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JÉZUS KRISZTUS AZ URAM ÉS MEGVÁLTÓM
(Ima az üdvösségért)

Róma 10,9–10. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr
Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt
a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra,
szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Meg van írva az Igében: ha a szívemben hiszem, hogy
Isten feltámasztotta Jézust a halálból és a hitemről vallást te-
szek; üdvözülök. (Róm. 10,9–10.)
Ezért én megvallom, hogy hiszem, Jézus a Krisztus. Hiszem,
hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hi-
szem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus, legyél az életem Ura. Hiszem, hogy a megváltásod
által kikerültem a sátán uralma alól, az ellenségnek nincs többé
hatalma felettem. Jézus vérében van az én váltságom, minden bű-
nöm eltöröltetett a Bárány vére által. Köszönöm Atyám a meg-
váltó kegyelmedet, végtelen irgalmadat és örökkévaló szeretete-
det. Köszönöm, hogy az Atyám lettél, és én a Te gyermeked lehe-
tek. (Kol. 1,13–14.)
Köszönöm a fiúságot, az örökséget és a szívembe helyezett fog-
lalót, a drága Szent Szellemet. Az eddigi életem, a múltam eltö-
röltetett a Te kegyelmedből, ezért többé nem tekintek vissza. Jé-
zus Krisztusban új teremtmény lettem; Krisztus bölcsességül,
megigazulásul, szentségül és váltságul lett nekem. Ezért Jézus
bölcsessége, igazsága és szentsége az enyém. (2Kor. 5,17. 1Kor.
1,30.)

Kijelentem a három világ: a Menny, a föld és a pokol felé: Jézus
Krisztus lett az én Uram. Őbenne megváltást kaptam a törvény
átka alól, ezért a szellemi halálnak, a betegségnek és a szegény-
ségnek nincs többé hatalma felettem.
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Jézus az én Uram.
Jézus az én Megváltóm.
Jézus az én Gyógyítóm.
Jézus az én Szabadítóm.

Köszönöm Neked drága Mennyei Atyám a megváltásomat, az
örök életemet, mindazt a szellemi áldást, amellyel megáldottál
a Mennyekből az én Uramban, Jézus Krisztusban.
(Ef. 1,3.) Ámen.
Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legye-
nek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; akik nem vérből, sem a testnek aka-
ratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.( János 1,12–13.)

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.(János 3,16.)

Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak,
aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem által-
ment a halálból az életre. (János 5,24.)

Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát
halált soha örökké. (János 8,51.)

És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ra-
gadja őket az én kezemből. (János 10,28.)

Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha
meghal is, él; és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?
(János 11,25–26.)

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten aján-
déka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
(Efézus 2,8–9.)

Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő ir-
galmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem
megújítása által, hogy az Ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az
örök élet reménysége szerint. (Titus 3,5.7. )
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7

IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT

Mennyei Atyám, én a Te gyermeked vagyok, mert hiszem a szí-
vemben, hogy Jézus feltámadt a halálból, és én vallást tettem Jé-
zus Krisztusról, mint életem Uráról és Megváltójáról.

Jézus azt tanította, hogy a Mennyei Atya örömmel adja a Szent
Szellemet mindazoknak, akik kérik Tőle. Ezért Jézus nevében
kérem most Tőled, tölts be, keresztelj meg a Szent Szellemed-
del.

Köszönöm, hogy minden imámat meghallgatod és meg-
válaszolod. Ezért hittel megvallást teszek arról, hogy Szent
Szellemmel beteljesedett keresztény lettem. Ennek jeleként nyel-
veken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést, Jézus
nevében.

Köszönöm Neked Mennyei Atyám, hogy a Szent Szellem örök-
re bennem lakik és velem marad. Atyám, köszönöm a mennyei
erőt, amellyel betöltöttél, felruháztál. (Lukács 24,49.)

Köszönöm az Igazság Szellemét, a Vigasztalót, aki elvezérel
minden igazságra. (János 16,13.) Ámen.
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon
mindörökké. Az igazságnak ama Szellemét: Akit a világ be nem fogadhat, mert
nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és benne-
tek marad. (János 14,16–17.)

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyi-
vel inkább ád a ti Mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik.
(Lukács 11,13.)

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek nékem ta-
núim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek
mind végső határáig. (Csel. 1,8.)

És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelve-
ken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. (Csel. 2,4.)
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Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik
hallgatták e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok,
akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem
ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Is-
tent. (Csel. 10,44–46.)

Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek?
Azok pedig mondának néki: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent
Szellem. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.
És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem őreájuk; és szólnak
vala nyelveken, és prófétálnak vala. (Csel. 19,2. 5–6.)

És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be
Szent Szellemmel. (Efézus 5,18.)

Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent
Szellem által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi
Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. (Júdás 1,20–21.)
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SZÖVETSÉGET KÖTÖTT VELEM AZ ÚR!

Örökkévaló szövetséget kötött velem az Úr, mindennel ellátva
és állandót. Mert az én teljes üdvösségemet és minden kívánsá-
gomat előhozza Ő. (2Sám. 23,5.)

És én ővelük ily szövetséget szerzek, szól az Úr: Szellemem,
amely rajtad megnyugszik, és Igéim, amelyeket szádba adtam, el
nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvá-
nak szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké! (Ésa. 59,21.)

Szövetséget kötött velem az Úr életre és békességre. Igazság tör-
vénye van az én számban, és nem találtatik álnokság az én ajka-
imban; békességben és egyenességben járok Veled Uram, és so-
kakat Hozzád térítek. (Mal. 2,5–6.)

Mert én, az Úr, megadom híven jutalmadat, és örök szövetséget
szerzek veled, és ismeretes lesz magod a népek között, és ivadé-
kod a nemzetek között, akik csak látják őket, felismerik, hogy ők
az Úrtól megáldott magok. (Ésa. 61,8–9.)

Nemzetségről nemzetségre hirdetem a Te hűséges voltodat
az én számmal, mert Te így szólsz Uram: Szövetséget kö-
töttem az én választottammal, megesküdtem az én szolgámnak:
Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nem-
zetségre megépítem a te királyiszékedet. (Zsolt. 89,1. 3–4.)

Örökkévaló szövetséget kötöttél velem Uram, és nem fordulsz
el tőlem és a velem való jótéteménytől, és örvendezel bennem, ha
jót cselekedhetsz velem, és beteljesíted mindazt a jót, amit felő-
lem mondasz. (Jer. 32,40–42.)

A veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsátom a
kútból, amelyben nincs víz. (Zak. 9,11.)

Az Úr, a Mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten. Aki megtart-



ja a szövetséget és irgalmasságot az Őt szeretőknek, és az Ő pa-
rancsolatait megtartóknak. (Neh. 1,5.)

Megtudom és megismerem, hogy az Úr, az én Istenem, Ő
az Isten, a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgal-
masságot ezeríziglen azok iránt, akik Őt szeretik, és az Ő paran-
csolatait megtartják. (5Móz. 7,9.)

Így szól az Úr, az én Istenem: Örökké megtartom néked az én
kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad veled.
(Zsolt. 89,28.)

Az én kegyelmemet nem vonom meg tőled, és az én hűséges vol-
tomban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, és
ami kijött az én számból, el nem változtatom. Megesküdtem az
én szentségemre. (Zsolt. 89,33–35.)

Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de
az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem
szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.
(Ésa. 54,10.)

Ímé, én az én szövetségemet, a békességnek szövetségét adom
neked, és lesz ez tenálad és te utánad az örökkévaló papságnak
szövetsége. (4Móz. 25,12–13.)

És szerzek veletek békességnek szövetségét, örökkévaló szö-
vetség lesz ez veletek; elültetlek és megsokasítlak titeket, és az
én szenthelyemet közétek helyezem örökké. Ezt mondja az Úr,
aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse
azt, Úr az Ő neve. (Ezék. 37,26. Jer. 33,2.)

Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hagy el téged, sem
el nem veszít, sem el nem felejtkezik a szövetségéről, amely fe-
lől megesküdt az Úr. (5Móz. 4,31.)
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Kedves fiam vagy nékem, kényeztetett gyermek. Újra meg-
emlékeztem rólad – mondja az Úr –, az én benső részeim meg-
indultak rajtad, bizony könyörülök rajtad. (Jer. 31,20.)

Eljönnek fiaim – mondja az Úr – együtt, sírva jönnek és mennek
és keresik az Urat, az Ő Istenüket. Sion felől kérdezősködnek, ar-
rafelé fordítják arcukat. Eljönnek és odaadják magukat az Úr-
nak örök szövetségre, amely feledhetetlen. (Jer. 50,4–5.)

És hozzád fordulok és megszaporítlak téged és megsokasítlak té-
ged és szövetségemet megerősítem veled. És az én hajlékomat
közétek helyezem, és meg nem utál titeket az én Lelkem. És kö-
zöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesz-
tek. Én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged az ellenség rabságából,
és összetörtem a te igád szegeit, és egyenesen járatlak téged. (3Móz.
26,9. 11–13.)

Az Úr, az én Istenem az, aki erőt ád nékem a gazdagságnak meg-
szerzésére, hogy megerősítse az Ő szövetségét, amely felől meg-
esküdött. (5Móz. 8,18.)

Gyűjtsétek elém szentjeimet, akik áldozat által szövetséget
kötöttek velem! (Zsolt. 50,5.)

Így szól az Úr: Halljátok e szövetség Igéit, és cselekedjétek azo-
kat! (Jer. 11,6.)

Légy bátor – azt mondja az Úr – légy bátor, és cselekedd az Igét,
mert én veled vagyok. Az Igét, amellyel szövetségre léptem veled,
és az én Szellemem köztetek marad. Ne féljetek! (Agg. 2,4–5.)

Ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szö-
vetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyé-
im; mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok biro-
dalma és szent nép. (2Móz. 19,5–6.)

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövet-
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ségét és bizonyságait megtartják. (Zsolt. 25,10.)
Az Úr Isten kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az Őt
félőkön, és az Ő megigazultsága a fiaknak fiain. Azokon, akik
megtartják az Ő szövetségét, és megemlékeznek az Ő paran-
csolatairól, hogy mindazokat megcselekedjék. (Zsolt.
103,17–18.)

Újjászülettem, és az örök új szövetség tagjává lettem. A minden-
ható Isten szövetséges társa lettem a Krisztus vére által. Isten
hűséges a velem kötött szövetségéhez, és én is az vagyok. Jézus,
az új szövetség örök főpapja az Atya jobbján könyörög értem,
hogy be tudjam teljesíteni az új szövetség királyi parancsolatát:
szeretetben járok mindenkivel, még az ellenségeimmel is. Isten
valamennyi ígérete, amelyet nekem adott Krisztusban, betel-
jesedik az életemben a Szent Szellem segítsége által. Hűséges
szövetségese vagyok Istennek, és sok gyümölcsöt termek az Ő
dicsőségére. Ámen. (Zsid. 7,24–28-
. Jak. 2,8. Ján. 13,34. 14,16.)
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ISTEN IGÉJE ÉLŐ ÉS HATÓ

Az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember,
ami az Úrnak szájából származik. (5Móz. 8,3.)

Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden
Igével, amely Istennek szájából származik. (Mát. 4,4.)

Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Is-
tennek minden Igéjével. (Luk. 4,4.)
Isten Igéje örökké megmarad a Mennyben. (Zsolt. 119,89.)
Magasztallak Uram, mert minden neveden felül felmagasztalád a
Te Igédet. (Zsolt. 138,2.)
Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földből való kohóban
megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. (Zsolt. 12,6.)
Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Ő
mindazoknak, akik benne bíznak. (Zsolt. 18,30.)
Az Istennek minden Igéje igen tiszta, és pajzsa Ő a hozzá fo-
lyamodóknak. (Péld. 30,5.)
Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa Ő
mindeneknek, akik Őbenne bíznak. (2Sám. 22,31.)
Felettébb tiszta a Te beszéded, és a Te szolgád szereti azt.
(Zsolt. 119,140.)

Uram, táplálj engem hozzám illő eledellel. (Péld. 30,8.)
Az emberek cselekedeteinél a Te ajkad Igéjével őrizkedtem az
erőszakosnak ösvényeitől. (Zsolt. 17,4.)
Az Úr szövetséget kötött 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.)
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Az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegy-
vernél, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a ve-
lőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és
szándékait. (Zsid. 4,12.)
Növekedem az Úrban, és az Úr velem van, és egy Igéjét sem
hagyom, hogy a földre essen. (1Sám. 3,19.) Mert az Úr szava igaz,
és minden cselekedete hűséges. Mert Ő szólt és meglett, Ő pa-
rancsolt és előállott. (Zsolt. 33,4. 9.)
Isten Igéje igaz és beteljesedik az életemben. Mert ezt mondja
az Úr Isten: Amit szólok, az a szó meglészen. Nem töröm meg
az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem vál-
toztatom. (Ján. 17,17. Ezék. 12,28. Zsolt. 89,34.)
Megesküdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint
elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém.
(Ésa. 14,24.)

Uram, én engedelmes és hű vagyok a velem való szövetséghez:
Nem engedem, hogy eltávozzon a Te Igéd az én számból, és Te
megesküdtél, hogy megcselekszed azt. Köszönöm, hogy gon-
dod van a Te Igédre, hogy beteljesítsd azt. Istennek minden
Igéje beteljesedik az életemben.
(Ésa. 59,21. Jer. 1,12. Ezék. 12,28.)

Mert így szól az Úr Isten: Az én Igém, amely számból kimegy,
nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és
áldott lesz ott, ahová küldöttem. (Ésa. 55,11.)
Isten Igéje erősen növekedik a szívemben, és nem tér Istenhez
üresen, mert hatalmat vesz az életemben. (Csel. 6,7. Ésa. 55,11. Csel.
19,20.) Ámen.



15

ÍMÉ, AZ ÉN IGÉIMET ADOM A TE SZÁDBA!

És monda nékem az Úr: Embernek fia, figyelmetes légy, és lásd
szemeiddel, és füleiddel halld meg, valamiket én szólok teve-
led. Mikor pedig szólok veled, megnyitom a te szádat, és
mondjad nékik: Így szól az Úr Isten; aki hallja, hallja, aki nem
akarja, nem hallja. (Ezék. 44,5. 3,27.)

Ezért őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy
lássam, mit szól hozzám az Úr, és azt felelem az én panaszom
dolgában. (Hab. 2,1.)

Én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszél-
ned kell és amit cselekedned kell. (2Móz. 4,12. 15.)

És kinyújtá az Úr az Ő kezét, és megilleté számat, és monda né-
kem az Úr: Ímé, az én Igéimet adom a te szádba!
(Jer. 1,9.)

És én adok néked szájat és bölcsességet, melynek ellene nem
szólhatnak, sem ellene nem állhatnak, és fejed egy hajszála sem
vész el. (Luk. 21,15. 18.)

Az Úr Igét ad az én számba, és én azt szólom, amit az Úr ad az
én számba. (4Móz. 23,5. 12.) Az Úrtól van az én nyelvem felelete.
(Péld. 16,1.)

Az Úr Igét ad az én számba, és az Úr, az én Istenem van énve-
lem. (4Móz. 23,15. 21.)

Így szól az Úr, Megváltóm és alkotóm anyám méhétől fogva: Én
vagyok az Úr, aki mindent cselekszem, aki szolgám beszédét be-
teljesítem, és véghez viszem követeim tanácsát. (Ésa. 44,24. 26.)
Gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt. (Jer. 1,12.)



Menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt,
amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok,
hogy megszabadítsalak téged! – mondja az Úr. (Jer. 1,7–8.)

Te azért övezd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik
mindazt, amit én parancsolok néked. Mert ímé, én erősített vá-
rossá, vasoszloppá és ércbástyává teszlek ma téged mind ez
egész földön. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek
meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy meg-
szabadítsalak téged. (Jer. 1,17–19.)

Előttem állasz és olyanná leszel, mint az én szájam. Erős érc-
bástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhet-
nek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédelmezzelek
téged, azt mondja az Úr. És megszabadítlak téged a gonoszok
kezeiből és kimentelek téged a hatalmaskodók markából. (Jer.
15,19–21.)

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

Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlé-
kezett nevemről. Hasonlóvá teszi számat az éles kardhoz, keze
árnyékában rejt el engem, és fényes nyíllá tesz engem, és tegzé-
be zár be engem. És mondá nékem: Szolgám vagy te, akiben én
megdicsőülök. (Ésa. 49,1–3.)

A Szellem kardja: Isten Igéje jön elő az én számból, mely min-
den kétélű kardnál élesebb. (Ef. 6,17. Jel. 19,15. 21. Zsid. 4,12.)
Uram, tedd tűzzé a Te Igédet az én számban, az ellenséget pe-
dig fákká, hogy megeméssze őket. (Jer. 5,14.)

Mert a Te Igéd olyan mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly.
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(Jer. 23,29.)

Én ővelük ily szövetséget szerzek, szól az Úr: Szellemem, amely
rajtad megnyugszik, és Igéim, amelyeket szádba adtam, el
nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod mag-
vának szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké. (Ésa.
59,21.)

Szövetséget kötött velem az Úr életre és békességre. Igazság
törvénye van az én számban, és nem találtatik álnokság az én
ajkaimban; békességben és egyenességben járok Veled Uram, és
sokakat Hozzád térítek. (Mal. 2,5–6.)

Ajkaim őrzik a tudományt, és számból Isten törvénye jön elő,
mivel a Seregek Urának követe vagyok én. (Mal. 2,7.)

Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér,
hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi
azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így
lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üre-
sen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, aho-
vá küldöttem. (Ésa. 55,10–11.)

Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal ar-
ról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint írva
van abban, mert akkor leszek áldott az én útjaimon, és akkor bol-
dogulok. (Józs. 1,8–9.)

Az Úr Isten bölcs nyelvet adott énnékem, hogy tudjam erősíteni
a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserken-
ti fülemet, hogy meghalljam Őt, miként a tanítványok. Az Úr Is-
ten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátat nem
fordítottam. És az Úr Isten megsegít engem, azért nem szégye-
nülök meg. (Ésa. 50,4–5. 7.)

Ezért szemeim nyitva, füleim figyelmeznek, szívem ismerni ta-
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nul, szájam gyorsan és világosan szól. (Ésa. 32,3–4.)
Az Úrnak Szelleme szól énbennem, az Ő beszéde előjön az én
nyelvem által. (2Sám. 23,2.)
Csepegjen az Úr tanítása számból, mint eső; hulljon mint har-
mat az Úr beszéde; mint langyos zápor a zsenge fűre, s mint per-
metezés a pázsitra! (5Móz. 32,2.)

Az én számat bölcsen nyitom meg, és kedves tanítás van
nyelvemen. (Péld. 31,26.)

Az Isten előtt a Krisztusban szólok a szentek épülésére. Tisz-
tán, sőt Istenből szólom Isten Igéjét Isten előtt a Krisztusban.
(2Kor. 12,19. 2,17.)

Én az Istenből való Szellemet kaptam a szívembe, hogy meg-
ismerjem azokat, amiket Isten kegyelemben ajándékozott nekem.
Ezeket szólom is, nem emberi bölcsesség tanította szavakkal,
hanem a Szellem tanításaiban, szellemiekhez szellemieket kap-
csolva. (1Kor. 2,12–13.)

A Szent Szellem azon órában megtanít engem, mit kell monda-
nom. Megadatik nékem abban az órában, mit mondjak. Mert
nem én vagyok, aki szólok, hanem az én Atyámnak Szelleme az,
aki szól énbennem. Nem aggodalmaskodom előre, hogy mit
szóljak, és nem gondolkodom, hanem ami adatik nékem abban
az órában, azt szólom; mert nem én vagyok, aki szólok, hanem a
bennem lakozó Szent Szellem. (Luk. 12,12. Mát. 10,19–20. Márk 13,11.)

Mert én nem magamtól szólok; hanem az Atya, aki küldött en-
gem, Ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszél-
jek. (Ján. 12,49.)
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AZ IGÉT JELEK ÉS CSODÁK KÖVETIK

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

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor az Isten ama kegyel-
méért, mely nékem a Krisztus Jézusban adatott, mivelhogy min-
denben meggazdagodtam Őbenne, minden beszédben és min-
den ismeretben. (1Kor. 1,4–5.)

Az én beszédem és az én prédikálásom Szellemnek és erőnek
megmutatásában áll. (1Kor. 2,4.)

Prédikálok oly beszédekkel, melyekre a Szent Szellem tanít.
(1Kor. 2,13.)

Bátran prédikálok az Úrban, aki bizonyságot tesz az Ő ke-
gyelmének beszéde mellett, és adja, hogy jelek és csodák történ-
jenek az én kezeim által. (Csel. 14,3.)

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

Az Isten előtt a Krisztusban szólok a szentek épülésére. Tisz-
tán, sőt Istenből szólom Isten Igéjét Isten előtt a Krisztusban.
(2Kor. 12,19. 2,17.)

Én az Istenből való Szellemet kaptam a szívembe, hogy meg-
ismerjem azokat, amiket Isten kegyelemben ajándékozott nekem.
Ezeket szólom is, nem emberi bölcsesség tanította szavakkal,
hanem a Szellem tanításaiban, szellemiekhez szellemieket kap-
csolva. (1Kor. 2,12–13.)

Adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal
ismertessem meg az Evangélium titkát, hogy bátran szóljak ar-
ról, amiképpen kell szólanom. (Ef. 6,19–20.)



Velem együtt tesz bizonyságot az Úrról az én Istenem,
jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Szellem
közléseivel az Ő akarata szerint. (Zsid. 2,4.)

Hatalmad által add a Te szolgádnak, hogy teljes bátorsággal szól-
jam a Te beszédedet, a Te kezedet nyújtsd ki gyógyításra, és
add, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent Fiadnak, Jézus-
nak neve által. (Csel. 4,29–30.)

Szent Szellemmel, hittel, erővel és bölcsességgel teljes vagyok,
ezért senki sem állhat ellen a bölcsességnek és a Szent Szel-
lemnek, amely által szólok. Az Úr nagy csodákat és jeleket cse-
lekszik a nép között. (Csel. 6,3. 5. 8. 10.)

Hatalmat adott nekem az Úr, hogy kígyókon és skorpiókon ta-
podjak, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat ne-
kem. (Luk. 10,19.)

Jézus hatalmat adott nekem a tisztátalan szellemek felett, hogy
kiűzzem azokat, és gyógyítsak minden betegséget és minden erő-
tlenséget. (Mát. 10,1.)

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

Imádkozom, hogy az Isten nyissa meg előttem az Ige ajtaját,
hogy szólhassam a Krisztus titkát, hogy nyilvánvalóvá tegyem
azt úgy, amint nékem szólnom kell. (Kol. 4,3–4.)

És az Isten Igéje növekedik; és sokasodik nagyon a tanítványok
száma, és nagyon sokan követik a hitet. (Csel. 6,7.)

Növekedik és terjed az Úrnak Igéje az egész országban. Az
Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz.
(Csel. 12,24. 13,49. 19,20.)

Mikor szólom az Igéket, leszáll a Szent Szellem mindazokra,
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akik hallgatják e beszédet, és kitöltetik a Szent Szellem aján-
déka. (Csel. 10,44.)
Krisztus cselekszik általam szóval és tettel, jelek és csodák ere-
je által, az Isten Szellemének ereje által. (Róm. 15,18–19.)
Ha szólok, mintegy Isten Igéit szólom, ha szolgálok, azzal az
erővel szolgálok, amelyet Isten ád: hogy mindenben dicsőíttes-
sék az Isten a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom
örökkön örökké! Ámen. (1Pét. 4,11.)
Prédikálok, és az Úr együtt munkál énvelem, és megerősíti az
Igét a jelek által, amelyek követik. (Márk 16,20.)

Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem,
hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem. (Luk. 4,18.)
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak csele-
kedeteit. (Zsolt. 118,17.)

Az Úr mellém áll és erőt önt belém, megerősít engem, hogy ál-
talam az igehirdetés teljességre jusson, és meghallják a nemze-
tek mind; és kiragadott az oroszlán szájából. Kiragad engem az
Úr a gonosz minden munkájából, és megment az Ő mennyei or-
szágára. (2Tim. 4,17–18.) Ámen.



A JÓ PÁSZTOR URALKODÁSA

Így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat,
és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozó-
dik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; így tu-
dakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden hely-
ről, ahova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján. Kihozom
őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem
őket az ő földjükre, és legeltetem őket Izrael hegyein. Én ma-
gam legeltetem nyájamat, és én nyugosztom meg őket, ezt
mondja az Úr Isten; az elveszettet megkeresem, az elűzöttet
visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősí-
tem; és legeltetem őket igazsággal. (Ezék. 34,11–16.)

És állítok föléjük egyetlenegy Pásztort, hogy legeltesse őket.
Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenük, és az én szolgám, Dávid,
fejedelem közöttük. Én, az Úr mondtam. És megismerik, hogy
én, az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és ők népem, Izrael háza.
Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek
vagytok, én pedig Istenetek. (Ezék. 34,23–24. 30–31.)

Könyörültem szent nevemért, ezt mondja az Úr Isten: Nem
érettetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én szent nevemért,
és megszentelem az én nagy nevemet, és megtudják a pogá-
nyok, hogy én vagyok az Úr, mikor megszentelem magamat
rajtatok az ő szemük láttára. (Ezék. 36,21–23.)

És fölveszlek titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek tite-
ket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
Nem tiérettetek cselekszem, ezt mondja az Úr Isten, tudtotokra
legyen! (Ezék. 36,24. 32.)

Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izrael fiait a pogá-
nyok közül, akik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfe-
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lől, és beviszem őket az ő földjükre. Egy néppé teszem őket azon
a földön, Izraelnek hegyein, és egyetlenegy Király lesz mindnyá-
juk királya, és nem lesznek többé két néppé. Megtisztítom őket,
és lesznek nékem népem és én leszek nékik Istenük. És az én
szolgám, Dávid lesz a király őrajtuk, s egy pásztora lesz mind-
nyájuknak; és az én törvényeim szerint járnak, s parancsolatai-
mat megőrzik és megcselekszik. És szerzek velük békességnek
szövetségét, örökkévaló szövetség lesz ez velük; elültetem és
megsokasítom őket, és az én szenthelyemet közéjük helyezem
örökké. És az én lakhelyem velük lesz, és leszek nékik Istenük
és ők nékem népem. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok
az Úr, aki megszentelem Izraelt, mikor szenthelyem közöttük
lesz mindörökké. (Ezék. 37,21–28.)
Azért így szól az Úr Isten: Most már hazahozom Jákób foglya-
it, és megkegyelmezek Izrael egész házának, s féltő szerelemre
gyulladok szent nevemért. És elfelejtik gyalázatukat és minden
vétküket, amellyel vétkeztek ellenem, mikor laknak földjükön bá-
torságosan, és őket senki sem rettegteti. Mikor visszahozom őket
a népek közül, és egybegyűjtöm őket ellenségeik földjeiről, akkor
megszentelem magamat bennük sok nép szemeláttára. És töb-
bé el nem rejtem orcámat tőlük, mivel kiöntöttem Szellememet
Izrael házára, ezt mondja az Úr Isten. (Ezék. 39,25–29.)
Meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat,
hogy visszahozzalak titeket e helyre. Mert én tudom az én gon-
dolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr;
békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos
véget adjak néktek. (Jer. 29,10–11.)
És azon a napon, azt mondja a Seregek Ura, letöröm majd a
gonosz igáját a te nyakadról, köteleidet leszaggatom,
és nem szolgálnak többé idegeneknek. Hanem szolgálnak az Úr-
nak, az ő Istenüknek, és Dávidnak, az ő Királyuknak, akit fel-



támasztok nékik. Te azért ne félj, oh én szolgám Jákób, azt mond-
ja az Úr, se ne rettegj Izrael; mert ímhol vagyok én, aki megsza-
badítlak téged a messze földről, és a te magodat az ő fogságának
földjéből; és visszatér Jákób és megnyugoszik, és bátorságban
lesz, és nem lesz, aki megháborítsa. Mert veled vagyok én, azt
mondja az Úr, hogy megtartsalak téged. (Jer. 30,8–11.)
Egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt
mondja az Úr. A város felépíttetik az ő magas helyén, és a palota
a maga helyén marad. És hálaadás és öröm szava jön ki belőlük,
és megsokasítom őket és meg nem kevesednek, megöregbítem
őket és meg nem kisebbednek. És az ő fiai olyanok
lesznek, mint eleintén, és az ő gyülekezete erősen megáll az én
orcám előtt, de megbüntetem mindazokat, akik nyomorgatták
őt. És magamhoz bocsátom őt, hogy közeledjék hozzám, mert
kicsoda az, aki szívét arra hajtaná, hogy hozzám jöjjön, azt
mondja az Úr. Népemmé lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek.
(Jer. 30,16–22.)

Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől
megmenekedett nép, az Isten őelőtte menvén, hogy megnyug-
tassa őt, az Izraelt. Mert örökkévaló szeretettel szerettelek té-
ged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. (Jer.
31,2–3.)

Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh Izrael leánya. Ímé, én el-
hozom őket észak földjéből, és összegyűjtöm őket a földnek
széleiről, mint nagy sereg jönnek ide vissza. Siralommal jönnek
és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyásai mel-
lett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izrael-
nek. Aki elszórta az Izraelt, Ő gyűjti őt össze, és megőrzi, mint
a pásztor a maga nyáját. Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és
kimentette a nálánál erősebbnek kezéből. És eljönnek és énekel-
nek a Sion ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, ju-
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hok és barmok nyája felé, és életük olyan lesz, mint a megöntö-
zött kert, és nem bánkódnak többé. És a papok lelkét megelégí-
tem kenettel, és az én népem eltelik javaimmal, azt mondja
az Úr. (Jer. 31,4. 7–14.)

Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól,
mert meglesz a te cselekedetednek jutalma. Jövendődnek is jó
reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajönnek az
ő határaikra. Kedves fiam nékem Efraim, kényeztetett gyermek.
Valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem őróla, az én
benső részeim megindultak őrajta, bizony könyörülök rajta,
azt mondja az Úr! (Jer. 31,16–17. 20.)

Ímé, eljönnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kö-
tök az Izrael házával és a Júda házával. Ez lesz az én szövet-
ségem: megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg
nem emlékezem. (Jer. 31,31. 34.)

És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem
féljenek, hogy jól legyen dolguk, nékik és az ő fiaiknak őutá-
nuk. És örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok
el tőlük és a velük való jótéteménytől, és az én félelmemet adom
az ő szívükbe, hogy el ne távoz-zanak tőlem. És örvendezek ben-
nük, ha jót cselekedhetem velük és biztosan beplántálhatom
őket e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel. (Jer. 32,37–41.)

Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt,
hogy megerősítse azt, Úr az Ő neve. (Jer. 33,2.)

Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom
őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság bőségét. És
visszahozom Júdát és Izraelt a fogságból, és felépítem őket, mint
azelőtt. És megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vét-
keztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel
vétkeztek ellenem. Ezt mondja az Úr: Hallatszani fog még e he-
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lyen, amely felől ti ezt mondjátok: Pusztaság ez, örömnek szava
és vigasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és
azoknak szava, akik ezt mondják: Dicsérjétek a Seregek Urát,
mert jó az Úr, mert az Ő kegyelme örökkévaló; akik hálaál-
dozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét a
fogságból, mint annak előtte, azt mondja az Úr. Megbizonyítom
az én jó szómat, amelyet az Izrael házának és a Júda házának
szóltam. (Jer. 33,6–8. 10–14.)
Azokban a napokban és abban az időben sarjasztok Dávidnak
igaz Sarjadékot, és jogot és igazságot szerez e földön. Azokban
a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Je-
ruzsálem, és így hívják majd őt: Az Úr a mi Megigazulásunk.
(Jer. 33,15–16.)

És visszaviszem az Izraelt az ő lakhelyére. Azokban a napokban és
abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de
nem lesz; a Júda vétkei, de nem találtatnak, mert kegyelmes le-
szek azokhoz, akiket meghagyok. (Jer. 50,19–20.) Ámen.
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A SZERETET GYŐZELMÉBEN JÁROK

Mennyei Atyám, Jézus nevében köszönöm Neked, hogy Isten-
nek szerelme kitöltetett a szívembe a Szent Szellem által, akit
adtál nekem. Megtartom és megőrzöm a Te Igédet 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 ter-
mek 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
Jézust. (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 ma-
gam, hogy szeretetben járok. Hosszútűrő, türelmes és kedves va-
gyok mindenkivel. Az irigység, féltékenység, kérkedés, dicsek-
vés szelleme eltávozott tőlem. Nem tekintem magamat többre,
mint ami vagyok a Te kegyelmedből. Az én szeretetem egyre job-
ban és jobban bővölködik a Te ismeretedben és minden értelmes-
ségben, 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 tanítványa
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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 utamon.
Köszönöm Neked Atyám, hogy előre felkészíted a szíveket a Te
szereteted befogadására. Tudom, hogy ezek a szeretetmagok a
Te csodálatos szeretetedet fogják megteremni azokban a szí-
vekben, ahová Te adod. (Ján. 13,34. 1Kor. 3,6–7.)
Atyám, köszönöm Neked, hogy az emberek áldásokban
részesülnek az életem és szolgálatom által, ahogy én a Te sze-
retetedben és bölcsességedben járok.
A szívemben mélyen gyökeret vert a szeretet, és biztonságban va-
gyok, mivel Te velem vagy, és semmi sem tud elszakasztani en-
gem a Te szerelmedtől, mely van az én Uramban, Jézus Krisztus-
ban. (Ef. 3,17–18. Róm. 8,31. 38–39.)
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ŐRKÖDÖM A KIMONDOTT SZAVAIM FELETT

Szent Atyám, ma elkötelezem magam Neked, Jézus szent nevé-
ben, hogy elfordulok az ostoba, üres beszédtől, a buta szavaktól,
a helytelen és rossz megvallásoktól, amelyek ellenkeznek az igazi
benső valómmal. A Te Igéd szerint a nyelv az, ami megszeplősíti
és beszennyezi a testet. A nyelv tűz, a gonoszságnak 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 nyel-
vem felett, és a szavaimat – mielőtt kimondom – megvizsgálom
az Ige tükrében. Elhatároztam, hogy a pokol az én nyelvemet
nem fogja lángra lobbantani.

Visszavonom, visszautasítom és megbánom minden szavam,
amelyet valaha is kimondtam Ellened Istenem, a Te akaratod és
munkád ellen. Eltörlöm az erejét a kimondott hitetlen szavaim-
nak, 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 ve-
zeti. 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, határozatlan
vagy tétova. (Péld. 4,24. Ef. 4,27. Jak. 1,6.)

Atyám, a Te Igéd az első helyen áll az életemben. A Te szavaid
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szellem és élet a számomra. Hagyom, hogy az Ige gazdagon la-
kozzék bennem minden bölcsességben. Isten képességei ben-
nem megnyíltak az én szavaim és Isten Igéje által. Én kimondom
a számmal a Te Igédet. A Te Igéd élő valóság bennem. Te élsz
és munkálkodsz bennem.
Ezért büszkén és bátran kimondom, hogy az én szavaim a hit, az
erő, a szeretet és az élet szavai. A kimondott szavaim jó dolgo-
kat teremnek az életemben és mások életében is. Mivel én a Te
Igédet választottam, egyben a Te akaratodat is elfogadom az éle-
temben, és a Te szavaid erejével akarom beteljesíteni a Te akara-
todat Jézus nevében. (Ján. 6,63. Kol. 3,16.)
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IMA A HÍVŐK BŰNBOCSÁNATÁÉRT

Atyám, Jézus nevében elkötelezem magam, hogy békességben
és harmóniában élek, nem csak a Jézus Krisztus Testéhez tarto-
zó keresztény testvéreimmel, hanem családtagjaimmal, szomszé-
daimmal, munkatársaimmal és barátaimmal is. (Róm. 12,18. 10.)

Elengedem magamtól a keserűség, a harag, az irigység, a viszá-
lykodás, 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
tisztátalanságtól, 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
ártatlanul 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 elle-
nem és megbántottak engem. Én is megbocsátok nekik és elfe-
lejtem az elszenvedett rosszat. A Te irgalmaddal, kegyelmeddel
és szerető jóságoddal és segítő jobboddal legyél feléjük.
(Márk 11,25. Ef. 4,32.)

Ettől a perctől fogva az a cél vezérel, hogy mindenkivel szeretet-
ben járjak, ahogy azt Jézus meghagyta nekem. A békesség útját
keresem minden ügyemben, és a Te tetszésed szerint viselkedem
mindenkivel szemben. (Ján. 13,34.)
Tudom, hogy újra szeplőtelen vagyok Előtted (1Ján. 1,7. 2,2.), és
hálát adok Neked, hogy meghallgatod és megválaszolod az én
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könyörgéseimet és imáimat. (1Pét. 3,12.)
Azt mondod az Igédben, hogy a Te szerelmed kitöltetett
az én szívembe a Szent Szellem által, kit nekem adtál.
Hiszem, hogy e szeretet kisugárzik és eljut minden ismerősöm
szívébe és életébe, bővölködik a megigazulás gyümölcseiben. A
Te Igéd és szereteted százszoros termést hoz a Te di-
csőségedre, 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 víz-
nek fürdőjével az Ige által. (Ef. 5,25–26.)
Köszönöm Atyám, hogy bizalommal léphetek be a Szentélybe
Jézus vére által, hogy Hozzád járulhatok igaz szívvel, hitnek
teljességével, mert a szívem megtisztult a bűnnel terhelt lel-
kiismerettől. (Zsid. 10,19. 22.)
Köszönöm Atyám, hogy Jézus vére által és a Szent Szellem
megszentelése által ismét szeplőtelenül, szentül és fedd-hetetle-
nül állhatok Előtted. Így szent kezeimet felemelve hálát adok
Neked. Fogadd el hódolatomat, hálaadásomat és imádatomat,
Abba, Atyám, Jézus nevében. (Ef. 5,27. Kol. 1,22. 1Pét. 1,2. 1Tim. 2,8. )
Ámen.
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AZ ÉN BŰNEIM MEGBOCSÁTTATTAK AZ Ő NEVÉÉRT

És ez nékik az én szövetségem – szól az Úr, midőn eltörlöm az
ő bűneiket. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bű-
neikről 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 el-
törlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef. 1,7.)

Krisztusban van az én váltságom az Ő vére által, bűneimnek el-
törlése. (Kol. 1,14.)

Jézus egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával el-
törölje a bűnt. (Zsid. 9,26.)

Jézus egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Is-
tennek jobbjára. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökélete-
sekké tette a megszentelteket. (Zsid. 10,12. 14.)

Az Úr Jézus az én bűneimért halálra adatott, és feltámaszta-
tott az én megigazulásomért. (Róm. 4,25.)

A Krisztus meghalt az én bűneimért az Írások szerint, és elte-
mettetett; 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, hogy én Is-
ten igazsága legyek Őbenne. (2Kor. 5,21.)



Nincsen semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok,
nem test szerint, hanem Szellem szerint járok. Mert a Jézus
Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított
engem a bűn és a halál törvényétől. (Róm. 8,1–2.)

Jézus Önmagát adta az én bűneimért, hogy kiszabadítson en-
gem e jelenvaló 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 ha-
landó testemben, nem engedek a test kívánságainak. Odaszá-
nom magamat az Istennek, mint aki a halálból életre keltem, és
az én tagjaimat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a
bűn énrajtam nem uralkodik; mert nem vagyok törvény alatt,
hanem kegyelem alatt. Felszabadultam a bűn alól, és a megiga-
zultság szolgájává lettem. Felszabadultam a bűn alól, szolgá-
jává lettem pedig az Istennek. (Róm. 6,7–14. 18. 22.)

Jézus az én bűneimet maga vitte fel testében a fára, hogy a bű-
nöknek meghalván, az igazságnak éljek: akinek sebeivel gyógy-
ultam meg. (1Pét. 2,24.)

Jézus azért jelent meg, hogy az én bűneimet elvegye; és Őben-
ne 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, kegyelem-
ből tartattam meg. És Vele együtt feltámasztott és Vele együtt
ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: hogy megmutas-
sa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gaz-
dagságát hozzám való jóságából a Krisztus Jézusban. (Ef.
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2,4–7.)

Engem, ki halott voltam a bűnökben, megelevenített együtt
Ővele, megbocsátván minden bűnömet. (Kol. 2,13.)
Jézus engem bűneimtől megtisztítván, leült a Felségnek jobbjá-
ra a Magasságban. (Zsid. 1,3.)
A világosságban járok, amint Ő maga a világosságban van, így
közösségem van a szentekkel, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiá-
nak vére megtisztít engem minden bűntől. (1Ján. 1,7.)
Ha vétkezem, van Szószólóm az Atyánál, az Igaz Jézus
Krisztus. Ő engesztelő áldozat az én vétkeimért; de nemcsak
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, megbocsátja bűneimet, és megtisztít 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 elsőszü-
lött, és a föld királyainak fejedelme. Aki engem szeretett, és
megmosott engem az én bűneimből az Ő vére által. (Jel. 1,5.)

Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát ál-
dozta fel ártatlanul az Istennek: megtisztítja az én lelkiisme-
retemet a holt cselekedetektől, hogy szolgáljak az élő Isten-
nek. (Zsid. 9,14.) Ámen.



AZ ÚR PERLI MEG ÜGYEMET

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 elragadja. (Péld.
22,23.)

Uram, Te örökké trónolsz, ítéletre készítetted el a Te székedet, és
Te megítéled a világot igazsággal, törvényt teszel a népeknek
méltányosan. (Zsolt. 9,7–8.)

Kelj fel Uram, emelkedjél fel, serkenj fel mellettem, Te, aki pa-
rancsolod az ítéletet. (Zsolt. 7,6.)
Uram, a Te ítéleteidet add a királynak, és a Te igazságodat a ki-
rály fiának. (Zsolt. 72,1.)

Az Úr ítél meg engem. Bírálj meg engem Uram, az én igazsá-
gom és ártatlanságom szerint! Szűnjék meg a gonoszok rossza-
sága és erősítsd meg az igazat. (Zsolt. 7,8–9.)

Uram, Te Király vagy mindenha és mindörökké; a szívem kí-
vánságát meghallgatod, oh Uram! Megerősíted szívemet, füle-
iddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy nékem, hogy többé ne ret-
tentsen a gonosz. (Zsolt. 10,16–18.) Az Úr perli meg lelkemnek pe-
rét, az Úr megváltja életem. (JerSir. 3,58.)

Közel van, aki engem megigazít, ki perel énvelem. Az én Meg-
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váltóm erős, Seregek Ura az Ő neve; bizonnyal felveszi az én pe-
remet, hogy megnyugtassa e földet, és az ellenséget megrettentse.
(Ésa. 50,8. Jer. 50,34.)

Örökkévaló szövetséget kötött velem az Úr, mindennel ellátva
és állandót. Mert az én teljes üdvösségemet és minden kíván-
ságomat előhozza Ő. (2Sám. 23,5.)

Uram, a velem való szövetségnek véréért hozd meg ítéletemet.
(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 vé-
gez felőlem. Elküld a Mennyből és megtart engem, meggyaláz-
za az engem elnyelőt. Kegyelmedet és igazságodat rendeld ki,
azok őrizzenek engem.(Zsolt. 57,1–3. 61,7.)

Ne örülj én ellenségem, mert felkelek, ha még a sötétségben ül-
nék 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 ellenségemet;
Izrael királya, az Úr közöttem van, nem látok többé gonoszt. (Sof.
3,15.) Tanácskoznak ellenem, de haszontalan lesz, beszédet beszél-
nek ellenem, de nem áll meg, mert maga az Isten 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 min-
den nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztat az Úr; 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 kijő, és mint hadakozó felkölti haragját, ki-
ált, sőt rivalg és ellenségeimen erőt vesz. (Ésa. 42,13.)
Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek
ellenem, semmivé lesznek és elvesznek, akik velem perleked-
nek. Keresem őket és meg nem találom a velem versengőket;
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.)

Megigazulás által vagyok erős, nem gondolok a nyomorral, mert
nincsen mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzám. És
ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem Tőled lesz Uram. Aki
ellenem összegyülik, 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, fölkented segítségére;
szétzúzod a főt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az alap-
jait. (Hab. 3,13.)
Az Úr megszabadít a fegyvertől, a gonoszok szájától és az erős-
nek kezéből, hogy legyen reménységem, és a hamisság befogja
az ő száját. (Jób 5,15–16.)

Isten könyörül rajtam és megszabadít engem, mert vált-
ságdíjat talált értem! Imádkozom Hozzád Istenem, és Te ke-
gyelmedbe veszel, hogy nézhessem a Te színed nagy örömmel,
és visszaadtad az igazságomat. Ezért az egész valóm a világos-
ságot nézi, világolok az élet világosságával.
(Jób 33,24–26. 28. 30.)
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Helyet is szereztem neked, és ott elplántáltalak, hogy lakozz a te
helyedben, és többé helyedből ki nem mozdítanak, és az álnok-
ság fiai nem fognak nyomorgatni többé, mert békességet szerez-
tem 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
Isten számomra rendelt. (Zsid. 9,20.)

Mert meg van írva: Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek 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, te-
gyen bizonyságot a megváltásomról a Szent Szellem ereje által,
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 meg-
hintésnek véréhez, mely Isten kegyelméből bizonyságot tesz a
megváltásomról. (Zsid. 12,24.)
Győztes vagyok a Bárány vére által és a bizonyságtételem sza-
vai által. (Jel. 12,11.) Ámen.



A HAMISSÁG BEFOGJA AZ Ő SZÁJÁT

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 megcsúfolod
őket. Uram, Te szólsz nékik haragodban, és megrettented őket
gerjedelmedben. (Zsolt. 2,2–5.)
Uram, a Te karod hatalommal teljes, a Te kezed erős, a Te jobbod
méltóságos. Igazság és jogosság a Te királyi székednek alapja;
kegyelem és hűség jár a Te orcád előtt. A Te orcádnak vilá-
gosságánál 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 az Úr keze, sőt az Úr karja erősít meg
engem, nem nyomhat el engem az ellenség, és a gonosz ember
sem nyomorgathat meg engem, mert előttem ront-ja meg az Úr
az én szorongatóimat, és veri meg az én gyűlölőimet. És velem
van az Úr hűsége és kegyelme, és az Úr nevével magasztal-
tatom 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 felül emeled fejemet ellenségeimen, és én a Te sátorod-
ban örömáldozatokkal áldozom, éneklek és zengedezek
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.)
Míly túláradó a Te jóságod, amelyet fenntartasz a Téged félők-
nek, és megbizonyítasz a Benned bízókon az embernek fiai előtt.
Elrejtesz engem a Te orcádnak rejtekében az emberek zendülései
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elől, sátradban őrzöl engem a perpatvarkodó nyelvektől.
Áldott legyél Uram, mert csodálatossá tetted kegyelmedet raj-
tam, 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 nyel-
vet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz, ez az Úr szolgáinak
öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. (Ésa. 54,15. 17.)

Az Úr megőrzi kegyeltjeinek életét, a gonoszok kezéből meg-
szabadítja őket. (Zsolt. 97, 10.)

Az igazak segítsége pedig az Úrtól van; Ő az ő erősségük a
háborúság 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 harcolókkal.
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 erőszakossággal,
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 fájdalmat, hogy kezedbe vedd
azt. Terád hagyom magam, mert Te vagy segítségem. Uram, Te
vagy a király mindenha és mindörökké! Kívánságomat meghall-
gatod, 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 lás-
sanak igazat. Mutasd meg csodálatos kegyelmedet, aki megsz-
abadítod 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;
ellenségeim elől, akik lelkendezve vesznek körül engem, és
szájukkal kevélyen szólnak elle-nem. Kelj fel, oh Uram, szállj
szembe ellenségeimmel, szabadítsd meg életemet a gonosztól
fegyvereddel. Én pedig megigazultságban nézem a Te orcá-
dat, megelégszem a Te ábrázatoddal, midőn felserkenek. (Zsolt.
17,2. 7. 8. 10. 13. 15.)

Szabadíts meg engem az én ellenségeimtől, Istenem; a reám
támadóktól ments meg engem. Ímé, szájukkal csácsognak,
ajkaikon szabják 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 enge-
di 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 hazu-
gok szája. (Zsolt. 63,11.)

Én a Mindenhatóhoz folyamodom, az Istenre bízom ügyemet.
Aki hatalmas, végére mehetetlen dolgokat művel és csodákat,
amiknek száma nincsen. Az alázatosokat felmagasztalja, és
semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik
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
befogja az ő száját. A nyel-vek ostora elől elrejt engem, és
nem kell félnem, hogy a pusztulás rám következik. A pusztulást

42



43

és éhínséget nevetem, és a fenevadaktól sem félek, mert a mezőn
való kövekkel is szövetségem van nékem, és a mezei vad is
békességben van velem. Megtudom, hogy békességben van az
én sátorom, és hiány nélkül való az én hajlékom.(Jób 5, 8. 9. 11.
12. 13. 15. 16. 21–24.)

Atyám, áldalak Téged a Te igazságodért, amellyel felruháztál
engem, és örvendezik a szívem, hogy megesküdtél nekem, így
szólván: Egy ellened készült fegyver sem lesz jó-szerencsés, és
minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az
Úr szolgáinak öröksége, és az ő igaz-ságuk, mely 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



IMA KRISZTUS VÉRÉRŐL

Drága Mennyei Atyám! Jézus szent nevében Eléd jövök imádság-
ban. Hálát adok Neked, hogy megigazultam a Te kegyelmedből a
Krisztus Jézusban való váltság által, akit eleve elrendeltél engesz-
telő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy megmutasd a Te igaz-
ságodat, mert hosszútűrésedből elnézted a korábbi időkben
elkövetett bűnöket. (Róm. 3,24–25.)

Minekutána azért most megigazultam Krisztus vére által, sokkal
inkább megmenekülök a haragtól Őáltala. Megbékéltem Istennel
az Ő Fiának halála által. (Róm. 5,9–10.)

Jézus Krisztusban van az én megváltásom az Ő vére által, a
bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef.
1,7.)

Megszentel Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által
Önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja az én lelki-
ismeretemet a holt cselekedetektől, hogy szolgáljak az élő Isten-
nek. (Zsid. 9,14.)

A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy
pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, kész-
ségessé tesz engem minden jóra, hogy cselekedjem az Ő akara-
tát. (Zsid. 13,20–21.)

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

Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattam meg, ha-
nem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a
Krisztusén. (1Pét. 1,18–19.)
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Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít engem min-
den bűntől. (1Ján. 1,7.)
Bizodalmam van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által.
(Zsid. 10,19.) Ezért drága Jézusom, belépek a Mennyei szentélybe a
meghintés vére által és Hozzád járulok, mint az új szövetség
közbenjárójához. Úr Jézus, Hozzád járulok és a meghintésnek
véréhez. (Zsid. 12,22–24.)

A meghintés vére által megszentelve, megigazultan állok Előtted
Mennyei Atyám. Bizalommal járulok Eléd, a kegyelem és irgalom
királyi trónja elé. (Zsid. 4,16.) Meghajtom térdeimet Előtted, Men-
nyei Atyám, mint az én Uram Jézus Krisztus Atyja előtt. (Ef. 1,14.)
Hálával teljes a szívem, hogy Eléd hozhatom szívem minden kí-
vánságát.

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

Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a Mennyben az
igazságról, hogy legyőztem a világot: Az Atya, az Ige és a Szent
Szellem. (1Ján. 5,7.)

És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön a megvál-
tásomról: a Szellem, a víz és a vér. (1Ján. 5,8.)

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

A meghintés vére tesz bizonyságot a Szent Szellem által e terü-
let teljes és tökéletes megváltásáról. (1Ján. 5,8.)



Jézus Krisztus szent vére alá helyezem magam, és meghúzom a
drága, szeplőtelen, védelmező, oltalmazó vér vonalát magam,
a gyermekeim, a szeretteim és az egész gyülekezet körül. Az el-
lenség ezt a területet nem érintheti, lábát erre a földre nem tehe-
ti, mert ez a terület Istenhez tartozik, melyet drága véren vásá-
rolt meg. Megtiltom az ellenségnek, hogy a védelem vonalán be-
lülre tegye a lábát, megtiltom minden cselvetését és gonosz mun-
káját. Életem minden lépését, be- és kijövetelemet, gyermekei-
met, családomat és minden javamat ezen szent vér vonalával ve-
szem körbe Jézus nevében. (2Móz. 12,7. 12. 22–23.) Győztes vagyok
a Bárány vére által és a bizonyságtételem szavai által. Ámen.
(Jel. 12,11.)

Igyatok ebből mindnyájan; mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére,
amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. (Máté 26,28.)

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

Hasonlóképpen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E
pohár amaz új szövetség az én véremben, mely tiérettetek kiontatik. És
haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az Ő verítéke olyan
vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. (Lukács 22,20. 44.)

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik
és én is abban. (János 6,56.)

Mikor pedig Jézushoz értek és látják vala, hogy Ő már halott, nem
törték meg az Ő lábszárait, hanem egy a vitézek közül dárdával döfte
meg az Ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból. (János 19,33–34.)

Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent
Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten Gyülekezetének legeltetésére,
melyet tulajdon vérével szerzett. (Csel. 20,28.)

Megigazulván ingyen az Ő (Isten) kegyelméből a Krisztus Jézusban való
váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő véré-
ben, hit által, hogy megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűréséből
elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket. (Róma 3,24–25.)
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Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább
megmenekülünk a haragtól Őáltala. (Róma 5,9.)

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

Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt
mondván: E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt csele-
kedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. (1Kor. 11,25.)
Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése
az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef. 1,7.)
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel-
valókká lettetek a Krisztus vére által. (Ef. 2,13.)
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő
szerelmes Fiának országába; akiben van a mi váltságunk az Ő vére által,
bűneinknek eltörlése. (Kol. 1,13–14.)
És hogy Őáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén
az Ő keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a föl-
dön, akár a Mennyekben. (Kol. 1,20.)
Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen
részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatal-
ma volt a halálon, tudniillik az ördögöt. (Zsid. 2,14.)
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment
be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha
a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra
hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisz-
tusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatla-
nul az Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekede-
tektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. (Zsid. 9,12–14.)
Bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által.
(Zsid. 10,19.)

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

A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pászto-



rát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségesek-
ké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az Ő akaratát, azt munkálván
bennetek, ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség
örökkön örökké. Ámen. (Zsid. 13,20–21.)

Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szellem
megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meg-
hintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. (1Péter 1,2.)

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

Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
(1János 1,7.)

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

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

Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő; és a
hét Szellemtől, amely az Ő királyiszéke előtt van, és a Jézus Krisztustól,
aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királya-
inak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a
mi bűneinkből az Ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az
Ő Istenének és Atyjának: Néki legyen dicsőség és hatalom mind
örökkön örök-ké! Ámen. (Jel. 1,4–6.)

Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit, mert
megölettél, és megváltottál minket Istennek a Te véred által, minden ága-
zatból és nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünk-
nek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. (Jel. 5,9–10.)

Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő
ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak
az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak Néki éjjel és nappal az Ő temp-
lomában; és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem
éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájuk,
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sem semmi hőség: mert a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van,
legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő
szemeikről minden könnyet. (Jel. 7,14–17.)

És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek
beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig. (Jel. 12,11.)



SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét.
(Zsolt. 103,1.) Dicsérem az Úr nevét, áldott legyen az Úr neve örök-
ké. Napkelettől fogva napnyugatig dicsértessék az Úr neve! (Zsolt.
113,1–3.)

Szenteltessék meg a Te neved Elohim, Mennynek és földnek te-
remtője, aki a kezdetektől fogva vagy. (1Móz. 1,1.) Minden a Te ke-
zed munkáját dicséri, áldott legyen a Te neved örökké. Áldottja
vagyok az Úrnak, aki dicsőséggel és tisztességgel koronázott
meg engem. (Zsolt. 113,2. 8,5. 115,15.) A hatalom és erő Istene vagy.

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved El-Shaddai, az áldások minden-
ható Istene. (1Móz. 17,1.) Te vagy az Isten, aki több, mint elegen-
dő. Te vagy a pajzsom, minden szükségemet betöltöd, Te vagy a
bőség Istene. (1Móz. 15,1.) Áldott legyen az Isten, és az én Uram,
Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott engem minden szellemi
áldással a Mennyekből a Krisztusban. (Ef. 1,3.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Adonáj; az egész föld Urának ne-
veztetel. (Józs. 3,11. 13.) Te vagy a mindig és mindenhol jelenlevő
teljesség, Jézusban kinyilatkoztatott Istenség. Az Atya egyszü-
löttjének dicsősége, a megtestesült Ige: Jézus, aki teljes vagy ke-
gyelemmel és igazsággal. A Te teljességedből vettem kegyelmet
a kegyelemért. (Ján. 1,14. 16.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved.
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Szenteltessék meg a Te neved Jahve Jire, a gondviselés Istene;
aki látod minden szükségemet, és betöltöd azokat a Te gazdag-
ságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Te gondos-
kodsz rólam. (1Móz. 22,14. Fil. 4,9.) Nem szűkölködöm a kegyelmi
ajándékokban, mivelhogy mindenben meggazdagodtam Őben-
ne, minden beszédben és minden ismeretben. (1Kor. 1,5. 7.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Raffa, az Úr az én gyógyí-
tóm. (2Móz. 15,26.) Megbocsátottad minden bűnömet, és meggyó-
gyítottad minden betegségemet. (Zsolt. 103,3.) Jézus a maga testé-
ben felvitte bűneimet a fára, így meghaltam a bűnnek és az igaz-
ságnak élek. Jézus sebeivel gyógyultam meg. (1Pét. 2,24.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Nisszi, az Úr az én zászlóm;
aki hadakozik helyettem és győzelemre visz. (2Móz. 17,15.) Az Úr
szerelme győzelmi zászlóként lobog felettem. (Én. 2,4.) Hála pe-
dig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet engem a Krisz-
tusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti ál-
talam. (2Kor. 2,14.) Győztes vagyok a Bárány vére és a bizonyság-
tételem beszéde által. (Jel. 12,11.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve M’Kaddesh, az Úr, aki
megszentel engem. (3Móz. 20,8.) Én az Istentől vagyok a Jézus
Krisztusban, aki szentségül lett nekem. (1Kor. 1,30.) Magasztallak
Uram, mert megszenteltél engem a Te igazságoddal. (Ján. 17,17.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-



tessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Salom, a békesség Istene.
Jézus az Ő békességét adta nekem. Jézus békességet szerzett
nekem az Ő keresztjének vére által, az én békességem bünteté-
se volt Rajta. Ezért nem nyugtalankodik a szívem, és nem félek.
(Ján. 14,27. Ésa. 53,5.) Istennek minden értelmet felülhaladó békes-
sége megőrzi szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban.
(Fil. 4,7.) Maga pedig a békesség Istene megszentel engem minde-
nestől; és feddhetetlenül megőrzi a szellemem, a lelkem és a tes-
tem az én Uram Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thess. 5,23.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Cidkénu, az Úr az én meg-
igazulásom. (Jer. 23,6.) Köszönöm Neked Istenem, hogy Jézust,
aki bűnt nem ismert, bűnné tetted értem, hogy én a Te igazságod
legyek Jézusban. (2Kor. 5,21.) Megigazultam ingyen a Te kegyel-
medből a Jézus Krisztusban való váltság által. (Róm. 3,24.) Isten
igazsága lettem Jézus Krisztusban. Isten országához tartozom,
és megigazultságban, békességben és a Szent Szellem által
örömben élek. (2Kor. 5,21.
Róm. 14,17.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Roi; az Úr az én pász-
torom, ezért nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtatsz en-
gem és csendes vizekhez terelgetsz engem. Lelkemet megvidá-
mítod, a megigazultság ösvényein vezetsz engem a Te neve-
dért. (Zsolt. 23,1–3.) Jézus a Jó Pásztor, aki az életét adta értem,
hogy életem legyen és bőségben éljek. (Ján. 10,10–11.) Én meg-
hallom a Jó Pásztor hangját, és az ellenség hangjára nem figye-
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lek. (Ján. 10,27.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved.
Szenteltessék meg a Te neved Jahve Samma, az Úr ott van.
(Ezék. 48,35.) Te velem vagy minden napon a világ végezetéig
(Mát. 28,20.), soha nem hagysz el, és nem hagysz cserben.
(Zsid. 13,5.) Te így szólsz hozzám: Ne félj, mert én veled vagyok;
ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megse-
gítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok
Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked:
Ne félj, én megsegítelek! (Ésa. 41,10. 13.) Én az Úr, aki előtted me-
gyek, én leszek teveled; el nem maradok tőled, sem el nem hagy-
lak; ne félj és ne rettegj! (5Móz. 31,8.) Mert irgalmas Isten az Úr, az
én Istenem, nem hagy el engem, sem el nem veszít, sem el nem
felejtkezik a szövetségéről, amely felől megesküdt az
Úr. (5Móz. 4,31.) Köszönöm Atyám az örök hűségedet Jézus nevé-
ben.
Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked, szentel-
tessék meg a Te neved. Ámen.



AZ ÚR SZERELME ZÁSZLÓKÉNT LOBOG FELETTEM

A kiszabadult és a megmaradt gyökeret ver alul, és gyümölcsöt
terem felül. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt!
(2Kir. 19,30–31.)

Uram, féltő szerelmed gerjedez, mint a tűz. (Zsolt. 79,5.)

Uram, Te elégítesz meg engem minden időben, a Te szerel-
medben gyönyörködöm szüntelen. (Péld. 5,19.)

Csókolj meg engem a Te szájadnak csókjaival, mert a
Te szerelmeid jobbak a bornál. A Te drága keneteid jók illatozás-
ra; a Te neved kiöntött drága kenet; azért szeretlek Téged. Vonj
engemet Teutánad, hadd fussunk! (Én. 1,2–4.)

Uram, Te vagy Sáronnak rózsája, és a völgyek lilioma.
A Te árnyékodban felette igen kivánok ülni; és a Te gyümölcsöd
gyönyörűséges az én ínyemnek. Beviszel engem a borozó házba,
és zászló felettem a Te szerelmed. A Te bal kezed az én fejem
alatt van, és jobb kezeddel megölelsz engem. (Én. 2,1. 3. 4. 6.)

Várván vártalak Uram, és Te hozzám hajoltál, és meg-
hallgattad kiáltásomat. És sziklára állítottad fel lábamat, meg-
erősítetted lépteimet. És új éneket adtál számba, az én Istenem
dicséretét. (Zsolt. 40,1–3.)

Uram, a kősziklának hasadékában, a magas kőszálnak rejteké-
ben, mutasd meg nékem a Te orcádat, hadd halljam a Te szódat;
mert a Te szód gyönyörűséges, és a Te tekinteted ékes! Az én sze-
relmesem enyém, és én az Övé, aki a liliomok közt legeltet. (Én.
2,14. 16.)

Mely igen jók a Te szerelmeid! jobbak a bornál, és a Te kenete-
idnek illatja minden fűszerillatnál! (Én. 4,10.)

Én szerelmesem, kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje vagy
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Te. Serkenj fel északi szél, és jöjj el déli szél, fújj az én kertem-
re, folyjanak annak drága illatú fűszerei, jöjjön el az én szerel-
mesem az Ő kertjébe, és egye annak drágalátos gyümölcsét. (Én.
4,15–16.)

Az én szerelmesem beszédén megindult az én lelkem, és az én
benső részeim megindulának Őrajta. (Én. 5,4. 6.)

Én elalszom, de ébren van szívem, és ímé, meghallom
az én szerelmesemnek szavát, aki zörget, mondván: Nyisd meg
nékem én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem.
Mindenestől szép vagy én mátkám, és semmi szeplő nincs
benned. Erő és ékesség a te ruhád, és a te szépséged tökéletes
az Úr ékességei által, amelyeket reád tett. (Én. 5,2. 4,7. Ezék. 16,14.)

Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyém,
aki a liliomok közt legeltet. Én az én szerelmesemé vagyok, és
engem kíván Ő! Én szerelmesem, menjünk ki a mezőre, felkel-
vén, menjünk ki a szőlőkbe, ott közlöm az én szerelmemet ve-
led. A mi ajtónk előtt vannak minden drágalátos gyümölcsök, ók
és újak, melyeket oh én szerelmesem, néked megtartottam!
(Én. 2,16. 7,10–13.)

Tégy engem, mintegy pecsétet a Te szívedre, mintegy pecsétet
a Te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a
sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.
Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet; a folyóvizek sem borít-
hatnák azt el. (Én. 8,6–7.)

Uram, költsd fel és serkentsd fel a Te szerelmedet az én
szívemben, mert én akarom. A Te házadhoz való féltő
szerelem eméssze az én szívemet. (Én. 3,5. 8,4. Zsolt. 69,9.)

Az én szőlőmre, mely énreám néz, nékem bizony gondom lesz.
(Én. 8,12.)



Fuss én szerelmesem, és légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a
szarvasnak fiához, a drága füveknek hegyein! (Én. 8,14.)

Lelkem utánad vágyik éjszaka, az én szellemem is bensőmben
Téged keres, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot
tanulnak a föld lakosai. (Ésa. 26,9.)

Néped iránt való buzgó szerelmedet látni fogják és megszégye-
nülnek; tűz emészti meg ellenségeidet. (Ésa. 26,11.)

Minden szenvedésemet az Úr is szenvedte, és orcájának angyala
megszabadít engem, szerelmében és kegyelmében váltott meg
engem, fölvesz és hordoz engem minden napon.
(Ésa. 63,9.)

Tekints alá az égből, és nézz le reám szentséged és dicsőséged
hajlékából. Buzgó szerelmed és hatalmad, szívednek dobogása
és irgalmad mindenkor legyenek felettem. (Ésa. 63,15.)

Az én korom a szerelemnek kora, terjeszd ki fölöttem szár-
nyadat, moss meg engem vízzel, mosd el rólam véremet és kenj
meg olajjal. (Ezék. 16,8–9.)

Hazahozlak és megkegyelmezek néked, s féltő szerelemre
gyulladok szent nevemért, visszahozlak téged és egybegyűjtlek
téged az ellenség földjéről, és megszentelem magamat benned
sok nép szeme láttára. Egybegyűjtlek téged földeden, és többé el
nem rejtem orcámat tőled, mivelhogy kiöntöttem Szellememet
házadra. (Ezék. 39,25–29.)

Az Úr, az én Istenem közöttem van; erős Ő, megtart, örül énraj-
tam örömmel, hallgat az Ő szerelmében, énekléssel örvendez
nékem. (Sof. 3,17.)

Isten örök szerelmese vagyok, hivatalos szentje, kegyelem né-
kem és békesség Istentől, az én Atyámtól, és az Úr Jézus Krisz-
tustól. (Róm. 1,7.)
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Isten az énhozzám való szerelmét abban mutatta meg, hogy mi-
kor még bűnös voltam, Krisztus Jézus érettem meghalt. (Róm. 5,8.)
Az Istennek szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szel-
lem által, aki adatott nékem. (Róm. 5,5.)

Krisztusnak szerelme szorongat engem Isten dolgainak megcse-
lekedésére. (2Kor. 5,14.)

Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok,
sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem
következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más
teremtmény nem szakaszthat el engem az Istennek szerelmétől,
mely vagyon az én Uram Jézus Krisztusban. (Róm. 8,38–39.)

Az én Istenem, gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerel-
méből, amellyel engem szeretett, engem, ki meg voltam halva a
vétkek miatt, Isten megelevenített együtt a Krisztussal, és
együtt feltámasztott és együtt ültetett a Mennyekben, Krisztus Jé-
zusban: hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyel-
mének felséges gazdagságát hozzám való jóságából a Krisztus
Jézusban. (Ef. 2,4–7.)



KEDVELTJÉVÉ VÁLASZTOTT AZ ÚR!

Az Úr velem van, és kiterjeszti reám az Ő kegyelmességét, és
kedvessé tesz engem minden ember előtt. (1Móz. 39,21.)

Ezért semmi gondom nincs azokra, amelyek a kezem alatt van-
nak, mivelhogy az Úr van velem, és valamit cselekszem, az Úr
áldottá teszi azt. (1Móz. 39,23.)

Így szól hozzám az Úr: Megteszem amit kívánsz, mert kedvet ta-
láltál a szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged. (2Móz. 33,17.)

Kedvel engem az Úr, szeret engem, és az én magomat: minket
választott ki minden nép közül, amint e mai napon is látszik.
(5Móz. 10,15.)

Az Úrnak kedveltje vagyok! Bátorságban lakozom az Úr mel-
lett, fedez engem az Úr minden időben, és az Ő vállai között la-
kom. (5Móz. 33,12.)

Az Úrnak jókedvével bővölködöm, és áldásával vagyok teljes!
Birtokba veszem a tengert és a délt, mert az Úr nekem adta azt
örökségül. (5Móz. 33,23.)

Legyen az Úr, az én Istenem áldott, aki kedvel engem. Jézus kirá-
lyiszékébe ültetett, mert szeret engem az Úr mindörökké, és királ-
lyá tett engem. (1Kir. 10,9. Ef. 2,6. Jel. 1,6.)

Életet és kegyelmet szereztél számomra, és a Te gondviselésed
őrzi az én szellememet. (Jób 10,12.)

Tudja meg az egész világ, hogy kedveltjévé választott az
Úr; meghallja az Úr, ha Hozzá kiáltok! (Zsolt. 4,3.)

A Te jobbod, a Te karod és a Te orcád világossága segít nekem,
mert kedvelsz engem. (Zsolt. 44,3.)

Abból tudom meg Uram, hogy kedvelsz engem, ha ellenségem
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nem ujjong felettem. Engem pedig feddhetetlenségemben
támogatsz, és színed elé állítasz mindörökké.
(Zsolt. 41,11–12.)

Megszabadulok, mert az Úr kedveltje vagyok, az Úr segít en-
gem jobbjával és meghallgat engem! (Zsolt. 60,5.)

Így szólsz Uram a Te kegyeltednek: Segítséget adtam a vitéz-
nek, felmagasztaltam választottamat. (Zsolt. 89,19.)

Szeretem az Urat, gyűlölöm a gonoszt! Megőrzi az Úr az én lel-
kemet, mert az Ő kegyeltje vagyok; a gonoszok kezéből meg-
szabadít engem. (Zsolt. 97,10.)

Papjaid megigazultságba öltözködnek, kegyeltjeid pedig örven-
deznek! (Zsolt. 132,9.)

Papjaidat felruházod üdvösséggel, és vígan örvendeznek ke-
gyeltjeid. (Zsolt. 132,16.)

Dicsér Téged Uram minden teremtményed és áldanak Téged a
Te kegyeltjeid. (Zsolt. 145,10.)

Kedvességet és jó értelmet nyerek Istennek és embernek szemei
előtt. (Péld. 3,4.)

Az Úr tulajdona vagyok és kedvez nekem az Úr, amint
ki-ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. (Mal. 3,17.)

Megszabadít engem az Úr minden nyomorúságból, és ked-
vességet és bölcsességet ad nekem minden ember előtt. (Csel.
7,10.)



HÁLAADÁS A NÖVEKEDÉST ADÓ ISTENEMNEK

Hálát adok Neked Atyám Jézus nevében, mert Te vagy
a növekedést adó Isten. Atyám, Te adod nekem a növe-kedést.
A Te Igéd erősen növekedik és hatalmat vesz a szívemben.
(1Kor. 3,6–7. Csel. 19,20.)

Gyarapít engem az Úr, engem és az én fiaimat. (Zsolt. 115,14.)

Magasra növeszted az én szarvamat, elárasztasz csillogó olajjal.
(Zsolt. 92,10.)

Engem pedig gyarapít az Úr és bőségessé tesz a szeretetben.
(1Thess. 3,12.)

Mindenkor hálaadással tartozom Neked Istenem, mivelhogy felet-
tébb megnövekedett az én hitem, és bővölködik bennem a
szeretet. (2Thess. 1,3.)

Szép renddel növekedem szent templommá az Úr Jézus Krisz-
tusban; Isten hajlékává építtetem a Szellem által. Mindenestül
fogva növekedem abban, aki a fej, a Krisztus-ban. (Ef. 2,21–22.
4,15.)

Ragaszkodom Hozzád Uram, a kapcsok és kötelek által segítsé-
get veszek és növekedem az Isten szerint való növekedéssel. (Kol.
2,19.)

Növekedem szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve
a Testben, az Úr Jézus segítségének minden kapcsaival, az én
mértékem szerint való munkássággal teljesítem a testnek növeke-
dését a maga fölépítésére szeretetben. (Ef. 4,16.)

Azért imádkozom szent Atyám, hogy az én szeretetem még job-
ban és jobban bővölködjék a Te ismeretedben és minden
megértésben. (Fil. 1,9.) Jézus nevében! Ámen.
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MEGÚJULOK ÉS NÖVEKEDEM A BELSŐ EMBERBEN

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. Az én utam
olyan, mint az igazak ösvénye, mint a hajnal világossága, minél
tovább haladok, annál világosabb lesz, a teljes délig. (Péld.
4,11–12. 18.)

Uram, Te vagy az én erősségem, s a Te ösvényeid vannak szí-
vemben. Erőről erőre jutok, míg megjelenek Isten előtt a
Sionon. (Zsolt. 84,5. 7.)

Az Úrban bízom, erőm megújul, szárnyra kelek mint a
saskeselyű, futok és nem lankadok meg, járok és nem fáradok
el. (Ésa. 40,29. 31.)

Uram, hálaadással fordulok Hozzád, mert jókedvedből erősséget
állítottál fel hegyemre. Általad a táboron is átfutok, és az én Is-
tenem által a kőfalon is átugrom. (Zsolt. 30,7. 18,29.)

Még ha nagy utamon megfáradok is, erőm megújulását érzem,
és nem leszek beteg, mert így szól a Mindenható: Útjait láttam
és meggyógyítom őt. (Ésa. 57,10. 18.)

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

Egészségben van a testem, és megújulnak csontjaim, mert félem
az Urat és eltávoztam a gonosztól. (Péld. 3,7. 8.)

Az Úr megújít és dicsőségessé tesz engem e földön az Ő Igéje
szerint. (Ésa. 62,7.)



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

Uram, Te jóval töltöd be az én ékességemet, és megújul az én if-
júságom, mint a sasé. (Zsolt. 103,5.)

Az én belső emberem napról-napra megújul a Szent Szellem
megújító ereje által. Felöltöm az új embert, aki megújul
annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt. A belső
emberem megújul a Teremtője ábrázatára. (Tit. 3,5. Kol. 3,10. 2Kor.
4,16.)

Növekedem és erősödöm szellemben, teljesedve bölcsességgel,
és az Istennek kegyelme van énrajtam. (Luk. 2,40.)

Az Úr megadja nekem az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy ha-
talmasan megerősödjek az Ő Szelleme által a belső ember-
ben. (Ef. 3,16.)

Növekedem az Úr dicsőségében, mert dicsőségről dicsőségre el-
változom az Ő ábrázatára, az Úrnak hatalmas Szellemétől.
(2Kor. 3,18.)

Növekedik az én hitem, és bővölködik bennem a szeretet.
Meggyökerezem, és tovább épülök Tebenned Jézusom, és
megerősödöm a hitben, bővölködöm a hitemben hálaadással.
(2Thess. 1,3. Kol. 2,7.)

Szép renddel növekedem szent templommá az Úr Jézus Krisz-
tusban; Isten hajlékává építtetem a Szellem által. Mindenestül
fogva növekedem abban, aki a fej, a Krisztusban. (Ef. 2,21–22. 4,15.)

A kapcsok és kötelek által segítséget veszek és növekedem a
belső emberben az Isten szerint való növekedéssel. (Kol. 2,19.)

Növekedem szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve
a Testben, az Úr Jézus segítségének minden kapcsaival, az én
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mértékem szerint való munkássággal teljesítem a Testnek növe-
kedését a maga fölépítésére szeretetben. (Ef. 4,16.)
Méltóan járok Hozzád Jézusom, a Te teljes tetszésedre, minden
jó cselekedettel gyümölcsöt termek, és növekedem az én Iste-
nem megismerésében. (Kol. 1,10.)
Növekedem a kegyelemben és az én Uramnak és megtartó Jézus
Krisztusomnak ismeretében. Megerősödöm Krisztusom a Ben-
ned való kegyelemben. (2Pét. 3,18. 2Tim. 2,1.)
Az Ige tiszta, hamisítatlan tején növekedek. Az Ige erősen növe-
kedik és hatalmat vesz a szívemben. (1Pét. 2,2. Csel. 19,20.)



AZ ÚR AZ ÉN ÖRÖK VILÁGOSSÁGOM

Áldjál meg engem Uram, és őrizz meg engem. Világosítsd meg
Uram a Te orcádat énrajtam, és könyörülj rajtam. Fordítsd,
Uram, a Te orcádat énreám, és adj nekem békességet.
(4Móz. 6,24–26.)

A Te orcádat világosítsd meg rajtam, a Te szolgádon, és taníts
meg a Te rendeléseidre. (Zsolt. 119,135.)

Hozd fel reám arcodnak világosságát, oh Uram. (Zsolt. 4,6.)

Hallgasd meg Istenem a Te szolgádnak könyörgését és esedezését,
és világosítsd meg az Úrért a Te orcádat a Te szent helyeden.
(Dán. 9,17.)

Uram, állíts helyre engem, és világoltasd a Te orcádat, hogy
megszabaduljak. (Zsolt. 80,3.)

Világosítsd meg orcádat a Te szolgádon, tarts meg engem irgal-
madért. (Zsolt. 31,16.)

A Te jobbod, a Te karod és a Te orcád világossága segít nekem,
mert kedvelsz engem Uram. (Zsolt. 44,3.)

Istenem, Te könyörülsz rajtam és megáldasz engem. Meg-vilá-
gosítod a Te orcádat rajtam. (Zsolt. 67,1.)

Nézz ide, felelj nekem Uram Istenem, világosítsd meg szemeimet.
(Zsolt. 13,3.) Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a
szemeimet. (Zsolt. 19,8.)

Uram, Nálad van az életnek forrása, a Te világosságod által lá-
tok világosságot. (Zsolt. 36,9.)

Mert Te gyújtod meg az én szövétnekemet; az Úr, az én Istenem
megvilágosítja az én sötétségemet. (Zsolt. 18,28.)
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Küldd el világosságodat és igazságodat, Uram, azok vezessenek
engem, vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. (Zsolt. 43,3.)
Isten az Úr, Ő világosít meg engem. (Zsolt. 118,27.) Mert az igazak-
ra világosság fénylik a sötétben: attól, aki irgalmas, kegyelmes
és igaz. (Zsolt. 112,4.)
Igazság ösvénye az én utam, mely olyan mint a hajnal világos-
sága, minél tovább haladok, annál világosabb lesz az én
utam, a teljes délig. Így mikor járok, semmi nem szorítja meg az
én járásomat, és ha futok, nem ütközöm meg. (Péld. 4,18. 12.)
Isten őriz engem, az Ő szövétneke fénylik fejem fölött, és vilá-
gánál járok. (Jób 29,2–3.)

Mihelyt valamit elgondolok, sikerül az nékem, és az én útjaimon
világosság fénylik, mert a Mindenhatóban gyönyörködöm és az
én arcomat Istenhez emelem. Hozzád könyörgök és Te meghall-
gatsz engem. (Jób 22,28. 27.)

Én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, mert ha még
a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Kivisz engem
a világosságra, és meglátom az Ő igazságát. Megszabadítottad
lelkemet a haláltól, lábaimat az eleséstől, Előtted járok, Uram,
az életnek világosságában. (Mik. 7,7–8. Zsolt. 56,13.)

Hálát adok Neked, mert kegyelmedbe fogadtál Istenem, a Te szí-
nedet nézhetem nagy örömmel, az egész valóm a világosságot
nézi, világolok az élet világosságával. (Jób 33,26. 28. 30.)

Nekem pedig világosság támad, öröm, vigasság és tisztesség.
Mert az Úr elküldte nekem az öröm szavát, a vigasság szavát, és
a szövétnek világosságával támogat engem. (Eszt. 8,16. Jer. 25,10.)
Világosság támad fel az igazakra, és az egyenesszívűekre öröm.
(Zsolt. 97,11.)

Előttem az Úr a sötétséget világossággá teszi, és az egyenetlen



földet egyenessé, és engem el nem hagy. (Ésa. 42,16.)

Kiáltok és az Úr meghallgat, azt mondja: Ímé, itt vagyok! Feltá-
mad a sötétségben világosságom. (Ésa. 58,9–10.)

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?
Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? (Zsolt. 27,1.)

Mert a Te karod, Uram, hatalommal teljes, a Te kezed erős, a Te
jobbod méltóságos. Igazság és jogosság a Te királyi székednek
alapja, kegyelem és hűség jár a Te orcád előtt. A Te orcádnak
világosságánál járok. (Zsolt. 89,13–15.)

Isten gyújtott világosságot az én szívemben, hogy meg-ismerjem
Isten dicsőségét, mely ragyog a Krisztus arcán.
(2Kor. 4,6.)

Többé nem a nap az én nappali világosságom, és fényességül
nem a hold világít nékem, hanem az Úr az én örök világossá-
gom, és Istenem az én ékességem. (Ésa. 60,19.)

A világosságban járok, a világosság fia vagyok. (Ján. 12,35. 36.
1Thess. 5,5.)

Világosság vagyok az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy já-
rok. (Ef. 5,8.) Felöltöm a világosság fegyvereit. (Róm. 13,12.)

Életem gazdagon termi a világosság gyümölcseit Jézus Krisztus
által Isten dicsőségére. (Ef. 5,9.)

Isten dicsősége világosít meg engem, és az én szövét-nekem a
Bárány. Az Úr Isten világosít meg engem, és országolok örök-
kön örökké. (Jel. 21,23. 22,5.)

Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulaj-
don népe vagyok, hogy hirdethessem annak hatalmas dolgait, aki
a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el engem.
(1Pét. 2,9.)

66



67

Hálát adok Neked, Atyám, hogy alkalmassá tettél engem
a szentek örökségében való részvételre a világosságban; hogy
megszabadítottál engem a sötétség hatalmából, és általvittél a Te
szerelmes Fiadnak országába; akiben van az én váltságom az Ő
vére által, bűneimnek eltörlése és bocsánata. Az Úr az én
örökségem, az Ő ragyogó fényes-sége az én örök osztá-
lyrészem. Ámen. (Kol. 1,12–14.)



AZ ÚR DICSŐSÉGE MEGLÁTTATIK RAJTAM

Uram, kevéssel tettél kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisz-
tességgel koronáztál meg engem. (Zsolt. 8,5.)

Nagy az én dicsőségem a Te üdvösséged által; fényt és méltósá-
got adtál reám. Áldássá tettél engem örökké, meg-vidámítottál
engem színed örömével. (Zsolt. 21,5–6.)

Uram, szeretem a Te házadban való lakozást, és a Te dicsőséged
hajlékának helyét. (Zsolt. 26,8.)

Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a Te igazságodat, a Te di-
csőségedet minden napon. (Zsolt. 35,28.)

Istennél van üdvösségem és dicsőségem; az én erős kősziklám,
az én menedékem Istenben van. (Zsolt. 62,7.)

Uram add, hogy láthassalak Téged a szentélyben, szemlélvén a
Te hatalmadat és dicsőségedet. (Zsolt. 63,2.)

Az én Uram, Istenem rendelte el az én hatalmamat; erősítsd meg
Istenem azt, amit számomra készítettél. Dicséretet zengek Neked
Uram, aki kezdettől fogva az egek egein ülsz. Tisztességet adok
Neked Istenem, mert dicsőséged van rajtam. (Zsolt. 68,28. 32–33.)

Nagyobb lészen e második ház dicsősége az elsőnél, és e helyen
adok békességet – azt mondja az Úr. (Agg. 2,9.)

Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a Te dicső-
ségeddel. Áldott legyen a Te dicsőséges neved mindörökké, és
teljék be dicsőségeddel az egész föld! (Zsolt. 71,8. 72,19.)

Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz
be engem. Segíts meg engem üdvösségem Istene, a Te nevednek
dicsőségéért. (Zsolt. 73,24. 79,9.)
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Mert nap és pajzs vagy Te; kegyelmet és dicsőséget adsz Uram,
nem vonod meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. (Zsolt. 84,11.)

Megláttatik a Te műved a Te szolgáidon, és a Te dicsőséged
azoknak fiain. Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és di-
csőséged legyen az egész földön! Dicsőség és méltóság a Te cse-
lekedeted, és igazságod megmarad mindvégig. (Zsolt. 90,16. 108,5.
111,3.)

Nem nekem Uram, nem nekem, hanem a Te nevednek adj di-
csőséget, a Te kegyelmedért és hűségedért! (Zsolt. 115,1.)

Dicsérem az Úrnak nevét, mert az Ő neve dicső egyedül; az Ő di-
csősége az égre s földre kihat! Mert kedvel engem az Úr,
szabadulással dicsőít meg engem. Istendicsőítés van a tor-
komban, kétélű fegyver a számban. Az Úr végrehajtja ellen-
ségeimen a megírott ítéletet. Dicsőség ez az Ő minden szen-
tjének! (Zsolt. 148,13. 149,4. 6. 9.)

Virulva virulok, és örvendek ujjongva, a Libanon dicsősége ada-
tott nékem, Kármel és Sáron ékessége; meglátom az Úrnak di-
csőségét, az én Istenem ékességét. És megjelenik rajtam az Úr
dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
(Ésa. 35,2. 40,5.)

Akkor felhasad, mint hajnal az én világosságom, és meggyó-
gyulásom gyorsan kivirágzik, és megigazulásom előttem jár; az
Úr dicsősége követ. Felkelek és világosodom, mert eljött vilá-
gosságom, és az Úr dicsősége rajtam feltámadt. Rajtam feltá-
mad az Úr, és dicsősége rajtam megláttatik. És népek jönnek
világosságomhoz, és királyok a nékem feltámadt fényesség-
hez. (Ésa. 58,8. 60,1–3.)



Nem hallatik többé erőszaktétel földemen, pusztítás és romlás ha-
táraimban, az üdvösséget hívom kőfalaimnak, és kapuimnak a di-
csőséget. Az Úr plántálásának vesszőszála vagyok, az Úr kezei-
nek munkája, az Ő dicsőségére. (Ésa. 60,18. 21.)

Az Úr ékességet ad nekem a hamu helyett, örömnek kenetét a
gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett,
hogy igazság fájának neveztessem, az Úr plántájának, az Ő di-
csőségére! Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert
kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igaz-
ságot s a dicsőséget minden nép előtt! (Ésa. 61,3. 11.)

És meglátják a népek igazságomat, és minden királyok dicső-
ségemet, és új nevet adnak nekem, amelyet az Úr szája határoz
meg. És leszek dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fej-
dísz Istenem kezében. És így hív engem az Úr: Én gyönyörűsé-
gem, mert az Úr gyönyörködik bennem, és akként fog nekem
Istenem örülni, amint örül a vőlegény a menyasszonynak.
(Ésa. 62,2–5.)

Én Uram, Istenem, gyönyörűségedre akarok lenni minden napon,
szolgálva Előtted minden időben. Dicsőségem megújul velem, és
kézívem erősebbé lesz kezemben. (Péld. 8,30. Jób 29,20.)

Az Úr belém adta az Ő szentséges Szellemét, és jobbomon járat-
ja az Ő dicsőségének karját. Tekints alá az égből, és nézz le re-
ám szentséged és dicsőséged hajlékából! Mutasd meg buzgó
szerelmed és hatalmad. Szívednek dobogása és irgalmad legye-
nek felettem. Jelenjék meg az Úrnak dicsősége rajtam, hogy
lássa az egész világ az örömömet. (Ésa. 63,12. 15. 66,5.)

Ímé, az Úr Isten kiterjeszti rám a békességet, mint egy
folyóvizet, és mint kiáradt patakot, a népek dicsőségét. (Ésa.
66,12.)
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Az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a fo-
lyamok betöltik a tengert. (Hab. 2,14.)

Isten és a Szent dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével
megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak a ke-
zéből; és ott van az Ő hatalmának rejteke. (Hab. 3,3–4.)

És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az
Ő dicsőségét, mikor eljön, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az
Úr szele hajt. (Ésa. 59,19.)

Az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélem, elváltozom az
Ő ábrázatára, dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.
(2Kor. 3,18.)

Mennyei Atyám, hálát adok Neked, mert enyém a fiúság, és a
dicsőség, és a szövetség, meg az Isten szolgálata és az ígé-
retek. (Róm. 9,4.)

Az Úr megismerteti velem az Ő dicsőségének gazdagsá-gát,
mert az irgalma edénye vagyok, melyet eleve a dicső-ségre alko-
tott. (Róm. 9,23.)

Mindenkor hálaadással tartozom az Istennek, mert szeret engem
az Úr, kezdettől fogva kiválasztott engem Isten az üdvösségre.
A Szellem szentelésében, és az igazság hitében elhívott engem az
én Uram Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. (2Thess.

2,13–14.)

Azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy
egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. (Ján. 17,22.)



AZ ÚR MEGKORONÁZOTT ENGEM

Korona – az én Istenemnek kenetolaja – van rajtam.
(3Móz. 21,12.)

Az Úr megemlékezik rólam, az Úrnak gondja van reám.
Kevéssel tett engem kisebbé az Istennél, dicsőséggel és
tisztességgel koronázott meg engem. Úrrá tett engem
kezeinek munkái felett, Krisztusban mindent lábaim alá vetett.
(Zsolt. 8,4–6. Zsid. 2,5–8.)

Köszönöm Atyám, hogy elém hoztad javaidnak áldásait; szí-
narany koronát tettél fejemre. (Zsolt. 21,3.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy megbocsátottad minden
bűnömet, meggyógyítottad minden betegségemet. Megváltottad
életemet a pusztulástól, kegyelemmel és irgalmassággal
koronáztál meg engem. Jóval elégíted meg az én számat, ifjúsá-
gomat megújítod, mint a sasét. (Zsolt. 103,3–5.)

A Seregek Ura az én ékes koronám és dicsőséges koszorúm,
mint népe maradékának; és ítéletnek szelleme annak, aki az
ítélőszékben ül, és erősség azoknak, akik az ellenséget kapujáig
űzik. (Ésa. 28,5–6.)

Megnöveszti felettem az Úr Dávidnak hatalmát, szövétneket
szerez nekem, az Ő felkentjének. Ellenségeimre szégyent borít,
rajtam pedig koronám ragyog. Ád az én fejemnek ked-
vességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád nékem. (Zsolt.
132,17–18. Péld. 4,9.)

És meglátják a népek igazságomat, és minden királyok dicső-
ségemet, és új nevet adnak nékem, amelyet az Úr szája határoz
meg. És leszek dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi
fejdísz Istenem kezében. (Ésa. 62,2–3.)

A Seregek Ura megoltalmaz minket, és megsegít minket az Úr, a
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mi Istenünk a mai napon, mint az Ő népének nyáját, és mint
koronakövek ragyogunk az Ő földjén. Mily nagy az Ő jósága
és mily nagy az Ő kedvessége! (Zak. 9,15–17.)

Az én reménységem, örömem és dicsekedésem koronája az
üdvözültek sokasága, az én Úr Jézus Krisztusom előtt az Ő meg-
jelenésekor. (1Thess. 2,19.)

Végezetre eltétetett nékem a megigazultság koronája, melyet
megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem
pedig, hanem mindazoknak is, akik várva várják az Ő megje-
lenését. (2Tim. 4,8.)

Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána meg-
próbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr igért az Őt
szeretőknek. (Jak. 1,12.)

És mikor megjelenik Jézus, a Főpásztor, elnyerem a dicső-
ségnek hervadhatatlan koszorúját. (1Pét. 5,4.)

Így szól az Úr: Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell.
Légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel.
2,10.)

Uram, a Te erősségedben örülök, és a Te üdvösségedben felette
örvendezek. Szívem kívánságát megadtad nékem, és
ajkaimnak kérését nem tagadtad meg. Sőt, elém hoztad javaidnak
áldásait; színarany koronát tettél fejemre. Életet kértem Tőled,
adtál nékem hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Nagy az én dic-
sőségem a Te üdvösséged által, fényt és méltóságot adtál reám.
Sőt, áldássá tettél engem örökké, megvidámítottál engem színed
örömével. Bízom az Úrban, és nem ingok meg, mert velem a
Magasságosnak kegyelme. (Zsolt. 21,1–7.) Ámen.

ÖRVENDEZZÜNK AZ ÚRBAN!



Uram, a Te erősségedben örülök, és a Te segítségedben felet-
te örvendezek. Szívem kívánságát megadtad nekem; és ajkaim
kérését nem tagadtad meg. Sőt, elém hoztad javaidnak áldá-
sait; színarany koronát tettél fejemre. Életet kértem Tőled:
adtál nekem hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Nagy az én
dicsőségem a Te segítséged által; fényt és méltóságot adtál re-
ám. Sőt áldássá tettél engem örökké, megvidámítottál engem
színed örömével. Bizony bízom az Úrban, és nem ingok meg,
mert velem van a Magasságosnak kegyelme. (Zsolt. 21,1–7.)

Atyám, ez az a nap, amit az Úr rendelt: örvendezek és vigadok
ezen, boldog vagyok. (Zsolt. 118,24.)

Vigadok és örvendezek, mert kívánom a Te igazságodat, és
mindenkor azt mondom: Magasztaltassék az Úr, aki kívánja az
Ő szolgájának békességét. (Zsolt. 35,27.)

Mindig és mindenkor vigadok Tebenned, és újra mondom: Ör-
vendezek Benned. Gyönyörködöm Benned, Uram.
(Fil. 4,4. Zsolt. 119,47.)

Az Úrra nézek szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem
rendülök. Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem;
testem is biztosságban lakozik. Te tanítasz engem az élet ösvé-
nyére, teljes öröm van Tenálad; a Te jobbodon gyönyörűségek
vannak örökké. (Zsolt. 16,8–9. 11.)

Magasztallak Uram és boldog vagyok, mert az én Istenem az Úr.
(Zsolt. 144,15.)

Atyám, a szám dicsőít Téged örömteli ajkakkal, áldalak Téged
életem fogytáig. (Zsolt. 63,4.)

Atyám, azt mondod az Igédben, hogy örülsz felettem örömmel,
meghallgatsz szerelmedben, énekléssel örvendezel nekem. (Sof.
3,17.)
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Meg vagyok váltva. Énekléssel, ujjongással és örökké tartó
örömmel jövök Eléd. Örömben, boldogságban és vigasságban
vagyok, a szomorúság, a sóhaj, a gyász és a fájdalom szelleme el-
fut előlem. Az örvendezés, a vígság, az öröm és a nevetés szelle-
me az én örökségem. (Ésa. 51,11.)

Uram, Te elébe mész annak, aki örvend és igazságot cselekszik,
aki útjaiban Rólad emlékezik. (Ésa. 64,5.)

Szeretem az igazságot és gyűlölöm a hamisságot; annak okáért
felkent engem az Isten, az én Istenem örömnek olajával. (Zsid. 1,9.)

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

Beteljesedek a Te örömödben Szent Szellemmel; zsoltárokban,
dicséretekben és szellemi énekekben mondok dicséretet szívem-
ben az Úrnak. (Ef. 5,18–19.)

Mindenkor örülök, szüntelen imádkozom. Mindenben hálát adok
a Krisztus Jézus által, mert ez az Isten akarata. (1Thess. 5,16–18.)

Szívem boldogsága jó orvosság, és elmém vidámsága gyógyu-
lást hoz. Szemeim fényessége, világa megvidámítja mások szívét.
Jó hírrel szolgálok mindenki felé, ami megerősíti a csontokat.
Uram, hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek
csontjaim. (Péld. 17,22. 15,13. 30. Zsolt. 51,8.)

Isten könyörült rajtam és megszabadított engem, mert váltságdí-
jat talált értem! Ezért nézhetem a Te színed nagy örömmel, vis-
szaadtad az igazságomat. Az egész valóm a világosságot nézi,
világolok az élet világosságával. Uram, Istenem, a Te
vigasztalásaid megvidámítják az én lelke-met. (Jób 33,24. 26. 28.
30. Zsolt. 94,19.)

És fölzendül énekem, mint a szent ünnepek éjszakáján, és örven-



dez szívem, mint azoké, akik fuvolaszóra mennek az Úr hegyére,
Izrael Kősziklájához. (Ésa. 30,29.)

Az én Istenem adott nekem gazdagságot és kincseket, és meg-
engedte, hogy egyek abból és részemet elvegyem, és örven-
dezzek az én munkámnak, mert az én szívem örömét az Isten
kedveli. (Préd. 5,19–20.)

Atyám, köszönöm Neked, hogy az imádságaim gyümölcsöt terem-
nek. Uram, imádkozom, hogy a Te örömöd meg-maradjon én-
bennem, és így az én örömöm az Ige szerint beteljék. (Ján. 15,8.
11.)

Isten igazsága lettem Jézus Krisztusban. Isten országához tarto-
zom, és igazságban, békességben és a Szent Szellem által öröm-
ben élek. (2Kor. 5,21. Róm. 14,17.)

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

Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az
esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. És legyen az
Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mirajtunk, és a mi
kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünk
munkáját tedd állandóvá. (Zsolt. 90,15. 17.)

A reménységnek Istene betölt engem minden örömmel és békes-
séggel a hívésben, hogy bővölködjek a reménységben a Szent
Szellem ereje által. (Róm. 15,13.) Ámen.
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NÉZVÉN NÉZEK ÉS LÁTOK,
HALLVÁN HALLOK ÉS MEGÉRTÉST NYEREK

Drága Mennyei Atyám, megköszönöm Neked, hogy az Igéd
szerint olyan szemeket és olyan füleket adsz nekem, amelyre
beteljesedik a Te szent akaratod. Megadatik nekem, hogy hal-
lván hallok, és megértést nyerek, látván látok, és megismerést
szerzek. Cselekedd meg a Te mindenható Igéd szerint: szívemet
tedd érzővé, Uram, füleimet nyisd meg, szemeimet kend meg,
hogy lássak szemeimmel, és halljak füleimmel, és értsek a
szívemmel, hogy minden téves utamból megtérjek Hozzád, és
meggyógyuljak. (Ésa. 6,9. 10.)

Atyám, a szívemben hiszem, és vallást teszek róla: Te olyan
füleket adsz nekem, hogy hallván hallok, és megértést nyerek.
Te olyan szemeket adsz nekem, hogy látván látok, és ismeretet
szerzek. A Te kegyelmedből a szívem érzékeny és fogékony az
Úr dolgaira, és azt teszem első helyre, ami Neked a legfontosabb.
Füleimmel könnyen hallok, és szemeimet bizony megnyitom,
hogy lássak szemeimmel, és halljak füleimmel, és értsek a
szívemmel, és megtérjek és meggyógyuljak. Az én szemeim
bizony boldogok, hogy látnak, és az én füleim, hogy hallanak.
(Mát. 13,14–16.)

Atyám, a Te kegyelmedből megadtad nekem, hogy nézvén nézek
és láthatok, hallván hallok és megértést nyerhetek. Így nem
vagyok tudatlan az Úr akaratáról. (Márk 4,12.)

Nékem, Isten fiának adatott, hogy az Isten országának titkait
megértsem: látván látok, és hallván megértést nyerek. Így
megértem a szívemmel Isten gazdagságának, bölcsességének és
tudományának mélységét. (Luk. 8,10. Róm. 11,33.)

Az Úr megnyitotta az én szememet, és fogékonnyá tette az én



szívemet, hogy szemeimmel lássak és szívemmel értsek, hogy
megtérjek és meggyógyuljak. Isten azért cselekszi ezt velem,
hogy szívemmel megértsem az Ő szívének mélységeit, mindazt
amiket szem nem látott, fül nem hallott, és a szívem magától meg
sem gondolt, amiket az én Istenem készített nekem, mert Őt tel-
jes szívemből mindörökké szeretem. (Ján. 12,39. 40. 1Kor. 2,9. 10.)

Meg van írva: Az Isten dolgait senki sem ismeri, csak az Istennek
Szelleme. Ezért én az Istenből való Szellemet vettem, hogy megis-
merjem azokat, amiket Isten ajándékozott nekem. Az Ő kijelentett
bölcsessége által megismerem az Ő kikutat-hatatlan ítéleteit, és
kinyomozhatatlan útjait. Így, ami az Isten felől tudható, az mind
nyilvánvalóvá válik a számomra, mert az Isten megjelenti
nekem Jézus nevében a bennem lakozó gyönyörűséges Szent
Szellem által. Ezért dicsőítem Isten örökkévaló hatalmát és
Istenségét, hálákat adok Néki, és az örökkévaló Istennek dic-
sőségében gyönyör-ködöm. (1Kor. 2,11. 12. Róm. 11,33. 1,19-21.)

Atyám, a Te akaratod szerint szemeim megnyílnak a látásra,
hogy meglássam azt, amit szem nem látott. Füleim megnyílnak
a hallásra, hogy meghalljam azt, amit fül nem hallott. Szívem
megnyílik a megértésre, hogy megértsem azt, amit embernek
szíve meg sem gondolt, amit Isten készített az Őt szeretőknek.
Az én Istenem mindezeket kijelenti nekem az Ő bennem lakozó
Szelleme által a Krisztus Jézusban, az én Uramban. (1Kor. 2,9. 10.)

Hallván hallok és megértem az Úr szavát, nézvén nézek, és
meglátom az Ő csodálatos ábrázatát. Fogékonnyá vált a
szívem az Úr dolgaira, és füleimmel könnyen hallok,
és szemeimet megnyitom, hogy szemeimmel lássak, füleimmel
halljak, szívemmel megértsem a szellemieket. Megtérek Isten
akaratához és meggyógyulok és teljessé leszek az Ő akarata
szerint. (Csel. 28,26. 27.)
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Isten az éberség szellemét adta nekem, szemeket, hogy lássak,
füleket, hogy halljak. Szemeim megvilágosodnak, hogy lássak
és meglássam Isten gazdagságának, bölcsességének és
tudományának határtalan mélységét és magasságát. A Szent
Szellem által, aki nékem adatott, megismerem az Úr értelmét, az
Ő ítéleteit és az Ő útjait. (Róm. 11,8. 10. 33. 34.)

Megismerem Isten akaratát, és meglátom amaz Igazat, és
szót hallok az Ő szájából. (Csel. 22,14.)

Hálát adok neked tiszta szívből, hogy szellemem szemei meg-
nyílnak a látásra, szellemem fülei megnyílnak a hallásra.
Szívemet megnyitom az Úr kijelentéseinek, hogy meghalljam
a törvényt és az Igéket, amelyeket az Úr küld az Ő Szelleme által,
és meghallom, amit az Úr kiált. (Zak. 7,12. 13.)

Én az Úr tanácsában állok, és meglátom és meghallom az Ő
Igéjét. Figyelmezek az Ő Igéjére, és meghallom azt. Az Úr meg-
valósítja és beteljesíti szívének gondolatait, az utolsó napokban
értem meg e dolgok értelmét. (Jer. 23,18. 20.)

Köszönöm neked Atyám, hogy megmutatod nekem a Te hatal-
mas műveidet, és kijelented nekem a Te mélységes gondolatai-
dat. Szellemem szemei meglátják a Te hatalmas műveidet,
szellemem fülei meghallják a Te rendeléseidet, szellemem
értelme felfogja a Te mélységes gondolataidat a Te örök
jóságodból. (Zsolt. 92,5.) Ámen.



IMA NYUGODT ÉS BÉKÉS ALVÁSÉRT

Drága Mennyei Atyám, az álmaimat a kezedbe helyezem Jézus
nevében. Békében alszom el, mert meg van írva: Mikor lefek-
szem, nem rettegek, 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: „Szerzek
ővelük békességnek szövetségét, és megszüntetem a gonosz vada-
kat a földről, hogy bátorságosan lakhassanak a pusztában és al-
hassanak az erdőkben. És adok reájuk és az én magaslatom kör-
nyékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott esők lesz-
nek.” (Ezék. 34,25–26.)

Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelé-
gítek. Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes né-
kem. (Jer. 31,25–26.)

Békességet adsz nekem Uram e földön, hogy mikor lefekszem,
senki fel ne rettentsen; és Te kipusztítod az ártalmas vadat e föld-
ről, és fegyver sem megy át az én földemen. Én lefekszem és el-
alszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. Az Úr nem hagy
el engem, valahová megyek, vezérel engem. Mikor 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
megelégedve tölti az éjet, gonosszal nem illettetik. Én félem az
Urat, így megelégedve töltöm az éjet, gonosz nem illet engem.
Ha valaki felkelne ellenem, hogy engem üldözzön és életem ellen
törjön, az én életem, az én lelkem és az én szellemem az
élőknek csomójában van bekötve az Úrnál, az én Istenemnél.
(Péld. 19,23. 1Sám. 25,29.)
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Az Úr minden napon megelégít álmaimban, mert meg van írva:
„Szerelmesének álmában ád eleget.” (Zsolt. 127,2.)

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

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

Lelkem utánad vágyik éjszaka, az én szellemem is bensőmben
Téged keres, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, 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, imádko-
zom az én életem Istenéhez. (Zsolt. 42,8.)

Uram, a Te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a Te törvé-
nyedet. Az én részem a Te beszédeidnek megtartása. (Zsolt. 119,55.
57.)

Az Úr tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt van oltalmam;
ezért nem félek az éjszakai 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.



IMA A HÁZASSÁGÉRT

Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. Meg van írva: a
Te szerelmed kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által,
aki adatott nékünk. (Róm. 5,5.)

Mivel a Te szereteted bennünk van, elismerjük és vallást teszünk
róla, hogy ez a szeretet uralkodik mindenek felett az
életünkben és a házasságunkban. Hisszük, hogy ez a szeretet
teljesen áthatja a házasságunkat, és egybeköt minket az igaz-
ságban, tökéletessé tesz minket minden jó cselekedetre, hogy
a Te akaratodat cselekedjük, azt munkálván ben-
nünk, ami a Te örömödre van. (Kol. 3,14. 1,10. Fil. 2,13.)

Házasságunkat hatalmas kincsként őrizzük a Te szeretetedben. A
Te Szellemed által egybeköttettünk szeretet által, teljes összhang-
ban élünk a Te örömöddel átitatva, ugyanazon szeretettel viselte-
tünk egymás iránt egy érzésben, ugyanazon indulattal, alázato-
san egymást különbnek tartva magunknál. (Fil. 2,2–3.)

Atyám, hisszük és kimondjuk, hogy egymáshoz jóságosak, irgal-
masok, megbocsátók és türelmesek vagyunk. Minden lépésünk-
ben a békességet keressük, ezáltal nyugalomban és biztonságban
élünk. Mivel szeretetben és békességben van a szívünk, nincs
akadálya imáinknak, hogy eljussanak Eléd. Imádságaink nem hi-
úsulnak meg, mert Isten kegyelmének örököstársai vagyunk.
(Ef. 4,32. 1Pét. 3,7.)

Házasságunkban az igazság műve békesség, és az igazság
gyümölcse nyugalom és biztonság és hűség mindörökké.
Házasságunk teljes az újjászületett szellem drága gyümölc-
seivel. (Ésa. 32,17.)
Házasságunkban a szellem gyönyörűséges gyümölcsei:
szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség,
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szelídség és mértékletesség hatalmas mértékben növekednek,
Atyám, a Te dicsőségedre és örömöd-re. (Gal. 5,22.)
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad,
megőrzi szíveinket és gondolatainkat egymásban a Krisztus
Jézusban. (Fil. 4,7.)

A mi házasságunk napról napra erősödik az egység kötelékében,
mert azt a Te Igédre alapoztuk, és a Te szeretetedben vert mé-
lyen gyökeret. Az Ige uralkodik a házasságunk felett, így Jézus
nevében az ellenség minden terve megsemmisült a házasságunk
és életünk felett. (Ef. 3,18.)

Atyám, a szent színed előtt megvallást teszünk, hogy csak
azokról gondolkodunk, amik igazak, amik tisztes-ségesek,
amik igazságosak, amik tiszták, amik kedve-sek, amik jó
hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret.
Gondolataink és az elménk felett teljes hatalmat veszünk
Jézus nevében. (Fil. 4,8.)

Mennyei Atyám, köszönjük, hogy gondod van a Te Igédre, hogy
beteljesítsd azt. (Jer. 1,12.)
Megvalljuk, hogy mi egymás mellett állunk, kitartunk egymás
mellett, és imában támogatjuk egymást. Csak olyan dolgokat
mondunk egymásról, ami megerősít minket. Nem ítélkezünk
egymás felett, nem bíráljuk egymást, de folyamatosan köz-
benjárunk egymásért imádságban, és áldást kérünk és mon-
dunk egymásra, és hálát adunk Neked Mennyei Atyám egy-
másért Krisztusban, Jézus mindenható nevében. (Mát. 7,1. 1Kor.
13. 1Tim. 2,1.) Ámen.



IMA EGYEDÜLÁLLÓKNAK HÁZASTÁRSÉRT

Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. Hálaadással járu-
lok a Te kegyelmeddel és irgalmaddal teljes trónod elé. Az Igét
emelem fel Eléd, Atyám, a szentséges hitem által, Te pedig a
mindenható jóságodból betöltöd azt. (Ján. 16,24.)

Meg van írva a Te Igédben, hogy a Te szerelmed kitöltetett az
én szívembe a Szent Szellem által, aki adatott nékem. (Róm.
5,5.)

Én az Úrral egyesültem, egy szellem vagyok Ővele. Kerülöm a
paráznaságot, nem vétkezem a magam teste ellen. Tudom, hogy
az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma, ame-
lyet Istentől nyertem; és nem a magamé vagyok, mert drága
áron vétettem meg; dicsőítem azért az Istent az én testemben
és szellememben, amelyek az Istené. (1Kor. 6,17–20.)

Feddhetetlen és tiszta vagyok, Istennek szeplőtlen gyermeke
az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között úgy
fénylek, mint a csillagok e világon. (Fil. 2,15.)

Szent Atyám, Te teremtetted az embert a Te képedre, férfiúvá és
asszonnyá teremtetted az embert. (1Móz. 1,27.)

Mennyei Atyám, Te is tudod, nem jó az embernek egyedül lenni.
Kérlek, szerezz nékem segítő társat, hozzám illőt (1Móz. 2,18.),
hiszen sokkal jobban van a dolga a kettőnek, hogynem az egy-
nek. (Préd. 4,9.)

Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Ha egyiket meg-
támadja is valaki, ketten ellene állhatnak; és az Úr- ral kötött
hármas kötél nem hamar szakad el. (Préd. 4,10. 12.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy megőrzöl engem a nem hozzám
tartozó asszonytól/férfitől és a beszédével hízel-kedő idegentől,
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mert egyedül csak Te ismered az emberek szívét. (Péld. 7,5.
1Kir. 8,39.)

Köszönöm Uram, hogy olyan társat küldesz nekem, aki úgy sze-
ret engem, miképpen a Krisztus is szerette az Egyházat, és
Önmagát adta azért. (Ef. 5,25.)
Egyenlő indulattal leszünk egymás iránt, ugyanazon szeretettel
viseltetünk, egy érzésben, ugyanazon indulattal leszünk; semmit
nem cselekszünk versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, ha-
nem alázatosan egymást különbnek tartjuk magunknál. Az
az indulat lesz bennünk, mely volt a Krisztus Jézusban is. (Fil.
2,2–3. 5.) Ámen.



IMA GYERMEKÁLDÁSÉRT

Mennyei Atyánk! Én és a férjem/feleségem térdet hajtunk Előt-
ted, és megvalljuk a Szent Igédet. Te vagy a mi Urunk Jézus
Krisztusnak Atyja, akiről neveztetik minden nemzetség Mennyen
és földön. Hozzád imádkozunk, hogy add meg nekünk a Te di-
csőséged gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjünk a Te
Szellemed által a belső emberben. Krisztus lakozik hit által a mi
szívünkben. A Te szeretetedben meggyökerezünk és alapot ve-
szünk, hogy megérthessük minden szentekkel egybe, mi a széles-
sége és hosszúsága és mélysége és magassága a Te jóvoltodnak, és
megismerjük a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szerete-
tét, hogy eképpen beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig.
(Ef. 3,14–19.)

Az Urat szolgáljuk, a mi Istenünket, és Ő megáldja a kenye-
rünket és vizünket; és eltávolítja miközülünk a betegséget. El
sem vetél, meddő sem lesz a mi földünkön semmi; napjaink
számát teljessé teszed. (2Móz. 23,25–26.)

Nem fáradunk hiába, nem nemzünk a korai halálnak, mivel gyer-
mekeink az Úr áldottainak magvai lesznek, és ivadékaink ve-
lünk megmaradnak. (Ésa. 65,23.)

Dicsőítünk Téged Urunk, mert Te vagy az, aki beülteted a med-
dőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Köszön-
jük Neked, hogy Te vagy az, aki építed a családunkat. (Zsolt. 113,9.)

Mint a Te gyermekeid és örököseid és Jézusnak társörökösei, elfo-
gadjuk az ajándékot: Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anya-
méh gyümölcse, jutalom. (Zsolt. 127,3.)

Hálát adunk Neked Atyánk Jézus nevében, mert tudjuk, hogy
amit kérünk Tőled, megkapjuk, mert megtartjuk a Te parancsola-
taidat, és azt cselekedjük, ami kedves Előtted. A Te parancsola-
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tod szerint hiszünk a Te Fiadnak, Jézus Krisztusnak szent ne-
vében, és szeretjük egymást, azzal a szeretettel, amellyel Te
szeretsz minket. (1Ján. 3,22–23.)

Köszönjük Neked Atyánk, hogy olyanok vagyunk, mint
a termő szőlő házunk belsejében; fiaink, mint az olajfa-
csemeték az asztalunk körül. (Zsolt. 128,3.) Ámen!



IMA GYERMEKEINKÉRT

Mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom, és megvallom a Te
Igédet a gyermekeimről. Hittel jövök Eléd, és tudom, hogy tet-
szésedre van az Igédbe vetett hitem. Köszönöm, hogy gondod van
az Igédre, hogy beteljesítsd azt. (Jer. 1,12.)

Köszönöm Uram, hogy megkülönbözteted és szemmel tartod
gyermekeimet az ő javukra, és visszahozod és megépíted és be-
plántálod őket, és olyan szívet adsz nekik, hogy megismerje-
nek Téged, hogy Te vagy az Úr, és ők a Te népeddé lesznek, Te
pedig Istenükké leszel, mert teljes szívükből megtérnek Hoz-
zád. (Jer. 24,5–7.)

Teremts bennük tiszta szívet, oh Uram, és az erős szellemet
újítsd meg bennük. Add meg gyermekeimnek a Te üdvösséged-
nek örömét, és az engedelmesség szellemével támogasd őket.
(Zsolt. 51,10. 12.)

Köszönöm Uram, hogy felindítod gyermekeim szívét a Te aka-
ratod megcselekedésére. (2Móz. 35,21.)

Hiszem és megvallom: Gyermekeim felismerik, hogy amikép-
pen, Atyám, Te szereted Jézust, Jézus is úgy szereti őket, és ők
megmaradnak ebben a szeretetben. Gyermekeim megdicsőítenek
Téged Atyám, mert sok gyümölcsöt teremnek, és Jézus tanítvá-
nyaivá lesznek, és nagy lesz az ő békességük. Ők engedelme-
sek a Te akaratodnak, és Te megtartod őket. (Ján. 15,8. 9. Ésa. 54,13.
49,25.)

Mennyei Atyám! Rád bízom a gyermekeimet, mert Te azt mon-
dod az Igédben: „Kérdezzétek meg a jövendőt Tőlem, fiaimat és
kezeim munkáját csak bízzátok Reám! Én támasztom fel
gyermekeidet igazságban, és minden útjukat egyengetem.”
(Ésa. 45,11. 13.)
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Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, meg-
állnak előttem – szól az Úr, azonképpen megáll az én magom és
nevük az Úr előtt. (Ésa. 66,22.) A Te szolgáidnak fiai megmarad-
nak, és az ő magvuk erősen megáll Előtted. (Zsolt. 102,28.) Téged
szolgálnak a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. (Zsolt. 22,30.)
Te könnyebbséget és biztonságot adsz gyermekeimnek. A
gyermekeimmel kapcsolatos minden gondomat átadom Neked
egyszer és mindenkorra Atyám, mert Neked gondod van rám és
gyermekeimre. A gyermekeim a Te kezedben vannak, és bizo-
nyos vagyok abban, hogy Te megőrzöd és megtartod a Nálad
letett kincsemet. (1Pét. 5,7. 2Tim. 1,12.)
Felettébb örülök, mert gyermekeim az igazságban járnak, amint
a parancsolatot vették az Atyától. (2Ján. 4.)
Az én gyermekeim szót fogadnak a szüleiknek az Úrban, és az
Úr küldötteinek, mert ez igaz és tisztességes. Az én gyermekeim
tisztelik és becsülik a szüleiket, mivel ez az első parancsolat ígé-
rettel, hogy jól legyen nékik dolguk és hosszú életük legyen e
földön. (Ef. 6,1–3.)
Te tökéletes szívet adsz gyermekeimnek, hogy a Te paran-
csolataidat, bizonyságtételeidet és rendeléseidet megőrizhes-sék,
és hogy mindazokat megcselekedhessék. (1Krón. 29,19.)
Gyermekeim figyelmeznek parancsolataidra, ezért olyan
a békességük, mint a folyóvíz, és igazságuk, mint a tenger habja.
Olyan az én magom, mint a tengernek fövenye, és méhemnek
gyümölcsei, mint annak kövecskéi, nem vágatnak ki és nem
pusztul el nevük orcád előtt. (Ésa. 48,18–19.)
Hiszem és megvallom, hogy az én gyermekeim az életet válasz-
tották, azt, hogy szeressenek Téged Uram, és hogy hallgassa-
nak a Te szavadra és ragaszkodjanak Hozzád, hogy Te lehess
az ő életük és az életük hosszúsága. Ezért az én gyermekeim fej-



jé lesznek és nem farkká, mindinkább feljebbvalókká lesznek,
áldottak lesznek a városban, és áldottak lesznek a mezőben, ál-
dottak lesznek bejöttükben, és áldottak lesznek kimentükben, és
az Úr bővölködővé teszi őket minden jóban. (5Móz. 30,19–20. 28,3.

6. 11. 13.)

Gyermekeim nem úgy építenek, hogy más lakjék benne; nem
úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké,
oly hosszú lesz gyermekeim élete, és kezeik munkáját élvezni
fogják, mert ők az Úrnak választottai. Nem fáradnak hiába, nem
nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők,
és ivadékaik velük megmaradnak. És mielőtt kiáltanának, az
Úr már felel, ők még beszélnek, és az Úr már meghallgatta
őket. (Ésa. 65,22–24.)

Hiszem és megvallom, hogy Te az angyalaidnak parancsoltál,
hogy kísérjék, védelmezzék és őrizzék meg gyermekeimet min-
den útjukban. Te vagy Uram a gyermekeim oltalma, vára és
erőssége. (Zsolt. 91,2. 11.) Te vagy a gyermekeim pajzsa, dicsősége,
Te magasztalod fel őket. (Zsolt. 3,3.)

Hálát adok Neked, hogy angyalaid tábort járnak gyermekeim
körül, és kiszabadítják őket minden útjukban, kijöttükben és be-
mentükben, jártukban és keltükben. (Zsolt. 34,7.)

Te erősekké teszed kapuim zárait, és megáldod bennem az én
fiaimat. (Zsolt. 147,13.)

Áldott lesz magom a földön; a hívek nemzedéke meg-áldatik.
Gazdagság és bőség lesz házukban, és megiga-zultságuk
mindvégig megmarad, mert az igazakra világosság fénylik a sö-
tétben: Attól, Aki irgalmas, kegyelmes és igaz. (Zsolt. 112,2–4.)
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A Te műved megláttatik a Te szolgáidon, és a Te dicsőséged azok-
nak fiain. A Te dicsőséged megláttatik az én gyermekeimen.
Gyermekeimmel lesz a Te hűséged és kegyelmed, és a Te ne-
veddel magasztaltatnak fel, elárasztod őket csillogó olajjal.
(Zsolt. 90,16. 89,24. 92,10.)

Fiaim a Te szárnyaidnak árnyékába menekülnek, dúslakodnak
házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid
folyóvizéből. (Zsolt. 36,7–8.)
Az én magom örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek ka-
puját. (1Móz. 22,17. 24,60.) Mert nékem lett az ígéret és az én gyer-
mekeimnek. (Csel. 2,39.) Fiam olyan lesz, mint a plánta, naggyá
nő ifjú korában; leányom, mint a templom mintájára kifara-
gott oszlopok. (Zsolt. 144,12.)
Te ékességet adsz gyermekeimnek a hamu helyett, örömnek
kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem
helyett. És ismeretes lesz magom a népek között, és ivadékom
a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy
ők valóban az Úrtól megáldott magok. (Ésa. 61,3. 9.)

Uram, Istenem, mily felséges a Te neved az egész földön, aki az
egekre helyezted dicsőségedet. Neked gondod van az ember-
nek fiára. Hálát adok Neked, hogy gondod van a gyermekeim-
re. (Zsolt. 8,1. 4.)
Legyen a Te kezed a Te jobbodnak férfián, és az embernek fián,
akit megerősítettél magadnak. Hálát adok Neked, hogy megerő-
sítetted magadnak gyermekeimet. (Zsolt. 80,17.)
Dicsérlek Uram teljes szívemből, hirdetem minden csoda-
tételedet. Örülök és örvendezek Tebenned, zengedezem,
Magasságos, a Te nevedet, hogy az én gyerme-keim ellenségei
meghátráltak, elbuktak és elvesztek a Te orcád előtt. A gyerme-
keim Benned bíznak és ismerik a Te nevedet, mert Te



nem hagytad el őket Uram, mert keresnek Téged. Áldalak
Atyám, mert az igazak magva megszabadul. (Zsolt. 9,1–3. 10. Péld.
11,21.)

Az Úr megőrzi gyermekeim minden csontját, egy sem töretik
meg azok közül, mert az én gyermekeim az Úr testének tagjai,
az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.
(Zsolt. 34,20. Ef. 5,30.)

Az Úr kegyelme öröktől fogva való; és örökkévaló az Őt
félőkön, és az Úrtól való megigazultság a fiaknak fiain. Hálát
adok Neked, hogy a Te kegyelmed és igazságod örökkévaló
a gyermekeimen. (Zsolt. 103,17.)

Te vizet öntesz a szomjúhozóra és folyóvizeket a szárazra; kiön-
töd Szellemedet az én magomra, és áldásodat az én csemeté-
imre, és kegyelmedből növekednek, mint fűzfák vizek folyása-
inál. (Ésa. 44,3–4.)

Uram, a Te tanításod és intésed szerint nevelem gyer-
mekeimet, így mikor felnövekednek, nem távoznak el a Te út-
jaidról. (Ef. 6,4. Péld. 22,6.)
Gyermekeim minden útjukban eszesen és bölcsen viselik magu-
kat, mert az Úr van velük. Gyermekeim folytonosan növeked-
nek, és kedvesek mind az Úr, mind az emberek előtt. (1Sám. 18,14.
2,26.)

Gyermekeim növekednek és erősödnek szellemben, teljesedve
bölcsességgel; és az Istennek kegyelme van rajtuk. Gyermeke-
im gyarapodnak bölcsességben és testi erőben, az Isten és em-
berek előtt való kedvességben. (Luk. 2,40. 52.) Köszönöm Neked,
drága Jézusom. Ámen.

IMA DIÁKOKNAK
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Atyám, köszönöm Neked, hogy munkálod bennem mind az aka-
rást, mind a cselekvést a Te jókedvedből. (Fil. 2,13.)

Jézus nevében köszönöm Neked, hogy betöltesz a Te aka-ratod
megismerésével, minden szellemi bölcsességgel és megér-
téssel. Az Úrhoz méltón járok, teljes tetszésedre, minden jó csele-
kedettel gyümölcsöt termek, és növekedem a Te meg-
ismerésedben. Minden erővel meg vagyok erősítve a Te dicső-
séged hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre öröm-
mel. (Kol. 1,9–11.)

Szót fogadok a szüleimnek, és tisztelem őket; mert ez az igaz. (Ef.
6,1–3.)

Isten gyújtott világosságot az én szívemben, hogy megismer-
jem Isten dicsőségét, mely ragyog a Krisztus arcán.
(2Kor. 4,6.)

És az Isten adott nekem bölcsességet és igen nagy értelmet és
mély szívet, mint a föveny, mely a tenger partján van.
(1Kir. 4,29.)

Az én alkalmatos voltom az Istentől van, ezért alkalmas
vagyok arra, hogy megálljak a király palotájában. Igyekezem az Ő
ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik. Ezért
bennem semmi fogyatkozás nincsen, hanem ábrázatra nézve
szép, minden bölcsességre eszes vagyok, ismeretekkel bírok, és
értek a tudományokhoz. És adott az Isten nekem tudományt,
minden írásban való értelmet és bölcsességet. És minden bölcs
és értelmes dologban, amely felől kérdeznek, Isten kegyelméből
tízszerte okosabbnak találtatom mindazoknál, akik az egész
országban vannak. (2Kor. 3,5. Kol. 1,29. Dán. 1,4. 17. 20.)

Megtalálom és betöltöm azt a helyet Krisztusban, amelyre Isten
teremtett és elhívott, mert a Szent Szellem vezet engem és
megsegít. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem meg-



erősít. (Fil. 4,13.)

Az én Istenem Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag min-
denkihez, aki Őt segítségül hívja. Én segítségül hívom az Ő ne-
vét, ezért nem szégyenülök meg. (Róm. 10,12. 13,11.)

Én a Krisztus Jézusban vagyok, Aki bölcsességül lett nekem Is-
tentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul. Ezért Krisz-
tus értelme van bennem. (1Kor. 1,30. 2,16.)

Nekem kenetem van a Szenttől, és mindent tudok.
(1Ján. 2,20.)

Növekedem és erősödöm szellemben, teljesedve bölcsességgel;
és az Istennek kegyelme van énrajtam. (Luk. 2,40.)

Gyarapodom bölcsességben és testem állapotában, és az Isten
és emberek előtt való kedvességben. (Luk. 2,52.)

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

Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet engem a
Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megje-
lenti általam, mert Krisztus jó illata vagyok Istennek. (2Kor.
2,14–15.)

Az én Istenem mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van. A
bennem munkálkodó erő szerint véghetetlen bőséggel mindent
megcselekedhet, feljebb hogynem mint kérném vagy elgondol-
nám. Néki legyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban
nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. (Ef. 4,6. 3,20–21.)
Ámen.

IGEI MEGVALLÁSOK – KI VAGYOK JÉZUS KRISZTUSBAN
(Ajánlott napi rendszerességgel elmondani)
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Istennek igazsága vagyok a Jézus Krisztusban való hit által.
(Róm. 3,22.)

Megigazultam ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban
való váltság által. (Róm. 3,24.)

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jé-
zusban vagyok, nem test szerint járok, hanem Szellem szerint.
(Róm. 8,1.)

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszaba-
dított engem a bűn és a halál törvényétől. (Róm. 8,2.)

Krisztus Jézusban megszentelt vagyok; elhívott szentje vagyok;
az Úr Jézus Krisztus nevét hívom segítségül mindenkor. (1Kor. 1,2.)

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor az Ő hatalmas kegyel-
méért, melyet nékem a Krisztus Jézusban adott. Istentől vagyok
a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekem Istentől, és
megigazulásul, szentségül és váltságul. (1Kor. 1,4. 30.)

Aki pedig Krisztusban megerősít és felken engem, az Isten az.
(2Kor. 1,21.)

Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet engem a
Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megje-
lenti általam. (2Kor. 2,14.)

Isten Krisztusban megbékélt velem, nem tulajdonítja nekem
az én bűneimet, és rám bízta a békéltetésnek Igéjét. (2Kor. 5,19.)

Krisztusban új teremtés vagyok; a régiek elmúltak, újjá lett
minden. (2Kor. 5,17.)

Tudom, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedetei-
ből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Én is Jé-
zus Krisztusban hittem, hogy megigazuljak a Krisztusban va-



ló hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cse-
lekedeteiből nem igazul meg egy test sem. (Gal. 2,16.)

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, ha-
nem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most a testben
élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és
Önmagát adta értem. (Gal. 2,20.)

Ábrahám áldása az enyém Krisztus Jézusban, a Szellem ígé-
retét elnyertem hit által. (Gal. 3,14.)

Isten fia vagyok a Krisztus Jézusban való hit által, mert Krisz-
tusba keresztelkedtem meg, Krisztust öltöztem fel. Ha pedig
Krisztusé vagyok, az ígéret szerint örökös vagyok.
(Gal. 3,26–27. 29.)

Mert én Krisztus Jézusban a Szellem által, a szeretet által
munkálkodó hitből várom az igazság reménységét. (Gal. 5,5–6.)

Áldott legyen az Isten, és az én Uramnak, Jézus Krisztusnak Aty-
ja, aki megáldott engem minden szellemi áldással a Mennyek-
ből a Krisztus Jézusban. (Ef. 1,3.)

Az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből,
mellyel engem szeretett, engem, ki meg voltam halva a vétkek
miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasz-
tott és együtt ültetett a Mennyekben, Krisztus Jézusban; hogy
megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének
felséges gazdagságát hozzám való jóságából a Krisztus Jézus-
ban. (Ef. 2,4–7.)
Mert az Ő alkotása vagyok, újrateremtetvén a Krisztus
Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten,
hogy azokban járjak. (Ef. 2,10.)
Most pedig Krisztus Jézusban, én, ki egykor távol voltam Isten-
től, közösségben vagyok Vele a Krisztus vére által. (Ef. 2,13.)
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Isten kegyelmének rendelkezése szerint örököstárs és
egyugyanazon test tagja lettem, és részese az Ő ígéretének a
Krisztus Jézusban az Evangélium által. (Ef. 3,2. 6.)

Azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azokat pe-
dig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyek-
szem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhí-
vása jutalmára. (Fil. 3,14.)

Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi
szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban. Az én szívem
és az én gondolataim a Krisztus Jézusban vannak. (Fil. 4,7.)

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
(Fil. 4,13.)

Az én Istenem pedig betölti minden szükségemet az Ő gazdag-
sága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
(Fil. 4,19.)

Isten titka dicsőségének gazdagsága az, hogy a Krisztus bennem
van, ezért tökéletesnek állok elő a Krisztus Jézusban, az Ő
ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik. (Kol.
1,27–29.)

Szerfelett megsokasodott az én Uram kegyelme a Krisztus Jé-
zusban való hittel és szeretettel. (1Tim. 1,14.)

Isten hatalma megtartott engem és hívott szent hívással, nem az
én cselekedeteim szerint, hanem az Ő saját végzése és kegyelme
szerint, mely adatott nékem Krisztus Jézusban örök időknek
előtte. Megjelentetett pedig most az én Megtartóm, Jézus Krisz-
tus megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pe-
dig az életet és halhatatlanságot az Evangélium által. (2Tim. 1,9–10.)

Az egészséges beszédeknek példáját megtartom a Krisztus Jé-
zusban való hitben és szeretetben; megerősödöm a Krisztus
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Jézusban való kegyelemben. (2Tim. 1,13. 2,1.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy elnyertem a Krisztus Jézusban
való üdvösséget az örök dicsőséggel együtt. (2Tim. 2,10.)

Az Ige bölccsé tesz engem az üdvösségre a Krisztus Jézusban
való hit által. (2Tim. 3,15.)

A minden kegyelemnek Istene, aki az Ő örök dicsőségére hívott
el engem a Krisztus Jézusban, Ő maga tesz tökéletessé, erős-
sé, szilárddá és állhatatossá. Övé a dicsőség és a hatalom örök-
kön örökké. (1Pét. 5,10–11.)

Tudom, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nekem arra,
hogy megismerjem az Igazat, és hogy én az Igazban, az Ő Fiá-
ban, a Jézus Krisztusban vagyok. Ő az igaz Isten és az örök élet.
(1Ján. 5,20.) Ámen.
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IGEI MEGVALLÁSOK – KI VAGYOK ŐBENNE
(Ajánlott napi rendszerességgel elmondani)

Őbenne van az élet, és az élet az emberek világossága. Őben-
ne élek, mozgok és vagyok; mert az Ő gyermeke vagyok. (Ján.
1,4. Csel. 17,28.)

Mindenben meggazdagodtam Őbenne, minden beszédben és
minden ismeretben. (1Kor. 1,5.)

Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őben-
ne lett ámenné az Isten dicsőségére. (2Kor. 1,20.)

Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értem, hogy én Isten
igazsága legyek Őbenne. (2Kor. 5,21.)

Isten magának kiválasztott engem Őbenne a világ teremtetése
előtt, hogy én szent és feddhetetlen legyek Őelőtte szeretet által.
(Ef. 1,4.)

Őbenne vettem az örökséget, hogy magasztalására legyek az Ő
dicsőségének. (Ef. 1,11–12.)

Úgy vagyok Őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a
törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Is-
tentől való megigazulás hit által, hogy megismerjem Őt és az Ő
feltámadásának erejét. (Fil. 3,9–10.)

Amiképpen vettem a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járok
Őbenne; meggyökerezem és tovább épülök Őbenne, és meg-
erősödöm a hitben, bővölködöm abban hálaadással. (Kol.
2,6–7.)

Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és én
Őbenne vagyok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek
és hatalmasságnak. (Kol. 2,9–10.)
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Megtartom az Ő beszédét, így teljessé lett bennem az Isten sze-
retete. Erről tudom meg, hogy Őbenne vagyok. (1Ján. 2,5.)

És az a kenet, amelyet kaptam Tőle, bennem marad, és amint az
a kenet megtanít engem mindenre, úgy igaz az, és amiként
megtanított engem, úgy maradok Őbenne. (1Ján. 2,27.)

Jézus azért jelent meg, hogy az én bűneimet elvegye; és Őbenne
nincsen bűn. Én Őbenne maradok, nem esem bűnbe. Az igazsá-
got cselekszem, igaz vagyok, amiként Ő is igaz. Azért jelent meg
az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Istentől szület-
tem, bennem marad az Ő romolhatatlan magja, és nem cseleked-
hetem bűnt, mivelhogy Istentől születtem. (1Ján. 3,5–9.)

Isten parancsolatait megtartom, Őbenne maradok, és Ő is ben-
nem; és abból ismerem meg, hogy bennem marad, abból a Szel-
lemből, amelyet nékem adott. (1Ján. 3,24.)

Isten szeretete teljessé lett bennem. Erről ismerem meg, hogy
Őbenne maradok, és Ő énbennem; mert a maga Szelleméből
adott nekem. (1Ján. 4,12–13.)
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IGEI MEGVALLÁSOK – KI VAGYOK JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL
(Ajánlott napi rendszerességgel elmondani)

Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
(Ján. 1,3.)

Megigazultam hit által, ezért békességem van Istennel, az én
Uram Jézus Krisztus által. (Róm. 5,1.)

Jézus Krisztus által van a menetelem hitben ahhoz a
kegyelemhez, amelyben állok; és dicsekedem az Isten dicsőségé-
nek reménységében. (Róm. 5,2.)

Uralkodom az életben az egy Jézus Krisztus által, mert a kegye-
lemnek és az igazság ajándékának bővölködésében ré-
szesültem. (Róm. 5,17.)

Meghaltam a törvénynek a Krisztus teste által, hogy Krisztu-
sé legyek, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt te-
remjek Istennek. (Róm. 7,4.)

Hála az Istennek, aki a győzelmet adja nekem az én Uram Jézus
Krisztus által. (1Kor. 15,57.)
Bőséges az én vigasztalásom a Krisztus által. (2Kor. 1,5.)
Isten megbékéltetett engem magával a Jézus Krisztus által. (2Kor.
5,18.)

Nem vagyok többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örö-
köse is Krisztus által. (Gal. 4,7.)
Isten eleve elhatározta, hogy engem fiává fogad Jézus Krisztus
által az Ő akaratának jókedve szerint. (Ef. 1,5.)

Mindenkor örülök az Úrban, szüntelen imádkozom, mindenben
hálákat adok a Krisztus Jézus által, mert ez az Isten akarata.
(1Thess. 5,16–18.)

Jézus az Ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra
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a szentélybe, örök váltságot szerezve értem. (Zsid. 9,12.)

Amely akarattal szenteltettem meg egyszer és mindenkorra, a Jé-
zus Krisztus testének megáldozása által. (Zsid. 10,10.)

Bizodalmam van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére
által, azon az úton, amelyet Ő szentelt nekem új és élő út gya-
nánt, a kárpit, azaz az Ő teste által. (Zsid. 10,19–20.)

A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy
pásztorát, örök szövetség vére által, az én Uramat, Jézust, te-
gyen készségessé engem minden jóra, hogy cselekedjem az Ő
akaratát, azt munkálván bennem, ami kedves Őelőtte a Jézus
Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. (Zsid. 13,20–21.)

Áldott az Isten és az én Uram Jézus Krisztusnak Atyja, aki az
Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült engem élő reménység-
re Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. (1Pét.
1,3.)

Én, mint élő köve Istennek, minden szentekkel együtt felépülök
szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal ál-
dozzak, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
(1Pét. 2,5.) Ámen.
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IGEI MEGVALLÁSOK – AKIBEN
(Ajánlott napi rendszerességgel elmondani)

Áldott az Isten, az én Uramnak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki
megáldott engem minden szellemi áldással a Mennyekből a
Krisztusban, akiben van az én megváltásom az Ő szent vére ál-
tal, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
(Ef. 1,3–7.)

Akiben vettem az örökséget, és akiben megpecsételtettem az
ígéretnek ama Szent Szellemével. (Ef. 1,11–13.)

Akiben minden szentekkel együtt növekedem szent templommá
az Úrban; akiben építtetem Isten hajlékává a Szellem által. (Ef.
2,21–22.)

Akiben van az én bátorságom és bizodalommal való
menetelem Istenhez a Jézusban való hit által. (Ef. 3,12.)

Akiben van az én váltságom az Ő vére által, bűneimnek eltör-
lése. (Kol. 1,14.)

Akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse el-
rejtve. (Kol. 2,3.)

Akiben körül is metéltettem kéz nélkül való körülmetéléssel,
akiben fel is támasztattam az Isten erejébe vetett hit által, aki fel-
támasztotta Jézust a halálból, és engem megelevenített együtt
Ővele, megbocsátván minden bűnömet. (Kol. 2,11–13.) Ámen.



IGÉK JÉZUS KRISZTUSRÓL – AKI

Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya ke-
belében van, Ő jelentette ki Őt. (Ján. 1,18.)

És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk, és láttuk az Ő dicső-
ségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala
kegyelemmel és igazsággal. (Ján. 1,14.)

Isten a Fia által szól nekem, akit tett mindennek örökösévé, aki
által a világot is teremtette, aki az Ő dicsőségének viszszatükrö-
ződése, és az Ő valóságának képmása, aki hatalma szavával
fenntartja a mindenséget, aki engem bűneimtől megtisztítván,
leült a Felségnek jobbjára a magasságban.
(Zsid. 1,1–3.)

Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a ha-
lál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koro-náztatott
meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért meg-ízlelje a halált.
(Zsid. 2,9.)

Olyan Főpapom van, aki a mennyei Felség királyiszékének jobb-
jára ült, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája,
amelyet az Úr és nem ember épített. (Zsid. 8,1–2.)

Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az
ember Krisztus Jézus, aki adta Önmagát váltságul mindenekért,
mint tanúbizonyság a maga idejében. (1Tim. 2,5–6.)

Aki önmagát adta énérettem, hogy megváltson engem minden
hamisságtól, és tisztítson Önmagának egy saját népet, jó csele-
kedetekre igyekezőt. (Tit. 2,14.)

Aki adta önmagát az én bűneimért, hogy kiszabadítson engem e
jelenvaló gonosz világból, az Istennek és az én Atyámnak akara-
ta szerint. (Gal. 1,4.)
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Aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul Is-
tennek: megtisztítja az én lelkiismeretemet a holt cseleke-
detektől, hogy szolgáljak az élő Istennek. (Zsid. 9,14.)

Aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halál-
ra, akit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mi-
velhogy lehetetlen volt Néki attól fogvatartatnia. (Csel. 2,23–24.)

Drága véren váltattam meg, mint hibátlan és szeplőtlen
Bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve
a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén énéret-
tem. Ő a Bárány, aki megöletett e világ alapítása óta. (1Pét. 1,19–20.
Jel. 13,8.)

Hálával teljes a szívem, mert megismertem az Atyát, és megis-
mertem azt, aki kezdettől fogva van. (1Ján. 2,13.)

Isten megmutatta a Krisztusban az Ő hatalmának felséges nagy-
ságát és erejét, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a
maga jobbjára a Mennyekben. Magasan minden fejedelemség és
hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik
nem csak e világon, hanem a következendőben is: és mindeneket
vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anya-
szentegyháznak fejévé, mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki
mindeneket betölt mindenekkel. (Ef. 1,19–23.)

Az az indulat van bennem, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki
mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt,
hogy Ő az Istennel egyenlő, hanem Önmagát megüresítette, szol-
gai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett; és mikor olyan ál-
lapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lé-
vén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az
Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza Néki oly nevet, amely
minden név fölött való; hogy a Jézus nevére minden térd megha-
joljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden



nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
(Fil. 2,5–11.)

Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte
született; mert Őbenne teremtetett minden, ami van a
Mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi-
székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatal-
masságok; mindenek Őáltala és Őreá nézve teremtettek; és Ő
előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn. És Ő a feje a
Testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül;
hogy mindenekben Ő legyen az első; mert tetszett az Atyának,
hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség; és hogy Őáltala békél-
tessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő kereszt-
jének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön,
akár a Mennyekben. (Kol. 1,15–20.)
Aki az én bűneimet maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnök-
nek meghalván, az igazságnak éljek: akinek sebeivel gyógyul-
tam meg. (1Pét. 2,24.)

Aki Istennek jobbján van, felmenvén a Mennybe; akinek alávet-
tettek az angyalok, hatalmasságok és erők. (1Pét. 3,22.)
Aki által van a menetelem is hitben ahhoz a kegyelemhez,
amelyben állok. (Róm. 5,2.)

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

Kegyelem nékem és békesség a Jézus Krisztustól, aki a hű tanú-
bizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak
fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket
a mi bűneinkből az Ő vére által, és tett minket királyokká és pa-
pokká az Ő Istenének és Atyjának: Néki legyen dicsőség és hata-
lom mindörökkön örökké! (Jel. 1,4–6.)
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Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja
az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható.
Az Első és Utolsó, aki halott vala és él. (Jel. 1,8. 2,8.) Akinél
a kétélű éles kard van, az ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten
teremtésének kezdete. (Jel. 2,12. 3,14.) Az Isten Fia, akinek szemei
olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű
érchez. (Jel. 2,18.) Akinél van az isteni hét Szellem és a hét csillag.
(Jel. 3,1.) A Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyit-
ja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja.
(Jel. 3,7.)

Kijöttem a nagy nyomorúságból, és megmostam az én ruháimat,
és megfehérítettem ruháimat a Bárány vérében. Ezért vagyok az
Isten királyiszéke előtt; és szolgálok Neki éjjel és nappal az Ő
templomában; és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felet-
tem. Nem éhezek többé, sem nem szomjúhozok többé; sem a nap
nem tűz rám, sem semmi hőség: mert a Bárány, aki a királyiszék-
nek közepette van, legeltet engem, és a vizeknek élő forrásaira
visz engem; és eltöröl Isten az én szemeimről minden könnyet.
(Jel. 7,14–17.)

És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki
azon ül vala, hívatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél
és hadakozik. És az Ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az Ő
fején sok korona. És az Ő szájából éles kard jő vala ki, és az Ő
ruháján és tomporán oda vala írva az Ő neve: királyoknak Kirá-
lya, és uraknak Ura. (Jel. 19,11. 12. 15. 16.)



ISTEN GYERMEKE VAGYOK

Befogadtam Jézust, aki hatalmat adott nekem, hogy Isten fia le-
gyek, mert hiszek az Ő nevében. (Ján. 1,12.)

Az Atya Isten fia vagyok, Isten Szelleme vezérel. A fiúság
Szellemét kaptam. Ez a Szellem tesz bizonyságot az én
szellememmel együtt, hogy Isten gyermeke vagyok. Isten gyer-
meke vagyok, örököse Istennek és örököstársa Krisztusnak.
(Róm. 8,14–17.)

Isten végzése szerint hivatalos vagyok, mert Isten ismert, elren-
delt, elhívott, megigazított és megdicsőített. Isten elrendelte,
hogy az Ő Fia ábrázatához hasonlatos legyek, hogy Jézus
Krisztus legyen az elsőszülött sok atyafi között. (Róm. 8,29–30.)

Enyém a fiúság, és a dicsőség, és a szövetség, meg az Isten szol-
gálata és az ígéretek. (Róm. 9,4.)

Isten fia vagyok a Krisztus Jézusban való hit által, mert Krisz-
tusba keresztelkedtem meg, Krisztust öltöztem fel. Ha pedig
Krisztusé vagyok, tehát Ábrahám magva vagyok, és ígéret sze-
rint örökös. (Gal. 3,26–29.)

Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő
Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt
levőket megváltsa, hogy elnyerjem a fiúságot. Minthogy pedig
fia vagyok, kibocsátotta Isten az Ő Fiának Szellemét az én szí-
vembe, ki ezt kiáltja, Abba, Atya! Azért nem vagyok többé szol-
ga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.
(Gal. 4,4–7.)

Isten eleve elhatározta, hogy engem a saját fiává fogad Jézus
Krisztus által az Ő akaratának jókedve szerint. (Ef. 1,5.)

Milyen nagy szeretetet adott nekem az Atya, hogy Isten
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fiának neveztetem. Most Isten gyermeke vagyok, és még nem
lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszek. De tudom, hogy ha
nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszek Őhozzá, mert meg fogom
Őt látni, amint van. (1Ján. 3,1–2.)

Az Ő kegyelméből megigazultam, örökös lettem az örök élet re-
ménysége szerint. (Tit. 3,7.)

A Mennyei Atya akarata szült engem az igazságnak Igéje által,
hogy az Ő teremtményeinek zsengéje legyek. (Jak. 1,18.)

Áldott az Isten és az én Uramnak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki az
Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült engem élő remény-
ségre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romol-
hatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a
Mennyekben van fenntartva a számomra. (1Pét. 1,3–4.)
Újonnan születtem Istentől, nem romlandó magból, hanem ro-
molhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örök-
ké. (1Pét. 1,23.)



A SZENT SZELLEMRŐL

A Szent Szellem, az én Vigasztalóm és Segítőm, velem marad
mindörökké. (Ján. 14,16.)

A Szent Szellem, az Igazság Szelleme, nálam lakik és bennem
marad. (Ján. 14,17.)

A Szent Szellem, a Vigasztaló, akit Jézus nevében küldött az
Atya, mindenre megtanít engem, és eszembe juttatja mindazokat,
amiket Jézus mondott. (Ján. 14,26.)

A Vigasztaló, akit Jézus küldött a szívembe az Atyától, az Igaz-
ságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Ő tesz Jézusról bi-
zonyságot. (Ján. 15,26.)

Az Igazságnak Szelleme elvezérel engem minden igazságra.
Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall az
Atyánál, és a bekövetkezendőket megjelenti nekem. Ő Jézust di-
csőíti, mert az Atyától és Jézustól hallottakat megjelenti nekem.
(Ján. 16,13–14.)

A fiúság Szellemét kaptam, aki által kiáltom: Abbá, Atyám! A
Szent Szellem bizonyságot tesz az én szellememmel együtt,
hogy Isten gyermeke vagyok. (Róm. 8,15–16.)

A Szent Szellem segítségemre van az én erőtlenségemben. Mert
azt, amit kérnem kell, amint kellene, nem tudom;
de maga a Szellem esedezik érettem kimondhatatlan fohászkodá-
sokkal. (Róm. 8,26.)

Az Úrral egyesültem, egy Szellem vagyok Ővele. (1Kor. 6,17.)

Nem e világnak szellemét vettem, hanem az Istenből való Szel-
lemet; hogy megismerjem azokat, amiket Isten ajándékozott ne-
kem. (1Kor. 2,12.)
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Nekem Isten kijelenti az Ő Szelleme által, amiket szem nem lá-
tott, fül nem hallott és az embernek szíve meg sem gondolt, ami-
ket Isten készített az Őt szeretőknek. (1Kor. 2,9. 10.)

Isten temploma vagyok, és az Isten Szelleme lakozik bennem.
(1Kor. 3,16.)

Az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma, amelyet
Istentől nyertem; és nem a magamé vagyok.(1Kor. 6,19.)

Megmosattam, megszenteltettem, megigazíttattam az Úr
Jézusnak nevében és az én Istenem Szelleme által. (1Kor. 6,11.)

Aki pedig engem Krisztusban megerősít és felken, az Isten az;
aki el is pecsételt engem, és a Szellemet, mint foglalót adta az én
szívembe. (2Kor. 1,21–22.)

Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabad-
ság. Én pedig az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélem, és
ugyanazon ábrázatra elváltozom, dicsőségről dicsőségre az Úr-
nak Szellemétől. (2Kor. 3,17–18.)

A hitnek bennem is ugyanaz a Szelleme van, amint írva van: Hit-
tem és azért szóltam; hiszek én is, és azért szólok. Tudom,
hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által engem is feltá-
maszt és előállít, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hála-
adást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Aki pedig engem erre
elkészített, az Isten az, aki a Szellemet foglalóként adta nekem.
(2Kor. 4,13–15. 5,5.)

Köszönöm Atyám a Szent Szellemet, aki hatalmas dolgokat cse-
lekszik bennem. (Gal. 3,5.)

A Szellem gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szí-
vesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség hatalmasan
növekednek bennem. (Gal. 5,22.)



Minthogy pedig fia vagyok, kibocsátotta Isten az Ő Fiának Szel-
lemét az én szívembe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! (Gal. 4,6.)

A Szellem által, hitből várom a megigazulás reménységét.
(Gal. 5,5.)

Szellem szerint élek, Szellem szerint is járok. Szellem szerint já-
rok, és a test kívánságát nem viszem véghez. (Gal. 5,16. 25.)

Növekedem szent templommá az Úrban, Krisztusban Isten hajlé-
kává építtetem a Szellem által. (Ef. 2,21–22.)

Az én Mennyei Atyám megadja nekem az Ő dicsősége gazdag-
ságáért, hogy hatalmasan megerősödjek az Ő Szelleme által a
belső emberben. (Ef. 3,16.)

Istennek Szent Szelleme által megpecsételtettem a teljes váltság-
nak napjára. (Ef. 4,30.)

Mindenkor hálaadással tartozom az Istennek, mert szeret engem
az Úr, kezdettől fogva kiválasztott engem Isten az üdvösségre. A
Szellem szentelésében és az igazság hitében elhívott engem az
én Uram Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. (2Thess. 2,13–14.)

Az Ő irgalmasságából tartott meg engem az újjászületés fürdője
és a Szent Szellem megújítása által, amit kitöltött reám bőség-
gel az én megtartó Jézus Krisztusom által; hogy az Ő kegyelmé-
ből megigazulván, örökös legyek az örök élet reménysége sze-
rint. (Tit. 3,5–7.)

Hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által, hogy ki vagyok
választva az Atya Isten rendelése szerint, a Szellem megszente-
lésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghin-
tésre: kegyelem és békesség adatik nékem bőségesen. (1Pét. 1,2.)

Az Ő parancsolatait megtartom, Őbenne maradok és Ő is ben-
nem; és abból a Szellemből ismerem meg, hogy bennem marad,
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amelyet nékem adott. (1Ján. 3,24.) Erről ismerem meg, hogy Őben-
ne maradok és Ő énbennem, mert a maga Szelleméből adott ne-
kem. (1Ján. 4,13.)

Mennyei Atyám, hálát adok Neked a Szent Szellem közléseiért,
ajándékainak szétosztásáért. (Zsid. 2,4.)

Mennyei Atyám, hálát adok Neked, hogy a Szent Szellem közös-
sége van velem. (2Kor. 13,13.)

Legyen az imádságom és áldozatom Isten előtt kedves, és
a Szent Szellem által megszentelt. (Róm. 15,16.) Ámen.
És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon
mindörökké. (János 14,16.)

Az Igazságnak ama Szellemét: Akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt
és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
(János 14,17.)

Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő
mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mon-
dottam néktek. (János 14,26.)

Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az Igaz-
ságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Ő tesz majd énrólam bizonyságot.
(János 15,26.)

De mikor eljön Ő, az Igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igaz-
ságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövet-
kezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és
megjelenti néktek. (János 16,13–14.)



A SZENTHÁROMSÁGRÓL

A Szent Szellem, a Vigasztaló, akit Jézus nevében küldött az
Atya, mindenre megtanít engem, és eszembe juttatja mindazokat,
amiket Jézus mondott. (Ján. 14,26.) A Vigasztaló, akit Jézus kül-
dött a szívembe az Atyától, az Igazságnak Szelleme, aki az Atyá-
tól származik, Ő tesz Jézusról bizonyságot. (Ján. 15,26.) Az Igaz-
ságnak Szelleme elvezet engem minden igazságra. Mert nem
magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall az Atyánál, és a
bekövetkezendőket megjelenti nekem. Ő Jézust dicsőíti, mert az
Atyától és Jézustól hallottakat megjelenti nekem. (Ján. 16,13–14.)

A fiúság Szellemét kaptam, aki által kiáltom: Abbá, Atyám! A
drága Szent Szellem bizonyságot tesz az én szellememmel
együtt, hogy Isten gyermeke vagyok Krisztusban. (Róm. 8,15–16.)

Nekem Isten kijelenti a Krisztusban az Ő Szelleme által, ami-
ket szem nem látott, fül nem hallott és az embernek szíve meg
sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. (1Kor. 2,9.
10.)

Isten kijelentés útján ismertette meg velem a Krisztus titkát, a
Szellem által. (Ef. 3,3–5.)

Megmosattam, megszenteltettem, megigazíttattam az Úr
Jézusnak nevében és az én Istenem Szelleme által, hogy
Istennek zsengéje és tulajdon választott népe lehessek. (1Kor. 6,11.)

Aki pedig engem Krisztusban megerősít és felken, az Isten az;
aki el is pecsételt engem, és a Szellemet, mint foglalót adta az én
szívembe. (2Kor. 1,21–22.)

Az Úr pedig Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabad-
ság. Én pedig az Istennek dicsőségét, mely ragyog a
Krisztus arcán, fedetlen arccal szemlélem, és ugyanazon ábrá-

114



115

zatra elváltozom, dicsőségről dicsőségre az Úrnak Szellemétől.
(2Kor. 3,17–18. 4,6.)

Tudom, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által engem
is feltámaszt és előállít, hogy a kegyelem sokasodva sokak által
a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsősé-gére. Aki pedig en-
gem erre elkészített, az Isten az, aki a Szellemet foglalóként ad-
ta nekem. (2Kor. 4,14–15. 5,5.)

Köszönöm Atyám a Szent Szellemet, aki hatalmas dolgokat
cselekszik bennem, a Jézus nevében, a Krisztusban. (Gal. 3,5.)

Minthogy pedig fia vagyok, kibocsátotta Isten az Ő Fiának
Szellemét az én szívembe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! (Gal. 4,6.)

Növekedem szent templommá az Úrban, Krisztusban Isten haj-
lékává építtetem a Szellem által. (Ef. 2,21–22.)

Meg van írva: A kegyelmi ajándékokban különbség van,
de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de
ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de
ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.
(1Kor. 12,4–6.)

Egy a Test, és egy a Szellem. Egy az Úr, egy a hit, egy
a keresztség. Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki min-
deneknek felette van és mindenek által úgy bennem, mint
Krisztus Testének minden tagjában munkálkodik. Hálától túlc-
sordult a szívem, mert Krisztusban vagyok, és Jézus által van
menetelem egy Szellemben az Atyához. (Ef. 2,18. 4,4–6.)

Szellemben szolgálok az Istennek, és a Krisztus Jézusban dic-
sekedem, és nem a testben bizakodom. (Fil. 3,3.)

Mindenkor hálaadással tartozom az Istennek, mert szeret engem
az Úr, kezdettől fogva kiválasztott engem Isten az üdvösségre. A
Szellem szentelésében és az igazság hitében elhívott engem az én



Uram Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. (2Thess. 2,13–14.)

Isten az Ő irgalmasságából tartott meg engem az újjászületés
fürdője és a Szent Szellem megújítása által, amit kitöltött reám bő-
séggel az én megtartó Jézus Krisztusom által; hogy az Ő kegyel-
méből megigazulván, örökös legyek az örök élet reménysége sze-
rint. (Tit. 3,5–7.)

Isten az Ő Fia által szól nekem a Szent Szellem közösségében.
(Zsid. 1,1. 2Kor. 13,13.)

Hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által, hogy ki va-
gyok választva az Atya Isten rendelése szerint, a Szellem meg-
szentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való
meghintésre: kegyelem és békesség adatik nékem bőségesen.
(1Pét. 1,2.)

Isten parancsolatait megtartom, Krisztusban maradok és
Krisztus is bennem; és abból a Szellemből ismerem meg, hogy
Krisztus bennem marad, amelyet nékem adott. (1Ján. 3,24.)

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a
Szent Szellemnek közössége az én örökségem. (2Kor. 13,13.)

Legyen a Krisztus Jézusban elmondott imádságom és áldoza-
tom Isten előtt kedves, és a Szent Szellem által megszentelt.
(Róm. 15,16.) Ámen.

BETELJESEDTEM AZ Ő TELJESSÉGÉVEL

Atyám, hálát adok neked, hogy Jézus teljességéből vehettem
kegyelmet a Te kegyelmedért. Az életemben a kegyelem és az
igazság Jézus Krisztus által lett. Az Ő teljességéből vettem
kegyelmet és igazságot. (Ján. 1,16. 17.)

Jézus, Isten elsőszülött Fia mindeneket betölt mindenekkel. Isten
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mindeneket az Ő lábai alá vetett, és Őt tette mindeneknek felette
a Gyülekezet fejévé, mely az Ő Teste, teljessége Őnéki. Jézus a
feje a Testnek, és a Gyülekezet teljessége Őnéki, mert tetszett az
Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség. Mivel része
vagyok a Testnek, része és részese vagyok Jézus teljességének,
Aki mindeneket betölt mindenekkel. (Ef. 1,22. 23. Kol. 1,18. 19.)

Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és én
Őbenne vagyok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek
és hatalmasságnak. (Kol. 2,9. 10.)

Én Krisztusban vagyok beteljesedve az Istennek egész tel-
jességével, mert így tetszett az én Atyámnak. (Kol. 1,19. 2,9. 10.)

A testet öltött Igében lakozik az Istenségnek egész teljessége tes-
tileg, és én az elsőszülöttben vagyok beteljesedve, aki feje minden
fejedelemségnek és hatalmasságnak és erőnek és uraságnak. (Kol.
2,9–10.)

Valósággal teljessé lett bennem az Isten szeretete, mert meg-
tartom Jézus beszédeit. (1Ján. 2,5.)

Beteljesedtem a Te szereteteddel, Uram. Így a Te szereteted tel-
jessé lett bennem. Nincs bennem félelem, mert a teljes szeretet ki-
űzi a félelmet. (1Ján. 4,12. 18.)

A szeretetben meggyökerezem és mély alapot veszek, hogy
megérthessem, mi a szélesség, hosszúság, mélység és magasság,
és megismerhessem a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó
szeretetét, hogy eképpen beteljesedjek az Istennek egész tel-
jességéig. (Ef. 3,18. 19.)

Isten kegyelméből eljutok az Isten Fiában való hitnek és az Ő
megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus tel-
jességével ékeskedő kornak mértékére. (Ef. 4,13.)

Isten szíve szerint beteljesedem Szent Szellemmel, és imád-
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kozván általa a szívem betelik Isten akaratának megisme-
résével minden szellemi bölcsességben és megértésben az életem
minden területén és vonatkozásában. (Ef. 5,18. Kol. 1,9.)
Isten akarata beteljesedik az életemben, mert maga Isten
véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a belső
emberemben munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint
kérném vagy elgondolnám. Dicsőség legyen Istennek a Gyüleke-
zetben a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön
örökké. (Ef. 3,20. 21.)
Hálát adok Atyám, a Te szerelmes Fiadért, az Úr Jézus
Krisztusért, akivel együtt megfeszíttettem, és a Szellem ereje
által fel is támadtam a halálból, ezért élek többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus, akiben lakozik az
Istenségnek egész teljessége, akinek szeretetével be is tel-
jesedtem az Istennek egész teljességéig. Ámen.
(Gal. 2,20. Kol. 2,9. 10. Ef. 3,19.)
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AKI GYŐZ, MEGADOM ANNAK …

Én az Istentől vagyok, és legyőztem a világot. Mert mindaz, ami
az Istentől született, legyőzi a világot. (1Ján. 4,4. 5,4.)

Hálát adok Neked Mennyei Atyám, hogy legyőztem a világot;
mert a Szent Szellem lakik bennem. Győztes vagyok, mert na-
gyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki e világban van. (1Ján. 4,4.)

Mennyei Atyám, Jézus nevében kérem, adj fület a hallásra, hogy
meghalljam, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. (Jel. 2,11. 17. 29.
3,6. 13. 22.)

A győztesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradi-
csomának közepette van. (Jel. 2,7.)

Aki győz, annak nem árt a második halál. (Jel. 2,11.)

Aki győz, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik raj-
tuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; amikép-
pen én is vettem az én Atyámtól: és adom annak a hajnalcsilla-
got. (Jel. 2,26–28.)

Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak ne-
vét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én
Atyám előtt és az Ő angyalai előtt. (Jel. 3,5.)

Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és
többé onnét ki nem jön; és felírom rá az én Istenemnek nevét, és
az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből
száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. (Jel. 3,12.)

Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön ve-
lem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az Ő királyi-
székében. (Jel. 3,21.) Ámen.

SZENT OLAJOMMAL KENTELEK FEL TÉGED



Mennyei Atyám, hálát adok Neked, mert asztalt terítesz nekem az
én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a
poharam. (Zsolt. 23,5.)

Magasra növeszted az én szarvamat, elárasztasz csillogó olajjal.
(Zsolt. 92,10.)

Uram, Te hatalmat adsz a királynak, és felemeled felkented
szarvát. (1Sám. 2,10.)

Szeretem az igazságot, gyűlölöm a gonoszságot, azért kent fel Is-
ten, az én Istenem örömnek olajával. (Zsolt. 45,7. Zsid. 1,9.)

Az Úr felkent engem szent olajával, ezért az Úrnak Szelleme –
a mai napon is és ezután is – reám száll.
(1Sám. 16,13.)

Úgy szálljon rám a szent keneted, mint a drága olaj a fejen,
amely aláfoly a szakállon, mint Áron szakállán; amely lefoly
köntöse prémjére. Úgy szálljon le rám szent keneted, mint a
Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. (Zsolt. 133,2–3.)

Hálát adok Neked, hogy az én ruháim mindenkor fehérek, és az
olaj az én fejemről el nem fogyatkozik. (Préd. 9,8.)

Ekkor elmentem melletted és láttalak véredben eltapodva,
és mondtam neked: A te véredben élj! Mondtam ismét neked: A te
véredben élj! Ekkor elmentem melletted, és láttalak, és ímé, a te
korod a szerelem kora vala, és kiterjesztettem fölötted szárnya-
mat és befödöztem mezítelenségedet, és megesküdtem neked és
szövetségre léptem veled; azt mondja az Úr Isten, és lettél az
enyém. Megmostalak vízzel és lemostam rólad véredet, és meg-
kentelek olajjal. (Ezék. 16,6. 8–9.)

Hálát adok Neked Uram, hogy megtaláltál engem, szent ola-
joddal kentél fel engem. Tudom, hogy állandóan velem van a
Te kezed, sőt a Te karod erősít meg engem. Velem van a Te hűsé-
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ged és kegyelmed, és a Te neveddel magasztaltatik fel az én szar-
vam. (Zsolt. 89,20–21. 24.)

A föld magaslatain járatsz engem, kősziklából mézet, kova-
szirtből olajat adsz nékem, és mellettem a szikla olajpatakokat
ont. (5Móz. 32,13. Jób 29,6.)



AZ ÚR MEGSEGÍTI FELKENTJÉT

Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a Te felkented orcáját!
(Zsolt. 84,9.)

Uram, Te hatalmat adsz a királynak, és felemeled felkented
szarvát. (1Sám. 2,10.)

Nagy szabadulást ád az Úr az Ő királyának és irgalmasságot cse-
lekszik az Ő felkentjével és az Ő magvával mindörökké. (Zsolt.
18,50.)

Az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobb-
jának segítő erejével. (Zsolt. 20,6.)

Uram, Te vagy a népednek ereje, és a Te felkented megtartó
erőssége. (Zsolt. 28,8.)

Mert nem engedi az Úr, hogy valaki nyomorgasson engem, sőt a
királyokat is megfenyíti miattam, mondván: Meg ne illessétek
az én felkentemet, és az én prófétámnak ne ártsatok. (Zsolt.
105,14–15.)

Te így szólsz Uram: Az én felkentjeimet ne bántsátok, prófé-
táimnak se ártsatok. (1Krón. 16,22.)

Megnövesztem szolgám hatalmát, szövétneket szerzek az én fel-
kentemnek. Ellenségeidre szégyent borítok, rajtad pedig koro-
nád ragyog. (Zsolt. 132,17–18.)

Uram, Te kiszállsz néped szabadítására, felkented segítségére;
szétzúzod a főt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az alap-
jait. (Hab. 3,13.)

Így szólsz Uram felkentedhez, kinek jobb kezét megfogtad,
hogy meghódoltass előtte népeket, és a királyok derekának övét
megoldjad, őelőtte megnyissad az ajtókat, és a kapuk be ne zá-
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roltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket meg-
egyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszára-
kat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek
gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki té-
ged neveden hívtalak, szeretettel szólítottalak és felöveztelek
téged, bár nem ismertél. (Ésa. 45,1–5.)



IMA A SZENT SZELLEM KIÁRADÁSÁÉRT

Az Istennek és a Báránynak királyiszékéből örök élet vizének
tiszta folyója árad, mely ragyogó mint a kristály. Én ebből a víz-
ből iszom, ezért soha örökké meg nem szomjazom. Én beteljese-
dem az élet vizével, így a bensőmből élő víznek folyamai ömle-
nek elő. (Jel. 22,1. Ján. 4,14. 7,38.)

Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. Én a szom-
jazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
(Ján. 7,37. Jel. 21,6.)

Aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét in-
gyen. (Jel. 22,17.)

Mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek
nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek
pénz nélkül és ingyen. (Ésa. 55,1.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy megitatod a szomjú lelkeket, és
minden éhező lelket megelégítesz. (Jer. 31,25.)

Így szól az Úr Isten: Ímé, újat cselekszem; most készül,
a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket,
hogy választott népemnek inni adjak. (Ésa. 43,19–20.)

És lészen az utolsó napokban – ezt mondja az Isten – kitöltök az
én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és le-
ányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat
álmodnak. (Csel. 2,17.)

Atyám, kérlek Téged a Te Igéd szerint, hogy töltsd ki a Te Szel-
lemedet minden testre. (Csel. 2,17.)

Kérem a szent esőt a kései eső idején! Imámra az Úr villámlást
szerez, és záporesőt ad, és füvet a mezőn. (Zak. 10,1.)
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Örvendezek és vigadok Tebenned, mert megadod nékem az esőt
igazság szerint, és korai és kései esőt hullatsz nékem.
(Jóel 2,23.)

Köszönöm Atyám, hogy adsz reám áldást, és bocsátod az esőt
idejében; áldott esők lesznek. (Ezék. 34,26.)

Szakaszd meg az egeket és szállj alá, hogy nevedet meg-
jelentsd, hogy cselekedj hatalmas dolgokat, erős kézzel és ki-
nyújtott karral, jeleket és csodákat, amelyeket minden szem
meglát. (Ésa. 64,1. 5Móz. 7,19. 21.)

Köszönöm Atyám, hogy megnyitod nekem az egek csatornáit,
és reám árasztod az áldást bőségesen. (Mal. 3,10.)

A lelkem olyan lesz, mint a megöntözött kert, mert Te így szólsz
Uram: A papok lelkét megelégítem kenettel, és az én népem el-
telik javaimmal. (Jer. 31,12. 14.)

Hálát adok Neked, mert bő záport hintesz a te örökségedre, s a
lankadót megújítod. Ahogy kibocsátod a Te Szellemedet, meg-
újulok; újjá teszed a földnek színét. (Zsolt. 68,9. 104,30.)

Köszönöm Neked, hogy kiöntetik rám a Szellem a magasból, és
a puszta termőfölddé lesz, és a termőföld erdőnek tűnik. (Ésa.
32,15.)

Az Úrban bízom, ezért olyanná leszek, mint a víz mellé ültetett
fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem félek, ha hő-
ség következik, és leveleim zöldek maradnak; és a száraz esz-
tendőben nem rettegek, sem a gyümölcsözéstől meg nem szű-
nöm. (Jer. 17,7–8.)

A Te beszéded, amely szádból kimegy, nem tér Hozzád üresen, ha-
nem megcselekszi amit akarsz, és megtermi gyümölcsét ott, aho-
vá küldöd. Mert a Te Igéd olyan, mint az eső, mely leszáll az ég-
ből, megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt;
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magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. (Ésa. 55,10–11.)

Hálát adok Neked Uram, mert vizet öntesz a szomjúhozóra, és
folyóvizeket a szárazra; kiöntöd Szellemedet az én magomra és
áldásaidat az én csemetéimre, és kegyelmedből növekednek,
mint fűzfák vizek folyásainál. (Ésa. 44,3–4.)

És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét, és fel-
ruháztattok mennyei erővel. (Luk. 24,49.)

Vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok:
és lesztek nékem tanúim a földnek mind végső határáig.
(Csel. 1,8.)

Köszönöm Atyám, hogy mindazok, akik keresnek Téged, a Te
kegyelmedből megújulnak az újjászületés fürdője és a Szent
Szellem megújítása által. (Tit. 3,5.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy asztalt terítesz nekem az én el-
lenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a po-
haram. (Zsolt. 23,5.)

És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek és a halmok
tejjel folynak, és minden meder bő vízzel ömledez, és forrás
fakad az Úrnak házából, és megöntözi a völgyeket. (Jóel 3,18.)

Hálát adok Neked Mennyei Atyám, mert a nyomorultakat
és szegényeket, kik vizet keresnek, Te, a Mindenség Ura,
meghallgatod és nem hagyod el őket. Kopasz hegyeken folyó-
kat nyitsz és a rónák közepén forrásokat; a pusztát vizek ta-
vává teszed és az aszú földet vizeknek forrásaivá.
(Ésa. 41,17–18.)
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KÍVÁNOM A SZENT SZELLEM AJÁNDÉKAIT

Meg van írva: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék
felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs
változás, vagy változásnak árnyéka. (Jak. 1,17.)
Uram, azt mondtad az Igében, hogy a szellemi ajándékokra
nézve nem akarod, hogy tudatlan legyek. Taníts engem drága Úr
Jézus a szellemi ajándékokra nézve a Szent Szellemed által.
(1Kor. 12,1.)

Drága Mennyei Atyám, a Te szent Igédben meg van írva:
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat.
(1Kor. 14,1.)

Uram Istenem, Abba Atyám, én a Te szeretetedet követem, és
kívánom a szellemi ajándékokat. Jézus nevében kérlek, közölj
szellemi ajándékokat a gyülekezettel, a szentek
megerősítésére. (1Kor. 14,1. Róm. 1,11.)
Azonképpen én is, minthogy szellemi ajándékokat kívánok, a
gyülekezet építésére igyekezem, hogy gyarapodjék. (1Kor. 14,12.)
Hálát adok Neked Uram, hogy az Evangélium szolgájává lettem
az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az
Ő hatalmának munkája szerint. (Ef. 3,7.) Köszönöm, hogy
kegyelem adatott nékem a Krisztustól osztott ajándéknak mér-
téke szerint. (Ef. 4,7.) Mert Krisztus fölmenvén a magasságba,
foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. És
Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, néme-
lyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és
tanítókul. (Ef. 4,8. 11.) A szentek tökéle-tesbítése céljából, szol-
gálat munkájára, a Krisztus Tes-tének építésére. (Ef. 4,12.)

Én az Istenből való Szellemet vettem, hogy megismerjem
azokat, amiket Isten ajándékozott nekem. (1Kor. 2,12.)



Meg van írva: A kegyelmi ajándékokban különbség van, de
ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de
ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de
ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.
Mindenkinek azonban épülésre adatik a Szellemnek kijelentése.
(1Kor. 12,4–7.)

– Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a
Szellem által;

– másiknak pedig tudás szava ugyanazon Szellem
szerint;

– egynek hit ugyanazon Szellem által;
– másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy
Szellem által;
– némelyiknek csodatévő erőknek munkái;
– némelyiknek meg prófétálás;
– némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése;
– másiknak nyelvek nemei;
– másnak pedig nyelvek magyarázása;

De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván
mindenkinek külön, amint akarja. (1Kor. 12,11.)

Drága Szent Szellem, részesíts engem a szellemi ajándékokban,
mert kívánom a szellemi ajándékokat. Amint meg van írva:
Igyekszem a hasznosabb ajándékokra. Az Igéd szerint
követem a szeretetet, kívánom a szellemi ajándékokat,
leginkább pedig, hogy prófétáljak. Mert aki prófétál,
embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki
prófétál, a gyülekezetet építi. (1Kor. 12,31. 14,1. 3–4.)
Mikor egybegyűlik a gyülekezet, köszönöm Mennyei Atyám,
hogy megadod a szenteknek a szellemieket; van zsoltárunk,
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tanításunk, nyelvünk, kijelentésünk, magyarázatunk. Min-
denek a gyülekezet épülésére vannak a Te szent dicsőségedre.
(1Kor. 14,26.)

Munkálkodom a könyörgésben, hogy a nékem adatott kegyel-
mi ajándék sokak által háláltassék meg a szent tró-nod előtt.
(2Kor. 1,11.)

Hálát adok Neked, Istenem, a rajtam való bőséges kegyel-
medért. Az Istennek legyen hála az Ő kimondhatatlan
ajándékáért. (2Kor. 9,14–15.)

Meg van írva: Külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott
kegyelem szerint. Köszönöm Mennyei Atyám, hogy szellemi
ajándékaim vannak a nékem adott kegyelem szerint. (Róm. 12,6.)
Nem vetem meg a kegyelemnek bennem lévő ajándékát, hanem
felgerjesztem az Isten kegyelmi ajándékát, amely bennem van
a Szent Szellem által Jézus nevében. (1Tim. 4,14. 2Tim. 1,6.)

Mindenkor hálát adok Neked, drága Istenem, a Te kimondhatat-
lan kegyelmedért, mely nékem a Krisztus Jézusban adatott,
mivelhogy mindenben meggazdagodtam Őben-ne, minden
beszédben és minden ismeretben, amint megerősíttetett énben-
nem a Krisztus felől való bizonyság-tétel, úgy, hogy semmi
kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködöm, és várom az én
Uram, Jézus Krisztus meg-jelenését. (1Kor. 1,4–7.)

Adott az Isten nekem tudományt, minden írásban és szólásban
való értelmet és bölcsességet, és értek a szellemi ajándékokhoz,
mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. (Dán. 1,17.)

Van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti nékem, és Ő az, aki
álmokban és látásokban tudtomra adja, mi lészen az utolsó
napokban. (Dán. 2,28.)
Így szól az Úr, az én Istenem: A bölcsességet és tudományt
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megadtam néked, sőt gazdagságot, kincseket, kegyelmi
ajándékokat, tisztességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló
nem volt sem az előtted, sem az utánad való királyoknak. (2Krón.
1,12.)

Amint a kegyelmi ajándékot kaptam, úgy szolgálok azzal, mint
Isten sokféle kegyelmének jó szolgája. Ha szólok, mintegy Isten
Igéit szólom, ha szolgálok, azzal az erővel szolgálok, amit Isten
ád, hogy mindenben dicsőíttessék az Isten a Jézus Krisztus
által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. (1Pét. 4,10–11.)
Mikor szólom az Igéket, leszáll a Szent Szellem mindazokra,
akik hallgatják e beszédet, és kitöltetik a Szent Szellem
ajándéka, mindannyian nyelveken szólnak, és magasztalják az
Istent. (Csel. 10,44–46.)

Velem együtt tesz bizonyságot Krisztusról az Isten, jelekkel meg
csodákkal és sokféle erőkkel és a Szent Szellem közléseivel,
az Ő akarata szerint. (Zsid. 2,4.)
Hálát adok az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméért, az Istennek
szeretetéért, a Szent Szellemnek közösségéért és szellemi
ajándékainak közléseiért Jézus nevében. (2Kor. 13,13. Zsid. 2,4.)
Ámen.
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GYÖNYÖRKÖDÖM AZ ÚRNAK
SZÉPSÉGÉBEN AZ Ő TEMPLOMÁBAN

Egyet kértem az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr
házában életem minden napján; hogy nézhessem az Úrnak
szépségét, és gyönyörködhessem az Ő templomában. Ha ezt
mondod Uram: Az én orcámat keressétek! A szívem azt
válaszolja Néked: A Te orcádat keresem, oh Uram! (Zsolt. 27,4.
8.)

Hálát adok Neked, Uram, mert meghallgatod esedezéseim-nek
szavát, mikor kiáltok Hozzád, és mikor felemelem kezeimet a
Te szentséged lakhelye felé. (Zsolt. 28, 2.)

Uram, szeretem a Te házadban való lakozást, és a Te dicső-
séged hajlékának helyét. (Zsolt. 26, 8.)

Vidámítsd meg a Te szolgád lelkét, mert hozzád emelem fel,
Uram, lelkemet. (Zsolt. 86,4.)

Isten! Én Istenem vagy Te, jó reggel kereslek Téged; Téged
szomjúhoz lelkem, Téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt
földön, amelynek nincs vize; hogy láthassalak Téged a szen-
télyben, szemlélvén a Te hatalmadat és dicsősé-gedet. (Zsolt.
63,1. 2.)

Míly szerelmetesek a Te hajlékaid, Seregeknek Ura! Kíván-
kozik, sőt emésztődik lelkem Uram, a Te tornácaid után; szívem
és testem ujjongnak az élő Istenhez. Áldottak, akik lakoznak a
Te házadban, dicsérhetnek Téged szüntelen! Áldott ember az,
akinek Te vagy erőssége, és a Te ösvényeid vannak szívében.
(Zsolt. 84,1. 4–5.)

Tisztesség és fenség van előtted, erő és ékesség a Te szenté-
lyedben. Adjatok az Úrnak dicsőséget, hajoljatok meg az Úr



előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld! (Zsolt. 96,6.
9.)

Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicsé-
retekkel; adjatok hálákat Néki, áldjátok az Ő nevét! (Zsolt. 100,
4.)

Áldalak Uram, felemelem kezeimet a szenthelyen, és áldalak,
Uram. (Zsolt. 134,1–2.)

Én pedig megigazultságban nézem a Te orcádat, megelégszem
a Te ábrázatoddal, midőn felserkenek. Uram, gyönyörködöm
Benned! (Zsolt. 17,15.)

Mikor még nyelvemen sincs a szó, Te már egészen érted azt,
Uram. (Zsolt. 139,4.) Mielőtt kiáltok, Te már felelsz nekem, én még
beszélek, és Te már meghallgattad azt. (Ésa. 65,24.)

Magasztallak Téged teljes szívemből; énekkel áldalak, a
szent templomod felé hajolok, és magasztalom neve-det
kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül fel-
magasztalád a Te Igédet. Mikor kiáltottam, meghallgattál
engem, bátorítottál engem, lelkemben erő támadt. (Zsolt. 138,
1–3.)

Kitárom feléd kezeimet; lelkem, mint a szomjú föld, úgy eped
utánad. Add, hogy korán reggel halljam irgalmas-ságodat,
mert benned bízom! Mutasd meg nékem az utat, melyen jár-
jak, mert hozzád emelem lelkemet! Taníts meg engem a Te
akaratodat teljesítenem, mert Te vagy Istenem! A Te jó
Szellemed vezéreljen engem az egyenes földön. (Zsolt. 143, 6. 8. 10.)

Hálát adok Neked, hogy megismerteted velem az élet útját, tel-
jes öröm van Tenálad, a Te jobbodon gyönyörűségek vannak
örökké. (Zsolt. 16,11.) Megjelentetted nekem az életnek útjait;
betöltesz engem örömmel a Te orcád előtt. (Csel. 2,28.) Az Úr
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betölti számat nevetéssel, és ajkaimat örömteli kiáltással. (Jób
8,21.)

Gondolkodom, mígnem bementem az Isten szentélyébe:
megértettem az ő végüket. (Zsolt. 73,17.)

Meghallom, mit mond az Úr Isten! Békességet szól az Ő
népének és szentjeinek, és nem engedi, hogy visszatérjenek a
bolondságra. (Zsolt. 85,8.)

Így szól hozzám az Úr, az én Istenem: Én, a te Istened leszek
neked örök világosságod, és én leszek a te ékességed, mert
plántálásom vesszőszála vagy, kezeim munkája az én dicső-
ségemre. Örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé
nemzetségről nemzetségre. Adok néked ékességet a hamu
helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját
a csüggedt szellem helyett. Fejedelmeddé teszem a békességet,
és előjáróddá az igazságot, az üdvösséget hívod kőfalaidnak,
és kapuidnak a dicséretet. Mindezt bizony meglátod és ragyo-
gsz majd örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád for-
dul a tenger kincsözöne; és hozzád jön a népek gazdagsága, mert
dicsőségem házát megdicsőítem. (Ésa. 60,5. 7. 15. 19–21. 61,3.)

Mindezért dicsérlek Téged, Uram! Dicsérlek, Istenem, a Te
szentélyedben; dicsérlek Téged a Te szentélyedben, dicsérlek
Téged a Te hatalmad boltozatán. Dicsérlek Téged hatalmas
tetteidért, dicsérlek Téged nagyságod gazdagsága szerint,
hogy megcselekszed és beteljesíted a Te Igédet. (Zsolt. 150,1–2.)

Dicsérem az Úrnak nevét, mert az Ő neve dicső egyedül; az Ő
dicsősége égre földre kihat! Dicsérem az Urat! Új éneket
éneklek az Úrnak, az Ő dicséretét a szentek gyülekezetében.
(Zsolt. 148,13. 149,1.)

Atyám, áldásokkal, dicséretekkel és hálaadásokkal; teljes
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bizodalommal járulok a kegyelmed királyiszékéhez, hogy
irgalmasságot nyerjek és kegyelmet találjak; a szükség idején
segítséget kapjak, hogy örökké áldhassalak és dicsőíthesselek
Téged a szent vér oltalmáért az életemben. Ámen! (Zsid. 4,12.)

Atyám, hálát adok Neked, hogy megigazultságban néz-hetem
a Te orcádat, megelégszem a Te gyönyörűséges ábrázatoddal,
midőn felserkenek. Uram, Istenem, gyö-nyörködöm Benned!
Szeretlek Uram, én erősségem! Uram, Te vagy az én
Kősziklám, váram és Szabadítóm! Uram, Te vagy az én
Istenem! Uram, Te vagy az én erős-ségem, Tebenned bízom
én! Te vagy az én pajzsom, Te vagy az én üdvösségem
szarva! Uram, Te vagy az én menedékem és oltalmam! Te
vagy az én örökségem! Te vagy az én örök életem!
Uram, Te vagy az én gyógyu-lásom! Minden forrásaim
Tebenned vannak, Uram! Minden örömöm forrása csak Te
vagy egyedül! Te vagy az én szabadulásom és üdvösségem,
örökké hűséges Istenem! Magasztalom a Te hűséges voltodat,
mely oly bizonyos, mint a Mennyben lévő szent bizonyság.
Ámen. (Zsolt. 17,15. 18,1. 2. 87,7. 89,37.)
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AZ ÚR DICSŐSÉGE BETÖLTI AZ EGÉSZ FÖLDET

A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől nap
nyugtáig, a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényességben
ragyog Isten. Eljön a mi Istenünk és nem hallgat: emésztő tűz van
előtte, és körülötte forgószél. (Zsolt. 50,1–3.)
Bizony közel van az Ő üdvössége az Őt félőkhöz, hogy dicsőség
lakozzék a mi földünkön. (Zsolt. 85,9.)
Így szól az Úr Isten: Eljött az idő, hogy minden népeket és
nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljöjjenek és meglássák az én
dicsőségemet. És teszek köztük jelt, és küldök közülük megsz-
abadultakat a népekhez, amelyek rólam nem hallottak, és nem
látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet a népek között.
(Ésa. 66,18. 19.)

Én, a te Istened leszek neked örök világosságod, és én leszek a
te ékességed, mert plántálásom vesszőszála vagy, kezeim
munkája az én dicsőségemre. Örökkévaló ékes-séggé teszlek, és
gyönyörűséggé nemzetségről nemzetség-re. Adok néked
ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dic-
sőségnek palástját a csüggedt szellem helyett. Fejedelmeddé
teszem a békességet, és előjáróddá az igazságot, az üdvösséget
hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicséretet. Mindezt bizony
meglátod és ragyogsz majd örömtől, és remeg és kiterjed szíved,
mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne; és hozzád jön a népek
gazdagsága, mert dicsőségem házát megdicsőítem. (Ésa. 60,5. 7.
15. 19–21. 61,3.)

Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a ne-ve
Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak tem-
plomát. Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és
nagy lesz az Ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az Ő
székében, és pap is lesz az Ő székében. (Zak. 6, 12. 13.)
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Szent, szent, szent a Seregeknek Ura, teljes mind a széles föld
az Ő dicsőségével. (Ésa. 6, 3.)
De bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsősége az egész földet.
(4Móz. 14, 21.)

Áldott legyen az Ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be
dicsőségével az egész föld. (Zsolt. 72, 19.)

Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén,
mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert
beborítják. (Ésa. 11, 9.)

Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amikép-
pen a folyamok betöltik a tengert. (Hab. 2, 14.)
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AZ ATYA, AKI BENNEM VAN,
Ő CSELEKSZI E DOLGOKAT

Van nékem eledelem, amit egyem. Az én eledelem az, hogy an-
nak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az Ő dol-
gát elvégezzem. (Ján. 4,32. 34.)

Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.
Én semmit sem tehetek önmagamtól, hanem ha látom cselekedni
az Atyát, mert amiket Ő cselekszik, ugyanazokat hasonlatos-
képpen én is cselekszem. Mert az Atya szeret engem, és min-
dent megmutat nékem, amiket Ő maga cselekszik; és ezeknél
nagyobb dolgokat is mutat majd nékem, hogy csodálkozzon és
megtérjen a hitetlen világ. (Ján. 5,17. 19. 20.)

Én semmit sem cselekedhetem magamtól. Nem a magam akara-
tát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem,
az Atyáét. (Ján. 5,30)

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

Azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, azt keresem. (Ján.
5,44)

Munkálkodom nem az eledelért, amely elvész, hanem az elede-
lért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád
majd nékem; mert Őt az Atya pecsételte el, az
Isten. Isten is ugyanazokban együtt munkálkodik velem a
Szelleme által Krisztusban. Istennek munkatársa va-gyok
Krisztusban a Szent Szelleme által. (Ján. 6,27)



Nem a magam akaratát cselekszem, hanem annak akaratát, aki
elküldött engem. Ezért én nem egyedül vagyok, hanem én és az
Atya, aki küldött engem. (Ján. 6,38. 8,16.)

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

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

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

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

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

A beszédeket, amelyeket én szólok, nem magamtól mondom;
hanem az Úr Jézus, aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgo-
kat. Én az Úr Jézusban vagyok, és az Úr Jézus énbennem van.
Hiszek Jézusban, ezért én is cselekszem azokat a cselekedete-
ket, amelyeket Jézus cselekszik; és nagyobbakat is cselek-
szem azoknál; ahogy Jézus tanítja, mert Jézus az Atyához
ment, és örök Főpapom lett. Főpapi tisztében az Atya jobbján
könyörög érettem. Így akármit parancsolok Jézus nevében, Jézus
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megcselekszi azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha va-
lamit parancsolok Jézus nevében, Jézus megcselekszi azt, hogy
dicsőít-tessék az Atya a Fiúban. (Ján. 14,10–14.)
Jézus az Atyában van, és én Jézusban, és Jézus énbennem.
(Ján. 14,20.)

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



SIESSETEK ÉS JÖJJETEK EL TI NÉPEK MINDENFELŐL!

Így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat,
és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozó-
dik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; így tu-
dakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden hely-
ről, ahova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján. És kiho-
zom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és bevi-
szem őket az ő földjükre, és legeltetem őket Izrael hegyein. Én
magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt
mondja az Úr Isten; az elveszettet megkeresem, az elűzöttet
visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősí-
tem; és legeltetem őket igazsággal. (Ezék. 34,11–16.)
Így szól az Úr Isten, aki összegyűjti Izrael elszéledt fiait: Még
gyűjtök őhozzá, az ő egybegyűjtötteihez! (Ésa. 56,8.)

Mennyei Atyám, juhaidnak maradékát összegyűjtöd minden föl-
dről, és visszahozod őket az ő legelőikre, és szaporodnak és meg-
sokasodnak. És pásztorokat rendelsz melléjük, hogy legeltessék
őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogy-
atkoznak. (Jer. 23,3. 4.)
Te így szólsz szent hatalmaddal: Ne félj, mert én veled vagyok,
napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybe-
gyűjtelek. Így szólsz északnak: add meg; és délnek: ne tartsd
vissza! Hozd meg az én fiaimat messziről, és leányaimat a föld-
nek végéről! (Ésa. 43,5. 6.)

Eljött az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek
– így szól az Úr –, hogy eljöjjenek és meglássák az én dic-
sőségemet. És teszek köztük jelt, és küldök közülük megsz-
abadultakat a népekhez, amelyek rólam nem hallottak és nem lát-
ták dicsőségemet; és hirdetik dicsőségemet a népek között. És
elhozzátok minden testvéreiteket minden népek közül
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ajándékul az Úrnak. (Ésa. 66,18–20.)

Süvöltök nékik és egybegyűjtöm őket, mert megszabadítom
őket, és megsokasulnak, és széthintem őket a népek között,
hogy a messze földeken is emlegessenek engem, és fiakat nevel-
jenek és visszatérjenek. Mert visszatérítem őket az ellenség föld-
jéről és összegyűjtöm őket és behozom őket az ígéret földjére.
És megerősítem őket az Úrban, és az Ő nevében járnak – így szól
az Úr. (Zak. 10,8–12.)

Én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak.
Gyűljetek egybe és jöjjetek elő, közelegjetek mind, akik a
népek közül megszabadultatok! (Ésa. 45,19–20.)

És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket
minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. Nem
tiérettetek cselekszem, ezt mondja az Úr Isten, tudtotokra legyen!
(Ezék. 36,24. 32.)

Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh Izrael leánya. Ímé, én
elhozom őket észak földjéből, és összegyűjtöm őket a
földnek széleiről, mint nagy sereg jönnek ide vissza.
Siralommal jönnek és imádkozva hozom őket, vezetem őket a
vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert
Atyja leszek az Izraelnek. Aki elszórta az Izraelt, Ő gyűjti őt
össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját. Mert megvál-
totta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erősebb-nek kezéből.
És eljönnek és énekelnek a Sion ormán, és futnak az Úrnak
javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és életük
olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé.
És a papok lelkét megelégítem kenettel, és az én népem eltelik
javaimmal, azt mondja az Úr. (Jer. 31,4. 7–14.)

Eljönnek fiaim – mondja az Úr – együtt, sírva jönnek és mennek
és keresik az Urat, az Ő Istenüket. Sion felől kérdezősködnek,



arrafelé fordítják arcukat. Eljönnek és odaadják magukat az
Úrnak örök szövetségre, amely feledhetelen. (Jer. 50,4–5.)

Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt,
hogy megerősítse azt, Úr az Ő neve. (Jer. 33,2.)

Meg van írva: Kérjed Tőlem és odaadom néked a pogányokat
örökségül, és birtokodul a föld határait. (Zsolt. 2,8.)

Megsokasít minket az Úr, mint a nyájat, emberekkel. Teljes
lesz városunk emberek nyájával, és megtudják a pogányok,
hogy én, az Úr építettem, én plántáltam. Én, az Úr mond-
tam és megcselekedtem. (Ezék. 36,36–38.)

Siessetek és jöjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek
egybe! Ide vezesd Uram a Te hőseidet, és állandó sereget állíts
fel népednek. (Jóel 3,11. 2Sám. 8,14.)

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

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

Így szólok északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza!
Hozd meg az Úr fiait messziről, és leányait a földnek végéről!
(Ésa. 43,5–6.) Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a
tenger felől, és Sinnek földjéről. (Ésa. 49,12.)

Népek gyülekezete vegyen Téged Uram körül, és felettük térj
vissza a magasságba. (Zsolt. 7,8.)
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IMA AZ EVANGÉLIZÁCIÓS
ÉS ISTENTISZTELETI ALKALMAKÉRT

Mennyei Atyám, Jézus nevében megvallom, hogy a Te Igédet
bátran és hűen hirdetik az … (neve) alkalom során. Azok, akik
hallják a Te Igédet, nem tudnak evilági okoskodással ellenállni
a Szent Szellem bölcsességének és ihletésének, hanem megnyit-
ják a szívüket a Te szolgálóidnak igehirdetésére, és lesz fülük a
hallásra. (Ef. 6,19.)

Imádkozom Atyám Jézus nevében … (neve) alkalom résztvevőiért,
hogy megnyissad szemeiket, a sötétségből a világosságra, a sá-
tánnak hatalmából Hozzád térjenek, hogy bűneiknek eltörlését
és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek a Jézus
Krisztusban való hit által. (Csel. 26,18.)
Megvallom,hogy amint a Te Igéd hirdettetik, a Szent Szellem cso-
dálatos kenete leszáll a hallgatóságra, és megnyitja a füleiket,
hogy halljanak, és szemeiket, hogy lássanak, hogy megértést
kapjanak és el ne vesszenek, hanem üdvözüljenek. (Ef. 1,18.)
Hiszem, hogy nem lesznek képesek ellenállni a Szent Szellem
vonzásának és bűnbánatra indulnak a Te kegyelmed, jóságod és
szereteted által.
Megvallom, hogy azok, akik soha nem hallottak Jézusról, meg-
értést fognak kapni a szívükben. Kikerülnek az ördög hatalmá-
ból, a kígyó fogságából, aki eddig fogva tartotta őket. (Róm. 15,21.
2Tim. 2,26.) Az isteni kegyelem által megnyitják szívüket, és Jé-
zust életük Urává és Megváltójává fogadják mindannyian. (Csel.
16,31. 1Kor. 8,6.)

Felajánlom, a kezedbe helyezem és Rád bízom ezt az alkalmat.
Kérlek, vedd védelmedbe és gondviselésed alá azokat, akik pré-
dikálni fognak. A Szent Szellem azon órában megtanítja őket,



mit kell mondaniuk. (Luk. 12,12.)

Megkérlek, mint az aratás Urát, küldj tökéletes munkásokat,
hogy az újjászületett gyermekeidet a tiszta, hamisítatlan Igével
táplálják, hogy azon növekedjenek.(Mát. 9,38. 1Pét. 2,2.)

Add, hogy a világ számára is adjon üzenetet ez az alkalom, eljus-
son az ő szívükhöz is a végtelen irgalmad, kegyelmed és szerete-
ted. (Csel. 6,10.)

Atyám, tudom, hogy a Te Igéd felépíti az emberek újjászületett
szívét, és tudom, hogy a Te Igéd által világosságot és megértést
kapnak arról, hogy ők a Te gyermekeid és örököseid, és Jézus-
nak társörökösei. (Róm. 8,17. Gal. 4,7.)

Hiszem Mennyei Atyám, hogy ahogy a Te Igéd hirdettetik, a
Te drága szent keneted leszáll az igehirdetőre, és … (neve)
teljesen a Szent Szellemed vezetése alatt lesz. Az élő és erővel
teljes Ige az igehirdetés során működésbe lép, és élesebb lesz
minden kétélű kardnál a Szent Szellem ereje által. (Zsid. 4,12.)

Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted a
meggörnyedteket és szereted az igazakat. (Zsolt. 146,8.)

Uram, Te vagy az Isten, aki teremtetted a Mennyet és a földet, a
tengert és minden azokban levő dolgot. Hatalmad által add a Te
szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet, a
Te kezedet nyújtsd ki gyógyításra; és add, hogy jelek és cso-
dák történjenek a Te szent Fiadnak, Jézusnak neve által. (Csel.
4,24. 29–30.)

Hiszem, hogy valamennyi hívő minden szüksége betöltetik, le-
gyen az szellemi, lelki, fizikai vagy anyagi jellegű. Atyám, kér-
lek Téged Jézus nevében, töltsd ki a jelenlévők és a Téged kere-
sők szívét a megváltásoddal, a szent Igéddel, a Szent Szellemed-
del, a szereteteddel, a bölcsességeddel és igazságoddal. (Csel.
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20,32.)

Adj az emberek szívébe kinyilatkoztatott tudást a Jézus nevében
adatott hatalomról, hogy megismerjék a Te Fiadnak, Jézusnak
szent nevét.

Köszönetet mondok Neked Mennyei Atyám és dicsőítelek Té-
ged, hogy a hitben elmondott imámat meghallgatod és az való-
sággá válik. Könyörgésem szavai, amelyeket Jézus nevében tet-
tem meg Előtted Atyám, maradjanak meg a Te közelségedben
éjjel és nappal, hogy akikért imádkozni fognak ezen az alkal-
mon, a szükség napjaiban velük légy, megsegítsd és kivezesd
őket a bajból.

Hiszem, hogy a föld minden embere megismeri, hogy csak Te
vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Isten és Rajtad kívül nincs
más. (1Kir. 8,60.) Ámen.



IMA A SZOLGÁLÓKÉRT

(Ha a szíveden van, hogy imádkozz a pásztorodért vagy más elhívott szolgálóért, ak-
kor ezekbe a csodálatos Igékbe helyettesítsd be az illető nevét, és valld meg felette a
szent és mindenható Igét. Isten elhívott szolgálói magukért is elmondhatják az aláb-
bi imádságot úgy, hogy az igeverseket egyes szám első személybe helyezik. Az aláb-
bi imádság rendszeres használata minden pásztor és prédikátor számára javasolt.)

Hálát adok az én Istenemnek … (neve)-ért Jézus Krisztus által,
hogy ki van választva az Atya Isten eleve rendelése szerint szol-
gálatra, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus
Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adas-
sék néki bőségesen. (1Pét. 1,2.)

Hálát adok Neked Jézusom, hogy hívnek ítélted őt, rendelvén a
szolgálatra. (1Tim. 1,12.)

Hálát adok, hogy … (neve) az Evangélium szolgájává lett az
Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott néki Isten
hatalmának munkája szerint. Köszönöm Atyám, hogy kegyelmed
gazdagságát nagy bőséggel árasztottad rá, minden bölcsességgel
és értelemmel a Te nagy szerelmedből.
(Ef. 3,7. 1,7. 8. 2,4.)

Abból a kegyelemből szolgál … (neve), mely adatott néki
a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint, a szentek
tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus tes-
tének építésére. (Ef. 4,7. 12.)

Atyám, Jézus nevében imádkozom és megvallom, hogy az Úr
… (neve)-re kiárasztja Szellemét: a bölcsességnek és értelemnek
szellemét, tanácsnak és hatalomnak szellemét, az Úr ismere-
tének és félelmének szellemét. … (neve)-t az Úr papjának neve-
zik. Az emberek úgy beszélnek róla, mint Isten szolgálójáról.
(Ésa. 11,2.)

Ő részese lesz a népek gazdagságának. (Ésa. 61,6.)
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… (neve) megteljesedik az Úr Szellemének erejével és hatalom-
mal, hogy hirdesse az Evangéliumot. (Mik. 3,8.)

Imádkozom és hiszem, hogy mindig és mindenkor bátorság ada-
tik néki szája megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertesse meg
az Evangélium titkát. (Ef. 6,19.)

Imádkozom, hogy az Isten nyissa meg előtte az Ige ajtaját,
hogy … (neve) szólhassa a Krisztus titkát, hogy nyilvánvalóvá
tegye azt úgy, amint néki szólnia kell. (Kol. 4,3–4.)

Köszönöm Uram, hogy Te adsz neki szájat és bölcsességet,
melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak, és fe-
je egy hajszála sem vész el. (Luk. 21,15.18.)
Köszönöm Uram, hogy … (neve) beszéde és prédikálása Szel-
lemnek és erőnek megmutatásában áll. (1Kor. 2,4.)

Ha szól, mintegy Isten Igéit szólja, ha szolgál, azzal az erővel
szolgál, amelyet Isten ád, hogy mindenben dicsőíttessék az Is-
ten Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön
örökké. Ámen. (1Pét. 4,11.)

Mikor … (neve) szólja az Igéket, leszáll a Szent Szellem mind-
azokra, akik hallgatják e beszédet, és kitöltetik a Szent Szellem
ajándéka. A tanítványok pedig betelnek örömmel és Szent Szel-
lemmel. (Csel. 10,44. 13,52.)
Bátran prédikál … (neve) az Úrban, aki bizonyságot tesz az Ő
kegyelmének beszéde mellett, és adja, hogy jelek és csodák
történjenek … (neve) kezei által. Hálával teljes a szívem, mert
vele együtt tesz bizonyságot Krisztusról az Isten, jelekkel meg
csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Szellem közléseivel az
Ő akarata szerint. (Csel. 14,3. Zsid. 2,4.)
… (neve) prédikálja az Evangéliumot, és az Úr együtt munkál-
kodik vele, megerősíti az Igét a jelek által, amelyek követik.



… (neve) nagy erővel tesz bizonyságot az Úr Jézus feltámadásá-
ról, és nagy kegyelem van rajta. … (neve) ama hatalom szerint
szolgál, amelyet az Úr adott neki építésre. (Márk 16,20. Csel. 4,33.
2Kor. 13,10.)

Az Úr mindennap szaporítja a gyülekezetet … (neve) szolgálata
által az üdvözülőkkel. Az Úrnak keze van … (neve)-vel, és nagy
sokaság tér meg az Úrhoz. Az Úrnak Igéje erősen növekedik
és hatalmat vesz. És Isten Igéje növekedik, és sokasodik na-
gyon a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a hitet. A
gyülekezetnek békessége van; épül és jár az Úr félelmében és
a Szent Szellem vigasztalásában. (Csel. 2,47. 11,21. 19,20. 6,7. 9,31.)

Krisztus Evangéliuma áldásainak teljességével szolgál, így a
szolgálata kedves a szentek előtt, … (neve) örömmel szolgál az
Isten akaratából, és a szentekkel együtt megújul. (Róm.
15,31–32.)

Krisztus cselekszik … (neve) által, szóval és tettel, jelek
és csodák ereje által, az Isten Szellemének ereje által.
(Róm. 15,18–19. Márk 16,20.)

Imádkozom, hogy a neki adatott kegyelmi ajándék sokak által
háláltassék meg, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a há-
laadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
(2Kor. 1,11. 4,15.)

Megerősíti őt az Úr és megőrzi a gonosztól. Megmenekül az
alkalmatlan és gonosz emberektől. (2Thess. 3,2–3.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy felruházod őt szabadítással,
megnöveszted hatalmát, szövétneket szerzel a Te felkented-
nek. Ellenségeire szégyent borítasz, rajta pedig koronája ragyog.
(Zsolt. 132,16–18.)

Köszönöm, hogy megsegíted felkentedet; meghallgatod őt szent
egeidből jobbodnak segítő erejével. (Zsolt. 20,7.) Add a Te erődet
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a Te szolgádnak, és az Igéd szerint szabadítsd meg a Te szolgá-
lóleányod fiait! (Zsolt. 86,16.) Teljes szívemből hálát adok Neked
Atyám, hogy megtaláltad a Te szolgádat, szent olajoddal fel is
kented őt. Állandóan vele lesz a Te kezed, sőt a Te karod erősíti
meg. (Zsolt. 89,21–22.)
Hálát adok Neked, hogy a Te műved megláttatik a Te szol-
gáidon, és a Te dicsőséged azoknak fiain. (Zsolt. 90,16.)
Hálát adok Neked Atyám, hogy megvilágosítod őt, hogy megíz-
lelhette a mennyei ajándékot, és részesévé lett a Szent Szellem-
nek, hogy megízlelte az Istennek jó beszédét és a jövendő vi-
lágnak erőit. (Zsid. 6,4–5.)
Hála pedig Neked Atyám, hogy mindenkor diadalra vezeted őt
a Krisztusban, és a Te ismereted illatját minden helyen meg-
jelented általa. Tisztán, sőt Istenből szól az Isten előtt … (neve)
a Krisztusban a szentek épülésére. (2Kor. 2,14. 17.) Köszönöm
Uram, hogy megerősíted őt a természetfeletti erővel, amit neki
adtál szolgálat céljára.
Megvallom, hogy én … (neve) mellett állok, kitartok mellette és
imában támogatom őt. Csak olyan dolgokat mondok róla, ame-
lyek megerősítik őt. Nem ítélkezem felette, nem bírálom őt, de
folyamatosan közbenjárok érte imádságban, és áldást kérek
és mondok rá Jézus Krisztus mindenható nevében. Köszönöm
drága Jézus, hogy választ küldesz imáimra. Ámen. (Mát. 7,1.
1Tim. 2,1.)



IMA IZRAELÉRT

Atyám, Jézus nevében Eléd jövök imádságban és hitben, mert
tudom azt, hogy Neked gondod van a Te Igédre, hogy betelje-
sítsd azt. A Te Igéd nem tér Hozzád üresen, hanem megcselek-
szi amit akarsz, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldötted. Ezért
Atyám, bátran és bizalommal járulok a kegyelem királyiszéké-
hez Izraelért és a zsidó népért.
(Jer. 1,12. Ésa. 55,11. Zsid. 4,16.)

Atyám, Te azt mondtad az Igédben, hogy megáldod azokat, akik
áldják Izraelt, és én áldom ezt a nemzetet és az embereket Jézus
szent nevében. (1Móz. 12,3.) Mentsd ki Atyám Izraelt az Igéd
szerint minden bajából, békesség legyen Izraelen! (Zsolt. 25,22.
125,5.)

A Te Igédnek megfelelően mondom: Bízzál Izrael az Úrban,
mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges Nála a szaba-dítás.
(Zsolt. 130,7.) Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeru-zsálem rom-
jai, mert megvigasztalá az Úr a népét, megváltá Jeruzsálemet.
(Ésa. 52,9.) Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr
dicsősége rajtad feltámadt. (Ésa. 60,1.) És ismeretes lesz magod a
népek közt és ivadékaid a népségek között, valakik látnak téged,
megismernek téged, hogy te az Úrtól megáldott vagy. (Ésa. 61,9.)

És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsősége-
det, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg.
És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Iste-
ned kezében. (Ésa. 62,2–3.)

Mindenki látni fogja és elismeri, hogy Te vagy az a nép, akit
az Úr megáldott. Az üdvösséged Jézus Krisztusban jött el. (Ján.
4,22.)
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Atyám, dicsőítünk Téged, mert megtérnek Izrael fiai és keresik
az Urat, az ő Istenüket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve
folyamodnak az Úrhoz és az Ő jóságához az utolsó időkben. (Hós.
3,5.)

Köszönöm Neked Atyám, hogy Izrael gyermekei megvallják Jé-
zust, mint Krisztust, a Messiást, az Istennek Fiát, aki testben jött
el. Hiszem és megvallom, hogy felismerik, elismerik és megvall-
ják Jézus Krisztust a Messiást, mint egy jobb, erősebb, kivá-
lóbb szövetség kezesét. (Zsid. 7,22.)
Jézus gyülekezeti hívő teste felébreszti a zsidókat, féltékenyek-
ké válnak, felingerelődnek, elkezdik keresni az Evangélium
örömhírében levő áldásokat és felfedezik, hogy Jézus az út
az Atyához. (Ján. 14,6. Róm. 11,14.) Köszönöm Neked, hogy Izrael
népe nem marad a hitetlenségben, hanem beoltatik, mert Isten-
nek hatalmában áll újra beoltani őket. (Róm. 11,23.)

Szent Atyám, Te irgalmas és kegyelmes vagy, és Izrael gyerme-
kei, ahogy a Te Igédben írva van, örömmel jönnek ki a bűn és a
halál szellemi száműzetéséből, és békességben vezéreltetnek az
öröm hazájába az Úr és az Ige által. (Ésa. 55,12.) Köszönjük
Atyám, Jézus nevében. Ámen.



IMA AZ ELVESZETTEKÉRT

Atyám, meg van írva az Igédben, hogy tartassanak könyörgések,
imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. (1Tim. 2,1.)
Ezért Atyám, Eléd jövök imádságban ezen a napon a világ elve-
szettjeiért, minden emberért, asszonyért és gyermekért innentől a
világ legszélső határáig. Megkérlek Atyám, mint az aratás Urát,
küldj tökéletes munkásokat, hogy az Evangélium örömhírét hir-
dessék. Ahogy imádkozom és közbenjárok értük, hiszem, hogy
ezreknek lesz alkalmuk arra a mai napon, hogy Jézust befogad-
ják a szívükbe, hogy Jézust megvallják Uruknak és Megváltójuk-
nak.
MERT MINDENKI FELETT, AKINEK MEGVAN A LEHETŐSÉGE, HOGY
JÉZUST URÁVÁ FOGADJA, MEGKÖTÖZLEK SÁTÁN, HOGY NE TUDD
MEGVAKÍTANI ŐKET AZ ANTIKRISZTUS SZELLEMÉVEL. MEG-
PARANCSOLOM JÉZUS NEVÉBEN, HOGY LEVEDD A KEZED RÓLUK
ÉS ELÁLLJ A GONOSZ SZÁNDÉKAIDDAL. (Mát. 18,18.)

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

Megértést kapnak a szívükben Jézusról és kikerülnek az ördög
hatalmából. Megnyitják szívüket és a sötétségből a világosságra, 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.) Ámen.
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IMA VIGASZTALÁSÉRT,
HA A CSALÁDBAN HALÁLESET TÖRTÉNT

Atyám, köszönjük, hogy olyan Főpapunk van, aki megérti szí-
vünk bánatát és együttérez velünk a gyász idején. Ezért bátran és
bizalommal lépek a kegyelem királyi trónja elé, hogy … (neve) vi-
gasztalást kapjon, irgalmasságot nyerjen és kegyelmet találjon,
segítségül minden szükségére, alkalmas időben. (Zsid. 4,15–16.)
Atyám, köszönöm Neked, hogy … (neve) vigasztalást vesz és szí-
vében nincs szomorúság, nem bánkódik mint a többiek, akiknek
nincsen reménységük, mert ő hiszi: úgy, ahogy Jézus meghalt és
feltámadt a halálból, azonképpen az Isten is előhozza azokat,
akik elaludtak, a Jézus által Ővele együtt. (1Thess. 4,13–14.)
Atyám, arra kérlek, vigasztald meg … (neve)-t az Igéd szerint: „Bol-
dogok akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” (Mát. 5,4.)
Drága Jézus, Te azért jöttél, hogy a megtört szívűeket meggyó-
gyítsd. (Luk. 4,18.) Atyám, Jézus nevében vigasztald meg … (neve)-t,
mert Te szereted őt, örök vigasztalással és jó reménységgel
ajándékoztad meg őt a kegyelmedből. (2Thess. 2,16.) Áldott az Isten
és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Aty-
ja és minden vigasztalásnak Istene.
Te megvigasztalod … (neve)-t minden nyomorúságában, szenve-
désében és megpróbáltatásában, hogy ő is képes legyen arra,
hogy vigasztalást nyújtson azok számára, akik bajba kerülnek,
azzal a vigasztalással, amellyel Te vigasztalod őt. (2Kor. 1,3–4.)
Köszönöm Atyám, hogy Te megvigasztalsz minden gyászolót. A
gyászolónak ékességet adsz a hamu helyett, örömnek kenetét a
gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett.
Hálával teljes szívvel köszönöm neked Mennyei Atyám, Jézus
nevében. (Ésa. 61,3.) Ámen.

URAM, A TE NEVED KIÖNTÖTT DRÁGA KENET



Jézus, háMásíáh, Dávid Gyökere, Ága;
a Te nevedről vallást tevő ajkaink gyümölcsével jövünk

a Te Atyád elé, és a mi Atyánk elé, hogy hálával, dicsérettel,
magasztalással és imádattal áldozzunk Néki az Egyszülött

Fiúban, az Úr Jézus Krisztusban.
Immánuel, Igaz Mag, Ábrahám Magva,

Szövetség Követe, Üdvösség Szarva,
Naptámadat a Magasságból,

Királyi Pálca Izraelből, Messiás Fejedelem
Aki Volt, Aki Van, Aki Eljövendő,

Isten Teremtésének Kezdete,
Igazi Világosság, Világ Világossága, Élet Világossága,

Vesszőszál Isai törzsökéből, Oroszlán Júda nemzetségéből,
Békesség Fejedelme, Isten Dicsőségének Visszatükröződése

az Úr Csemetéje, az Úr plántálásának Vesszőszála,
Sáron Rózsája, Völgyek Lilioma,

Igaz Szolga, Fájdalmak Férfia, Betegség Ismerője, Bűnösökért
Közbenjáró, Názáreti Jézus, Üdvözítő, Megváltó, Megmentő,

Megtartó, Izrael Szentje, Isten Igéje
Kútfő és Szegletkő, Csodálatos, Tanácsos,

Hatalmas Isten, Örökkévalóság Atyja,
Békesség Fejedelme, Élő Ige, Népek Zászlaja,

Isten Bölcsességének Kezdete, Úr Krisztus, Dicsőség Ura
Isten Báránya, Embernek Fia, Osztályrészünk és Poharunk,

Megtestesült Ige, Isten Egyszülött Fia, Szerelmetes Fiú, Isten
Gyönyörűsége, Igazi Szőlőtő, Első Zsenge, Isten Szentje,

Dicsőség Reménysége,
Ragyogó Hajnalcsillag,

Világ alapítása előtt Létező,
Hibátlan és Szeplőtlen Bárány,
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Isten elvégezett akaratából Halálra Adatott,
Töviskoronával Megkoronázott, Keresztre Feszített, Megöletett

Bárány, Váltság az Ő Vére által
Elsőszülött a Halálból, Feltámadt Úr, Szabadító,

Gyógyító Ige, Életnek Fejedelme, Hitünk Fejedelme,
Hitünk Szerzője és Bevégzője, Mester, Isten Teljessége,

az Egyház Feje, Jó Pásztor, Juhoknak Nagy Pásztora,
Világmindenség Ura

Élet Kenyere, az Igazi Mennyei Manna,
Megszentelő, Várva várt Vőlegény,

Közbenjáró és Szószóló, Ember Jézus Krisztus, Örökkévaló
Főpap, Isten Jobbjára Magasztaltatott, Megdicsőült Király,

Királyok Királya, Uraknak Ura, Dicsőség Királya
Üdvösségem Kősziklája,

Út, Igazság és Élet; Kezdet és Vég;
Tanács és Valóság; Eszesség és Erő; Alfa és Omega;

Isten Beteljesített Ígérete, Hű Szolga;
Igen és Ámen.



DÁNIEL IMÁJA

Hálát adok Neked magasságos Istenem, hogy adsz nekem tudo-
mányt, minden írásban való értelmet és bölcsességet; és értek
mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. (Dán. 1,17.)

Kérek az egek Istenétől irgalmasságot a szellemi titkok és szelle-
mi ajándékok végett. Megjelentetnek nekem a szellemi titkok és
szellemi ajándékok éjjeli látásokban és nappali kijelentésekben.
Áldom ezért az egek Istenét. Áldott legyen az Istennek neve
örökkön örökké, mert Övé a bölcsesség és az erő. Mert Ő változ-
tatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz
királyokat; ád bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értel-
meseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi
van a sötétségben; és világosság lakozik vele! Néked adok hálát,
atyáimnak Istene, és dicsérlek téged, hogy bölcsességet és erőt
adsz nekem, és megjelented nekem, amit kérek tőled. (Dán.
2,18–23.)

Van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti nékem; és Ő tud-
tomra adja, mi lészen az utolsó napokban. Mindezt álmokban és
látásokban megjelenti nékem az én Istenem.(Dán. 2,28.)

Az Úr tanácsában állok, és látom és hallom az Ő Igéjét.
Figyelmezek az Ő Igéjére és meghallom azt. (Jer. 23,18.)

Az Úr megvalósítja és beteljesíti szívének gondolatait, az
utolsó napokban értem meg e dolog értelmét. (Jer. 23,20.)

Áldott az én Istenem, aki elküldi az Ő angyalát és kiszabadítja az
Ő szolgáját, mert Őbenne bízom én. (Dán. 3,28.)

Izrael és Magyarország békessége bőséges legyen! Mindazokat
a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten cselek-szik velem
és általam, illendő dolognak tartom megjelenteni. Mely nagyok az
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Ő jelei és mely hatalmasak az Ő csodái! Az Ő országa örök-
kévaló ország és az Ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll.
Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem ro-
mol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza
és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig örökké megáll.
(Dán. 4,1–3. 2,44.)

Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek pa-
rancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felsé-
ges Isten uralkodik Izrael birodalmán és Magyaror-szág biro-
dalmán, és akinek akarja, annak adja azt. (Dán. 4,17.)

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

Bennem a Szent Istennek Szelleme van, és értelem, tudomány és
az Istennek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtatik ben-
nem, mert Jézus Krisztus bölcsességül lett nekem Isten-től. (Dán.
5,11. 1Kor. 1,30.)

Bennem tökéletes szellem, tudomány és értelem, álmoknak ma-
gyarázata és titkok megjelentése, rejtélyek megfejtése és szelle-
mi ajándékok működése találtatik. Az Istennek Szelleme van ben-
nem, értelem, tudomány és kiváló bölcsesség találtatik bennem.
(Dán. 5,12. 14.)



Az én Istenem, akinek én szüntelen szolgálok, Ő szabadít meg
engem! Az én Istenem elbocsátja az Ő angyalát, és bezárja az
oroszlánok száját és nem árthatnak nekem; mert ártatlannak talál-
tatom Őelőtte, Krisztus megigazultságában, Isten igazságával
állok Őelőtte. (Dán. 6,16. 22.)

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

És orcámat az Úr Istenhez emelem, és keresem Őt imádsággal
és könyörgéssel. És így imádkozom az Úrhoz, az én Istenem-
hez: Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja
a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik Őt szeretik és tel-
jesítik az Ő parancsolatait. Uram, a Te igazságod teljessége
szerint forduljon el, kérlek, a Te haragod és búsulásod a Te vá-
rosodtól, Jeruzsálemtől, a Te szentséges hegyedtől, Izraeltől
és Magyarországtól. A mi bűneinket és a mi atyáink hamis-
ságait bocsásd meg a Te irgalmasságod szerint. Mert a mi
Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert igaz és hű
az Úr minden cselekedetében, amelyeket cselekszik. És most
hallgasd meg, oh Istenünk, a Te szolgádnak könyörgését és ese-
dezését, és világosítsd meg az Úrért a Te orcádat a Te szent he-
lyeden, amely elpusztíttatott. Világosítsd meg az Úrért a Te or-
cádat a Te szent Izraeleden. Világosítsd meg az Úrért a Te orcá-
dat Magyarország felett. Hajtsad, én Istenem, a Te füledet hoz-
zám és hallgass meg; nyisd meg szemeidet és tekintsd meg
Izrael pusztulását és a várost, amely a Te nevedről neveztetik;
mert nem a mi igazságunkban, hanem a Te nagy irgalmasságod-

158



159

ban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Uram, hall-
gass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, és
cselekedd meg, ne késedelmezz tennen magadért, oh én Iste-
nem; mert a Te nevedről neveztetik a Te városod és a Te néped
és Magyarország népe! Ámen. (Dán. 9,4. 9. 17–19.)

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

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