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AZ IMÁDKOZÁS LÉNYEGE 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 03. 12. 
 
Horváthné Éva: 

Drága, szeretett mennyei Atyánk, hálákat adunk Neked! Hálákat adunk azért, hogy a 
Szent Szellem jelenléte, kenete itt van a mai napon is. Hálákat adunk, drága Úr Jézus, hogy a 
szívünkben élsz. Köszönjük, hogy átölelsz, átkarolsz bennünket és a karjaidban tartasz 
minket, Jézus nevében. Bármi is jön az életünkbe, azt Te mindig megoldod, Jézus nevében. 
Odaadjuk az életünket neked, Uram, minden napon. Köszönjük, hogy amilyen helyzetek, 
amilyen támadások, megoldatlan feladatok jönnek az életünkbe, azt rád bízzuk és a megoldás 
mindig megjön, Jézus nevében. Mert benned hiszünk, és csak rád tekintünk. Köszönjük, 
mennyei Atyám, a mai napot. Köszönjük ezt az áldott alkalmat. Köszönjük, hogy összegyü-
lekezhettünk a Te dicsőségedre, Uram. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Téged áldunk, 
dicsérünk és magasztalunk minden napon. Köszönöm, drága mennyei Atyám, az itt jelenlevő 
testvéreimet. Köszönöm az életüket. Áldottak legyenek minden napon. Te az áldásaiddal 
megáldottad őket a Krisztus Jézusban. Hálás vagyok ezért, Uram. Azokat is megáldjuk, akik 
nincsenek itt a mai napon, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy megnyitod a 
szívünket a mai napon is. Megnyitod az elménket, megnyitod a szellemi fülünket, a szemün-
ket arra, hogy befogadjuk az Igét. Köszönjük, hogy értelmet kapunk belőle. Köszönjük, 
mennyei Atyám, hogy egyre jobban megismerhetünk Téged az Igédből. Köszönjük, hogy 
magunkat is megismerhetjük, mert tőled származunk, Uram. Mi is szellemi lények vagyunk, 
ahogy Te, mert Isten Szellem és mi is szellemek vagyunk, csak e testben élünk itt a földön. 
Köszönjük Neked, mennyei Atyám, hogy megismerhetjük a Te országodat, a Te királyságo-
dat, a Te szavaidat, Uram, a Te természetedet, a Te életedet. Köszönjük Neked a Szent 
Szellemet, akit elküldtél a földre. Köszönjük, hogy a Szent Szellem elvezet minket minden 
igazságra és megnyitja előttünk a szellemi utat, Jézus nevében. Hálásak vagyunk a drága Úr 
Jézusunkért, aki a keresztre ment, és a vérét ontották, a testét összetörték. Hálásak vagyunk az 
Ő életéért, hogy elhordozta a mi bűneinket, és a vérével megtisztított minket. Köszönjük, 
mennyei Atyám, hogy az Ő sebeiben gyógyulást nyertünk. Köszönjük, hogy szabadok 
vagyunk minden kárhoztatástól, minden támadástól, Jézus nevében. Köszönjük, hogy a 
láncok leomoltak rólunk, Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk! Hálákat adunk 
minden napért, hogy felkelhetünk minden napon, hogy elmehetünk dolgozni, hogy fizikai 
erőt, szellemi és lelki erőt is adtál nekünk, Uram, Jézus nevében. Köszönjük az Igédet, amit 
adtál nekünk, hogy megújíthatjuk vele az elménket. Köszönjük, hogy megértéseket, kijelen-
téseket kapunk a mai napon is, természetfeletti bölcsességet kapunk a Szent Szellem által. 
Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged. Köszönjünk, hogy a drága Szent Szellem nyitja meg 
a szánkat az Ige kimondására és az üzenet átadására, Jézus nevében. Köszönjük, hogy a Szent 
Szellem vezet bennünket ebben. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei Atyám, minden 
napon, Jézus nevében. Ámen!  

 

Bor Ferenc:  

AZ IMÁDKOZÁS LÉNYEGE 
Szeretettel köszöntelek benneteket! Az imádkozás lényege című tanítást fogjátok most 

hallani. Krisztus Testében sokan tévesen használják az imát, aminek rossz következményei 
vannak. Például, volt egy lány, aki az imája miatt halt meg, mert rákot kért Istentől, hogy 
dicsőíthesse Őt. Persze, Isten nem ad rákot, mert a mennyben nincsenek betegségek. Az ör-
dögnek nyitotta meg magát ez a lány és sajnos belehalt. Nekünk Jézus módszerét kell 
követnünk az imádkozásban is.  

1. Mi nem ima? 
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Az Egyszerű fordításból olvasom fel a Máté 6-ból az 5-ös és a 7–8-as verset.  
Máté 6,5. Egyszerű fordítás 
5. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek 

felállni és hangosan imádkozni a zsinagógában és az utcasarkon, hogy mindenki lássa és 
hallja őket! Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. 

Máté 6,7–8. Egyszerű fordítás 
7. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint azok, akik nem ismerik Istent, 

és azt hiszik, hogy akkor teljesül a kérésük, ha sokszor ismételgetik. 
8. Ne utánozzátok őket! Mennyei Atyátok jól tudja, mire van szükségetek, még mie-

lőtt kérnétek tőle. 
Felsorolok néhány esetet, hogy mi nem számít imának. Például:  
– az emberek elismerésének elnyeréséért mondott imádság, 
– a lelkiismeret lecsillapítására mondott imádság,  
– ha vallásos cselekedetekből teszed,  
– ha panaszkodsz Istennek.  
Ezek mind meddő dolgok. A képmutatók úgy szeretnek imádkozni, hogy mások lássák. 

De ők nem Istentől kapnak jutalmat, csak az emberektől egy vállveregetést. Bőbeszédűségnek 
nevezi az Írás azt, amikor nem keresztények betanult imákat folyton ismételgetnek. A Máté 
evangélium 6. fejezetében a 9. verstől kezdődik az Úr imája, ami nem egy újszövetségi ima. 
Ez még az Újszövetség hatálybalépése előtt hangzott el. Nagyon oda kell figyelni arra a szóra, 
hogy így, mert Jézus azt mondta, hogy így imádkozzatok, és nem azt mondta, hogy ezt 
imádkozzátok. Ez egy minta, ami megadja az ima elemeit. Megadja azt, hogyan kezdjünk egy 
imádságot és hogyan zárjunk. Például, a Zsoltárok 100-ban a 4. vers egy nagyon jó utalás. 

Zsoltárok 100,4. 
4. Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat 

néki, áldjátok az Ő nevét! 
Amikor természetes szinten belépünk valakinek a házába, ott is köszöntjük őt és üdvözöl-

jük tisztelettel. Ugyanezt kell tenni a mennyei Atyánkkal is, amikor belépünk a mennyei 
tornácba. Így kezdődik a Miatyánk imádság is, hogy mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, 
szenteltessék meg a Te neved. A zárás pedig hasonlatos, amikor eljövünk valahonnan, akkor 
hálát adunk azért, hogy ott lehettünk, vendégeskedhettünk és a Miatyánk is úgy végződik, 
hogy Atyám, tied minden dicsőség örökkön örökké. Ámen! Nekünk meg kell szabadulnunk a 
vallásos formuláktól, hogy hatékonyak legyenek az imáink.  

2. Mi az ima? 
Máté 6,6. Egyszerű fordítás 
6. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és titokban imádkozz 

Mennyei Atyádhoz! Ő látja, amit titokban teszel, és megjutalmaz érte! 
A mi fordításunkban belső szobát ír a Biblia. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy úgy 

imádkozzunk, hogy zárjuk ki a külvilágot. A jutalmunk ebben az esetben Istentől lesz, választ 
fogunk kapni az imáinkra.  

Az imát a következőképpen lehet meghatározni: Az ima egy bensőséges közösség Isten-
nel, a vele való kapcsolaton kívül. Az ima nem egy lehetőség arra, hogy informáljuk Istent a 
problémáinkról és a helyzeteinkről. Az ima túlnyomó részének Isten imádatából, dicsőítésé-
ből, áldásából kell állnia, valamint az Istennel való beszélgetésből. Erre egy példát olvasok 
fel, az Apostolok cselekedetei 9,10. alapján, az Egyszerű fordításból. 

Apostolok cselekedetei 9,10. Egyszerű fordítás 
10. Élt Damaszkuszban egy Anániás nevű tanítvány. Az Úr megszólította őt látomás-

ban: Anániás! Ő így válaszolt: Itt vagyok, Uram! 
Az ima nem egy monológ, hanem kétirányú beszélgetés Istennel. Anániás imádkozott, és 

közben az Úr szólt hozzá. Nekünk is figyelnünk kell az ima közben, vagy az ima után, hogy 
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Isten kíván-e hozzánk szólni, és hogy azt meg tudjuk hallani. Ebben az esetben az Úrnak 
szüksége volt valakire, hogy szolgáljon Saul felé. Nem sokkal előtte történt, hogy Saul a 
damaszkuszi úton találkozott Jézussal, mármint az Úr dicsőségével, leesett a lóról és elvesz-
tette a látását. Az Úr Sault Anániáshoz küldte, hogy imádkozzon érte. Közben Anániásnak is 
megjelentette az Úr, hogy neki Saulért kell imádkoznia.  

Ne csak vészhelyzetben fuss Istenhez! Folyton fejezd ki a szeretetedet iránta! Nem jó úgy 
szeretni valakit, hogy soha nem kapja vissza azt a szeretetet, amit ad. Ha úgy használod az 
imát, hogy Istent dicséred, szereted Őt, hálát adsz neki, megköszönöd a jóságát, akkor sok 
mindent nem is kell kérned Istentől, mert Ő kinyitja a gondoskodásának zsilipjét.  

3. Újszövetségi ima 
Lényeges különbség van az ószövetségi és az újszövetségi ima között. Az Ószövetség azt 

várja, hogy mi lesz majd a jövőben. Az Ószövetség tele van előképekkel. Az Újszövetség 
pedig arra nézz vissza, amit Jézus már elvégzett. Ezért nekünk már nem szabad az ószövetségi 
mintákat követnünk. Néhány példát fogok felsorolni. A Zsoltárok 51,10–11. olvasom, Dávid 
imáját.  

Zsoltárok 51,10–11. 
10. Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem. 
11. Ne vess el engem a Te orcád elől, és a Te Szent Szellemedet ne vedd el tőlem. 
Dávid imája akkor, abban az időben helyénvaló volt. Az Újszövetségben mi már megkap-

tuk a tiszta szívet az újjászületéskor, a Szent Szellem által pedig el vagyunk pecsételve. A 
Szent Szellem nem jön és megy, mint az Ószövetségben, hanem bennünk lakozik. Isten 
megígérte, hogy soha nem hagy el bennünket. Ezt a Zsidó 13,5/b. részében olvashatjuk. A 
vers második fele, így hangzik: 

Zsidó 13,5/b.  
5/b. mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; 
Ezért nekünk már nem kell Dávid imáját használnunk. A Zsoltárok közül néhány használ-

ható ma is, de a legtöbb az Ószövetségre vonatkozik. Fontos különbséget tenni a kettő között, 
hogy melyiket használjuk. Ugyanis minden megváltozott, miután Jézus eljött.  

A következő Ige az Ésaiás 64-ben az 1/a., az Egyszerű fordításból. 
Ésaiás 64,1/a. Egyszerű fordítás 
1/a. Bárcsak meghasítanád az eget, Örökkévaló, és leszállnál a földre, hogy a hegyek 

is remegjenek előtted! 
Vannak, akik ma is imádkozzák ezt. Ma nem kell kérnünk, hogy Isten küldje el a Szent 

Szellemet, vagy kísérjen bennünket az utunkon. Ugyanis Jézus és a Szent Szellem bennünk él 
és visszük magunkkal őket, bármerre megyünk. Jézus áldozata által az Atya terve elvégez-
tetett. Ezt világosan láthatjuk az Efézus 1,3-ban. 

Efézus 1,3. 
3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott 

minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban, 
Már minden áldást megkaptunk. Ezt nekünk kell megtanulnunk átvenni, mert a rendelke-

zésünkre áll. A másik Ige, az 1Péter 2,24., ez bizonyítja azt, hogy az Úr Jézus a kereszt mun-
kája által gyógyulást hozott a számunkra.   

1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, 

az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 
Itt áll múlt időben, nagyon világosan. Nekünk ezeket kell hálaadásba foglalnunk, amelye-

ket Jézus már megszerzett a számunkra. A kimondott imánk által szabadítsuk fel a hitünket, 
hogy át tudjuk venni a szent örökségünket.  
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Még egy fontos dolog, a közbenjárás. A közbenjárásban is különbség van az Ó- és az 
Újszövetség között. Az Írás Mózest és Ábrahámot is közbenjárónak, más néven közvetítőnek 
nevezi. A közbenjáró meghatározása: két oldal között áll, akiket próbál megbékíteni.  

1Mózes 18,20–21. Egyszerű fordítás 
20. Akkor az Örökkévaló Ábrahámhoz fordult: Sodoma és Gomora bűne már az ég-

re kiált. Áldozataik hozzám kiáltanak segítségért. 
21. Lemegyek hát oda, hogy magam is lássam, valóban olyan gonosz dolgokat tesz-

nek-e, ahogy áldozataik panaszolják, vagy nem. 
Itt arról van szó, hogy Ábrahám Sodoma és Gomora lakosaiért közbenjárt, hogy elfordítsa 

Isten ítéletét. 
1Mózes 18,23. Egyszerű fordítás  
23. Akkor Ábrahám közelebb lépett az Örökkévalóhoz, és megkérdezte: Valóban el 

akarod pusztítani az ártatlan embereket is Sodomában a gonoszokkal együtt? 
A következő eset a 2Mózes 32,9–11. 
2Mózes 32,9–11. 
9. Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép. 
10. Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el 

őket: Téged azonban nagy néppé teszlek. 
11. De Mózes esedezék az Úrnak, az õ Istenének színe előtt, mondván: Miért gerjed-

ne Uram a Te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki 
Egyiptom földjéről? 

Mózes Isten haragját próbálta elfordítani Izrael népéről és végül sikerrel járt. Abban az 
időben mindkettőjük imája helyénvaló volt, mert Jézus még nem jött el, és nem fizette ki a 
békéltetés árát. Ma az Újszövetségben egyetlen közbenjáró van, az Úr Jézus Krisztus.  

1Timotheus 2,5. 
5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus 

Jézus, 
Ezért mi már nem imádkozhatunk ószövetségi minta szerint, mert Isten ma már nem 

haragszik és nem ítélkezik. A közbenjárás helyénvaló módja ma az, ha imádkozunk az elve-
szettekért, hogy üdvözüljenek. A közbenjárás imáját ismételheted, mert az adott személy 
hatástalaníthatja az imádat a szabad akarata miatt. Az újszövetségi közbenjárás az, amikor 
érvényre juttatjuk azt, amit Jézus már megszerzett a számunkra. Többek között az üdvösséget 
is. Az üdvösségre vezetés öt lépése olvasható az Örömhíradó újság 2021. novemberi számá-
ban. Ezt röviden felvázolom: 

1. A Szent Szellem vonzza oda az elveszetteket az Atyához. 
2. Isten küldjön aratómunkásokat. 
3. Vágd le a sötétség leplét az illető szeméről! 
4. Áraszd ki a kijelentés és a bölcsesség szellemét fölötte! 
5. Követeld az ördögtől az elveszett üdvösségét! 

4. Imakapcsolatok 
Sokakban felmerül a kérdés, hogy hányszor kell imádkozni ugyanazért a dologért? Erre 

nézzünk néhány példát! A Márk evangélium 11,24-es verse, a kérés imáját, másnéven a kö-
nyörgés imáját tartalmazza, és ez az egyik leggyakrabban használt imafajta. Ezt elolvasom 
mind a két fordításból, mert így nagyobb belátást nyerünk Isten Igéjébe.  

Márk 11,24. 
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meg lesz az néktek. 
Az Egyszerű fordítás pedig így hangzik: 
Márk 11,24. Egyszerű fordítás 
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24. Ezért mondom néktek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az 
már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni! 

Gyakorlatilag mindkét Igének ugyanaz a mondanivalója, csak egy kicsit más megfogal-
mazásban. Ennél az imánál, a kérés imájánál már a kérés pillanatában hinned kell azt, hogy 
szellemi síkon megfogant, megkaptad, amit a hiteddel át kell venned, hogy az valóságot ölt-
sön a fizikai síkon. A kérés imáját nem kell újra és újra imádkoznod, mert az hitetlenség 
lenne, hatástalanítaná a hitedet, de ha elmondtad a kérés imáját, akkor folytathatod az egyet-
értés imájával, amit mi úgy ismerünk, hogy egy akaratan mondott ima. Ezt is megnézzük 
mindkét fordításból. Először a Károli verzióból, a Máté 18,19-et: 

Máté 18,19. 
19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, 

bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. 
Az Egyszerű fordítás pedig így hangzik: 
Máté 18,19. Egyszerű fordítás 
19. Igazán mondom nektek: ha közületek ketten összhangban vannak itt a földön, 

akkor kérhetnek akármit, Mennyei Atyám megadja nekik. 
Miután elmondtad a kérés imáját, kérhetsz egy imatestvért, mondván, imádkoztam, 

hiszem, hogy hitben megkaptam a kért dolgot, de nem látom még megnyilvánulni, lennél 
velem egyetértésben? Lennél velem egy akaraton? Így összeadódik a hit és az erő. Ezt az imát 
pedig követheti a dicséret imája.  

Két esetet említek meg, az egyik a Lukács 17,15-ben, mikor a leprás dicsőséget adott 
Istennek a gyógyulásáért. 

Lukács 17,15. 
15. Egy pedig őközülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az 

Istent nagy szóval. 
A másik eset, a Lukács 18,43-ban a vak adott hálát Istennek azért, mert meggyógyult a 

szeme és lát.  
Lukács 18,43. 
43. És azonnal megjött annak szeme világa, és követte Őt, dicsőítvén az Istent, az 

egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget adott az Istennek. 
A dicséret és a hála egy szellemi erő, amelynek az a célja, hogy elnémítsa az ellenséget, és 

amikor mi dicsérjük Istent, hálát adunk Neki, akkor az ellenség nem tud megmaradni a 
környezetünkben, Isten jelenlétében. Ezért már előre is adhatsz hálát az imaválaszokért, 
amikor még nem látod azokat.  

A következő vers az Egyszerű fordításból a Márk 8,22‒26-ig, amikor Jézus meggyógyí-
totta a vakot Bétsaidában. 

Márk 8,22–23. Egyszerű fordítás 
22. Azután megérkeztek Bétsaidába. Ott néhányan egy vakot hoztak Jézushoz, és 

kérték, hogy érintse meg. 
23. Jézus kézen fogva kivezette őt a faluból, majd a nyálával megkente a vak szemét, 

rátette a kezét, és megkérdezte: Látsz-e valamit? 
Egyetlen olyan feljegyzés van a Bibliában, a mikor Jézus kétszer imádkozott egy embe-

rért, és annak is oka van, hogy őt kivezette a városból. Ez pedig az, hogy a város tele volt 
hitetlenséggel. Jézus tudta, hogy a vak nem gyógyult volna meg a hitetlen légkörben. Még így 
is maradt benne egy kis hitetlenség, ezért Jézus megkérdezte tőle – miután imádkozott érte – 
hogy lát-e? Jézus nem az Atya képességében kételkedett. Ő a férfi fogadókészségét akarta 
leellenőrizni. Ugyanis a hitetlenség blokkolhatja Isten erejét. Az ima megnyilvánulása lehet 
részleges vagy fokozatos. Ebben az esetben sem elsőre történt meg a gyógyulás. Jézus addig 
imádkozott, amíg nem látta az eredményt, amíg ez az ember nem látott tökéletesen. Andrew 
Wommack sem engedte el a betegeket mindaddig, amíg hitre nem jutottak és át nem vették a 
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gyógyulásukat. Ez időnként több órát is igénybe vett. Ha ellenőrzés nélkül hagyod az elmédet, 
akkor a gyógyulás hiányában az a negatív dolgok felé fog fordulni. Nem tudod kikapcsolni az 
elmédet, de visszautasíthatod az Igével ellentétes romboló gondolatokat. A negatív 
gondolatokat viszont helyettesítheted építő gondolatokkal. Kezd el dicsérni Istent mindazért, 
amit elvégzett Krisztusban! Ámen! 

 
Horváthné Éva: 

IMA AZ ORSZÁGÉRT ÉS A VEZETŐKÉRT 
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy mindenekelőtt tartassanak könyörgések, 

imádságok, esedezések, közbenjárások és hálaadások minden emberért, királyokért és minden 
hatalomban lévőkért, 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 
lévőkért. Imádkozom és közbenjárok a miniszterelnökért, a miniszterekért, a polgármestere-
kért, a képviselőkért, a politikusokért, a bírókért, az ügyészekért, az ügyvédekért, a rendő-
rökért, a minden vezetőért és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak 
felettünk. Hiszem, hogy a vezetőink szíve teljes az isteni tudással, ismerettel és bölcsességgel. 
Az isteni bölcsesség, megfontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja őket a gonosz 
útjaitól és a gonosz emberektől. (Péld. 2,6–12.) Kérlek, Uram, vedd körül a vezetőket 
olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni tanácsokra, és azt teszik, ami igaz a Te 
szemedben. Köszönöm, hogy egységben tartod a közigazgatást. Hálát adok Neked, hogy a 
döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden 
szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy azok a vezetők, akik a Te szemed-
ben ártatlanok, feddhetetlenek, kifogástalanok, becsületesek és tökéletesek, azok megmarad-
janak a hatalmi pozíciókban, akik pedig gonoszak, kerüljenek ki a vezetésből, az árulók és 
hűtlenek kizárassanak. (Péld. 25,5.) Atyám, Te olyan vezetőket adsz nekünk, akik igazságo-
san, Isten félelmével uralkodnak az emberek felett: mert olyan az, mint a reggeli világosság, 
mikor a nap feljön, mint a felhőtlen reggel. (2Sám. 23,3–4.) Hiszem, hogy a vezetőink szíve a 
Te kezedben van, és döntéseik a Te szent irányításoddal jönnek létre. (Péld. 21,1–2.) 
Köszönetet mondok Neked, Uram, hogy az országunkban uralkodó békességnek köszönhe-
tően az Evangélium csodálatos örömhírét szabadon hirdetik. Ámen! Halleluja! 

 

 
 
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Azt 

mondja Isten Igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek, és ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ezek Jézus szavai voltak, Ő mondja ezeket, és 
meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hisszük, hogy Ő Isten Fia, meghalt és 
feltámadt, és ma is él. (Róm. 10,9–10) 

 
Mondjuk együtt ezt az imádságot: 
 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.  
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.  
 
Kérlek, Jézus legyél az én Uram!  
Legyél az én Megváltóm!  
Legyél az én Gyógyítóm!  
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett.  
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Jézus, Te vagy az én Uram. 
Te vagy az én Megváltóm.  
Te vagy az én Gyógyítóm.  
 
Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.  
Az Ő szent vére örökre megtisztított minden bűntől. 
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.  
Köszönöm Neked, drága Jézusom! Ámen!  
Dicsőség az Úrnak! 
 
A Lukács 11-ben, azt írja Isten Igéje, a 11-től olvasom fel az Igét: 
Lukács 11,11–13. 
11. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád 

néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki? 
12. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? 
Tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Mi, itt a földön szeretjük 

a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Képzeljétek el akkor, hogy az Atya, a mi 
szellemi Atyánk mennyire szeret bennünket. 

13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 
inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. 

Le van írva, feketén fehéren, az Írásban, hogy Istentől, az Atyától kérnünk kell a Szent 
Szellemet, és Ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk, azért, hogy a Szent Szellem 
elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétel legyen az életünkben. Nagyon fontos, 
hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most a Szent Szellem keresztség imáját mondjuk el!  

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha kérem Tőled a Szent Szellemet, akkor Te 
odaadod nekem. Ezért most, mennyei Atyám, a Te Igédnek megfelelően, megkérlek Jézus 
nevében, töltsd be a szívem Szent Szellemmel!  

Köszönöm, mennyei Atyám, betöltekeztem most a Szent Szellemeddel, teljes a szívem a 
Szent Szellemmel, ennek jeleként nyelveken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja a 
kiejtést.  

Köszönöm, szent Atyám, drága Jézusom, a Szent Szellem mindörökké bennem és velem 
marad. Ámen! 

Köszönjük az Úrnak! 
 
Egy imádságot mondok mindenki felett: Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus szent 

nevében hálákat adunk Neked a mai napért, hálákat adok, mennyei Atyám, az itt jelen 
lévőkért, az ő életükért. Köszönöm, mennyei Atyám, hogy a Te kegyelmed, a Te áldásaid 
áradnak az ő életük felett, és köszönjük, hogy meg tudjuk újítani Isten Igéjével a mi 
gondolatainkat, és a lelkünk nyugvást talál nálad, mennyei Atyám. Köszönjük, Jézusom, hogy 
megújítod az életünket is a Szent Szellemed által. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy minden 
rossz gondolatot kisöprünk az elménkből, Jézus nevében. Nem a világ gondolataival élünk, 
mennyei Atyám, mert a nagyobb lakik bennünk, Aki legyőzte a világot. Köszönjük, hogy a 
drága Szent Szellem elvezet bennünket minden igazságra. Köszönjük, hogy a mi testünk teljes 
épségben működik, Jézus nevében. Kiárasztjuk a gyógyító kenetet minden testre. Köszönjük, 
mennyei Atyám, hogy szabadok vagyunk minden káros szenvedélytől. Köszönjük, hogy 
szabadok vagyunk minden elnyomástól, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy 
megtanítasz minket a Te Igéd alapján élni, és a Te akaratodban élni, Jézus nevében. 
Köszönjük, mennyei Atyám, hogy lépegethetünk Jézus nyomdokaiban, és olyan dolgokat 
cselekszünk, amelyeket Jézus is cselekedett és még nagyobbakat is teszünk nála, Jézus 
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nevében. Hirdetjük az Evangéliumot minden népnek e világon. Köszönjük, mennyei Atyám, 
hogy bármi halálost iszunk, az meg nem árt nékünk, és semmi nem fog nekünk ártani, Jézus 
nevében. Köszönjük, hogy az ellenség minden erejét eltávolítottuk, és hisszük azt, hogy 
minket egy ellenség, egy betolakodó sem tud megbántani és ártani nekünk, Jézus nevében. 
Magyarország az Úré, és ide egy betolakodó sem léphet be, Jézus nevében. Megáldjuk az 
előjárókat, megáldjuk az ország vezetőit, minden főnököt, minden hatalmasságban lévő 
embert, Jézus nevében, és hisszük, hogy Isten akarata szerint járnak el az ország ügyeibe, a 
nép ügyeiben, Jézus nevében. Ámen! 

 
 

* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 
 
 

 


