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ELŐSZÓ 
 

Ebben a könyvben olyan imádságok találhatóak, amelyek-
nek minden sora a Biblia egy-egy Igéjén alapul; ezért ezeknek 
az imádságoknak hatalmas erejük van. Ennek igazságát min-
denki 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 na-
gyobb a hited, egyre nagyobb erővel 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, erőt adó Igék rendszeres és céltudatos 
használatuk által beépülnek a szívedbe, vagyis a szellemedbe. 
Nem elég ezeket magunkban olvasni, hangosan ki kell monda-
ni. Hallanod kell a saját hangodat, amint megvallod Isten Igé-
jét, mert a hit hallásból van. (Róm. 10,17.) Az így kiépülő 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.) 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 Ő be tudja teljesíteni mindazt, amit az 
Igében mond. Így tudja az Úr Isten hasonlóvá tenni a szádat az 
éles kardhoz. (Ésa. 49,2.) Az életed abba az irányba halad, 
amerre a nyelved hajtja, a kimondott szavaid által! Ez az életed 
menetét meghatározó egyik legalapvetőbb szellemi törvény. 
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IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT 
 

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 hitünkről. Miután te újjászü-
lettél, ezt a rövid, de nagyon fontos imát mondd el a szeretteid-
del, hozzátartozóiddal, rokonaiddal, ismerőseiddel, mindazok-
kal, akik hisznek Jézus Krisztusban. Mert ahhoz, hogy újjászü-
lessünk, megvallást kell tennünk a hitünkről. Erről szól az 
alábbi imádság. 

 

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!  
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm!  
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm!  
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett! 
Jézus, Te vagy az én Uram és Megváltóm.  
Jézus, 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.  
 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szí-
vedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üd-
vözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,9–10.)  

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarta-
tik. (Róm. 10,13.)  

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

 

Újjászületésem időpontja: …………………………………………… 
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IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT 
 

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha Jé-
zus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet, Te öröm-
mel odaadod Őt. (Luk. 11,13.)  

Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jé-
zus nevében kérem Tőled 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, tel-
jes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként 
nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, 
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drá-
ga mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szel-
lem örökké bennem és velem marad, és elvezet min-
den igazságra. (Csel. 2,1–4.) Ámen.  

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó aján-
dékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent 
Szellemet azoknak, akik Tőle kérik. (Luk. 11,13.)  

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal 
együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy 
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol 
ülnek vala. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előt-
tük, 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 men-
tek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándé-
ka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasz-
talják az Istent. (Csel. 10,44–46.)  

 

A Szent Szellem keresztségem időpontja: ……………………………. 
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IMA AZ ELVESZETTEKÉRT 
 
Atyám, meg van írva az Igédben, hogy tartassanak könyör-

gések, imádságok, esedezések, közbenjárások, hálaadások min-
den emberért. Ezért Atyám, Eléd jövök imádságban ezen a na-
pon a világ elveszettjeiért, minden emberért, asszonyért és 
gyermekért innentől a világ legszélső határáig. Megkérlek 
Atyám, mint az aratás Urát, küldj tökéletes munkásokat, hogy 
az Evangélium örömhírét hirdessék. Ahogy imádkozom és köz-
benjárok 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 LEHETŐ-
SÉGE, HOGY JÉZUST URÁVÁ FOGADJA, MEGKÖTÖZLEK SÁ-
TÁN, HOGY NE TUDD MEGVAKÍTANI ŐKET AZ ANTIKRISZ-
TUS SZELLEMÉVEL. MEGPARANCSOLOM JÉZUS NEVÉBEN, 
HOGY LEVEDD A KEZED RÓLUK ÉS ELÁLLJ A GONOSZ 
SZÁNDÉKAIDDAL. (Mát. 18,18.)  

Mennyei Atyám, hiszem, hogy nem lesznek képesek ellen-
állni a Szent Szellem vonzásának és Jézushoz térnek a Te jósá-
god és szereteted által. (Luk. 10,2.)  

Megértést kapnak a szívükben Jézusról és kikerülnek az ör-
dög hatalmából. Megnyitják szívüket és a sötétségből a világos-
ságra, a sátán birodalmából Hozzád térnek. Köszönöm Neked 
drága mennyei Atyám. (Róm. 15,21. 2Tim. 2,26.)  

Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot 
és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és 
áldást. (Jel. 5,12.)  

Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, 
egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! 
(1Tim. 1,17.) Az is meg van írva: Kérjed tőlem, és odaadom né-
ked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. (Zsolt. 
2,8.) Drága Jézus, a Te szent nevedben, a Te Igéd alapján kérem 
most … településen élő emberek üdvösségét. Terjeszd ki, Uram, 
e hely felett az üdvösségedet! Jézus nevében kérem, és Te meg-
cselekszed azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ámen. 
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IMA AZ ORSZÁGÉRT ÉS A VEZETŐKÉRT 
 

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy mindenek-
előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közben-
járások és hálaadások minden emberért, királyokért és minden 
hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet él-
hessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. (1Tim. 2,1–2.)  

Ezért mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom és köszö-
netet mondok Neked az országért és a kormányért. Eléd járu-
lok imádságban a hatalmi pozíciókban lévőkért. Imádkozom és 
közbenjárok a miniszterelnökért, a miniszterekért, a polgár-
mesterekért, a képviselőkért, a politikusokért, a bírókért, az 
ügyészekért, az ügyvédekért, a rendőrökért, a minden vezetőért 
és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bír-
nak felettünk. Hiszem, hogy a vezetőink szíve teljes az isteni 
tudással, ismerettel és bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, meg-
fontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja őket a go-
nosz útjaitól és a gonosz emberektől. (Péld. 2,6–12.)   

Kérlek, Uram, vedd körül a vezetőket olyanokkal, akik a szí-
vüket megnyitják az isteni tanácsokra, és azt teszik, ami igaz a 
Te szemedben. Köszönöm, hogy egységben tartod a közigazga-
tást. 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 szemedben ártatlanok, feddhetetlenek, ki-
fogástalanok, becsületesek és tökéletesek, azok megmaradja-
nak 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 igazságosan, 
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 köszönhetően az Evangé-
lium csodálatos örömhírét szabadon hirdetik. Ámen. 
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NE FÉLJ, MERT ÉN VELED VAGYOK 
 
Így szól hozzám az én Istenem: Én az Úr, aki előtted me-

gyek, én leszek teveled; el nem maradok tőled, sem el nem 
hagylak: ne félj és ne rettegj! Veled leszek; el nem hagylak té-
ged, sem el nem maradok tőled. (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 szövetségéről, 
amely felől 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 lép-
tem veled, és az én Szellemem benned marad. Ne félj, mert én 
veled vagyok és megtöltöm házad dicsőséggel. (Agg. 2,4–5. 7.)  

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

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

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

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

Veled vagyok mindenütt, valahová mész, minden ellensége-
det elvesztem a te orcád előtt, és olyan hírnevet szerzek neked, 
amilyen híre a hatalmasoknak van, akik e földön vannak. 
(1Krón. 17,8.)  

Az Úr szava ekként szól hozzám: Ne félj, mert én veled va-
gyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt 
megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé, meg-
szégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, 
semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek; meg-
semmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Mivel én va-
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gyok 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; megerősí-
tesz, sőt megsegítesz, és igazságod jobbjával támogatsz engem. 
Megszégyenülnek, akik fölgerjednek ellenem, semmivé lesznek 
és elvesznek, akik velem perlekednek. Megsemmisülnek telje-
sen, 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 Teremtőm, az én alkotóm: Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mi-
vel 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 távo-
zom tőled, nem hagylak segítség nélkül, nem hagyom, hogy el-
vessz, bizony nem hagyom! Ezért bizalommal telve és bátran 
mondom: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat 
nékem? (Zsid. 13,5–6.) 

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 megőrzöl engem teljes béké-
ben, mivel Tebenned bízom. (Ésa. 26,3.) Uram, Te adsz nekem 
békességet, hisz a Te velem való örök kegyelmed minden dol-
gomat megcselekedte értem. (Ésa. 26,12. 1Kor. 15,10.) 

Elrejtesz engem a Te orcádnak rejtekében az emberek zen-
dülései elől; sátradban őrzöl engem a perpatvarkodó nyelvek-
től. (Zsolt. 31,20.) Én, az Úr, eltöröm jármod keresztfáit, és ki-
mentelek téged a szorongatónak kezéből. (Ezék. 34,27.)  

Mert az Úrnak [az egyetemes Egyháznak] része vagyok, 
mint az Ő népe, körülvesz engem, gondja van rám, őriz engem, 
mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett 
lebeg; kiterjeszti felettem szárnyait, felvesz engem, és tollain 
emel engem. (5Móz. 32,9–11.) Ámen. 
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ISTEN EREJE ŐRIZ ENGEM –  
AZ ELLENSÉGNEK NINCS BENNEM SEMMIJE 

 
Meg van írva: Isten ereje őriz engem hit által az üdvösségre. 

Isten ereje őrzi a szellememet, lelkemet és testemet a teljes 
megváltás napjára. (1Pét 1,5) Az Úr világosságában elrendelem: 
a szellemem, lelkem és testem mindenkor engedelmeskedjen 
az Igének, amely akarat megszentelt engem. Szellemem, lelkem 
és testem szentség az Úrnak, az ellenség nem érintheti azt. (Jób 
22,28. Ján 15,3. Tit 2,12)  

Jézus teljhatalmával a Szent Szellem fennhatósága alá he-
lyezem a szellemem, lelkem és testem, így a Szellem birtokba 
vette mindezeket, a Szellem gondolatait gondolom a Krisztus 
értelmével, mely élet és békesség, így valóban teljesen a Szel-
lem fennhatósága alá került az egész életem. A békesség Istene 
megszentel engem mindenestől. Az egész valóm: a szellemem, 
lelkem és testem megszenteltetik az Ige által, és feddhetetlen-
ségben megőriztetik a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű 
az Isten, aki elhívott engem erre, és Ő meg is cselekszi mind-
ezeket. (1Thess. 5,23)  

Felettébb megnövekedett az én hitem, és bővölködik ben-
nem a szeretet. Az én szeretetem pedig még jobban és jobban 
bővölködik ismeretben és minden megértésben. Így megértem, 
mi az Úr akarata. (2Thess. 1,3. Fil. 1,9)  

Az az indulat van bennem, mely volt a Krisztus Jézusban is. 
Az indulataim kizárólag az Úr Jézus Krisztustól valók, a gondo-
lataim kizárólag az Úr Jézus Krisztustól valók, az érzelmeim 
kizárólag az Úr Jézus Krisztustól valók, az akaratom kizárólag 
az Úr Jézus Krisztustól való, így az ellenségnek nem maradt 
bennem semmije. Egy gondolata sem, egy indítéka sem. Ahogy 
az Úr Jézus mondta, úgy igaz rám is: Az ellenségnek nincs 
bennem semmije. Meghaltam az irigységnek, a féltékenység-
nek, a viszálykodásnak, a kevélységnek, és minden gonosz cse-
lekedetnek. A kevélységnek szarvait mind letördelem az éle-
temben, Jézus Nevében. Meghaltam a meg nem bocsátásnak és 
az önsajnálatnak, így az ellenségnek valóban nincs bennem 
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semmije. Teljes vagyok Isten Szellemével, teljes vagyok a Krisz-
tus Jézus Szellemével a szellememben, lelkemben és testem-
ben. Isten szeretete vesz körbe mindenkor, és ez kiárad, és 
megérinti mások szívét. (2Thess. 1,3. Fil. 1,9)  

Szellemem, lelkem és testem le van fedve a szent vérrel, tel-
jesen át van itatva a szent vér megtisztító erejével, és a Szent 
Szellem folytonosan átvilágítja és átjárja a romolhatatlan di-
csőség fényével, ami teljesen elnyeli a sötétség kihatásait az éle-
temben. Minden gondolatom szentség az Úrnak. Minden indu-
latom, indítékom, szándékom és cselekedetem szentség az Úr-
nak. Az ellenségnek nem maradt bennem semmije.  

Mindenkor az Úr jókedvével bővölködöm, csak az Úr Jézus 
gondolatait gondolom, csak az Úr Jézus Krisztus indulatait ve-
szem fel magamra, így a békességem olyan, mint a tenger. Az 
igazságot szólom szeretetben, mindenkor a Szellem gyümölcse-
iben járok, a Szellem ajándékaival szolgálok és egyben növek-
szem abban, az önsajnálat és testi indulat eltávozott tőlem, Jé-
zus nevében. Teljesen szabad vagyok az Úrban, az ellenségnek 
nem maradt bennem semmije.  

Az imám és életem felett Jézus neve hatalmat vesz, a szent 
vér megszólal és bizonyságot tesz, a Szent Szellem kiárad, és az 
Ige felmagasztaltatik és gyümölcsöt terem.  

Mindenkor kedves illat vagyok Neked, Abba Atyám, Iste-
nem. Jézus szent nevének kiöntött drága kenete kedves illatot 
áraszt az életemre. Köszönöm, drága Szent Szellem, hogy segít-
ségemre vagy mindebben, Jézus nevében. Ámen.  

Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem 
az Istennek minden Igéjével. (Luk. 4,4.) Az Úr szövetséget kö-
tött velem: Igéit adta az én számba. (Ésa. 59,21.) A Szellem 
kardja jön elő az én számból, mely Isten Igéje. (Ef. 6,17. Jel. 
19,15. 21.) Isten Igéje igaz és beteljesedik az életemben. 

Győztes vagyok a Bárány vére által, és a bizonyságtételem 
beszédei által, mert a szent vér megszólal felettem, mint tanú-
bizonyságtevő, mindezeken a területeken, ahol a hitem pajzsá-
val kifeszítettem. (Jel. 12,11.) Ámen. 
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A SZENT VÉR EREJÉNEK VÉDELME 
 
Drága mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd, a szent ol-

tárod elé, a Krisztus Jézus Főpapom elé, a Szent Szellem által. 
Hálával áldozom Neked a szent vér megtisztító, oltalmazó és 
életet adó erejéért az életemben, amit a Te szerelmetes szíved 
dobogása szolgáltat és keringtet az életemben. (Zsid. 10,19.)  

Az Igéd szerint a Sion hegyéhez járulok, az angyalok ezreihez 
és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés 
véréhez, amely megszólal felettem. A szent és szeplőtelen vér 
megszólal felettem, és Isten akaratát szólja az életem felett. Mi-
vel a Te rendelésedből és kegyelmedből közösségem van a szent 
vérrel, ezért odajárulhatok a szent vér meghintéséhez. Szent vér 
meghintése, borítsd be az életemet teljesen. (Zsid. 12,22. 24.)  

Felemelem a hálaadásnak poharát, és megáldom azt, a 
Krisztus vérével való közösségem az. A szent vér közösségében 
megszentelten állok Előtted. Köszönöm Atyám, hogy a szent 
vér kering az életemben. (1Kor. 10,16.)  

Drága Főpapom, Úr Jézus, eléd járulva megkérlek, vegyél a 
szent vérből, és a papi felszentelésem részeként hintsél meg 
engem, hogy mindig pontosan halljalak, hogy kezem minden 
munkája áldott lehessen, és hogy minden utam a Te oltalmad-
ban és akaratodban lehessen és beteljesedjen. Drága Szent 
Szellem, áradj mindezeken a területeken, és hozd a szent olajo-
dat, mert a szent vér meghintése által a Te szent olajad folyhat, 
és így megkened a fülem, hogy mindenkor halljak Tőled. Fel-
kenetést adsz nekem arra, hogy amire a kezem teszem, áldott, 
gyógyult és teljes legyen, és minden utam a tökéletes akaratod-
ban beteljesedjen. Magasztallak, Atyám, hogy a szent vér által 
ezt beteljesíted az életemben. (2Móz. 24,6–8.)  

Veszek a szent vérből, amely kiontatott itt a földön a keresz-
ten, most fent van a mennyben, és egyben bizonyságot tesz itt a 
földön. Veszek ebből a szent vérből, a Bárány véréből, a szeplő-
telen és tökéletes áldozati Bárány véréből, és hintek a szelle-
memre, a lelkemre, a testemre, és az egész életemre, annak aj-
tófélfáira, és szemöldökfájára, Jézus nevében. Veszek a szent 
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vérből, és hintek az akaratomra, az érzelmeimre, az indulata-
imra, az értelmemre, a gondolataimra és a memóriámra, Jézus 
nevében. Így csak a Te akaratod élhet bennem, csak a Te ér-
zelmeidet hordozom a szívemben, csak a Te indulataidat és 
szándékaidat engedem meg; a Te értelmed birtokában csak a 
Te gondolataidat gondolom, mert a szent vér uralkodik felet-
tem, Jézus nevében. A szent vér keringése tisztaságot, isteni 
képességeket, teljes helyreállítást és gyógyulást hoz mindeze-
ken a területeken. (2Móz. 12,7. 1Ján. 5,8.)  

Veszek továbbá a szent vérből, és hintek a Könyvre, hogy 
mindenkor tiszta kijelentéseket vehessek belőle; hintek Isten 
szent Igéjére, hogy az élő és ható lehessen az életemben; hintek 
a Gyülekezetre, a gyermekeimre és családom minden tagjára. 
Hintek a kapcsokra és kötelekre a Testben, hogy a tiszta szeretet 
tudjon áradni az örök élettel, a gyógyító kenettel és a Szent Szel-
lem csodálatos kegyelmi ajándékaival. (Zsid. 9,19–20. 12,24.)  

Veszek a szent vérből, és hintek az angyalok munkáira, és az 
angyali küldetésekre, hogy nagyobb betekintést kaphassak 
ezekbe, és hogy minden küldetésük beteljesedhessen. (Zsid. 
1,14. Zsolt. 103,20–21.) Köszönöm, Atyám, hogy elmostad ró-
lam véremet, hogy megmostál a víznek fürdőjével az Ige által, 
hogy meghintettél Jézus Krisztus Főpapom által a szent vérrel, 
hogy közösséget engedsz nekem a szent vérrel, és hogy meg-
kentél engem csillogó olajjal, a Szent Szellemed által. (Ezék. 
16,6. Ezék. 16,8–9. Ef. 5,26.)  

Köszönöm, Atyám, hogy a velem való szövetségnek véréért 
kihozod a foglyokat a tömlöcből, kibocsátod őket a kútból, 
amelyben nincs víz, és megitatod őket az örök életnek vizével, 
és megkened őket csillogó olajjal. (Zak. 9,11.)  

Atyám, a Te kegyelmedből elfoglaltam a hatalmi helyemet 
Krisztusban. Ott trónolok és uralkodom az ellenség minden 
ereje felett, ahova Krisztust ültetted, amikor feltámasztottad Őt 
a halálból, és ültetted Őt a jobbodra a mennyekben. Magasan 
minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és min-
den név fölé, amely neveztetik nemcsak e világon, hanem a kö-
vetkezendőben is: és mindeneket vetettél az Ő lábai alá, és Őt 
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tetted mindeneknek fölötte a Gyülekezet fejévé, mely az Ő Tes-
te, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Erről 
a hatalmi helyről parancsolok a fejedelemségeknek, hatalmas-
ságoknak, ez élet sötétsége világbíróinak, és a gonoszság szel-
lemeinek, melyek a magasságban vannak, hogy foglalják el a 
helyüket az életemben Krisztus Testének lábai alatt! A kereszt-
fán szerzett győzelmet a hitem által érvényesítem felettük a 
szent vér által, és a békesség Istene meg fogja rontani, és meg 
fogja semmisíteni a sátán minden ezen erejét, tervét, szándékát 
és időzítését a lábaim alatt hamar. A szent vér tesz minderről 
bizonyságot, tanúskodik és megszólal felettem. (Ef. 1,20–23. 
6,12. Róm. 16,20. 1Ján. 5,8.)  

Az adóslevelem, és az ellenség minden követelése, terve és 
szándéka, amelyet arra felírt, eltervezett és kiírt ellenem: 
mindaz oda lett szegezve arra a keresztfára, amelyen Jézus 
szenvedett. Értem szenvedett sebeiből a szent vére folyt az el-
lenem szóló kézírásra, és minden, ami az adóslevelemen szere-
pelt, minden, ami arra írva volt, eltöröltetett, mert lemosta és 
eltörölte azt a szent vér. Így a szent vér az ellenség minden kö-
vetelését eltörölte Isten kegyelméből az életemben, és eltette 
azt az útból. A hatalom helyéről — ahol most trónolok és ural-
kodom Krisztussal — kijelentem: a keresztfán minden adóssá-
gom eltöröltetett Jézus vére által.  

A hitem által érvényre juttatom ezt a szent győzelmet az éle-
temben, és szólítom a szent vért, szólja ezt felettem, mert Isten 
örök igazsága ez. A keresztfának győzedelmes vére által kijelen-
tem továbbá: semmi nem akadályozhat engem abban, hogy Is-
ten tökéletes akarata beteljesedjen az életemben. Semmi nem 
szakaszthat el Istennek szerelmétől, mely van az én Uram Jé-
zus Krisztusban. Mindezt annak nevében parancsoltam, aki 
Istennek jobbján van — én is Őbenne —, felmenvén a menny-
be; akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. 
Mindezen erők engedelmeskednek és behódolnak a Jézus ne-
vére, mert alávettettek Jézus teljhatalmának. Atyám, hálát 
adok, dicsőítelek, és örvendezek ebben a győzelemben, amelyet 
számomra szereztél, és amelyet most érvényesítettem a Jézus 
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nevében, a szent vér pecsétjével. Ámen. (Kol. 2,14–15. Róm. 
8,38–39. 1Pét. 3,22.)  

A hatalom helyéről parancsolok, sátán, el kell engedned az 
életemet, és minden szeretettem életét, mert a szent vér — ami 
a váltság volt érettem — kifolyt a kereszten! Meghúzom ezen 
terület körül a szent vér vonalát, és azt át nem lépheted; ezt a 
területet nem érintheted, lábadat erre a földre nem teheted, 
mert Istennek szentelt az a szent vér által, Jézus nevében és 
hatalmában. Maga a szent vér van ellened ezen a területen, a 
hitem pajzsával kifeszítve. Köszönöm Atyám, hogy az őrző, vé-
dő szárnyaid alatt, a szent vér oltalmának védőburkában élhe-
tem az életemet. (Zsid. 12,24. Ef. 6,16.)  

Atyafiak vádolója, sátán, aki vádolod a szenteket éjjel és nap-
pal, kitartom ellened a szent vért, és így maga a szent vér van 
ellened. A szent vér erejében megsemmisült minden gonosz 
szándékod, terved, küldetésed és időzítésed, Jézus mindenható 
nevében. Így győztes vagyok a szent vér által, a szellememből 
fakadó hatalmi imáim által, és a bizonyságtételem beszédei által. 
Isten kegyelméből ama nemes harcot megharcolom, és így az 
enyém lesz a győzteseknek járó jutalom. A teljes jutalmat elnye-
rem, mert velem van Isten kegyelme. (Jel. 12,11. 2Tim. 4,7.)  

Atyám, meg van írva a szent Igédben: „Mert a testnek élete 
a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy en-
gesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet 
által szerez engesztelést.” Így a Krisztus Testének élete a szent 
vérben van, mely kering és élteti a Krisztus Testét, így engem 
is. Az én életem is a Krisztus vérében van. A szent vér szerzett 
nekem engesztelést, megmosott engem és adott nekem új éle-
tet. Ez a szent vér oltalmazza, újítja meg és teljesíti be az éle-
temet, mert ki vagyok választva a szent vér meghintésére. A 
szent vér által kegyelem és békesség adatik nekem bőségesen, 
hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen az életemben. A 
szent vér meghintése által a lelkiismeretem megtisztult a holt 
cselekedetektől, hogy örök hűséggel szolgálhassak az élő Isten-
nek. (3Móz. 17,11. 1Pét. 1,2. Zsid. 9,14.) Ámen. 
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A VÉDELEM IMÁJA 
 
A Felségesnek rejtekében lakozom, a Mindenhatónak ár-

nyékában nyugszom, bárhol is vagyok, akár úton, akár a hajlé-
komban. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Iste-
nem, Őbenne bízom. Mert Ő szabadít meg engem a madarász-
nak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be en-
gem, és szárnyai alatt van oltalmam; pajzs és páncél az Ő hűsé-
ge és igazsága. Nem félek az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól 
nappal. Elesnek mellőlem ezren, és jobb kezem felől tízezren; 
és hozzám nem is közelít. Bizony szemeimmel nézem és meglá-
tom a gonoszok megbüntetését.  

Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottam az én hajlé-
kommá. Ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás nem 
közeleg a lakhelyemhez; mert Ő az angyalainak parancsolt felő-
lem, hogy őrizzenek engem minden utamon. Kézen hordoznak 
engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Oroszlánon és ás-
piskígyón járok, megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt. 

 Így szól hozzám az Úr: „Mivelhogy ragaszkodik hozzám, 
megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én ne-
vemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele va-
gyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú 
élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítá-
somat.” (Zsolt. 91,1–5. 7–16.)  

Köszönöm, Uram, hogy Te az angyalaidnak parancsoltál fe-
lőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. A Te angyalaid 
kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. 
(Zsolt. 91,11–12.)  

Az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít engem 
minden utamon. (Zsolt. 34,7.)  

Sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás nem lesz a mi 
utcáinkon, mert az Úr, az én Istenem erősekké 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.)  
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Mint repeső madarak, úgy oltalmaz engem a Seregek Ura, 
oltalmazván megszabadít engem ellenségeimtől, közöttük át-
menvén, megment engem. (Ésa. 31,5.)  

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

Meg van írva: Az Úr megőrzi minden csontomat, egy sem 
töretik meg azokból, mert az Úr testének tagja vagyok, az Ő tes-
téből és az Ő csontjaiból való. Jézus élete látható az én testem-
ben. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30. 2Kor. 4,10.)  

Veszek a szent vérből, a Bárány véréből, a szövetség véréből, 
és hintek a két ajtófélre és a szemöldökfára. És a vér jelül lesz 
nékem a házamon, és az Úr szent templomán, amelyben lako-
zom. 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 erejű szolgáló szellemek, Jézus nevé-
ben kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige megcsele-
kedésére és beteljesítésére, a magam és a családom védelmére 
és megőrzésére. (Zsolt. 103,20. Ésa. 63,9. Zsid. 1,14.) 

Én pedig, szól az Úr, tűzfal leszek körülötted és megdicsőí-
tem magamat tebenned. (Zak. 2,5.) Én megyek előtted, és az 
egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm és 
leütöm a vaszárakat. (Ésa. 45,2.) Az Úr orcájának angyala örök 
szabadítással megszabadít engem; az Úr megváltott engem az 
én Istenem szerelmében és kegyelmében, fölvesz és hordoz en-
gem minden napon. (Ésa. 63,9.) 

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.) Meges-
küdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint elgon-
dolám, úgy megy véghez, mint elvégezém: Kiesik a szeg, mely 
erős helyre veretett, és levágatik és leesik és összetörik a teher, 
mely rajta volt, mert az Úr mondá. (Ésa. 14,24. 22,25.) Ámen. 
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IMA A CSALÁDOMÉRT 
 
Az Úr Jézus az én családom békessége, mert eljött, és bé-

kességet hirdetett az én családomnak. Az én családom Isten 
házanépe lett, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Jézus 
Krisztusban az egész családom szép renddel összeillesztve, nö-
vekedik szent templommá az Úrban. Jézus Krisztusban együtt 
épül az én családom Isten hajlékává a drága Szent Szellem által. 
(Ef. 2,14–22.)  

Az én családom az igazságot szólja szeretetben, és minde-
nestől fogva növekedik abban, aki a fej, a Krisztus Jézusban; 
akiből az egész családom szép renddel egyberakva és egybe-
szerkesztve a kapcsok összességének segítségével, minden egyes 
tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a Testnek 
növekedését a maga fölépítésére, szeretetben. (Ef. 4,15–16.)  

Az én családom ragaszkodik a Főhöz, akiből az egész csalá-
dom minden tagja, a kapcsok és kötelek által ellátva és egybe-
szerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel, a 
szeretet kötelékében. (Kol. 2,19.)  

Hogy vigasztalást vegyen az én családom szíve, egybeköttet-
vén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződé-
sének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama 
titkának megismerésére, akiben van a bölcsességnek és isme-
retnek minden kincse elrejtve. (Kol. 2,2–3.)  

Atyám, az Úrnak Szellemével és erejével a gyermekeim szí-
vét térítsd az engedetlenségről az igazak bölcsességére, készítsd 
fel őket, mint az Úrnak tökéletes népet. (Luk. 1,17.)  

Abba, Atyám, azért imádkozom, hogy a gyermekeim szere-
tete még jobban és jobban bővölködjék ismeretben és minden 
megértésben, hogy megítélhessék, mi a rossz és mi a jó, hogy 
legyenek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára, 
hogy teljesek legyenek a megigazulás gyümölcseivel, melyet 
Jézus Krisztus teremt bennük az Isten dicsőségére és magasz-
talására. (Fil. 1,9–11.) És az Istennek békessége, mely minden 
értelmet felülhalad, megőrzi gyermekeim szívét és gondolatait 
a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,7.)  
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Abba, Atyám, Istenem, nem szűnöm meg a gyermekeimért 
imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjenek az Isten akaratának 
megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértés-
ben, hogy járjanak méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére; minden 
jó cselekedettel gyümölcsöt teremjenek, és növekedjenek, Ab-
ba, Atyám, Istenem, a Te megismerésedben. Minden erővel 
legyenek megerősítve a Te dicsőséged hatalma szerint minden 
kitartásra és hosszútűrésre örömmel. (Kol. 1,9–11.)  

Hálákat adok Neked, Atyám, hogy alkalmassá tetted őket a 
szentek örökségében való részvételre a világosságban, hogy 
megszabadítottad őket a sötétség hatalmából, és általvitted 
őket a Te szerelmes Fiadnak királyságába Jézus Krisztus ki-
rályságába, akiben van az ő váltságuk a szent vér által, bűneik-
nek eltörlése. (Kol. 1,12–14.)  

Atyám, Te vagy a békesség Istene, Te, aki kihoztad a halál-
ból a juhoknak nagy pásztorát, gyermekeim hatalmas pászto-
rát, örök szövetség vére által, az én Uramat, Jézust; tedd kész-
ségessé gyermekeim szívét minden jóra, hogy cselekedjék a Te 
akaratodat; azt munkáld bennem és bennük, ami kedves Te-
előtted, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. 
Ámen. (Zsid. 13,20–21.)  

Abba, Atyám, Istenem, Te vagy az, aki munkálod gyermeke-
imben mind az akarást, mind a cselekvést a Te jókedvedből, 
hogy legyenek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen 
gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség között, akik 
között fénylenek, mint a csillagok e világon. (Fil. 2,13. 15.)  

Atyám, hálát adok Neked, hogy mint az agyag a fazekas ke-
zében, olyan gyermekeim szíve, és olyan családom minden tag-
jának szíve az Úr Jézus kezében. (Jer. 18,6.)  

Abba, Atyám, Te, aki véghetetlen bőséggel mindent megcse-
lekedhetsz a bennem és gyermekeimben munkálkodó erő sze-
rint, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, Néked 
legyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban, nemzet-
ségről nemzetségre, örökkön örökké. (Ef. 3,20–21.) Atyám, kö-
szönöm Neked, hogy az angyalok seregei és a hatalmas Szent 
Szellem közbenjárása elhozzák minden testvéreimet minden 
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népek közül ajándékul az Úrnak. Mert mint az új egek és az új 
föld, amelyeket én teremtek, megállnak énelőttem, szól az Úr, 
azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. (Ésa. 66,20. 22.)  

Szent Atyám, gyermekeimet és családom minden tagját a 
szent vér oltalma alá helyezem, és kérem rájuk a szent vér meg-
hintését. A családomban az Istentől elrendelt kapcsokra és kö-
telekre is kérem a szent vér meghintését, az ellenség nem érint-
heti ezeket. Köszönöm, Atyám, hogy a szent vér megtisztító és 
oltalmazó ereje működik családom minden tagjának életében. 
Ahogy írva van, megszólal felettük a szent vér, és jobbat beszél, 

mint az Ábel vére. 
A teljes váltságu-
kat és mindenre 
kiterjedő üdvössé-
güket szólja a Szel-
lem ereje által Jé-
zus nevének hatal-
mában. (1Pét. 1,2. 
Zsid. 12,22–24.)  

Abba, Atyám, 
hálát adok Neked, 
hogy gyermekei-
met és családom 
minden tagját üd-
vösségben, tökéle-
tességben, békes-
ségben, engedel-
mességben, szent 
egészségben és be-
teljesedésben állít-
hatom a Te trónod 
elé teljes hitben, a 
Te erőd szerint, 
mely bennünk ha-
talmasan munkál-
kodik. Ámen. 



 21 

IMA A NYUGODT ÉS BÉKÉS ALVÁSÉRT 
 
Drága mennyei Atyám, az álmaimat a kezedbe helyezem Jé-

zus nevében. Békében alszom el, mert meg van írva: Mikor le-
fekszem, nem rettenek fel, hanem lefekszem és gyönyörűséges 
lesz az én álmom. Te őrködsz az álmaim felett, így az ellenség 
azt nem érintheti. (Péld. 3,24.)  

Az én alvásom békességgel teljes, mert meg van írva: Szer-
zek ővelük békességnek szövetségét, és megszüntetem a gonosz 
vadakat a földről, hogy bátorságosan lakhassanak a pusztában 
és alhassanak az erdőkben. És adok reájuk és az én magasla-
tom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott 
esők lesznek. (Ezék. 34,25–26.)  

Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező 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 lefek-
szem, senki fel ne rettentsen; és Te kipusztítod az ártalmas va-
dat e földről, és fegyver sem megy át az én földemen. Én lefek-
szem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. Az 
Úr nem hagy el engem, valahová megyek, vezérel engem. Mi-
kor alszom, őriz 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 meg-
elégedve 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, lelkem és szellemem az élőknek 
csomójában van bekötve az Úrnál, az én Istenemnél. (Péld. 
19,23. 1Sám. 25,29.)  

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 vi-
lágom. Áldom az Urat, aki tanácsot ad nékem; még éjjel is ok-
tat engem az én bensőm. (Péld. 31,18. Zsolt. 16,7.)  
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Én elalszom, de ébren van szívem, és ímé meghallom az én 
szerelmesemnek szavát, aki zörget, mondván: Nyisd meg né-
kem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem. 
(Én. 5,2.) Lelkem utánad vágyik éjszaka, az én szellemem is 
bensőmben Téged keres, mivel ha ítéleteid megjelennek a föl-
dön, igazságot tanulnak a föld lakosai. (Ésa. 26,9.)  

Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondol-
kodom 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 nevedről 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 oltal-
mam; ezért nem félek az éjszakai ijesztéstől. (Zsolt. 91,4–5.) 
Kedveltjévé választott az Úr, felhozza rám arcának világosságát 
és őriz 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. 

Meg van írva: Békességem büntetése Jézus Krisztuson volt. 
Krisztus az Ő keresztjének vére által szerzett nekem békessé-
get. Ezért én ebben a békességben járok. Istennek ez a békes-
sége uralkodik az én szívemben, és ahogy meg van írva: hálás 
vagyok. (Ésa. 53,5. Kol. 1,20. 3,15.) 

Uram, szívem és elmém Rád támaszkodik, ezért megőrzöl 
engem teljes békében, mivel Tebenned bízom. (Ésa. 26,3.) 
Uram, Te adsz nekem békességet, hisz a Te velem való örök ke-
gyelmed minden dolgomat megcselekedte értem. (Ésa. 26,12. 
1Kor. 15,10.) Többé nem fognak az álnokság fiai nyomorgatni 
engem, mert Te Uram, békességet szereztél nekem minden el-
lenségemtől. (2Sám. 7,10–11.) 

Csak azon gondolkodom, ami igaz, tisztességes, ami igazsá-
gos, ami tiszta, kedves, jó hírű, amiben van valami erény, vagy 
dicséret, így a békesség Istene velem van. (Fil. 4,4. 6–9.) 
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AZ ÚRVACSORA EREJE 
 
1. AZ ÚRVACSORA VÉTELÉNEK LÉPÉSEI 
Mindenki méltó az úrvacsora vételére (áldozásra), aki befo-

gadta Jézust a szívébe. Az úrvacsoránál nem szükséges jelen 
lenni lelkésznek, mert saját magad is vehetsz úrvacsorát, akár 
naponta is. A kenyér (pászka, ostya) Jézus megtört testét jelké-
pezi. A bor (üdítő, víz) Jézus kiontott szent vérét jelképezi.  

 

�A kenyér magadhoz vétele előtt olvasd fel az alábbi Igéket, 
amelyek a Bővített Bibliából származnak: 

1Korinthus 11,23–24. Mert én (Pál) közvetlenül az 
Úrtól kaptam, amire titeket is tanítottalak: az Úr Jé-
zus azon az éjszakán, amikor kiszolgáltatták, fogta a 
kenyeret, s miután hálát adott Istennek, megtörte, és 
ezt mondta: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. 
Ezt tegyétek ti is – így emlékezzetek rám!”  

Majd tedd meg ezt a megvallást: Köszönöm, Úr Jézus, a 
megtört testedet, ami által birtokolom a szent egészséget a 
most hit alapján! 

 

�A bor magadhoz vétele előtt olvasd fel az Igét:  
1Korinthus 11,25. Ugyanígy, a vacsora után felemel-

te a borral teli poharat, és ezt mondta: „Ez a pohár bor 
az új szövetséget jelenti, amely akkor lép életbe, ami-
kor a véremet, vagyis az életemet értetek adom áldo-
zatul. Ezt tegyétek ti is – így emlékezzetek rám, vala-
hányszor ebből isztok!” 

Majd tedd meg ezt a megvallást: Köszönöm, Úr Jézus, a ki-
ontott drága szent véredet, amely tisztára mosott és folyama-
tosan tisztán is tart! 

 

�Olvasd fel a következő verset: 
1Korinthus 11,26. Így tehát, amikor esztek ebből a 

kenyérből és isztok ebből a borból, akkor valójában az 
Úr Jézus halálát hirdetitek. Ezt pedig mindaddig te-
gyétek, amíg az Úr maga vissza nem jön! 
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Ezt követően valld meg: Jézus halálával egyidejűleg hirde-
tem a feltámadását és a dicsőséges győzelmét is!  

 
�Ezzel záródik az úrvacsora. Ezután értsd meg azt is, hogy 

mit üzen az Úr a következő versekben: 
1Korinthus 11,27–31. Aki tehát nem úgy eszik a ke-

nyérből, vagy nem úgy iszik az Úr poharából, ahogy az 
méltó az Úrhoz, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. 
Ezért mindenki vizsgálja meg magát, csak azután 
egyen abból a kenyérből és igyon abból a pohár bor-
ból. Mert aki úgy eszi és issza, hogy nem becsüli meg 
az Úr testét és annak jelentőségét, az ítéletet hoz ma-
gára. Ezért van köztetek sok gyengélkedő és beteg, és 
sokan ezért haltak meg.  Ha alaposan megvizsgálnánk 
magunkat, akkor nem kellene ítélet alá kerülnünk.  

Amikor az úrvacsora során magadhoz veszed a kenyeret, le-
gyél tudatában annak, hogy Jézus teste át lett szegezve a te bű-
neidért, meg lett korbácsolva a te gyógyulásodért. Ő a betegsé-
geidet is viselte és a fájdalmaidat is elhordozta, azért, hogy te 
szent egészségben járhass! Ő viselte helyetted Isten ítéletét, s 
ezért téged Isten sosem fog megbüntetni a bűneidért!  

Amikor felismered és megbecsülöd ezeket a drága igazsá-
gokat, amelyek a mi Urunk testével kapcsolatosak, akkor méltó 
módon részesedsz az úrvacsorából. És akkor nem leszel se erőt-
len, se beteg, hanem erős leszel és egészséges, és hosszú lesz a föl-
di életed.  (1Kor. 11,27–31) 

 
2. IMÁK AZ ÚRVACSORÁHOZ  
a.) Az úrvacsora alkalmával az Úr Jézus halálát hirdetem, 

amelynek során Ő legyőzte az ellenséget. Az úrvacsora által azt 
hirdetem a sötétség erőinek, hogy Jézus uralkodik! A hitem 
alapján kiterjesztem az úrvacsorában levő erőt és hatalmat az 
egyetemes Egyház és gyülekezetei, valamint hívei, szerettei és 
ügyei felett! Ez azt is jelenti, hogy minden démonnak mene-
külnie kell onnan! Ámen. 
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b.) Megeszem a kenyeret, amely az Úr Jézus megtört testét 
jelképezi. Ezáltal erőt nyerek a mennyből, valamint gyógyulást 
és az egység erejét, amit kiárasztok az imáimban foglalt szemé-
lyek és ügyek felett! Megiszom a bort, amely Jézus kiontott 
drága, szent vérét jelképezi. Ezáltal Isten dicsősége oly mérték-
ben megnövekszik bennem, hogy annak sugarai elégetik a kór-
okozókat, a tüneteket, fájdalmakat, a rebellis működéseket, a 
gonosz erőket, és ez alapján a helyreállítást és az áttörést prófé-
tálom! Ezt a mennyei erőt kiárasztom az imáimba foglalt sze-
mélyek felett és a hozzájuk kapcsolódó ügyek felett is, és a győ-
zelmet szólom felettük! 

Ez a két ima magában foglalja a kereszthalál erejét, a feltá-
madás erejét és a szent vér erejét is egyben. Imádkozd szor-
galmasan! 

 
3. AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ ERŐ  
Egy másik, kevésbé ismert oldala az úrvacsorai közösségnek 

az az erő, ami az Úr Jézus halálának hirdetésében rejlik. Pál 
apostol azt mondja: Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és 
isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljö-
vend. (1Kor. 11,26)  

Mit hirdetünk mi az Úr haláláról és kinek is hirdetjük ezt? 
Az Úr Jézus halálával egyidejűleg az Ő győzelmét is hirdetjük a 
sötétség erői felett. Pál apostol egy másik helyen az írja, hogy: 
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, 
azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzel-
met aratván felettük a keresztfa által. (Kol. 2,15) 

Nos, amikor mi Jézus halálára emlékezünk, akkor a gonosz 
fejedelemségeknek és hatalmasságoknak hirdetjük, hogy le let-
tek fegyverezve azáltal, hogy Krisztus győzelmet aratott felet-
tük. Amikor úrvacsorázol, akkor azt hirdeted a legyőzött ör-
dögnek és a démoni szellemeknek, hogy Jézus uralkodik! 

Amikor Jézusnak a kereszten befejezett, teljes és tökéletes 
művébe vetett hitedet használod, minden térdnek meg kell ha-
jolnia, és minden nyelvnek meg kell vallania, hogy Jézus az Úr. 
Ez azt jelenti, hogy minden démonnak menekülnie kell!  
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AZ ÚR PERLI MEG AZ ÜGYEMET 
 
Mennyei Atyám, felterjesztem ügyemet a mennyei bíróság 

elé a vérszövetségedhez való hűséged és kegyelmességed sze-
rint. Mennyei Atyám, Te vagy mindenek bírája, az igaz bíró. 
(Zsid. 12,23.) Köszönöm Neked, hogy véghezviszed ítéletemet 
és ügyemet: az ítélőszékben ülsz, mint igaz bíró. (Zsolt. 9,4.)  

Örökkön örökké hálát adok, hogy van Szószólóm az Atyánál, 
az Igaz Jézus Krisztus. (1Ján. 2,1–2.)  

Az Úr Isten az én ítélőbíróm, Ő tesz ítéletet; Ő forgatja az én 
ügyemet, és Ő szabadít meg engem az ellenség kezéből. (1Sám. 
24,15.) Az Úr forgatja az én ügyemet, és kirablóim életét elra-
gadja. (Péld. 22,23.)  

Uram, Te örökké trónolsz, ítéletre készítetted el a Te széke-
det, és Te megítéled a világot igazsággal, törvényt teszel a né-
peknek méltányosan. (Zsolt. 9,7–8.)  

Kelj fel Uram, emelkedjél fel, serkenj fel mellettem, Te, aki 
parancsolod az ítéletet. (Zsolt. 7,6.)  

Uram, a Te ítéleteidet add a királynak, és a Te igazságodat a 
király fiának. (Zsolt. 72,1.)  

Az Úr ítél meg engem. Bírálj meg engem Uram, az én igaz-
ságom és ártatlanságom szerint! Szűnjék meg a gonoszok rosz-
szasága és erősítsd meg az igazat. (Zsolt. 7,8–9.)  

Uram, Te Király vagy mindenha és mindörökké; a szívem 
kívánságát meghallgatod, oh Uram! Megerősíted szívemet, fü-
leiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy nékem, hogy többé ne 
rettentsen a gonosz. (Zsolt. 10,16–18.) Az Úr perli meg lelkem-
nek perét, az Úr megváltja életem. (JerSir. 3,58.)  

Közel van, aki engem megigazít, ki perel énvelem? Az én 
Megváltóm erős, Seregek Ura az Ő neve; bizonnyal felveszi az 
én peremet, hogy megnyugtassa e földet, és az ellenséget meg-
rettentse. (Ésa. 50,8. Jer. 50,34.)  

Örökkévaló szövetséget kötött velem az Úr, mindennel el-
látva és állandót. Mert az én teljes üdvösségemet és minden 
kívánságomat előhozza Ő. (2Sám. 23,5.)  
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Uram, a velem való szövetségnek véréért hozd meg ítélete-
met. (Zak. 9,11.)  

Te, Uram, így biztatsz engem: Mielőtt kiáltasz, én felelek, te 
még beszélsz, és én már meghallgattam! (Ésa. 65,24.)  

Uram, Te perelsz peremben és megmentesz engem, a Te 
Igéd szerint megelevenítesz engem. (Zsolt. 119,154.)  

Uram, szárnyaidnak árnyékába menekülök, míg elvonulnak 
a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót 
végez felőlem. Elküld a mennyből és megtart engem, meggya-
lázza az engem elnyelőt. Kegyelmedet, hűségedet és igazságo-
dat rendeld ki, azok őrizzenek engem. (Zsolt. 57,1–3. 61,7.)  

Ne örülj, én ellenségem, mert felkelek, ha még a sötétségben 
ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr leperli peremet és 
meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom 
az Ő igazságát. (Mik. 7,8–9.)  

Megváltoztatta az Úr az én ítéletemet, elfordította ellensé-
gemet; Izrael királya, az Úr közöttem van, nem látok többé go-
noszt. (Sof. 3,15.) Tanácskoznak ellenem, de haszontalan lesz, 
beszédet beszélnek ellenem, de nem áll meg, mert maga az Is-
ten van énvelem, és meghozta az én ítéletemet; Krisztusban 
igazzá tett engem. (Ésa. 8,10. 2Kor. 5,21.)  

Ezért egy ellenem készült fegyver sem lesz jószerencsés, és 
minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztatok; ez az 
Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így 
szól az Úr. (Ésa. 54,17.) Mert Te, Uram, leküldöd parancsolatod 
a földre, nagy hirtelen lefut a Te rendeleted. (Zsolt. 147,15.)  

Az Úr, mint egy hős kijön, és mint hadakozó felkölti harag-
ját, kiált, sőt rivalg és ellenségeimen erőt vesz. (Ésa. 42,13.)  

Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjed-
nek ellenem, semmivé lesznek és elvesznek, akik velem perle-
kednek. Keresem őket és meg nem találom a velem versengő-
ket; megsemmisülnek teljesen, akik engem háborgatnak. Mivel 
Te vagy Uram, Istenem, aki jobb kezemet fogod, és aki ezt 
mondod nekem: Ne félj, én megsegítelek! (Ésa. 41,11–13.)  

A megigazultságban erős alapot veszek, távol vagyok az el-
nyomástól, mert nem félek, és a rettegéstől, mert nem közelít 
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hozzám. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem Tőled lesz, 
Uram. Aki ellenem összegyűlik, elesik általam, mert a Nagyobb 
lakik bennem, és az Ő erejét az ellenség nem állhatja. (Ésa. 
54,14–15. 1Ján. 4,4.)  

Uram, Te kiszállsz néped szabadítására, felkented segítségé-
re; szétzúzod a főt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az 
alapjait. (Hab. 3,13.) Az Úr megszabadít a fegyvertől, a gono-
szok szájától és az erősnek kezéből, hogy legyen reménységem, 
és a hamisság befogja az ő száját. (Jób 5,15–16.)  

Isten könyörül rajtam és megszabadít engem, mert váltságdí-
jat talált értem! Imádkozom Hozzád, Istenem, és Te kegyelmed-
be veszel, hogy nézhessem a Te színed nagy örömmel, és vissza-
adtad az igazságomat. Ezért az egész valóm a világosságot nézi, 
világolok az élet világosságával. (Jób 33,24. 26. 28. 30.)  

Helyet is szereztem neked, és ott elplántáltalak, hogy lakozz 
a te helyedben, és többé helyedből ki nem mozdítanak, és az 
álnokság fiai nem fognak nyomorgatni többé, mert békességet 
szereztem neked minden ellenségedtől, és házat készítettem 
neked — így szól az Úr. (2Sám. 7,10–11.)  

Győztes vagyok minden ügyemben, mert bizonyságul hívom 
a Bárány vérét, a meghintés vérét, az új szövetség vérét, melyet 
Istenem, számomra rendeltél. (Zsid. 9,20. 12,24.)  

Mert meg van írva: Hárman vannak, akik bizonyságot tesz-
nek a mennyben az igazságról, hogy legyőztem a világot: Az 
Atya, az Ige és a Szent Szellem. (1Ján. 5,7.) És hárman vannak, 
akik bizonyságot tesznek a földön a teljes megváltásomról: a 
Szellem, a víz és a vér. (1Ján. 5,8.)  

Ezért bizonyságul hívom a szent vért minden ügyem felett, 
tegyen bizonyságot a megváltásomról a Szent Szellem ereje ál-
tal, szólja ez a szent vér a megváltásomat, mert meg van írva: 
Krisztus vére jobbat beszél, mint Ábel vére. Ezért ügyemmel az 
új szövetség közbenjárójához, Jézushoz járulok, és a meghin-
tésnek véréhez, mely Isten kegyelméből bizonyságot tesz a 
megváltásomról. (Zsid. 12,24.)  

Győztes vagyok a Bárány vére által és a bizonyságtételem 
beszédei által. (Jel. 12,11.) Ámen. 
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A HAZUGOK SZÁJA BEZÁRATIK 
 
Uram, Hozzád kiáltok, mert a föld királyai felkerekedtek, és 

a fejedelmek együtt tanácskoznak ellened, és a Te felkented 
ellen. Te, Uram, aki az egekben lakozol, neveted őket, és meg-
csúfolod őket. Uram, Te szólsz nékik haragodban, és megret-
tented őket gerjedelmedben. (Zsolt. 2,2–3. 5.)  

Uram, a Te karod hatalommal teljes, a Te kezed erős, a Te 
jobbod méltóságos. Igazság és jogosság a Te királyi trónodnak 
alapja; kegyelem és hűség jár a Te orcád előtt. A Te orcádnak 
világosságánál járok én, oh Uram. A Te nevedben örvendezem 
egész nap, és a Te megigazultságodban felmagasztaltatom. 
Mert az én erőm ékessége Te vagy, a Te jóakaratoddal emeled 
fel az én szarvamat. Az Úr az én pajzsom, és Izraelnek Szentje 
az én királyom. (Zsolt. 89,13–18.)  

Állandóan velem van a Te kezed, sőt a Te karod erősít meg 
engem, nem nyomhat el engem az ellenség, és a gonosz ember 
sem nyomorgathat meg engem, mert előttem rontod meg az én 
szorongatóimat, és vered meg az én gyűlölőimet. És velem van 
a Te hűséged és kegyelmed, és a Te neveddel magasztaltatom 
fel. (Zsolt. 89,21–24.)  

Te, Uram, elrejtesz engem a Te hajlékodba a veszedelem 
napján, eltakarsz engem sátradnak rejtekében, sziklára emelsz 
fel engem. Most is felülemeled fejemet ellenségeimen, és én a 
Te sátorodban örömáldozatokkal áldozom, éneklek és zengede-
zek Neked, Uram. (Zsolt. 27,5–6.)  

Taníts meg engem a Te utadra, oh Uram! Vezérelj engem 
egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt. (Zsolt. 27,11.)  

Mily túláradó a Te jóságod, amelyet fenntartasz a Téged fé-
lőknek, és megbizonyítasz a Benned bízókon az embernek fiai 
előtt. Elrejtesz engem a Te orcádnak rejtekében az emberek 
zendülései elől, sátradban őrzöl engem a perpatvarkodó nyel-
vektől. Áldott legyél, Uram, mert csodálatossá tetted kegyelme-
det rajtam, mint egy megerősített városon. (Zsolt. 31,19–21.)  

Így szól az Úr szája: Aki ellened összegyűl, elesik általad. 
Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés, és minden 
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nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgái-
nak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. (Ésa. 54,15. 
17.) Az Úr megőrzi kegyeltjeinek életét, a gonoszok kezéből 
megszabadítja őket. (Zsolt. 97,10.)  

Az igazak segítsége pedig az Úrtól van; Ő az erősségük a há-
borúság idején. Megsegíti őket az Úr és megszabadítja őket a 
gonoszoktól, és megvédi őket, mert Őbenne bíznak. (Zsolt. 
37,39–40.)  

Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj a velem harcolók-
kal! Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre! Szegezz 
dárdát és rekeszd el üldözőim útját, mondd azt lelkemnek: Én 
vagyok a te üdvösséged. (Zsolt. 35,1–3.)  

Amikor a gonosz az ő haragos kevélységében azt mondja: 
nincs Isten, szája telve átkozódással, csalárdsággal és erősza-
kossággal, nyelve alatt hamisság és álnokság; Te, Uram, kelj 
fel, emeld fel kezedet; ne feledkezzél el rólam, pereld meg 
ügyemet! Te látod ezt, mert Te nézed a hamisságot és a fájdal-
mat, hogy kezedbe vedd azt. Terád hagyom magam, mert Te 
vagy segítségem. Uram, Te vagy a király mindenha és mind-
örökké! Kívánságomat meghallgatod, oh, Uram. Megerősíted 
szívemet, füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árvának és 
elnyomottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való 
ember. (Zsolt. 10,4. 7. 12. 14. 16–18.)  

Uram, a Te orcádtól jöjjön ki ítéletem, a Te szemeid hadd 
lássanak igazat. Mutasd meg csodálatos kegyelmedet, aki meg-
szabadítod a Te jobboddal a benned bízókat a támadóktól. 
Tarts meg engem, mint szemed fényét; szárnyaid árnyékába 
rejts el engem a gonoszok elől, akik nyomorgatnak engem; el-
lenségeim elől, akik lelkendezve vesznek körül engem, és szá-
jukkal kevélyen szólnak ellenem. Kelj fel, oh Uram, szállj 
szembe ellenségeimmel, szabadítsd meg életemet a gonosztól 
fegyvereddel. Én pedig megigazultságban nézem a Te orcádat, 
megelégszem a Te ábrázatoddal, midőn felserkenek. (Zsolt. 
17,2. 7–11. 13. 15.)  

Szabadíts meg engem az én ellenségeimtől, Istenem; a reám 
támadóktól ments meg engem! Ímé, szájukkal csácsognak, aj-
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kaikon szablyák vannak, Te pedig, Uram, neveted őket, és meg-
csúfolod őket. Az ő erejükkel szemben Tereád várok; mert Isten 
az én váram, előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom en-
gedi Isten az én ellenségeim romlását. (Zsolt. 59,1. 7–10.)  

Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek 
szigetek. Felhő és homályosság van körülötte; megigazultság és 
jogosság az Ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és köröskörül 
elégeti ellenségeimet. (Zsolt. 97,1–3.)  

Én pedig örvendezek az én Istenemben; dicsőséget öltöznek 
fel mindazok, akik Őt magasztalják; mert bedugatik a hazugok 
szája. (Zsolt. 63,11.)  

Én a Mindenhatóhoz folyamodom, az Istenre bízom ügye-
met. Aki hatalmas, kifürkészhetetlen dolgokat művel és csodá-
kat, amiknek száma nincsen. Az alázatosokat felmagasztalja, és 
semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat keze-
ik véghez ne vihessék, a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi. 
Megszabadít engem a fegyvertől, a gonoszok szájától, és az 
erősnek kezéből, hogy legyen reménységem, és a hamisság be-
fogja az ő száját. A nyelvek ostora elől elrejt engem, és nem kell 
félnem, hogy a pusztulás rám következik. A pusztulást és éhín-
séget nevetem, és a fenevadaktól sem félek, mert a mezőn való 
kövekkel is szövetségem van nékem, és a mezei vad is békes-
ségben van velem. Megtudom, hogy békességben van az én sá-
torom, és hiány nélkül való az én hajlékom. (Jób 5,8–9. 11–13. 
15–16. 21–24.)  

Atyám, áldalak Téged a Te igazságodért, amellyel felruház-
tál engem, és örvendezik a szívem, hogy megesküdtél nekem, 
így szólván: Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés, 
és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az 
Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van. 
(Ésa. 54,17.)  

Atyám, gyönyörködöm Benned, és hiszem, hogy meglátom, 
hogy bizony különbség van aközött, aki szolgálja az Urat, és 
aközött, aki nem. (Mal. 3,18.) Ámen. 
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IMA A SZORONGATÓIM ELLEN 
 
A sértő, bántó szavak nem jutnak el a szívemig, nem szomo-

rítják meg a lelkemet és nem hordozom ezeket az elmémben, 
mert a szellemem, lelkem és testem szeretetburkáról lepattan-
nak, és a tengerbe vetik magukat, és ott plántáltatnak el, így ott 
maradnak örökre, Jézus nevében. Ellenállok a lelki terror szel-
lemének, és az megtörik az életem felett, Jézus nevében. Ellen-
állok továbbá a szellemi zaklatás minden fajtájának, minden 
egyes megjelenési formájának, akár szavakban, akár tettekben, 
akár gondolatokban; ezek eltávoznak az életemből, Jézus nevé-
nek hallatán, a hit parancsszavára. (Ef. 6,12. Jak. 4,7.)  

Az önsajnálat, a depresszió és a bosszúvágy felkel az éle-
temből, és a tengerbe veti magát, Jézus nevében. (Róm. 12,19.) 
Nincs olyan démon, sem mennyben, sem földön, sem föld alatt, 
aki képes lenne ellopni az Úrtól való örömömet és szent vér 
által vásárolt békességemet, Jézus nevében. (Neh. 8,10.)  

Természetfeletti békességben, örömben és teljességben, is-
teni erőben, kegyelemben és megigazultságban járok. (Ján. 
14,27. Róm. 14,17.) Lelkemet átadom a hatalmas Vigasztaló-
nak, a drága Szent Szellemnek, aki megvigasztalja, helyreállítja 
és megvidámítja lelkemet, így minden bántás ellenére az Úr 
örömében és teljességében járok, folytonosan és mindenkor, 
minden körülmény között. (Ján. 14,16. Zsolt. 23,3.)  

Valamint megbocsátok mindazoknak, akiknek száján ke-
resztül az ördög bántani akart, és megparancsolom ezeknek a 
démonikus és sanyargató erőknek és a nyelvük alatt lévő vipera 
mérgének, hogy rajtuk keresztül többé meg ne nyilvánuljanak 
az életemben, a családomban, és a szeretteim életében! (Márk 
11,25. Ef. 4,32. Zsolt. 140,1–3. Róm. 3,13. Mát. 18,18.)  

Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot; annakoká-
ért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te tár-
said föle. (Zsid. 1,9) Mivel szeretem az igazságot és gyűlölöm a 
hamisságot, felkent azért az Isten, az én Istenem örömnek olajá-
val, az én társaim felett. Így az én ruháim mindenkor fehérek, és 
az olaj az én fejemről el nem fogyatkozik. (Préd. 9,8) Ámen. 
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AZ ÚR MINDENT A JAVUKRA FORDÍT  
AZ ŐT SZERETŐKNEK 

 
Uram, ha igazak kiáltanak, Te meghallgatod, és minden ba-

jukból kimented őket. (Zsolt. 34,17.)  
Atyám, édes Atyám, sok baja van az igaznak, de ahogy írva 

van, Te valamennyiből kimented mindazokat, akik beléd vetik 
bizodalmukat. Én szent hittel hiszem ezt, és megköszönöm, 
hogy meg is cselekszed az életemben, ha az ellenség haragja 
felgerjedne ellenem. Mert az ellenségeim haragja ellen Te ki-
nyújtod kezedet, és a Te jobb kezed megment engem. Mikor 
kiáltok, Te meghallgatsz engem, bátorítasz engem, lelkemben 
erő támad. (Zsolt. 34,19. 138,7. 3.)  

Magasztallak Téged teljes szívemből, szent templomod felé 
hajolok, és magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, 
mert minden neveden felül felmagasztaltad a Te Igédet, és a Te 
Igéd tart meg engem. (Zsolt. 138,1–2.)  

Uram, Te vagy az én Kősziklám, és kőváram, és Te vagy 
Szabadítóm nékem. Te vagy az én erősségem, Tebenned bízom 
én; pajzsom vagy nékem, és üdvösségemnek szarva, erősségem 
és oltalmam. Te vagy az én Üdvözítőm, aki megszabadít az erő-
szakosságtól. Uram, Hozzád kiáltok, aki dicséretre méltó, és 
megszabadulok ellenségeimtől. Szükségemben az Urat hívtam, 
és az én Istenemhez kiáltottam, és meghallotta lakóhelyéről 
szavamat, és kiáltásom eljutott füleibe. Lenyúlt a magasból, és 
felvett engem, és a mélységes vizekből kihúzott engem. Az Úr 
gyámolom volt nékem, tágas helyre vitt ki engem; kiragadott, 
mert jóakaróm nékem. Mert Te vagy az én szövétnekem, Uram, 
és az én sötétségemet Te világosítod meg. Mert Veled harci se-
regen is átfutok, és az én Istenemmel kőfalon is átugrom. Az 
Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Ő 
mindazoknak, akik Őbenne bíznak. Istenem, Te vagy az én erős 
kőváram, ki vezérled az utamat, mint az igaznak útját. Lábai-
mat olyanná teszed, mint a szarvasé, és magas helyekre állítasz 
engem. Üdvösségednek pajzsát adtad nékem, és kegyelmed 
naggyá tett engem. Lépéseimet kiszélesítetted alattam, és bo-
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káim meg nem tántorodtak. Mert Te erővel öveztél fel engem a 
harcra, lenyomtad azokat, akik ellenem támadtak. Él az Úr, és 
áldott az én Kősziklám, magasztaltassál Istenem, üdvösségem 
Kősziklája! Te vagy, aki megmentesz engem ellenségeimtől, Te 
magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, és az erősza-
kos embertől megszabadítasz engem. Dicsérlek ezért Téged, 
Uram, a pogányok között, és nevednek dicséretet éneklek. 
Nagy győzelmet adsz a Királynak, irgalmasságot cselekszel a Te 
felkenteddel, Dáviddal, és az ő magvával, mindörökké. (2Sám. 
22,1–51.)  

Bizodalommal járulok a kegyelmed királyi trónja elé, hogy 
amint írva van, irgalmasságot nyerjek és kegyelmet találjak, a 
szükség idején segítséget kapjak; mert tudom, Uram, hogy sze-
meid az igazakon vannak, a Te füleid pedig azoknak könyörgé-
sein, és a Te rettenetes orcád pedig a gonoszt cselekvőkön. 
(Zsid. 4,16. 1Pét. 3,12.)  

Atyám, áldom azokat, akik engem üldöznek, áldom őket és 
nem átkozom őket. Így helyet adok ama haragnak, mely Tőled 
jön ki, Atyám, az igazságos Bírótól. Megbocsátok azoknak, akik 
ellenem fordultak és rám támadtak. Mert azt mondtad, Uram: 
adjuk át neked a problémáinkat. (1Pét. 5,7.) Mindazt, amit az 
ellenség ellenem tervezett, Te, Uram, azt jóra fordítod a szá-
momra. (1Móz. 50,20.)  

Meg van írva: Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra 
van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak. Minden meg-
próbáltatásban több mint győztes vagyok általad, Jézusom, aki 
engem szeretsz. Teljes biztonsággal tudom, és kijelentem, hogy 
semmiben meg nem szégyenülök, mert minden helyzetet, amit 
az ellenség a vesztemre tervezett, Isten a javamra fordítja azt, 
és előhozza mindebből az én igazságomat, amely Tőled van, 
Jézusom. A Te győzelmed jön elő, mert megragyogtatod rajtam 
a Te orcádnak fényét, és felragyogtatod rajtam a Fenséges di-
csőségét. (Róm. 8,28. 37.)  

A Te szerelmed tüze ég a szívemen, és tudom, hogy semmi 
nem szakaszthat el engem a Te szerelmedtől, mely van az én 
Uram Jézus Krisztusban. Teljességgel meg vagyok győződve, a 
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Szent Szellem bizonyságtétele és vigasztalása által, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatal-
masságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, 
sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el 
engem, drága Istenem, a Te örök szerelmedtől, mely van az én 
Uram Jézus Krisztusban. (Róm. 8,38–39.)  

Bennem Krisztus értelme van, ezért csak olyan gondolata-
im, érzéseim és céljaim vannak, amelyek az Ő szíve szerint va-
lók. A Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. 
(1Kor. 2,16. Róm. 8,6.) Hit van a szívemben és nem kételke-
dem. Kitartok és ragaszkodom a hitem megvallásához, mert 
Jézus a hitem szerzője, fejedelme és bevégzője. (Zsid. 4,14. 
12,2.) Nagyobb Ő, 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.) Istentől születtem, és a bennem 
lévő hit legyőzte 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 min-
den tüzes nyilát kioltom. (Ef. 6,16.) Kiszabadultam e jelenvaló 
gonosz világból. (Gal. 1,4.) Isten engem Jézussal együtt feltá-
masztott 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.) 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 út-
jaim az Ő akarata szerint valók; terveim megvalósulnak, és út-
jaim sikeresek lesznek. (Ján. 10,27. 5. Péld. 16,3.) Én Isten al-
kotása vagyok, újrateremtetvén Krisztus Jézusban. Isten az, aki 
munkálja bennem mind az akarást, mind a cselekvést az Ő jó-
kedvéből. (Ef. 2,10. Fil. 2,13.) Mennyei Atyám, aki elkezdte 
bennem a munkálást, be is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. 
(Fil. 1,6.) Isten Igéje igaz és beteljesedik az életemben. Ámen. 
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ŐRKÖDÖM A KIMONDOTT SZAVAIM FELETT 
 
Szent Atyám, ma elkötelezem magam Neked, Jézus szent 

nevében, hogy elfordulok az ostoba, üres beszédtől, a buta sza-
vaktól, a helytelen és rossz megvallásoktól, amelyek ellenkez-
nek az igazi benső valómmal. A Te Igéd szerint a nyelv az, ami 
megszeplősíti és beszennyezi a testet. A nyelv tűz, a gonoszság-
nak összessége. Jézus nevében megtiltom a nyelvemnek, hogy 
megszeplősítse a testemet. Nem engedem, hogy a nyelvem a 
gyehenna tüzétől lángba borítsa az életemet. (Ef. 5,4. 2Tim. 
2,16. Jak. 3,6.)  

Jézus nevében elszántam magam, hogy uralkodni fogok a 
nyelvem felett, és a szavaimat — mielőtt kimondom — meg-
vizsgálom az Ige tükrében. Elhatároztam, hogy a pokol az én 
nyelvemet nem fogja lángra lobbantani.  

Visszavonom, visszautasítom és megbánom minden sza-
vam, amelyet valaha is kimondtam ellened, Istenem, a Te aka-
ratod és munkád ellen. Eltörlöm az erejét a kimondott hitetlen 
szavaimnak, és csak igei, hittel teljes szavakra nyitom meg a 
számat. A szám csak az igazat fogja kimondani. (Péld. 8,6–7.)  

Én Isten igazsága vagyok Jézusban. Isten az életem folyását 
a bölcsesség, a bőség, az egészség, az öröm és a teljesség felé 
vezeti. Minden, amit csak kimondok, tetszésére van Istennek, a 
mennyei Atyámnak. Megtagadom, hogy tiszta és józan szava-
kon kívül mást kimondjak. A kimondott igaz szavaimat és igaz 
cselekedeteimet a Te igazságod és a Te üdvösséged erősítik 
meg. Teljes igyekezettel megőrzöm a számat és a szívemet a 
gonosztól. A sátánnak nem adok helyet az életemben. A szám-
mal kimondott szavaimban nem leszek kétértelmű, határozat-
lan vagy tétova. (Péld. 4,24. Ef. 4,27. Jak. 1,6.)  

Atyám, a Te Igéd az első helyen áll az életemben. A Te sza-
vaid szellem és élet a számomra. Hagyom, hogy az Ige gazda-
gon lakozzék bennem minden bölcsességben. Isten képességei 
bennem megnyíltak az én szavaim és Isten Igéje által. Én ki-
mondom a számmal a Te Igédet. A Te Igéd élő valóság ben-
nem. Te élsz és munkálkodsz bennem.  
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Ezért büszkén és bátran kimondom, hogy az én szavaim a 
hit, az erő, a szeretet és az élet szavai. A kimondott szavaim jó 
dolgokat teremnek az életemben és mások életében is. Mivel én 
a Te Igédet választottam, egyben az akaratodat is elfogadom az 
életemben, és a Te szavaid erejével akarom beteljesíteni a Te 
akaratodat Jézus nevében. (Ján. 6,63. Kol. 3,16.) 

 

A szavaimmal szeretetmagot vetek, mert Isten szeretete 
bennem van Jézus befogadása által! Én egy szeretetember va-
gyok, hosszan tűrök, türelmes és kedves vagyok. Sohasem va-
gyok irigy, és nem gerjedek féltékenységre.  

Én nem vagyok dicsekvő, sem öntelt. Nem mutogatom ma-
gamat gőgösen. Nem vagyok beképzelt, arrogáns, és nem fu-
valkodom fel a büszkeségtől. Nem vagyok durva, modortalan, 
nem cselekszem illetlenül. Szeretetben cselekszem.  

Én hiszek Istenben. Én hiszek a szeretetben. Nem ragaszko-
dom a saját jogaimhoz. Nem ragaszkodom a saját útjaimhoz. 
Nem a magam hasznát keresem.  

Nem vagyok sértődékeny, ingerlékeny, sem haragtartó. A 
szívemben senki irányában nem táplálok neheztelést.  

Nem neheztelek másokra, nem rovom fel a velem szemben 
elkövetett gonoszságot. Nem veszem figyelembe, ha igazságta-
lanságot kell elszenvednem.  

Nem örülök a jogtalanságnak és az igazságtalanságnak, 
akkor örülök, amikor a jog és az igazság uralkodik. Bármi tör-
ténjék is, minden körülmények között kitartok. Mindig kész 
vagyok mindenkiről a legjobbat feltételezni és mondani.  

Az én reményeim semmilyen körülmények közt sem halvá-
nyulnak el. Mindent kibírok anélkül, hogy meggyengülnék. So-
hasem vallok kudarcot. Isten szeretete bennem soha nem mú-
lik el, sosem halványul el, nem avul el, és soha nem ér véget. 
Amilyen mértékben vetek szeretetet, olyan mértékben fogom 
azt learatni! (1Kor. 13,4-8. Bővített fordítás alapján) 
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SZERETET GYŐZELMÉBEN JÁROK 
 
Mennyei Atyám, Jézus nevében köszönöm Neked, hogy a Te 

szerelmed kitöltetett a szívembe a Szent Szellem által, akit ad-
tál nekem. Bennem valósággal teljessé lett a Te szereteted, 
mert megtartom a beszédedet, és megőrzöm azt a szívemben. 
(Róm. 5,5. 1Ján. 2,5.)  

A Te szereteted teljes lett bennem. Nincs bennem félelem, 
mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. (1Ján. 4,18.)  

Amiként az Atya szereti Jézust, Jézus is úgy szeret engem, 
és én Jézus örök szeretetében maradok. Így sok gyümölcsöt 
termek az Atya dicsőségére. Ezért bennem megmarad Jézus 
öröme, és így az én örömöm beteljesedik. (Ján. 15,8–9. 11.)  

Az az örök szeretet van bennem, amellyel az Atya szereti Jé-
zust. (Ján. 17,26.)  

A Szent Szellem által megismerem, hogy az Atya úgy szeret 
engem, ahogy Jézus Krisztust, az egyszülött Fiát. Ahogy az Atya 
Jézusban, úgy lakik Jézus énbennem. (Ján. 17,23.)  

Mennyei Atyám, én a Te gyermeked vagyok, és elkötelezem 
magam, hogy szeretetben járok. Hosszútűrő, türelmes és ked-
ves vagyok mindenkivel. Az irigység, féltékenység, kérkedés, 
dicsekvés szelleme eltávozott tőlem. Nem tekintem magamat 
többnek, mint ami vagyok a Te kegyelmedből. Az én szeretetem 
egyre jobban és jobban bővölködik a Te ismeretedben és min-
den értelmességben, hogy megítélhessem mi a rossz és mi a jó. 
(Fil. 1,9–10.)  

Atyám, kérem az áldásodat azokra, akik ellenem vannak, 
akik üldöznek, akiknek cselekedeteit nem a szeretet vezérli. 
Áldásodat kérem rájuk, és nem átkozom őket sem szóval, sem 
gondolattal. (Róm. 12,14. Mát. 5,44.)  

Erről a szeretetről ismeri meg mindenki, hogy Jézus tanít-
ványa vagyok. (Ján. 13,35.)  

A megigazulás gyümölcsei gazdagon növekednek bennem a 
Te dicsőségedre és magasztalásodra. (Fil. 1,11.)  

Bármerre járok is, a szeretet magját vetem el minden uta-
mon. Köszönöm Neked, Atyám, hogy előre felkészíted a szíve-
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ket a Te szereteted befogadására. Tudom, hogy ezek a szere-
tetmagok a Te csodálatos szeretetedet fogják megteremni azok-
ban a szívekben, ahová Te adod. (Ján. 13,34. 1Kor. 3,6–7.)  

Atyám, köszönöm Neked, hogy az emberek áldásokban ré-
szesülnek az életem és szolgálatom által, ahogy én a Te szerete-
tedben és bölcsességedben járok.  

A szívemben mélyen gyökeret vert a szeretet (agapé), és biz-
tonságban vagyok, mivel Te velem vagy, és semmi sem tud el-
szakasztani engem a Te szerelmedtől, mely van az én Uramban, 
Jézus Krisztusban. (Ef. 3,17–18. Róm. 8,31. 38–39.) 

Én megengedem Isten agapé szeretetének, amely kitöltetett 
a szívembe a Szent Szellem által, hogy uralkodjon felettem. 
(Róm. 5,5.) Félelem, én ellenálok neked, az Úr Jézus Krisztus 
nevében! Az Ő hatalmas nevében állok ellen. Visszautasítom a 
félelmet, visszautasítom, hogy féljek! Meg van írva Isten szent 
Igéjében, hogy Ő nem a félelem szellemét adta nekem, hanem 
az erő szellemét, a szeretet szellemét és a józanság szellemét. 
Nem a félelem szelleme az én jogrészem, hanem a szeretet szel-
leme, az erő szelleme és a józanság szelleme. (2Tim. 1,7.) 

Én ismerem Jézus parancsolatait és megtartom azokat. Úgy 
veszek körül szeretettel másokat, ahogy Isten szeretett engem. 
Szeretetben járok az embertársaimmal. Kimutatom Jézus irán-
ti szeretetemet azzal, hogy megtartom az Ő szeretet parancso-
latát, a szeretet királyi törvényét. Az Atya szeret engem! (Ján. 
14,21-23.)                      

Én Isten szeretet-természetében járok, ezért sok vétket elfe-
dezek, és nem pletykálok ki. (1Pét. 4,8.) Nem bírálok másokat, 
mert Isten szeretete nem illeti gonosszal a felebarátját.   

Amikor Isten szeretetében járok, akkor elnyerhetem Isten 
áldásait az életemben. Gyengéd leszek másokkal és megbocsá-
tó; így learatom ennek áldását. 

Megfékezem nyelvemet, hogy ne szóljon gonoszt, tartózko-
dom a gonoszságtól, és minden emberrel a békét keresem. Kö-
szönöm Neked, Atyám, hogy mivel az én törekvésem az, hogy 
növekedjek a szeretet gyümölcsében, Te segíteni fogsz nekem, 
hogy mindazzá váljak, amivé válhatok Benned. Ámen. 
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IMA, HA A HÍVŐ VÉTKEZIK 
 
Atyám, Jézus nevében elkötelezem magam, hogy békesség-

ben és harmóniában élek, nem csak a Jézus Krisztus Testéhez 
tartozó keresztény testvéreimmel, hanem családtagjaimmal, 
szomszédaimmal, munkatársaimmal és barátaimmal is. (Róm. 
12,18. 10.)  

Elengedem magamtól a keserűség, a harag, az irigység, a vi-
szálykodás, a rosszindulat minden formáját. Nem adok helyet az 
ördögnek az életemben, Jézus Krisztus nevében. (Ef. 4,27. 31.)  

Atyám, vétkeztem a szeretet törvénye ellen. Kérlek, bocsáss 
meg nekem és tisztíts meg Jézus nevében. Köszönöm, hogy az 
Igéd szerint megbocsátasz és megtisztítasz engem minden tisz-
tátalanságtól, hamisságtól Jézus Krisztus szent vére által. 
(1Ján. 1,7. 9.)  

Köszönöm, mennyei Atyám, hogy megszentel Krisztus vére, 
Krisztusé, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ár-
tatlanul Istennek, és megtisztítja az én lelkiismeretemet a holt 
cselekedetektől, hogy szolgáljak az élő Istennek. (Zsid. 9,14.)  

Kérlek Téged, bocsáss meg azoknak is, akik rosszat tettek 
ellenem és megbántottak engem. Én is megbocsátok nekik és 
elfelejtem az elszenvedett rosszat. A Te irgalmaddal, kegyel-
meddel, szerető jóságoddal és segítő jobboddal legyél feléjük. 
(Márk 11,25. Ef. 4,32.)  

Ettől a perctől fogva az a cél vezérel, hogy mindenkivel sze-
retetben járjak, ahogy azt Jézus meghagyta nekem. A békesség 
útját keresem minden ügyemben, és a Te tetszésed szerint vi-
selkedem mindenkivel szemben. (Ján. 13,34.)  

Tudom, hogy újra szeplőtelen vagyok Előtted, és hálát adok 
Neked, hogy meghallgatod és megválaszolod az én könyörgése-
imet és imáimat. (1Ján. 1,7. 2,2. 1Pét. 3,12.)  

Azt mondod az Igédben, hogy a Te szerelmed kitöltetett az én 
szívembe a Szent Szellem által, akit nekem adtál. Hiszem, hogy e 
szeretet kisugárzik és eljut minden ismerősöm szívébe és életé-
be, bővölködik a megigazulás gyümölcseiben. A Te Igéd és sze-
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reteted százszoros termést hoz a Te dicsőségedre, tiszteletedre 
és örömödre, Jézus nevében. Ámen. (Róm. 5,5. Fil. 1,9. 11.)  

Köszönöm Atyám, hogy Krisztus szeret engem, és Önmagát 
adta értem, hogy engem megszenteljen, megtisztítván a víznek 
fürdőjével az Ige által. (Ef. 5,25–26.)  

Jézus vérének már egyetlen cseppjében elegendő erő van 
ahhoz, hogy megbocsásson minden bűnt, meggyógyítson min-
den betegséget és megtörjön minden átkot! 

Köszönöm Atyám, hogy bizalommal léphetek be a trónod 
elé Jézus vére által, hogy Hozzád járulhatok igaz szívvel, hitnek 
teljességével, mert a szívem megtisztult a bűnnel terhelt, rossz 
lelkiismerettől. (Zsid. 10,19. 22.)  

Köszönöm, Atyám, hogy Jézus vére által és a Szent Szellem 
megszentelése által ismét szeplőtelenül, szentül és feddhetetle-
nül állhatok Előtted. Így szent kezeimet felemelve hálát adok 
Neked. Fogadd el hódolatomat, hálaadásomat és imádatomat, 
Abba, Atyám, Istenem, Jézus nevében! Ámen. (Ef. 5,27. Kol. 
1,22. 1Pét. 1,2. 1Tim. 2,8.)  

Bizonyságul hívom minden ügyem és dolgom felett a Bá-
rány vérét, a meghintés vérét, az új szövetség vérét, melyet, Is-
tenem, számomra rendeltél. (Zsid. 9,20.) Mert hárman vannak, 
akik bizonyságot tesznek a mennyben az igazságról, hogy le-
győztem 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 gyermeke-
im, 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.) 

Jézus Krisztus szent vére alá helyezem magam, és meghú-
zom a drága, szeplőtelen, védelmező, oltalmazó vér vonalát 
magam, a gyermekeim és a szeretteim körül. Az ellenség ezt a 
területet nem érintheti, lábát erre a földre nem teheti! Ámen. 
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AZ ÉN BŰNEIM MEGBOCSÁTTATTAK AZ Ő NEVÉÉRT 
 
És ez nékik az én szövetségem — szól az Úr —, midőn eltör-

löm az ő bűneiket. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az 
ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem. 
(Róm. 11,27. Zsid. 8,12. 10,17.)  

Az én bűneim eltöröltettek, hogy eljöjjenek a felüdülés idei 
az Úrnak színétől. (Csel. 3,19.) Akiben van az én megváltásom 
az Ő vére által, bűneimnek eltörlése az Ő kegyelmének gazdag-
sága szerint. (Ef. 1,7.) Krisztusban van az én váltságom az Ő 
vére által, bűneimnek eltörlése. (Kol. 1,14.) Jézus egyszer jelent 
meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. (Zsid. 
9,26.) Jézus egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre 
leült az Istennek jobbjára. Mert egyetlenegy áldozatával örökre 
tökéletesekké tette a megszentelteket. (Zsid. 10,12. 14.)  

Az Úr Jézus az én bűneimért halálra adatott, és feltámaszta-
tott az én megigazulásomért. (Róm. 4,25.) Krisztus meghalt az 
én bűneimért az Írások szerint, és eltemettetett; és feltámadott 
a harmadik napon az Írások szerint. (1Kor. 15,3–4.)  

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a 
nem igazakért, hogy engem Istenhez vezéreljen; megölettetvén 
ugyan test szerint, de megeleveníttetvén Szellem szerint. (1Pét. 
3,18.) Jézust, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értem, így 
én Isten igazsága lettem Őbenne, Krisztusban. (2Kor. 5,21.)  

Nincsen semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban va-
gyok, nem test szerint, hanem Szellem szerint járok. Mert a Jé-
zus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított 
engem a bűn és a halál törvényétől. (Róm. 8,1–2.) Jézus Ön-
magát adta az én bűneimért, hogy kiszabadítson engem e je-
lenvaló gonosz világból, az Istennek és az én Atyámnak akarata 
szerint. (Gal. 1,4.)  

Meghaltam Krisztussal együtt a bűnnek, felszabadultam a 
bűn alól. Meghaltam a bűnnek, de élek az Istennek az én Uram 
Jézus Krisztusban. Nem uralkodik tehát a bűn az én halandó 
testemben, nem engedek a test kívánságainak. Odaszánom 
magamat az Istennek, mint aki a halálból életre keltem, és az 
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én tagjaimat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn 
énrajtam nem uralkodik; mert nem vagyok törvény alatt, ha-
nem kegyelem alatt. Felszabadultam a bűn alól, és a megiga-
zultság szolgájává lettem. Felszabadultam a bűn alól, szolgájá-
vá lettem pedig az Istennek. (Róm. 6,7. 11–14. 18. 22.)  

Jézus az én bűneimet maga vitte fel testében a fára, hogy a 
bűnöknek meghalván, az igazságnak éljek: az Ő sebeivel gyó-
gyultam meg. (1Pét. 2,24.) Jézus azért jelent meg, hogy az én 
bűneimet elvegye; és Őbenne nincs bűn. (1Ján. 3,5.)  

Az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelmé-
ből, amellyel engem szeretett; engem, ki meg voltam halva a 
vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal; kegyelemből 
tartattam meg. És Ővele együtt feltámasztott és Ővele együtt 
ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: hogy megmutassa a 
következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát 
hozzám való jóságából a Krisztus Jézusban. (Ef. 2,4–7.)  

Engem, ki halott voltam a bűnökben, megelevenített együtt 
Ővele, megbocsátván minden bűnömet. (Kol. 2,13.) Jézus en-
gem bűneimtől megtisztítván, leült a Felségnek jobbjára a Ma-
gasságban. (Zsid. 1,3.) A világosságban járok, amint Ő maga a 
világosságban van, így közösségem van a szentekkel, és Jézus 
Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít engem minden bűn-
től. (1Ján. 1,7.) Ha vétkezem, van Szószólóm az Atyánál, az Igaz 
Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat az én vétkeimért; de nem-
csak az enyéimért, hanem az egész világért is. (1Ján. 2,1–2.) 
Isten szeretett engem, és elküldte az Ő Fiát engesztelő áldoza-
tul az én bűneimért. (1Ján. 4,10.) Jézus hű és igaz, megbocsá-
totta bűneimet, és megtisztított engem minden hamisságtól. 
(1Ján. 1,9.) Az én bűneim megbocsáttattak az Ő nevéért. (1Ján. 
2,12.) Jézus Krisztus, a hű tanúbizonyság, a halottak közül az 
elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Aki engem szere-
tett, és megmosott engem az én bűneimből az Ő vére által. (Jel. 
1,5.) Krisztus vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát ál-
dozta fel ártatlanul az Istennek: megtisztítja az én lelkiismere-
temet a holt cselekedetektől, hogy szolgáljak az élő Istennek. 
(Zsid. 9,14.) Ámen. 
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MEGVALLÁSOK ISTEN 
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 erő. Ő ád bölcsességet a bölcseknek, tudást és 
ismeretet az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett 
dolgokat, tudja, mi van a sötétségben; és világosság lakozik Ve-
le. Neked adok hálát, Istenem, és dicsérlek Téged, hogy böl-
csességet, kijelentést, hatalmat és szent erőt adtál nekem. 
(Dán. 2,20–23.)  

Kérdezzétek meg a jövendőt Tőlem, fiaimat és kezeim mun-
káját csak bízzátok rám! (Ésa. 45,11.) Kiálts Hozzám, és én 
megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatat-
lanokat, amelyeket nem tudsz. (Jer. 33,3.)  

Én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak. 
Amik eddig történtek, előre megjelentém, szám hirdeté és tu-
datá 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 ezelőtt 
nem hallottál felőlük. (Ésa. 48,6–7.)  

Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok 
még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvize-
ket. Vizet szereztem a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, 
hogy választott népemnek inni adjak. (Ésa. 43,19–20.)  

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–
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12.) Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudás és megér-
tés származik. (Péld. 2,6.)  

Az Úrnak Szelleme: bölcsességnek és értelemnek szelleme, 
tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félel-
mének szelleme megnyugszik rajtam. (Ésa. 11,2.)  

Istentől vagyok a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett 
nekem Istentől, 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 Szenttől és mindent tudok. Az a ke-

net, amelyet kaptam Tőle, bennem marad, és amint az a kenet 
megtanít engem mindenre, úgy igaz is az; és amiként megtaní-
tott engem, úgy megmaradok Őbenne. (1Ján. 2,20. 27.)  

Krisztusnak Igéje lakozik bennem gazdagon minden böl-
csességben. (Kol. 3,16.)  

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

Isten kijelenti az Ő Fiát bennem a Szent Szellem által az 
Igén keresztül. (Gal. 1,16.)  

Uram, a Te kegyelmed gazdagságát nagy bőséggel közölted 
velem minden bölcsességgel és értelemmel a Te nagy szerel-
medből. (Ef. 1,7–8. 2,4.)  

Így eljutok az értelem meggyőződésének teljes gazdagságá-
ra, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésé-
re, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse 
elrejtve. (Kol. 2,2–3.)  

Megállok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek 
minden akaratában. (Kol. 4,12.) Hálát adok Neked, Atyám, 
hogy megjelented nekem az életnek útjait; betöltesz engem 
örömmel a Te orcád előtt. (Csel. 2,28.)  

Isten velem van: megszabadít engem minden nyomorúság-
ból, és ad nekem kedvességet és bölcsességet az emberek előtt. 
(Csel. 7,9–10.) 
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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 va-
gyok. (Róm. 8,14.)  

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

Isten gyermeke vagyok, Isten Szellemétől születtem újjá. Az 
én Atyám Szelleme lakik bennem, megvilágosít az én szelle-
mem 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 Szelle-
me lakik bennem, irányít és vezet engem. (Róm. 8,4–6. 9.)  

Beteljesedtem Isten akaratának megismerésével minden szel-
lemi bölcsességben és megértésben. Teljes szívemből bízom az Úr-
ban, a magam értelmére nem támaszkodom. (Kol. 1,9. Péld. 3,5.)  

Aki rajtam könyörült, vezet engem, és engem vizek forrása-
ihoz visz. (Ésa. 49,10.) Olyan vagyok, mint a folyóvizek mellé 
ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és leve-
le nem hervad el; és az Ő vezetése által minden munkámban 
sikeres leszek. (Zsolt. 1,3.)  

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön 
nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet 
megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az Ő 
nevéért. (Zsolt. 23,1–3.)  

Minden utamban elismerem Őt, és így Ő igazgatja az én út-
jaimat; kegyelméből Ő vezet engem, megsegít és megerősít, 
igazsága jobbjával támogat. (Péld. 3,6. Ésa. 41,10.)  
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Az igaznak ösvénye egyenes, Te egyenesen készíted az igaz-
nak útját. (Ésa. 26,7.) Vezet engem az Úr vizek folyásai mellett 
egyenes úton, hol el nem esek. (Jer. 31,9.)  

Uram, rendelek Tőled útjelzőket 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 Is-
ten Igéjéről 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 vilá-
gosít meg az Úr, hogy mit kell tennem. (Péld. 20,27.)  

A Szent Szellem belső 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 dicsősége 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.  

Ímé, itt vagyok, hogy cselekedjem, oh, Isten, a Te akarato-
dat. (Zsid. 10,7. 9.) Beteljesedtem Isten akaratának megismeré-
sével minden szellemi bölcsességben és megértésben. (Kol. 
1,9.) Atyám, hiszem a szívemben és kimondom a számmal, 
hogy a mai napon beteljesedett a Te akaratod az életemben. 
Ahogy meg van írva: az Úrhoz méltón járok, az Ő teljes tetszé-
sére; minden jó cselekedettel gyümölcsöt termek, és növek-
szem az én Istenem megismerésében. (Kol. 1,10.)  

Én Krisztus gondolkozásmódjának birtokosa vagyok. Krisz-
tus értelme az enyém. A Szellem gondolata él bennem, mely 
élet és békesség. A gondolataimat levédem az Úr Jézus homlo-
kából kifolyt drága szent vérrel. Nem járok esztelenül, hanem 
megértem, mi az Úr akarata. (1Kor. 2,16. Róm. 8,6. Ef. 5,17.) 
Uram, kérlek, indítsd fel a szívemet a Te akaratod megcseleke-
désére. (2Móz. 35,21.) Segíts abban is, hogy mindig az élet és a 
békesség gondolatai töltsék meg az elmémet. Ámen. 
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IMA ANYAGI ÁLDÁSÉRT 
 
Atyám, a Te Fiadnak, Jézusnak szent nevében megvallom a 

Te Igédet a mai napon. Kimondom a számmal és hiszem a szí-
vemben, hogy a Te Igéd nem tér Hozzád üresen, hanem megcse-
lekszi azt, amiért küldted. (Ésa. 55,11.)  

Ezért én hiszem, hogy minden szükségemet betöltöd a Te 
gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban, a Filippi 
4,19-es igevers szerint, Jézus nevében. (Fil. 4,19.)  

Hiszem, hogy mivel én is adtam a szükséges időben, nekem 
is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig 
teltet adnak az emberek az én ölembe. Mert azzal a mértékkel 
mérnek nekem, amellyel én mértem. (Luk. 6,38.)  

Atyám, megvallom, hogy az Igéd szerint százannyit kapok 
vissza ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. 
(Márk 10,29–30.) Atyám, Te megszabadítottál a sötétség ha-
talmából, és általvittél a Te szerelmes Fiadnak királyságába. 
(Kol. 1,13.) Atyám, hiszem, hogy elfoglaltam a helyem Nálad, 
mint a Te gyermeked, Te az én Atyám, én pedig a Te fiad let-
tem. (2Kor. 6,18.) Ezért, mint szeretett fiadnak, gondomat vise-
led, képessé teszel arra a Te Szellemed által, hogy a Te szerete-
tedben, bölcsességedben és áldásodban járjak.  

Mennyei Atyám, Jézus nevében kiküldöm a szolgáló angya-
laidat, akiket megbíztál és a szolgálatomra adtál, hogy meghoz-
zák a számomra a legjobb munkahelyet és a szükséges anyagi-
akat. (Zsid. 1,14.) Atyám, megvallom, hogy igen biztos és érté-
kes segítség vagy a bajban. Erőd és hatalmad magasan felül-
múlja mindazt, mint amire szükségem van. (Zsolt. 46,1.)  

Atyám, a Te mindenható kegyelmed és gazdagságod által 
megáldasz engem mindenben, minden földi szükségemben. 
Amire szükségem van, megadod nekem bőségesen bármilyen 
körülmények között is, így nem szenvedek hiányt semmiben. 
Köszönöm Neked, Atyám, Jézus nevében. Drága mennyei 
Atyám, Te hatalmas vagy arra, hogy rám áraszd minden ke-
gyelmedet; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségben le-
gyek, minden jótéteményre bőségben legyek. (2Kor. 9,8.) Ámen. 
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IMA A DEPRESSZIÓ LEGYŐZÉSÉRE 
 

Atyám, Te vagy a menedékem, a kőváram és az erősségem a 
bajok idején. Rád bízom magam, Rád hagyatkozom, és teljes 
szívemből 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 ke-
gyelmedet rajtam, megerősítettél. 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 őrizőm. Az Úr az én őrizőm, az Úr az én árnyékom az én 
jobb kezem felől. Az Úr megőriz engem minden gonosztól, 
megőrzi az én lelkemet. Megőrzi az Úr az én ki- és bemene-
telemet, mostantól fogva mindörökké! (Zsolt. 121,2–8.)  

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

Te, Uram, nem hagysz el engem, mert meg van írva: Veled 
leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. (Józs. 
1,5.) Én, az Úr, aki előtted megyek, én leszek teveled; el nem 
maradok tőled, sem el nem hagylak téged: ne félj és ne rettegj! 
(5Móz. 31,8.)  

Veled vagyok mindenütt, valahová mész, minden ellensége-
det elvesztem a te orcád előtt, és olyan hírnevet szerzek neked, 
amilyen híre a hatalmasoknak van, akik e földön vannak. 
(1Krón. 17,8.)  

Ha igazak kiáltanak, Te meghallgatod, és minden bajukból 
kimented őket. (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 felől is nyugtalankodjak, féljek vagy 
aggódjak. (Jer. 29,11–13. Ésa. 26,3. Ján. 14,27.)  
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SÁTÁN, ELLENÁLLOK NEKED ÉS AZ ÖSSZES HOZZÁD 
TARTOZÓ ELNYOMÓ, SANYARGATÓ SZELLEMNEK, JÉZUS 
NEVÉBEN! ELLENÁLLOK A FÉLELMEKNEK, A BÁTORTA-
LANSÁGNAK, AZ ÖNSAJNÁLATNAK ÉS A DEPRESSZIÓNAK. 
AZ IGAZSÁG SZAVAIT MONDOM KI ISTEN EREJÉVEL. AZ 
ÖRDÖGNEK NEM ADOK HELYET AZ ÉLETEMBEN, NEM 
ADOK NEKI LEHETŐSÉGET. A BÁRÁNY VÉRE ÁLTAL MEG-
SZABADULTAM AZ ÖRDÖG ELNYOMÁSA ALÓL. A DEPRESZ-
SZIÓ, AZ ELNYOMOTTSÁG, A SZORONGÁS GONDOLATA JÉ-
ZUS NEVÉBEN ELTÁVOZOTT TŐLEM! (Jak. 4,7. Ef. 4,27. 1Pét. 
1,18–19. Jel. 12,11.)  

Atyám, köszönöm, hogy az erő, a szeretet és a józanság szel-
lemét adtad nekem. Bennem Krisztus értelme van, és kitartok 
az Ő szívének gondolataiban, érzéseiben és céljaiban, mert az 
az indulat van bennem, mely volt a Krisztus Jézusban is. Fo-
lyamatosan megújulok az Ige és a Szent Szellem frissítő fürdője 
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 ki-
egyenesítem, és lábaimmal egyenesen járok; útjaim boldogok 
és biztonságosak, mert az igazság ösvényén járok. Kilépek a 
depresszióból és a szorongató körülményeimből, amelyek fogva 
tartottak. Új életre kelek fel, és megvilágosodom, mert eljött az 
én világosságom, az Úr dicsősége 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, sőt a Te ka-
rod erősít meg engem. Tudom, hogy nem nyomhat el az ellen-
ség és a gonosz nem nyomorgathat engem, mert Te, Uram, 
előttem rontod meg az én szorongatóimat. Áldalak, Atyám, 
mert velem van a Te hűséged 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. 
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6,9–10.) Az Úr meghallgatja az én kiáltásomat; figyelmez az én 
könyörgésemre. Te vagy az én menedékem, és erős tornyom az 
ellenség ellen. A Te sátorodban lakozom mindörökké, a Te 
szárnyaid árnyékába menekülök, míg elvonulnak a veszedel-
mek. (Zsolt. 61,1. 3–4.)  

Hálát adok Neked, Uram, mert meghallgattad az én imái-
mat, a Te nevedet félőknek örökségét megadtad nekem. Isten 
előtt lakozom örökké; kegyelmedet, hűségedet és igazságodat 
kirendelted, hogy azok őrizzenek 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.)  

Az Úr nem hagyja magát tanúbizonyság nélkül, mert jólte-
vőm az Úr, ad mennyből esőket és termő időket, és betölti ele-
dellel és örömmel az én szívemet. (Csel. 14,17.)  

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

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és 
a Szent Szellemnek közössége van velem örökkön örökké. 
(2Kor. 13,13.)  

A békesség Istene megszentel engem mindenestől; és az 
egész valóm: mind a szellemem, mind a lelkem és a testem 
feddhetetlenül megőriztetik az én Uram Jézus Krisztus eljöve-
telére. (1Thess. 5,23.)  

Isten és az Ő kegyelmességének Igéje — aki maga az Úr Jé-
zus Krisztus — felépít, meggyógyít és megvigasztal engem, és 
romolhatatlan örökséget ad nekem minden megszenteltek kö-
zött. (Csel. 20,32.)  

Kérlek, Uram, segíts őrködni a gondolataim felett, hogy 
azokat a magasabb gondolatokat gondolhassam, amik a Te 
gondolataid, és így a Te útjaidat járhassam. (Ésa. 55,9.) 

Hálát adok mindenkor mindenekért az én Uram Jézus 
Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. (Ef. 5,20.) Mind-
örökkön örökké. Ámen. 
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IMA SZENVEDÉLYBETEGSÉG ESETÉN 
(Ajánlott dohányzás, alkohol, kábítószer, nyugtatók és erős gyógyszerek füg-
gősége esetén. Az imádság elmondása során a kipontozott részbe a megfele-
lőt kell behelyettesíteni. Elmondása javasolt naponta legalább háromszor.) 

 
Test, csendesedj el, Jézus nevében! Eltávozik a … (függőség 

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 … (függőség neve) felkel az életemből, és a tengerbe veti 
magát, Jézus nevében. Szabad vagyok a … (függőség neve) kö-
telékétől Isten dicsőségére, Jézus nevében! (Márk 11,23.)  

 Az én ó emberem Krisztussal megfeszíttetett, hogy meg-
erőtlenüljön a test kívánsága, hogy ezután ne szolgáljak a test-
nek 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 ő kívánságaiban. (Róm. 6,12.) Krisztus Jézusban va-
gyok, nem test szerint járok, hanem Szellem szerint. Mert a Jé-
zus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított 
engem a … (függőség neve) rabságából. (Róm. 8,1–2.)  

A törvénynek igazsága beteljesült bennem, mert nem test 
szerint járok, hanem Szellem szerint. (Róm. 8,4.) Szellem sze-
rint élek, a Szellem dolgaira gondolok. A Szent Szellem gondo-
lata él bennem, mely élet és békesség. (Róm. 8,5–6.)  

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 feltámasz-
totta Jézust a halálból, ugyanő, aki feltámasztotta Krisztus Jé-
zust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Ő 
bennem való lakozása által. (Róm. 8,11.)  

Nem vagyok adósa a testnek, hogy test szerint éljek; a test 
cselekedeteit a Szellem által megöldöklöm, azért élek. Megfe-
gyelmezem a testemet Jézus nevében. (Róm. 8,12–13.)  
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Tudom, hogy a test a szellem ellen törekedik, a szellem pe-
dig a test ellen. Én a szellemmel a test cselekedetei ellen me-
gyek, és a Szellem segítségemre van ebben, segítségemre van az 
én erőtlenségemben. (Gal. 5,17. Róm. 8,26.) Odaszánom az én 
testemet élő, szent és Istennek kedves áldozatul; ez az én józan 
szolgálatom. (Róm. 12,1.)  

Felöltözöm a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen já-
rok, nem a test cselekedeteiben, hanem felöltözöm az Úr 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 temp-
loma szent, ez vagyok én. (1Kor. 3,16–17.)  

Mindent szabad nekem, de nem minden használ; minden 
szabad nekem, de én nem adatom a … (függőség neve) hatalma 
alá. Minden szabad nekem, de a … (függőség neve) nem hasz-
nál, a … (függőség neve) nem épít. (1Kor. 6,12. 10,23.)  

Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent Szellem-
nek temploma, amelyet Istentől nyertem; és nem a magamé 
vagyok. Mert drága áron vétettem meg; dicsőítem azért az Is-
tent az én testemben és szellememben, amelyek az Istené. 
(1Kor. 6,19–20.) Én az élő 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 előtt a Krisztusban, mert 
Krisztusnak vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta 
fel ártatlanul Istennek: megtisztítja az én lelkiismeretemet a holt 
cselekedetektől, hogy szolgáljak az élő Istennek. (Zsid. 9,14.)  

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

Megtartóztatom magam a testi kívánságoktól, amelyek a lé-
lek ellen vitézkednek. (1Pét. 2,11.) Nem engedek a testnek az ő 
kívánságaiban. (Róm. 6,12.) A Krisztus Evangéliumához mél-
tóan viselem magam. (Fil. 1,27.)  

Imádkozom, hogy a Krisztus Jézus kiábrázolódjon bennem. 
(Gal. 4,19.) Többé nem embereknek kívánságai, hanem Isten 
akarata szerint élem a testben hátralévő időt. 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 odafelvalók-
kal törődöm, 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 
Ővele együtt megjelenek dicsőségben. Megöldökölöm azért az 
én földi tagjaimat, … (függőség neve) kívánságát. Levetkezem 
amaz ó embert, az ő 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, aka-
dályt és a megkörnyékező … (függőség neve)-t, kitartással fu-
tom meg az előttem lévő küzdőtért. Jézusra, a szent hitem feje-
delmére és bevégzőjére nézek, aki keresztet szenvedett, és az 
Isten királyi trónjának jobbjára ült. (Zsid. 12,1–2.) Az Igének 
megtartója és cselekvője vagyok, nem csupán hallgatója, ne-
hogy megcsaljam magam. (Jak. 1,22.)  

Ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság, a szabadulás … 
(függőség neve) kötöttsége alól. Én ebben a szabadságban já-
rok. Az Úr dicsőségének visszatükröződését fedetlen arccal 
szemlélem, az Ő szent ábrázatára változom el, dicsőségről di-
csőségre az Isten Szellemétől. (2Kor. 3,17–18.)  

Atyám, a Te Igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok a vi-
lág felett, győztes vagyok a testem felett és győztes vagyok az 
ördög felett a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszédei 
által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.) Ámen.  
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RÁKBETEGSÉG, DAGANATOK, CSOMÓK,  
ÍZÜLETI GYULLADÁS ESETÉN 

(Hatalommal, teljes hittel, meggyőződéssel mondjuk el, naponta legalább 
háromszor, a tünetek erősödése esetén többször.)  

 
Jézus megváltott a törvény átka alól, ezért megtiltom, hogy 

daganatok vagy csomók legyenek a testemben. Isten élete által, 
mely bennem van, megszűnik minden képződmény a testem-
ben, amit nem Isten rendelt és teremtett. Isten mindenható 
ereje helyreállítja az erőmet és egészségemet. (Gal. 3,13. Márk 
11,23. Róm. 8,11.)  

Az én Atyám a szőlőműves, Jézus a szőlőtő, én a szőlővesz-
sző. Az Atya kertjében nem teremhetnek rendellenes sejtek, 
rákos daganatok, mert Jézus nem táplálja, nem ad életet e sej-
teknek. Ezek a sejtek elszáradnak, mert levágatnak az élet for-
rásáról; megsemmisülnek a testemben. Én az igazi szőlőtőn 
maradok. Jézus élete van bennem, mely a Mindenható teremtő 
ereje és örök szeretete által olyan tökéletes és egészséges sejte-
ket teremt a testemben, amelyek az Ő örök életét és dicsőségét 
hirdetik. (Ján. 15,1–5.)  

Csomóknak és daganatoknak nem adok többé helyet a tes-
temben, mert nincs joguk a testemhez. A múlt dolgai közé tar-
toznak, mert Isten akaratából és kegyelméből megszabadultam 
a sötétség hatalmából. (Kol. 1,13.)  

Testem minden szerve és sejtje abban a tökéletességben 
működik, ahogy azt Isten megtervezte és teremtette. Testem-
ben megtiltom a rendellenességet és a hibás működést 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 vérkerin-
gési rendszerében áramlik. Ahogy a Te Igéd az ereimben áram-
lik, eljut testem minden szervéhez, minden sejtjéhez. A Te éle-
ted szent ritmusát veri a szívem, szent életet juttatva a testem 
szerveihez és sejtjeihez. Ez a szent és minden erővel teljes élet 
visszaállítja és újjáépíti, megújítja testemet, mivel Te kibocsá-



 56 

tottad 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 eltűnik a testemben. A daganatok, csomók és 
ízületi problémák a múlté, mert Isten erejét az ellenség nem 
állhatja. Követelem a csontjaimtól és ízületeimtől a tökéletes 
működést, Jézus szent nevében. (Mát. 17,20. 21,21. Márk 11,23. 
Luk. 17,6. Ján. 14,13.)  

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye meg-
szabadított a bűn és a halál törvényétől. A Te életed erővel tölti 
meg testem minden sejtjét. (Róm. 8,2.)  

A betegségnek el kell futnia előlem a Szent Szellem ereje ál-
tal, mert ellenállok neki Jézus nevében. (Jak. 4,7.)  

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

Isten és az Ő kegyelmességének Igéje — aki az Úr Jézus 
Krisztus — felépít és meggyógyít engem, és romolhatatlan 
örökséget ad nékem minden megszenteltek között a Szent Szel-
lem 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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SZÍV-, VÉR-, ÉR- ÉS KERINGÉSI PROBLÉMÁKRA 
 

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

A vérnyomásom tökéletes. A Mindenható teremtő élete fo-
lyik az ereimben, és megtisztítja ereimet minden lerakódástól, 
minden szűkülettől és minden elzáródástól, így az érfalaim ru-
galmassá válnak és a vérkeringésem tökéletes, Jézus nevében. 
(3Móz. 17,14. Márk 11,23.)  

A szívem erős. 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 erővel teljes, biztosítja a vér bőséges áramlását a 
testemben. A vérem tökéletes áramlása megtisztít minden be-
tegségtől 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 szár-
nyamat és befödöztem mezítelenségedet, és megesküdtem ne-
ked és szövetségre léptem veled; azt mondja az Úr Isten, és let-
tél az enyém. És megmostalak vízzel és elmostam rólad vére-
det, és megkentelek olajjal. (Ezék. 16,8–9.)  

Mert így szól a Magasságos és Felséges, aki az örökkévaló-
ságban lakozik, és akinek neve Szent: Magasságban és szent-
ségben lakom, de a megtört és alázatos szelleművel is, hogy 
megelevenítsem az alázatosok szellemét, és megelevenítsem a 
megtörtek szívét. (Ésa. 57,15.)  

Megparancsolom a vértesteimnek, hogy elpusztítsanak min-
den betegséggócot, minden vírust és baktériumot, amely a tes-
tembe kerül. Testem minden sejtjének megparancsolom, hogy 
Istentől elrendelt tökéletes rendben működjön, Jézus nevében. 
(Róm. 5,17. Luk. 17,6.)  
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Testem minden olyan sejtje, amely nem életet és egészséget 
terem, levágatik az élet forrásáról. Az immunrendszerem nem 
teszi lehetővé 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 törvény átka alól, és a szívem Isten 
életének ritmusát veri. Isten Igéje szellem és élet a számomra. 
Ez a szent erő áramlik az ereimben, megtisztítja ereimet és vé-
remet minden betegségtől, rendellenességtől, szennyeződéstől. 
(Gal. 3,13. Péld. 4,20–22.) Ámen. 

 

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

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye meg-
szabadított a bűn, a betegség és a halál törvényétől, ezért nem 
engedem, hogy bűn, betegség vagy halál uralkodjon felettem. 
(Róm. 8,2. 6,13–14.)  

Ugyanaz a Szellem lakik bennem is, mint aki Jézust feltá-
masztotta a halálból, és ez a mindenható erő szétáramlik az 
ereimben, egészséget teremt a testemben. (Róm. 8,11.)  

Jézus nevében megtiltom a testemnek, hogy a betegség 
bármilyen formájának, mint hazugságnak engedjen; mert min-
den betegség a hazugságok 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 őrzi a testemet, lelke-
met 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.)  
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Isten hűsége, igazsága és kegyelme, mint pajzs és páncél ve-
szi körbe az érfalaimat, így azoknak nem lehet semmi bántódá-
suk, szent védettséget élveznek minden rendellenességtől, min-
den betegségtől. Így szól hozzám az Úr, az én Istenem: Én, az 
Úr, tűzfal leszek körülötted, és megdicsőítem magamat teben-
ned. Köszönöm, Uram, hogy megdicsőíted a szent nevedet az 
ereimben. (Zsolt. 91,2. 4. Zak. 2,5.)  

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

Dicsőséget kiáltok, Atyám, a Te szabadításodért minden terü-
leten! Hálát adok azért, hogy bőséggel szolgáltatod a számomra a 
krisztusi életet, amely felülír minden rendellenességet. Köszö-
nöm, Úr Jézus, hogy a testedben fogadtad a sebeket, amely által 
elhordoztad a betegségeimet, és szent egészségben járhatok.  

Én a gyógyult vagyok Krisztusban! Én a helyreállított va-
gyok a Szent Szellem ereje által! A kenet bennem van, elvégezte 
a munkát, ezért a testemet hibátlannak nevezem a hit szavával, 
amely valóságot is ölt nagy gyorsasággal.  

Az ellenségnek nincs bennem semmije. A tünet csak egy 
füst, amely engedelmesen eloszlik, a Jézus nevében! Ahogy a 
mennyben el van rendelve az Úr akarata, csak úgy lehet itt a 
földön is, ezért minden mást megtiltok, a Jézus nevében! És ez 
Isten Igéje szerint megáll. Köszönöm, Atyám, hogy gondod van 
a Te Igédre és beteljesíted azt az életemben. 

Ennek az imádságnak a hatalmát kiárasztom a szeretteim, 
elöljáróim és a kegyelem Evangéliumának szolgálói felett is, 
Jézus nevében! Drága Szent Szellem! Kérlek, segíts, hogy ki-
üresíthessem magam és betöltekezhessek veled! Tölts be en-
gem a szent jelenléteddel, hogy megismerhessem a te erődet, a 
te dicsőségedet, a te drága kenetedet! Ámen. 
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EGÉSZSÉGES CSONTOK ÉS CSONTVELŐ 
 

Monda nékem az Úr: Prófétálj e csontok felől 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 bőrrel beborítlak titeket, és adok belé-
tek szellemet, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én va-
gyok az Úr! És adom az én Szellememet belétek, hogy megéled-
jetek és megtudjátok, hogy én, az Úr szóltam és azt meg is cse-
lekedtem. (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 megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azok 
közül, mert az Ő testének tagja vagyok, az Ő testéből és az Ő 
csontjaiból való. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30.)  

Felhasad, mint a hajnal az én világosságom, és meggyógy-
ulásom gyorsan kivirágzik, megigazulásom előttem jár, és az 
Úr dicsősége követ. És vezérel engem az Úr szüntelen, megelé-
gít engem nagy szárazságban is, csontjaimat megerősíti, és 
olyan leszek, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amely-
nek vize el nem fogy. Örül szívem, csontjaim, mint a zöld fű 
virágoznak, és megismerem az Úr kezét az életem felett. (Ésa. 
58,8. 11. 66,14.)  

Uram, hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendez-
zenek csontjaim. (Zsolt. 51,8.)  

Az ízületeim és csontjaim tökéletes rendben működnek, 
mert Jézus élete látható az én testemben. Az Ő testéből való 
tökéletesen egészséges test és az Ő csontjaiból való tökéletesen 
egészséges csontozat vagyok. (2Kor. 4,10.)  

A testem csontjait és ízületeit tökéletesnek nevezem Jézus 
nevében. A csontjaim és ízületeim nem adnak választ a beteg-
ségre, mert az 1Pét. 2,24 igevers szelleme beoltatott a csontja-
imba és ízületeimbe, és teljes életet, egészséget terem. Jézus 
nevében a csontjaim tökéletes csontvelőt termelnek. A csontve-
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lőm tiszta vért termel, amely őrködik 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 lako-
zást vett drága Szent Szellem Isten életével és erejével erősíti és 
eleveníti meg az én halandó csontjaimat is, így testem csontjai 
teljes egészségben virágoznak Isten dicsőségére, Jézus nevé-
ben. (Róm. 8,11.) Ámen. 
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AZ IMMUNRENDSZER MEGERŐSÍTÉSÉRE 
 

Az immunrendszerem Jézus nevében tökéletesen működik. 
Az élet szavainak erejével szólok az immunrendszeremhez. 
Megtiltom a téves és hibás működést. Annak a Szelleme lakik 
bennem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, és ez a Szellem 
Isten életével, erejével és bölcsességével erősíti meg az immun-
rendszeremet, amely őrködik a testem élete és egészsége felett. 
(Róm. 8,11.)  

Az immunrendszerem abban a tökéletes rendben működik, 
ahogy Isten teremtette, mert Jézus élete látható az én testem-
ben. Az Ő testének tagja vagyok, az Ő testéből és az Ő csontjai-
ból való. (2Kor. 4,10. Ef. 5,30.)  

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

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

Isten az élő Igét adta a számba, amelyet én hittel megvallok. 
Amikor ez elhangzik, egy lángoló kard jön elő a számból, amely 
levágja az ellenséget és megfutamítja. (Jer. 1,9. 5,14. 23,29.)  

Én az vagyok, amit Isten a Bibliában mond rólam! Isten 
igazsága vagyok Krisztusban. Jézus Krisztus az Úr az életem 
felett. Isten Szelleme, a Nagyobb, aki bennem lakik, hatalma-
sabb e világ uránál, az ördögnél, és minden problémánál. Ne-
kem mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.  

Győztes vagyok Krisztusban, áldott vagyok Krisztusban, 
gyarapodó vagyok Krisztusban, gyógyulást nyertem Krisztus 
sebei által. Isten dicsősége, békessége és szeretete tölti be a szí-
vemet és a hajlékomat. Megengedem, hogy a szívemben lakozó 
isteni fajta szeretet növekedjen és uralkodjon az életem felett 
és kiáradjon a környezetemre. Ámen. 
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AZ ÉLET MEGERŐSÍTÉSÉRE 
(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 

belső szervem tökéletesen működjön, mert te a Szent Szellem 
temploma vagy. Ezért megparancsolom neked az Úr Jézus 
Krisztus nevében és az Ő szent Igéjében levő erő és hatalom 
által, hogy tökéletes egészségben élj és teljes légy! Atyám, el-
lenállok az ellenség bármilyen formában ellenem érkező táma-
dásának; követelem a testemtől, hogy erős és egészséges le-
gyen, és megerősítem azt a Te Igéddel. Visszautasítom a beteg-
ség bármilyen támadását. (1Kor. 3,16. Ján. 14,13. Jak. 4,7.)  

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

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

Atyám, Te megbocsátottad minden bűnömet, meggyógyítot-
tad minden betegségemet, megváltottad életemet a pusztulás-
tól. Kegyelemmel és irgalmassággal koronázol meg, jóval elégí-
ted meg az én számat, és megújítod az ifjúságomat, mint a sa-
sét. (Zsolt. 103,3–5.)  

Még a vén korban is gyümölcsözővé teszel, a Te erőddel tel-
jes, felkent és zöldellő leszek, hogy hirdethessem, igazságos az 
Úr, az én Kősziklám! (Zsolt. 92,14–15.)  

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

 

ÉTEL MEGÁLDÁSA: Hálát adok neked azért, drága mennyei 
Atyám, hogy te naponta gondoskodsz rólam, és asztalt terítesz 
előttem. Jézus nevében megáldom ételemet és italomat, ami 
megszentelődik a számomra, és én azt hálaadással fogyasztom 
el! (1Tim. 4,4.) Ámen. 
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