Ima az Anyaszentegyházért
(Jézus Krisztus teljes gyülekezeti testéért)

Atyám, imádkozom és megvallom a Te Igédet Jézus
Krisztus Testéről, a Gyülekezetről. Imádkozom, hogy a
gyülekezeti test tagjai, a hívők töltekezzenek be a Te
akaratod ismeretével minden szellemi bölcsességben,
hogy betekintést kapjanak a Te útjaidba és céljaidba,
hogy megismerjék, megértsék és meg tudják különböz−
tetni 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 ismere−
tedben, hogy jobban felismerjenek, hogy tisztábban lássa−
nak, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljenek Veled. (Kol. 1,9. 10.)
Imádkozom, hogy Jézus gyülekezeti teste megerősödjön
minden erővel és hatalommal, a Te dicsőségednek
gazdagsága szerint, hogy örömmel, hálaadással, kitartás−
sal és türelemmel legyenek minden időben. (Kol. 1,11.)
Atyám, Te alkalmasakká tettél minket arra, hogy a szentek
örökségében részt vegyünk a világosságban. (Kol. 1,12.)
Drága Atyám, Te kiszabadítottál minket a sötétség hatal−
mából és általvittél minket a Te szerelmes Fiadnak orszá−
gába, kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, mely a
bűneink eltörlését jelenti. (Kol. 1,13. 14.)
Atyám, Te gyönyörködsz Jézus Testére tekintve, ahogy a
szentjeid vállvetve, jó rendben sorakoznak, és dicsőítenek
Téged, Jézusba vetett hitükben kitartanak és erősek a Te
szent erődből. (Kol. 2,5.)
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Szentjeid teljesen Rád támaszkodnak, teljes bizalommal
hagyatkoznak a Te erődre, bölcsességedre és jóságodra.
Életüket úgy vezetik, úgy irányítják, ahogy Benned gyö−
keret vertek, és Benned tovább épülnek, megerősödvén a
hitben, bővölködvén abban hálaadással. (Kol. 2,6. 7.)
Atyám, a Te gyermekeid mint a Te választottaid, Általad
szentek és szeretettek, felöltik a könyörületes szívet, jósá−
gosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést. (Kol. 3,12.)
Megadod nekik az erőt arra, hogy mindenben kitartsanak,
akármi történjék is, elviseljék egymást szeretetben. Ha vala−
miben különböznek, megadod nekik a bölcsességet a tisz−
tánlátásra. Gyorsan készek egymásnak megbocsátani;
úgy, ahogy Te megbocsátasz nekik. (Mát. 6,14. 21,21. 22.)
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 szívük−
ben, és minden kérdésben e békességben döntenek, amely−
re el is hívattak. (Kol. 3,15.)
Mindent ebben a békességben cselekednek szóval vagy
tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekednek,
mindenkor hálát adván és dicsőítvén Téged. (Kol. 3,17.)
Jézus gyülekezeti teste a szívében hordja az Igét, és
az elméjét, gondolkodását megújítja az Ige alapján.
(Róm. 12,2.)

Az Ige gazdagon lakozik a hívők szívében minden böl−
csességben, így bőségben, százszorosan megtermi gyümöl−
csét az életükben. (Márk 4,20.) Ámen.

