Ima a városért, ahol élsz/szolgálsz
Uram, meg van írva: Városodban pásztorok fognak la−
kozni, 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 előttem; azt műveli 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 nem−
zetsége előtt, akik hallják mindama jót, amelyet én cselek−
szem velük, és félni és rettegni fognak mindama jóért és
bőségért, amelyet én szerzek nékik. (Jer. 33,9.)
Jézus hatalmat adott nekem, hogy kígyókon és skorpió−
kon 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 föl−
dön, a Mennyben is oldva lesz. (Mát. 18,18.)
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A hatalom helyét elfoglalva követelem az ellenségtől Jézus
Krisztus szent nevében …(város neve) teljes üdvösségét.
A hatalom helyéről, amit kaptam Tőled Jézusom, megtöröm
e világ királyságának erejét a város lakói felett. Megtöröm
a város felett uralkodó ellenséges szellemi erőket, megkötöm
az ott élő emberek üdvösségét akadályozó erőket.
Az ellenség ereje, minden gonosz szándéka és terve hatás−
talanná válik, mert a Mennyben is megköttetett az ellenség
ereje, és ha szükséges, a Menny teljes ereje kész működésbe
lépni az érintettek üdvösségéért. (Mát. 18,18.)
A … (város neve) városában élőket az ellenség nem akadá−
lyozhatja, nem tarthatja vissza az Úr Jézusban való örök
élettől. Senkit nem vakíthat el, nem téveszthet meg, így
mindenkinek meglesz a lehetősége, hogy eljusson a
Krisztusban való megváltás és az örök élet ismeretére.
Ti angyalok, hatalmas erejű szolgáló szellemek, Jézus
nevében kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige
megcselekedésére és beteljesítésére. (Zsolt. 103,20. Zsid. 1,14.)
Drága Úr Jézus, Te így bíztatsz engem: „És akármit kértek
majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttes−
sék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben,
én megcselekszem azt.” (Ján. 14,13. 14.)
Az is meg van írva: Kérjed Tőlem, 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 élő emberek üdvösségét. Terjeszd ki
Uram e város felett — ahol élek/pásztorkodom — az üdvös−
ségedet. Jézus nevében kérem, és Te megcselekszed azt,
hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
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