozzá. (Jak. 1,22. 3,17. 4,7–8.)

… (neve)-ben nincs félelem, mert tudja, hogy Isten nem hagy-

ja el õt. Jézusban beteljesedett a Szentháromsággal: teljes
az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Jézus az õ Ura.

(Zsid. 13,5. Kol. 2,10.)

Szent Atyám! Tedd készségessé … (neve)-t minden jóra, hogy
cselekedje a Te akaratodat, azt munkáld õbenne, ami kedves
Teelõtted a Jézus Krisztus által, akinek dicsõség örökkön
örökké. (Zsid. 13,21.) Ámen.
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IMA … (NEVE)

ANYAGI ÁLDÁSÁÉRT

Atyám, a Te Fiadnak, Jézusnak nevében megvallom a Te
Igédet a mai napon. Hiszem a szívemben és kimondom a
számmal, a Te Igéd nem tér Hozzád üresen, hanem megcselekszi azt, amit akarsz. (Ésa. 55,11.)

Hittel vallást teszek arról, hogy … (neve) minden szükségét
betöltöd a Te gazdagságod szerint dicsõségesen a Krisztus
Jézusban, a Filippi 4,19 igevers szerint, Jézus nevében.
Mivel õ is adott, a szükséges idõben neki is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak … (neve)
ölébe. Mert azzal a mértékkel mérnek neki, amellyel õ
mért másoknak. (Luk. 6,38.) Atyám, megvallom az Igéd szerint, a Márk 10,29–30 igevers alapján százannyit kap vissza
ebben az idõben, a jövendõ világon pedig örök életet.

Atyám, Te megszabadítottad … (neve)-t a sötétség hatalmából, és általvitted a Te szerelmes Fiadnak királyságába.
(Kol. 1,13.) Atyám, Te az õ Atyjává, õ pedig a Te fiaddá lett.
(2Kor. 6,16. 18.) Ezért, mint szeretett fiadnak gondját viseled,
képessé tetted arra a Te Szellemed által, hogy a Te szeretetedben és bölcsességedben járjon.

Köszönöm Neked, Atyám, hogy a szolgáló szellemek, az
angyalaid, akiket megbíztál és … (neve) szolgálatára adtál,
meghozzák a számára szükséges anyagiakat. (Zsid. 1,14.)

Atyám, megvallom, hogy igen biztos és értékes segítség
vagy a bajban. (Zsolt. 46,1.) Atyám, a Te mindenható kegyelmed
és gazdagságod által megáldod … (neve)-t mindenben, minden földi szükségében. Amire szüksége van, megadod neki
bõségben, így nem szenved hiányt semmiben. Köszönöm
Neked Atyám, Jézus nevében. Ámen.
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IMA

AZ ELVESZETTEKÉRT

Atyám, meg van írva az Igédben, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közbenjárások, hálaadások
minden emberért. Ezért Atyám, Eléd jövök imádságban ezen
a napon a világ elveszettjeiért, minden emberért, asszonyért
és gyermekért innentõl a világ legszélsõ határáig. Megkérlek
Atyám, mint az aratás Urát, küldj tökéletes munkásokat, hogy
az Evangélium örömhírét hirdessék. Ahogy imádkozom és
közbenjárok értük, hiszem, hogy ezreknek lesz alkalmuk
arra a mai napon, hogy Jézust befogadják a szívükbe, hogy
Jézust megvallják Uruknak és Megváltójuknak. (1Tim. 2,1.)
MERT MINDENKI FELETT, AKINEK MEGVAN A LEHETÕSÉGE,
HOGY JÉZUST URÁVÁ FOGADJA, MEGKÖTÖZLEK SÁTÁN, HOGY
NE TUDD MEGVAKÍTANI ÕKET AZ ANTIKRISZTUS SZELLEMÉVEL.
MEGPARANCSOLOM JÉZUS NEVÉBEN, HOGY LEVEDD A KEZED
RÓLUK ÉS ELÁLLJ A GONOSZ SZÁNDÉKAIDDAL. (Mát. 18,18.)

Mennyei Atyám, hiszem, hogy nem lesznek képesek ellenállni a Szent Szellem vonzásának és Jézushoz térnek a Te
jóságod és szereteted által. (Luk. 10,2.)

Megértést kapnak a szívükben Jézusról és kikerülnek az
ördög hatalmából. Megnyitják szívüket és a sötétségbõl a világosságra, a sátán birodalmából Hozzád térnek. Köszönöm
Neked drága mennyei Atyám. (Róm. 15,21. 2Tim. 2,26.)

Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erõt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet
és dicsõséget és áldást. (Jel. 5,12.)
Az Örökkévaló Királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan,
egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsõség örökkönörökké! (1Tim. 1,17.) Ámen.
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HALLD

MEG

IZRAEL,

A TE

ISTENED

AZ EGEKEN SZÁGULD SEGÍTSÉGEDRE !

Halld meg Izrael, a te Istened az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhõkön. Hajlék néked Izrael,
az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai, elûzi
elõled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd! (5Móz. 33,26–27.)

Nem nyomhatja el Izraelt az ellenség, és a gonosz ember
sem nyomorgathatja meg õt, mert az Úr õelõtte rontja meg
az õ szorongatóit, és veri meg az õ gyûlölõit. (Zsolt. 89,22–23.)

Bátorságban lakozik Izrael, egymaga lesz Jákób forrása
a gabona és a bor földjén, és az õ egei harmatot csepegnek.
Boldog vagy Izrael! Kicsoda olyan nép, mint te? Nép, akit az
Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és aki a te dicsõségednek
fegyvere! Hízelegnek majd néked a te ellenségeid, és te
azoknak magaslatait taposod. (5Móz. 33,28–29.)

A nemzetek, mint sok vizek háborgása, úgy háborognak,
de Te megdorgálod õket Uram, és elfutnak messzire, és
elragadtatnak, mint a hegyek polyvája szél elõtt, és mint
pozdorja a forgószél elõtt. Estének idején rémület száll
rájuk, és minekelõtte megvirrad, nem lesznek: ez lesz
osztályrésze Jeruzsálem pusztítóinak, és ez lesz sorsa
prédálóinak. (Ésa. 17,13–14.)

Megrettentek a bûnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat.
Vége a nyomorgatónak, megszûnt a pusztítás, és elfogytak a földrõl a tapodók. (Ésa. 33,14. 16,4.) A kegyetlen elveszett, és a csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak
õrei. És megismerik a tévelygõ szellemûek az értelmet, és
akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak. (Ésa. 29,20. 24.)
Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék
Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely
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nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak,
s kötelei soha el nem szakadnak. (Ésa. 33,20.)

Nem pihen meg a gonoszok pálcája az igazak részén.
A görbe utakra tévedezõket juttasd Uram a gonosztevõk
sorsára; békesség legyen Izraelen! (Zsolt. 125,3. 5.)

Eltörte az Úr a gonoszok pálcáját, az uralkodóknak veszszejét. Bizony meglátják szemeim, miként lesz vége a
nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lett. Mert
könyörül az Úr Jákóbon, és ismét elválasztja Izraelt, és
nyugalmat ad nékik földjükön, és uralkodnak nyomorgatóikon. (Ésa. 14,1–2. 4–5.)

Reggelenként elvesztem e földnek latrait, hogy kigyomláljak
az Úrnak városából minden gonosztevõt. Ímé, nem szunnyad
és nem alszik az Izraelnek õrizõje. (Zsolt. 101,8. 121,4.)
Az Úr igaz, elvágta a gonoszok kötelét. Megszégyenülnek és meghátrálnak mindazok, akik gyûlölik a Siont.
Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg
magának lakhelyül. (Zsolt. 129,4–5. 132,13.)

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges Õ, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az igaz
ítélet Istene az Úr, áldottak mindazok, akik Õt várják. Mert
te nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakozol, nem fogsz te
sírni többé, bizton könyörül rajtad Õ kiáltásod szavára;
mihelyt meghallja, megfelel néked, és füleid meghallják a
kiáltó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok! (Ésa. 30,18–19. 21.)

Te Uram, kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy
könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idõ. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik.
És félik a népek az Úrnak nevét, és e földnek minden
királya a Te dicsõségedet. Mikor az Úr megépíti a Siont,
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megjelenik az Õ dicsõségében. Odafordul a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem
utálja. Mert alátekintett az Õ szentségének magaslatáról;
a mennyekbõl a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a
foglyoknak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait.
Hogy hirdessék az Úrnak nevét a Sionon, és az Õ
dicséretét Jeruzsálemben. (Zsolt. 102,13–21.)
Sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás, sem robbantgatás nem lesz Jeruzsálem utcáin, sem az egész Izraelben.
(Zsolt. 144,14.)

Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett
város. Ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei,
bizonyságul Izraelnek, hogy hálát adjanak az Úr nevének.
Ahogy írva van: Könyörgök Jeruzsálem békességéért;
legyen bõsége és békessége a téged szeretõknek. Békesség
legyen a te várfalaid között, és gyarapodás a te palotáidban.
Atyámfiaiért, testvéreimért és barátaimért mondom: Béke
legyen benned! Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért jót kívánok tenéked! (Zsolt. 122,3–9.)

Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem,
és bõséges nála a megváltás! Meg is váltja Õ Izraelt minden bûnébõl. Mentsd ki, Isten, Izraelt minden bajából!
Mindezt Jézus nevében kérem. (Zsolt. 25,22. 130,7–8.)

Imámra alászáll a Seregeknek Ura, hogy hadakozzék
a Sion hegyén és halmán, mint repesõ madarak, úgy
oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, közöttük átmenvén, megmenti azt. (Ésa. 31,4–5.)

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az
eget és a földet. Nem engedi, hogy lábam inogjon; nem
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szunnyad el az én õrizõm. Nem szunnyad és nem alszik
az Izraelnek õrizõje. Izraelnek õrizõjéhez emelem fel hitemet, és kijelentem a Tõle kapott hatalmam által, hogy
Izraelben csak az történhet meg, ami meg van írva, ami el
van rendelve az Úr tökéletes akaratából. Az ördög munkájának, tervének és idõzítésének ellene megyek, megtöröm az
erejét, megtiltom és megsemmisítem minden gonosz tervét
és szándékát Jézus nevében. (Zsolt. 121,1–4. Mát. 18,18.) Ámen.
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IMA IZRAELÉRT
Atyám, Jézus nevében Eléd jövök imádságban és hitben,
mert tudom azt, hogy Neked gondod van a Te Igédre, hogy
beteljesítsd azt. A Te Igéd nem tér Hozzád üresen, hanem
megcselekszi, amit akarsz, és áldott lesz és gyümölcsöt
terem ott, ahová küldötted. Ezért Atyám, bátran és bizalommal járulok a kegyelem királyi trónjához Izraelért és a zsidó
népért. (Jer. 1,12. Ésa. 55,11. Zsid. 4,16.)

Atyám, Te azt mondtad az Igédben, hogy megáldod azokat,
akik áldják Izraelt, és én áldom ezt a nemzetet és az embereket Jézus szent nevében. (1Móz. 12,3.) Mentsd ki Atyám
Izraelt az Igéd szerint minden bajából, békesség legyen
Izraelen! (Zsolt. 25,22. 125,5.)
A Te Igédnek megfelelõen mondom: Bízzál Izrael az Úrban,
mert az Úrnál van a kegyelem, és bõséges Nála a megváltás. (Zsolt. 130,7.)

Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert
megvigasztalá az Úr a népét, megváltá Jeruzsálemet. (Ésa. 52,9.)
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsõsége rajtad feltámadt. (Ésa. 60,1.) És ismeretes lesz magod
a népek közt és ivadékaid a nemzetek között, akik csak látnak
téged, felismerik, hogy te az Úrtól megáldott vagy. (Ésa. 61,9.)
És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok
dicsõségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája
határoz meg. És leszel dicsõség koronája az Úr kezében, és
királyi fejdísz Istened kezében. (Ésa. 62,2–3.)
Mindenki látni fogja és elismeri, hogy Te vagy az a nép,
akit az Úr megáldott. Az üdvösséged Jézus Krisztusban jött
el. (Ján. 4,22.)
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Atyám, dicsõítünk Téged, mert megtérnek Izrael fiai és
keresik az Urat, az õ Istenüket, és Dávidot, az õ királyukat,
és remegve folyamodnak az Úrhoz és az Õ jóságához az utolsó idõkben. (Hós. 3,5.)

Köszönöm Neked Atyám, hogy Izrael gyermekei megvallják
Jézust, mint Krisztust, a Messiást, az Istennek Fiát, aki testben jött el. Hiszem és megvallom, hogy felismerik, elismerik
és megvallják Jézus Krisztust a Messiást, mint egy jobb,
erõsebb, kiválóbb szövetség kezesét. (Zsid. 7,22.)

Jézus gyülekezeti hívõ Teste felébreszti a zsidókat, féltékenyekké válnak, felingerelõdnek, elkezdik keresni az Evangélium örömhírében levõ áldásokat és felfedezik, hogy
Jézus az út az Atyához. (Ján. 14,6. Róm. 11,14.) Köszönöm
Neked, hogy Izrael népe nem marad a hitetlenségben,
hanem beoltatik, mert Istennek hatalmában áll újra
beoltani õket. (Róm. 11,23.)

Szent Atyám, Te irgalmas és kegyelmes vagy, és Izrael
gyermekei, ahogy a Te Igédben írva van, örömmel jönnek ki
a bûn és a halál szellemi számûzetésébõl, és békességben
vezéreltetnek az öröm hazájába az Úr és az Ige által.
(Ésa. 55,12.) Köszönjük Atyám, Jézus nevében. Ámen.
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Hálát adok Neked magasságos Istenem, hogy adsz nekem
tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet; és
értek mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. (Dán. 1,17.)

Kérek az egek Istenétõl irgalmasságot a szellemi titkok és
szellemi ajándékok végett. Megjelentetnek nekem a szellemi
titkok és szellemi ajándékok éjjeli látásokban és nappali kijelentésekben. Áldom ezért az egek Istenét. Áldott legyen az
Istennek neve örökkön örökké, mert Övé a bölcsesség és az
erõ. Mert Õ változtatja meg az idõket és az idõknek részeit;
dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcsességet a bölcseknek, tudást és ismeretet az értelmeseknek. Õ jelenti meg
a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben; és
világosság lakozik Vele! Néked adok hálát, atyáimnak Istene,
és dicsérlek Téged, hogy bölcsességet és erõt adsz nekem,
és megjelented nekem, amit kérek Tõled. (Dán. 2,18–23.)
Van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti nékem; és Õ
tudtomra adja, mi lészen az utolsó napokban. Mindezt álmokban és látásokban megjelenti nékem az én Istenem. (Dán. 2,28.)
Az Úr tanácsában állok, és látom és hallom az Õ Igéjét.
Figyelmezek az Õ Igéjére és meghallom azt. (Jer. 23,18.)

Az Úr megvalósítja és beteljesíti szívének gondolatait,
az utolsó napokban értem meg e dolog értelmét. (Jer. 23,20.)
Áldott az én Istenem, aki elküldi az Õ angyalát és kiszabadítja
az Õ szolgáját, mert Õbenne bízom én. (Dán. 3,28.)

Izrael és Magyarország békessége bõséges legyen! Mindazokat a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten cselekszik velem és általam, illendõ dolognak tartom megjelenteni.
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Mely nagyok az Õ jelei és mely hatalmasak az Õ csodái!
Az Õ királysága örökkévaló királyság és az Õ uralkodása nemzedékrõl nemzedékre száll. Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más
népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a
birodalmakat, maga pedig örökké megáll. (Dán. 4,1–3. 2,44.)

Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek
parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élõk, hogy a
felséges Isten uralkodik Izrael birodalmán és Magyarország birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt. (Dán. 4,17.)

Szemeimet az égre emelem, és az én értelmem, mint a
Krisztus értelme, megvilágosodik, és áldom a felséges Istent,
és dicsérem és dicsõítem az Örökké Élõt, akinek hatalma
örökkévaló hatalom és királysága nemzedékrõl nemzedékre
áll. És az Õ akarata szerint cselekszik az ég seregében és
Izrael lakosai és Magyarország lakosai között, és nincs, aki az
Õ kezét megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?
Az Úr értelmet, ékességet, méltóságot és rendkívüli
nagyságot ad nékem. Ezért én dicsérem, magasztalom
és dicsõítem a mennyei Királyt: mert minden cselekedete hûség és igazság, és az Õ útjai igaz ítélet. (Dán. 4,34–37.)

Bennem a Szent Istennek Szelleme van; értelem, megértés
és az Istennek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtatik
bennem, mert Jézus Krisztus bölcsességül lett nekem Istentõl. (Dán. 5,11. 1Kor. 1,30.)

Bennem tökéletes szellem, tudás, ismeret és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése, rejtélyek megfejtése
és szellemi ajándékok mûködése találtatik. Az Istennek
Szelleme van bennem, értelem, megértés és kiváló bölcsesség találtatik bennem. (Dán. 5,12. 14.)
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Az én Istenem, akinek én szüntelen szolgálok, Õ szabadít
meg engem! Az én Istenem elbocsátja az Õ angyalát, és bezárja az oroszlánok száját és nem árthatnak nekem; mert
ártatlannak találtatom Õelõtte, Krisztus megigazultságában,
Isten igazságával állok Õelõtte. (Dán. 6,16. 22.)

Izrael és Magyarország békessége bõséges legyen! Tõlem
adatik ez a végzés: elrendelem, hogy az egész országban
féljék és rettegjék az Izrael Istenét és Dániel Istenét, az én
Istenemet és Magyarország Istenét; mert Õ az élõ Isten, és
örökké megmarad, és az Õ országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig tart. Aki megment és megszabadít,
jeleket és csodákat cselekszik hatalmas kézzel menynyen és földön. (Dán. 6,25–27.)

És orcámat az Úr Istenhez emelem, és keresem Õt imádsággal és könyörgéssel. És így imádkozom az Úrhoz, az én
Istenemhez: Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten, aki
megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik Õt
szeretik és teljesítik az Õ parancsolatait. Uram, a Te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a Te haragod és
búsulásod a Te városodtól, Jeruzsálemtõl, a Te szentséges
hegyedtõl, Izraeltõl és Magyarországtól. Hálát adok Atyám,
hogy a mi bûneinket és a mi atyáink hamisságait megbocsátottad a Te irgalmasságod szerint. Mert a mi Urunké,
Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert igaz és hû az
Úr minden cselekedetében, amelyeket cselekszik. Hálával
teljes a szívem, hogy meghallgatod, oh Istenünk, a Te szolgádnak könyörgését és esedezését; világosítsd meg most az
Úrért a Te orcádat a Te szent helyeden, amely elpusztíttatott.
Világosítsd meg az Úrért a Te orcádat a Te szent Izraeleden.
Világosítsd meg az Úrért a Te orcádat Magyarország felett.
Hálát adunk Neked, én Istenem, hogy a Te füledet hozzánk
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hajtod és meghallgatsz minket; nyisd meg szemeidet és
tekintsd meg Izrael pusztulását és a várost, amely a Te
nevedrõl neveztetik; mert nem a mi igazságunkban, hanem
a Te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elõdbe a mi
esedezéseinket. Uram, hálaadásunk bõséges, hogy meghallgatsz minket, és kegyelmetes vagy; hogy figyelmetes vagy
és nem késedelmezel tennen magadért, oh én Istenem,
hanem megcselekszed azt; mert a Te nevedrõl neveztetik a
Te városod és a Te néped és Magyarország népe! Ámen.
(Dán. 9,3–4. 9. 14. 16–19.)

Magyarország népe ismeri Istenét, felbátorodik és cselekszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, az értelmesek
pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat
a megigazulásra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké.
(Dán. 11,32–33. 12,3.)

Magyarországon megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, és az értelmesek megértik e beszédeket,
amelyek bezárattak és bepecsételtettek a vég idejéig. Isten
Igéje szerint felkelek az én sorsomra a napoknak végén, és
megcselekszem a beszédeket, amelyek Isten bölcsességében
bezárattak és bepecsételtettek a vég idejéig. (Dán. 12,9–10. 13.)
Ámen.
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