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AZ

URAM

ÉS

(Ima az üdvösségért)

MEGVÁLTÓM

Róma 10,9–10: „Mert ha a te száddal vallást teszel
az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten
feltámasztotta Õt 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 hitemrõl vallást teszek; üdvözülök. (Róm. 10,9–10.)
Ezért én megvallom, hogy hiszem, Jézus a Krisztus. Hiszem,
hogy Jézus meghalt az én bûneimért a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, 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 bûnöm eltöröltetett a Bárány vére által.
Köszönöm Atyám a megváltó kegyelmedet, végtelen irgalmadat és örökkévaló szeretetedet. Köszönöm, hogy az Atyám
lettél, és én a Te gyermeked lehetek. (Kol. 1,13–14.)

Köszönöm a fiúságot, az örökséget és a szívembe helyezett
foglalót, a drága Szent Szellemet. Az eddigi életem, a múltam
eltöröltetett a Te kegyelmedbõl, ezért többé nem tekintek
vissza. Jézus Krisztusban új teremtés 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. Õbenne megváltást kaptam
a törvény átka alól, ezért a szellemi halálnak, a betegségnek
és a szegénységnek nincs többé hatalma felettem.
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Megváltóm.
Gyógyítóm.
Szabadítóm.

Köszönöm Neked drága mennyei Atyám a megváltásomat,
az örök életemet, mindazt a szellemi áldást, amellyel megáldottál a mennyekbõl az én Uramban, Jézus Krisztusban.
(Ef. 1,3.) Ámen.
Valakik pedig befogadák Õt, hatalmat adott azoknak, hogy
Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Õ nevében hisznek;
akik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak
indulatából, hanem Istentõl születtek. (Ján. 1,12–13.)
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát
adta, hogy valaki hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen. (Ján. 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 általment a halálból az
életre. (J án. 5,24.)
Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én
beszédemet, nem lát halált soha örökké. (J án. 8,51.)

És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek,
és senki ki nem ragadja õket az én kezembõl. (J án. 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? (J án. 11,25–26.)
Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem
tõletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekbõl,
hogy senki ne kérkedjék. (Ef. 2,8–9.)

Nem az igazságnak cselekedeteibõl, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Õ irgalmasságából tartott meg minket az
újjászületésnek fürdõje és a Szent Szellem megújítása által,
[…] hogy az Õ kegyelmébõl megigazulván örökösök legyünk
az örök élet reménysége szerint. (Tit. 3,5. 7.)
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IMA

A

SZENT SZELLEM

KERESZTSÉGÉRT

Mennyei Atyám, én a Te gyermeked vagyok, mert hiszem
a szívemben, hogy Jézus feltámadt a halálból, és én vallást
tettem Jézus Krisztusról, mint életem Uráról és Megváltójáról.
Jézus azt tanította, hogy a mennyei Atya örömmel adja a
Szent Szellemet mindazoknak, akik kérik Tõle. Ezért Jézus
nevében kérem most Tõled, tölts be, keresztelj meg a Szent
Szellemeddel. (Luk. 11,13.)

Köszönöm, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. Ezért most hittel megvallást teszek arról, hogy
Szent Szellemmel beteljesedett keresztény lettem. Ennek
jeleként nyelveken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja
a kiejtést, Jézus nevében. (Ján. 14,13.)
Köszönöm Neked mennyei Atyám, hogy a Szent Szellem
örökre bennem lakik és velem marad. Atyám, köszönöm a
mennyei erõt, amellyel betöltöttél, felruháztál. (Luk. 24,49.)
Köszönöm az Igazság Szellemét, a Vigasztalót, aki elvezet
minden igazságra. (J án. 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 Õt és nem
ismeri Õt; de ti ismeritek Õt, mert nálatok lakik, és bennetek
marad. (Ján. 14,16–17.)

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent
Szellemet azoknak, akik tõle kérik. (Luk. 11,13.)
Hanem vesztek erõt, minekutána a Szent Szellem eljön
reátok; és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint
az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végsõ
határáig. (Csel. 1,8.)
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És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének
szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.
(Csel. 2,4.)

Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem
mindazokra, akik hallgatták e beszédet. És elálmélkodának
a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt
mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem
ajándéka. Mert hallják vala, hogy õk nyelveken szólnak és
magasztalják az Istent. (Csel. 10,44–46.)

Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívõkké 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 õreájuk; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak
vala. (Csel. 19,2. 5–6.)
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van:
hanem folytonosan legyetek telve a Szent Szellemmel…
(Ef. 5,18.)

Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben,
imádkozván Szent Szellem által, tartsátok meg magatokat
Istennek szeretetében, vár ván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. (Júd. 20–21.)
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ISTEN IGÉJE

ÉLÕ 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 Istennek 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 földbõl való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. (Zsolt. 12,6.)
Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa
Õ mindazoknak, akik benne bíznak. (Zsolt. 18,30.)

Az Istennek minden Igéje igen tiszta; és pajzsa Õ a hozzá
folyamodóknak. (Péld. 30,5.)
Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa
Õ mindeneknek, akik Õbenne bíznak. (2Sám. 22,31.)

Felettébb tiszta a Te Igéd, és a Te szolgád szereti azt.
(Zsolt. 119,140.)

Uram, táplálj engem hozzám illõ eledellel. (Péld. 30,8.)

Az emberek cselekedeteinél a Te ajkad Igéjével õrizkedtem az erõszakosnak ösvényeitõl. (Zsolt. 17,4.)

Az Úr szövetséget kötött velem: Igéit adta az én számba.
(Ésa. 59,21.)

A Szellem kardja jön elõ az én számból, mely Isten Igéje.
(Ef. 6,17. Jel. 19,15. 21.)
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Az Istennek Igéje élõ és ható, és élesebb minden kétélû
fegyvernél, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek
és a velõknek 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
Igéje igaz, és minden cselekedete hûséges. Mert Õ szólt és
meglett, Õ parancsolt és elõállott. (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 változtatom. (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 hû vagyok a velem való szövetségedhez: Nem engedem, hogy eltávozzon a Te Igéd az én
számból, és Te megesküdtél, hogy megcselekszed azt.
Köszönöm, hogy gondod 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 és gyümölcsöt terem ott, ahová
küldöttem. (Ésa. 55,11.)

Isten Igéje erõsen növekedik a szívemben, és nem tér Istenhez üresen, mert hatalmat vesz az életemben. (Csel. 6,7. Ésa.
55,11. Csel. 19,20.) Ámen.
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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 teveled. 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 õrhelyemre 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
beszélned kell és amit cselekedned kell. (2Móz. 4,12. 15.)

És kinyújtá az Úr az Õ kezét, és megilleté számat, és monda nékem 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
énvelem. (4Móz. 23,16. 21.)

Így szól az Úr, Megváltóm és Alkotóm anyám méhétõl fogva:
Én vagyok az Úr, aki mindent cselekszem, aki szolgám beszédét beteljesítem, és véghezviszem követeim tanácsát.
(Ésa. 44,24. 26.) Gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt. (Jer. 1,12.)
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Menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld
mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tõlük, 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 erõsített várossá, vasoszloppá és ércbástyává teszlek ma
téged mind ez egész földön. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem gyõznek le téged, mert én veled vagyok, azt
mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. (Jer. 1,17–19.)

Elõttem állsz és olyanná leszel, mint az én szájam. Erõs
ércbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem
gyõzhetnek le téged, mert én veled vagyok, hogy megvédelmezzelek téged, azt mondja az Úr. És megszabadítlak
téged a gonoszok kezeibõl és kimentelek téged a hatalmaskodók markából. (Jer. 15,19–21.)

Uram, Te adtad beszédedet az én számba, és kezed
árnyékával fedeztél be engem. Ímé, ezért áldott vagyok,
magasságos, felséges és dicsõ leszek nagyon. (Ésa. 51,16. 52,13.)
Anyám méhétõl hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már
emlékezett nevemrõl. Hasonlóvá teszi számat az éles
kardhoz, keze árnyékában rejt el engem, és fényes nyíllá
tesz engem, és tegzébe zár be engem. És mondá nékem:
Szolgám vagy te, akiben én megdicsõülök. (Ésa. 49,1–3.)

A Szellem kardja: Isten Igéje jön elõ az én számból, mely
minden kétélû fegyvernél élesebb. (Ef. 6,17. Jel. 19,15. 21. Zsid. 4,12.)
Uram, tedd tûzzé a Te Igédet az én számban, az ellenséget pedig fákká, hogy megeméssze õket. (Jer. 5,14.) Mert
a Te Igéd olyan, mint a tûz, mint a sziklazúzó pöröly.
(Jer. 23,29.)
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Én õvelük ily szövetséget szerzek, szól az Úr: Szellemem,
amely rajtad megnyugszik, és Igéim, amelyeket szádba
adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából,
és magod magvának 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 ajkaimban; békességben és egyenességben
járok Veled, Uram, és sokakat Hozzád térítek. (Mal. 2,5–6.)
Ajkaim õrzik a tudományt, és számból Isten tör vénye jön
elõ, mivel a Seregek Urának követe vagyok én. (Mal. 2,7.)

Mert amint leszáll az esõ és a hó az égbõl, és oda vissza nem
tér, hanem megöntözi a földet, és termõvé, gyümölcsözõvé teszi azt, és magot ád a magvetõnek és kenyeret az
éhezõnek: Így lesz az én Igém, amely számból kimegy,
nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott és gyümölcsöt terem ott, ahová
küldöttem. (Ésa. 55,10–11.)

Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal
arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint
írva van abban, mert akkor teszem gyarapodóvá az én útjaimat, és akkor leszek sikeres. (Józs. 1,8–9.)

Az Úr Isten bölcs nyelvet adott énnékem, hogy tudjam erõsíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy meghalljam Õt, miként a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam
engedetlen, hátat nem fordítottam. És az Úr Isten megsegít
engem, azért nem szégyenülök meg. (Ésa. 50,4–5. 7.)

Ezért szemeim nyitva, füleim figyelmeznek, szívem ismerni
tanul, szájam gyorsan és világosan szól. (Ésa. 32,3–4.)
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Az Úrnak Szelleme szól énbennem, az Õ beszéde elõjön
az én nyelvem által. (2Sám. 23,2.)

Csepegjen az Úr tanítása számból, mint esõ; hulljon mint
harmat az Úr beszéde; mint langyos zápor a zsenge fûre,
s mint permetezés a pázsitra! (5Móz. 32,2.)

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

Az Isten elõtt a Krisztusban szólok a szentek épülésére.
Tisztán, sõt Istenbõl szólom Isten Igéjét Isten elõtt a
Krisztusban. (2Kor. 12,19. 2,17.)
Én az Istenbõl való Szellemet kaptam a szívembe, hogy megismerjem azokat, amiket Isten kegyelemben ajándékozott
nekem. Ezeket szólom is, nem emberi bölcsesség tanította
szavakkal, hanem a Szellem tanításaiban, szellemiekhez
szellemieket kapcsolva. (1Kor. 2,12–13.)

A Szent Szellem azon órában megtanít engem, mit kell mondanom. Megadatik nékem abban az órában, mit mondjak.
Mert nem én vagyok, aki szólok, hanem az én Atyámnak
Szelleme az, aki szól énbennem. Nem aggodalmaskodom
amiatt, hogy mit szóljak, és nem gondolkodom elõre, 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
engem, Õ parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit
beszéljek. (Ján. 12,49.)
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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 hallván hallok, és megértést nyerek, látván látok,
és megismerést szerzek. Cselekedd meg a Te mindenható
Igéd szerint: szívemet tedd érzõvé, 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 kegyelmedbõl a szívem érzékeny és fogékony az Úr dolgaira, és azt teszem elsõ 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 áldottak, hogy
látnak, és az én füleim, hogy hallanak. (Mát. 13,14–16.)

Atyám, a Te kegyelmedbõl 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.)
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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 Õ szívének
mélységeit; mindazt, amiket szem nem látott, fül nem hallott,
és a szívem magától meg sem gondolt, amiket az én Istenem
készített nekem, mert Õt teljes szívembõl 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 Istenbõl való Szellemet vettem,
hogy megismerjem azokat,amiket Isten ajándékozott nekem.
Az Õ kijelentett bölcsessége által megismerem az Õ kikutathatatlan ítéleteit, és kinyomozhatatlan útjait. Így, ami az Isten
felõl tudható, az mind nyilvánvalóvá válik a számomra,
mert az Isten megjelenti nekem Jézus nevében a bennem lakozó gyönyörûséges Szent Szellem által. Ezért
dicsõítem Isten örökkévaló hatalmát és Istenségét, hálákat
adok Néki, és az örökkévaló Istennek dicsõségében gyönyörködöm. (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 Õt szeretõknek. Az én Istenem mindezeket
kijelenti nekem az Õ 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 Õ csodálatos ábrázatát. Fogékonnyá vált
a szívem az Úr dolgaira, és füleimmel könnyen hallok,
és szemeimet megnyitom, hogy szemeimmel lássak,
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füleimmel halljak, szívemmel megértsem a szellemieket.
Megtérek Isten akaratához és meggyógyulok és teljessé
leszek az Õ akarata szerint. (Csel. 28,26–27.)
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 Õ ítéleteit és az Õ útjait. (Róm. 11,8. 10. 33–34.)
Megismerem Isten akaratát, és meglátom amaz Igazat,
és szót hallok az Õ szájából. (Csel. 22,14.)

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

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

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

19

A

SZERETET GYÕZELMÉBEN JÁROK

Mennyei Atyám, Jézus nevében köszönöm Neked, hogy
a Te szerelmed kitöltetett a szívembe a Szent Szellem által,
akit adtál nekem. Bennem valósággal teljessé lett a Te
szereteted, mert megtartom a Te beszédedet, és megõrzöm
azt a szívemben. (Róm. 5,5. 1Ján. 2,5.)

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

Amiként az Atya szereti Jézust, Jézus is úgy szeret engem, és én Jézus örök szeretetében maradok. Így sok
gyümölcsöt termek az Atya dicsõségére. 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
magam, hogy szeretetben járok. Hosszútûrõ, türelmes és
kedves vagyok mindenkivel. Az irigység, féltékenység, kérkedés, dicsekvés szelleme eltávozott tõlem. Nem tekintem
magamat többre, mint ami vagyok a Te kegyelmedbõl. Az én
szeretetem egyre jobban és jobban bõvölködik a Te ismeretedben és minden értelmességben, hogy megítélhessem mi
a rossz és mi a jó. (Fil. 1,9–10.)
Atyám, kérem az áldásodat azokra, akik ellenem vannak,
akik üldöznek, akiknek cselekedeteit nem a szeretet vezérli.
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Áldásodat kérem rájuk, és nem átkozom õket sem szóval,
sem gondolattal. (Róm. 12,14. Mát. 5,44.)

Errõl a szeretetrõl ismeri meg mindenki, hogy Jézus tanítványa vagyok. (Ján. 13,35.)
A megigazulás gyümölcsei gazdagon növekednek bennem a Te dicsõségedre és magasztalásodra. (Fil. 1,11.)

Bármerre járok is, a szeretet magját vetem el minden utamon.
Köszönöm Neked Atyám, hogy elõre felkészíted a szíveket
a Te szereteted befogadására. Tudom, hogy ezek a szeretetmagok a Te csodálatos szeretetedet fogják megteremni
azokban a szívekben, 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
szeretetedben és bölcsességedben járok.
A szívemben mélyen gyökeret vert a szeretet, és biztonságban vagyok, mivel Te velem vagy, és semmi sem tud elszakasztani engem a Te szerelmedtõl, mely van az én Uramban,
Jézus Krisztusban. (Ef. 3,17–18. Róm. 8,31. 38–39.)
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ÕRKÖDÖM A KIMONDOTT SZAVAIM FELETT
Szent Atyám, ma elkötelezem magam Neked, Jézus szent
nevében, hogy elfordulok az ostoba, üres beszédtõl, a buta
szavaktól, a helytelen és rossz megvallásoktól, amelyek
ellenkeznek az igazi bensõ valómmal. A Te Igéd szerint
a nyelv az, ami megszeplõsíti és beszennyezi a testet. A nyelv
tûz, a gonoszságnak összessége. Jézus nevében megtiltom
a nyelvemnek, hogy megszeplõsítse a testemet. Nem engedem, hogy a nyelvem a gyehenna tüzétõl lángba borítsa az
életemet. (Ef. 5,4. 2Tim. 2,16. Jak. 3,6.)

Jézus nevében elszántam magam, hogy uralkodni fogok a
nyelvem felett, és a szavaimat — mielõtt 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
szavaimnak, és csak igei, hittel teljes szavakra nyitom meg a
számat. A szám csak az igazat fogja kimondani. (Péld. 8,6–7.)

Én Isten igazsága vagyok Jézusban. Isten az életem folyását
a bölcsesség, a bõség, az egészség, az öröm és a teljesség
felé vezeti. Minden, amit csak kimondok, tetszésére van
Istennek, a mennyei Atyámnak. Megtagadom, hogy tiszta
és józan szavakon kívül mást kimondjak. A kimondott igaz
szavaimat és igaz cselekedeteimet a Te igazságod és a Te
üdvösséged erõsítik meg. Teljes igyekezettel megõrzöm
a számat és a szívemet a gonosztól. A sátánnak nem adok
helyet az életemben. A számmal kimondott szavaimban nem
leszek kétértelmû, határozatlan vagy tétova. (Péld. 4,24. Ef. 4,27.
Jak. 1,6.)
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Atyám, a Te Igéd az elsõ helyen áll az életemben. A Te
szavaid szellem és élet a számomra. Hagyom, hogy az Ige
gazdagon lakozzék bennem minden bölcsességben. Isten
képességei bennem megnyíltak az én szavaim és Isten Igéje
által. Én kimondom a számmal a Te Igédet. A Te Igéd élõ
valóság bennem. Te élsz és munkálkodsz bennem.

Ezért büszkén és bátran kimondom, hogy az én szavaim a hit,
az erõ, a szeretet és az élet szavai. A kimondott szavaim jó
dolgokat teremnek az életemben és mások életében is.
Mivel én a Te Igédet választottam, egyben a Te akaratodat is
elfogadom az életemben, és a Te szavaid erejével akarom beteljesíteni a Te akaratodat Jézus nevében. (Ján. 6,63. Kol. 3,16.)
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IMA

A HÍVÕK BÛNBOCSÁNATÁÉRT

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

Elengedem magamtól a keserûség, a harag, az irigység, a
viszálykodás, 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 cselekedetektõl, hogy szolgáljak az élõ
Istennek. (Zsid. 9,14.)

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

Ettõl a perctõl fogva az a cél vezérel, hogy mindenkivel
szeretetben járjak, ahogy azt Jézus meghagyta nekem. A
békesség útját keresem minden ügyemben, és a Te tetszésed
szerint viselkedem mindenkivel szemben. (Ján. 13,34.)
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Tudom, hogy újra szeplõtelen vagyok Elõtted, és hálát
adok Neked, hogy meghallgatod és megválaszolod az én
könyörgéseimet és imáimat. (1Ján. 1,7. 2,2. 1Pét. 3,12.)

Azt mondod az Igédben, hogy a Te szerelmed kitöltetett
az én szívembe a Szent Szellem által, akit nekem adtál.
Hiszem, hogy e szeretet kisugárzik és eljut minden ismerõsöm szívébe és életébe, bõvölködik a megigazulás gyümölcseiben. A Te Igéd és szereteted százszoros termést hoz a Te
dicsõségedre, tiszteletedre és örömödre, Jézus nevében.
Ámen. (Róm. 5,5. Fil. 1,9. 11.)

Köszönöm Atyám, hogy Krisztus szeret engem, és Önmagát adta értem, hogy engem megszenteljen, megtisztítván a víznek fürdõjével 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 bûnnel
terhelt, rossz lelkiismerettõl. (Zsid. 10,19. 22.)

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

ÉN BÛNEIM MEGBOCSÁTTATTAK AZ

Õ NEVÉÉRT

És ez nékik az én szövetségem — szól az Úr —, midõn
eltörlöm az õ bûneiket. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az õ bûneikrõl és gonoszságaikról többé meg
nem emlékezem. (Róm. 11,27. Zsid. 8,12. 10,17.)

Az én bûneim eltöröltettek, hogy eljöjjenek a felüdülés
idei az Úrnak színétõl. (Csel. 3,19.)
Akiben van az én megváltásom az Õ vére által, bûneimnek
eltörlése az Õ kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef. 1,7.)
Krisztusban van az én váltságom az Õ vére által, bûneimnek eltörlése. (Kol. 1,14.)

Jézus egyszer jelent meg az idõknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bûnt. (Zsid. 9,26.)

Jézus egy áldozattal áldozván a bûnökért, mindörökre leült
az Istennek jobbjára. Mert egyetlenegy áldozatával örökre
tökéletesekké tette a megszentelteket. (Zsid. 10,12. 14.)

Az Úr Jézus az én bûneimért halálra adatott, és feltámasztatott az én megigazulásomért. (Róm. 4,25.)

A Krisztus meghalt az én bûneimért az Írások szerint, és
eltemettetett; és feltámadott a harmadik napon az Írások
szerint. (1Kor. 15,3–4.)

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, mint igaz
a nem igazakért, hogy engem Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén Szellem
szerint. (1Pét. 3,18.)

Jézust, aki bûnt nem ismert, Isten bûnné tette értem, így
én Isten igazsága lettem Õbenne, Krisztusban. (2Kor. 5,21.)
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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 bûn és a halál törvényétõl. (Róm. 8,1–2.)

Jézus Önmagát adta az én bûneimért, hogy kiszabadítson
engem e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és az én
Atyámnak akarata szerint. (Gal. 1,4.)

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

Jézus az én bûneimet maga vitte fel testében a fára, hogy a
bûnöknek meghalván, az igazságnak éljek: akinek sebeivel
gyógyultam meg. (1Pét. 2,24.)
Jézus azért jelent meg, hogy az én bûneimet elvegye; és
Õbenne nincs bûn. (1Ján. 3,5.)

Az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Õ nagy szerelmébõl, amellyel engem szeretett; engem, ki meg voltam
halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal;
kegyelembõl tartattam meg. És Õvele együtt feltámasztott
és Õvele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: hogy megmutassa a következendõ idõkben az Õ
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kegyelmének felséges gazdagságát hozzám való jóságából a Krisztus Jézusban. (Ef. 2,4–7.)

Engem, ki halott voltam a bûnökben, megelevenített együtt
Õvele, megbocsátván minden bûnömet. (Kol. 2,13.)

Jézus engem bûneimtõl megtisztítván, leült a Felségnek
jobbjára a Magasságban. (Zsid. 1,3.)

A világosságban járok, amint Õ maga a világosságban van,
így közösségem van a szentekkel, és Jézus Krisztusnak,
az Õ Fiának vére megtisztít engem minden bûntõl. (1Ján.

1,7.)

Ha vétkezem, van Szószólóm az Atyánál, az Igaz Jézus
Krisztus. Õ engesztelõ áldozat az én vétkeimért; de
nemcsak az enyéimért, hanem az egész világért is.
(1Ján. 2,1–2.)

Isten szeretett engem, és elküldte az Õ Fiát engesztelõ
áldozatul az én bûneimért. (1Ján. 4,10.)

Jézus hû és igaz, megbocsátja bûneimet, és megtisztít engem minden hamisságtól. (1Ján. 1,9.)
Az én bûneim megbocsáttattak az Õ nevéért. (1Ján. 2,12.)

Jézus Krisztus, a hû tanúbizonyság, a halottak közül az elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. Aki engem szeretett,
és megmosott engem az én bûneimbõl az Õ vére által.
(Jel. 1,5.)

Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek: megtisztítja az én
lelkiismeretemet a holt cselekedetektõl, hogy szolgáljak
az élõ Istennek. (Zsid. 9,14.) Ámen.
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ÖRVENDEZZÜNK

AZ

ÚRBAN!

Uram, a Te erõsségedben örülök, és a Te üdvösségedben
felette ör vendezek. Szívem kívánságát megadtad nekem,
és ajkaim kérését nem tagadtad meg. Sõt, elém hoztad
javaidnak áldásait; színarany koronát tettél fejemre.
Életet kértem Tõled: adtál nekem hosszú idõt, örökkévalót
és végtelent. Nagy az én dicsõségem a Te üdvösséged által;
fényt és méltóságot adtál reám. Sõt 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: ör vendezek és
vigadok ezen, boldog vagyok! (Zsolt. 118,24.)

Vigadok és ör vendezek, mert kívánom a Te igazságodat,
és mindenkor azt mondom: Magasztaltassék az Úr, aki gyönyörködik az Õ szolgájának gyarapodásában. (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 felõl van, meg
nem rendülök. Azért örül az én szívem és ör vendez az én
lelkem; testem is biztosságban lakozik. Megismerteted
velem az élet útját, teljes öröm van Tenálad; a Te jobbodon
gyönyörûségek vannak örökké. (Zsolt. 16,8–9. 11.)
Magasztallak Uram és boldog vagyok, mert az én Istenem
az Úr. (Zsolt. 144,15.)

Atyám, a szám dicsõít Téged örömteli ajkakkal, áldalak
Téged életem fogytáig. (Zsolt. 63,4.)
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Atyám, azt mondod az Igédben, hogy örülsz felettem örömmel, meghallgatsz szerelmedben, énekléssel ör vendezel
nekem. (Sof. 3,17.)

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 elfut elõlem. Az örvendezés, a vígság, az öröm és
a nevetés szelleme az én örökségem. (Ésa. 51,11.)
Uram, Te elébe mész annak, aki ör vend és igazságot cselekszik, aki útjaiban Rólad emlékezik. (Ésa. 64,5.)

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

Isten országa bennem van, mely megigazultság, 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
szívemben az Úrnak. (Ef. 5,18–19.)
Mindenkor örülök, szüntelen imádkozom. Mindenben hálát
adok a Krisztus Jézusban, mert ez az Isten akarata. (1Thess.

5,16–18.)

Szívem boldogsága jó orvosság, és elmém vidámsága
gyógyulást hoz. Szemeim fényessége, világa megvidámítja
mások szívét. Jó hírrel szolgálok mindenki felé, ami megerõsíti 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 váltságdíjat talált értem! Ezért nézhetem a Te színed nagy
örömmel, visszaadtad az igazságomat. Az egész valóm a
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világosságot nézi, világolok az élet világosságával. Uram,
Istenem, a Te vigasztalásaid megvidámítják az én lelkemet. (Jób 33,24. 26. 28. 30. Zsolt. 94,19.)

És fölzendül énekem, mint a szent ünnepek éjszakáján,
és ör vendez szívem, mint azoké, akik fuvolaszóra mennek
az Úr hegyére, Izrael Kõsziklájához. (Ésa. 30,29.)
Az én Istenem adott nekem gazdagságot és kincseket, és
megengedte, hogy egyek abból és részemet elvegyem, és
örvendezzek az én munkámnak, mert az én szívem örömét
az Isten kedveli. (Préd. 5,19–20.)

Atyám, köszönöm Neked, hogy az imádságaim gyümölcsöt
teremnek. Uram, imádkozom, hogy a Te örömöd megmaradjon énbennem, és így az én örömöm az Ige szerint
beteljék. (Ján. 15,8. 11.)
Isten igazságává tétettem Jézus Krisztusban. Isten országához tartozom, és megigazultságban, békességben és a Szent
Szellem által örömben élek. (2Kor. 5,21. Róm. 14,17.)

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

Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz
képest, az esztendõkhöz 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
békességgel a hívésben, hogy bõvölködjek a reménységben
a Szent Szellem ereje által. (Róm. 15,13.) Ámen.
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KEDVELTJÉVÉ

VÁLASZTOTT AZ

ÚR!

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

Ezért semmi gondom nincs azokra, amelyek a kezem alatt
vannak, 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 találtál a szemeim elõtt, 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
mellett, fedez engem az Úr minden idõben, és az Õ vállai
között lakom. (5Móz. 33,12.)
Az Úrnak jókedvével bõvölködöm, 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
királyi trónjára ültetett, mert szeret engem az Úr mindörökké,
és királlyá tett engem. (1Kir. 10,9. Ef. 2,6. Jel. 1,6.)

Életet és kegyelmet szereztél számomra, és a Te gondviselésed õrzi 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 szabadít
meg, mert kedvelsz engem. (Zsolt. 44,3.)
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Abból tudom meg Uram, hogy kedvelsz engem, ha ellenségem nem diadalmaskodik felettem. Engem pedig feddhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állítasz mindörökké.
(Zsolt. 41,11–12.)

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

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

Szeretem az Urat, gyûlölöm a gonoszt! Megõrzi az Úr az én
életemet, mert az Õ kegyeltje vagyok; a gonoszok kezébõl
megszabadít engem. (Zsolt. 97,10.)
Papjaid megigazultságba öltözködnek, kegyeltjeid pedig
ör vendeznek! (Zsolt. 132,9.)

Papjaidat felruházod üdvösséggel, és vígan ör vendeznek
kegyeltjeid. (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 elõtt. (Péld. 3,4.)

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

Megszabadít engem az Úr minden nyomorúságból, és
kedvességet és bölcsességet ad nekem minden ember
elõtt. (Csel. 7,10.)
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HÁLAADÁS

A NÖVEKEDÉST ADÓ

ISTENEMNEK

Hálát adok Neked Atyám Jézus nevében, mer t Te vagy
a növekedést adó Isten. Atyám, Te adod nekem a növekedést. A Te Igéd erõsen 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 bõségessé tesz a szeretetben. (1Thess. 3,12.)

Mindenkor hálaadással tartozom Neked Istenem, mivel
felettébb megnövekedett az én hitem, és bõvölködik
bennem a szeretet. (2Thess. 1,3.)

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

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

Növekedem szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve a Testben a kapcsok összességének segítségével; az én
mértékem szerint való munkássággal teljesítem a Testnek
növekedését a maga fölépítésére szeretetben. (Ef. 4,16.)
Azért imádkozom szent Atyám, hogy az én szeretetem még
jobban és jobban bõvölködjék a Te ismeretedben és minden megértésben. (Fil. 1,9.) Jézus nevében! Ámen.
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MEGÚJULOK

ÉS NÖVEKEDEM A BELSÕ EMBERBEN

Bölcsességnek útjára tanítasz engem Uram, vezetsz 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 erõsségem, s a Te ösvényeid vannak
szívemben. Erõrõl erõre jutok, míg megjelenek Isten elõtt
a Sionon. (Zsolt. 84,5. 7.)

Uram, Reád várok, így erõm megújul, szárnyra kelek, mint
a saskeselyû; futok és nem lankadok meg, járok és nem
fáradok el. (Ésa. 40,29. 31.)
Uram, hálaadással fordulok Hozzád, mert kegyelmedbõl erõsséget állítottál fel hegyemre. Általad a táboron is átfutok, és
az én Istenem által a kõfalon is átugrom. (Zsolt. 30,7. 18,29.)

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

Olyan vagyok, mint javakorom napjaiban, Isten gondossága borul sátoromra. Mint a homok, megsokasodnak napjaim, gyökerem a víznek nyitva van, és ágamon hál meg a
harmat. Dicsõségem megújul velem, és kézívem erõsebbé
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.) Köszönöm Uram, hogy a Te irgalmad nem fogy el, kegyelmed és
irgalmasságod minden reggel meg-megújul felettem,
mert nagy a Te hûséged. (JerSir. 3,22–23.)
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Uram, Te jóval elégíted meg az én számat, és megújítod
az én ifjúságomat, mint a sasét. (Zsolt. 103,5.)

Az én belsõ emberem napról-napra megújul a Szent
Szellem megújító ereje által. Felöltöm az új embert, aki
megújul annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt. A belsõ emberem megújul a Teremtõje képére
és hasonlatosságára. (Tit. 3,5. Kol. 3,10. 2Kor. 4,16.)
Növekedem és erõsödöm szellemben, teljesedve bölcsességgel, és Istenem, a Te kegyelmed van énrajtam. (Luk. 2,40.)

Uram, Te megadod nekem a Te dicsõséged gazdagságáért,
hogy megerõsödjek hatalmas erõvel a Te Szellemed által
a belsõ emberben. (Ef. 3,16.)

Növekedem az Úr dicsõségében, mert dicsõségrõl dicsõségre elváltozom az Õ ábrázatára, az Úrnak hatalmas
Szellemétõl. (2Kor. 3,18.)
Növekedik az én hitem, és bõvölködik bennem a szeretet.
Meggyökerezem, és tovább épülök Tebenned, Jézusom,
és megerõsödöm a hitben, a hálaadásom pedig bõséges.
(2Thess. 1,3. Kol. 2,7.)

Szép renddel növekedem szent templommá az Úr Jézus
Krisztusban; 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 belsõ emberben az Isten szerint való növekedéssel.
(Kol. 2,19.)

Növekedem szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve
a Testben a kapcsok összességének segítségével; az én
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mértékem szerint való munkássággal teljesítem a Testnek
növekedését a maga fölépítésére szeretetben. (Ef. 4,16.)

Méltóan járok Hozzád, Jézusom, a Te teljes tetszésedre,
minden jó cselekedettel gyümölcsöt termek, és növekedem
az én Istenem megismerésében. (Kol. 1,10.)

Növekedem a kegyelemben és az én Uramnak és megtartó Jézus Krisztusomnak ismeretében. Megerõsödöm
Krisztusom, a Benned való kegyelemben. (2Pét. 3,18. 2Tim. 2,1.)
Az Ige tiszta, hamisítatlan tején növekedek. Az Ige erõsen
növekedik és hatalmat vesz a szívemben. (1Pét. 2,2. Csel. 19,20.)
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AZ ÚR

AZ ÉN ÖRÖK VILÁGOSSÁGOM

Áldjál meg engem Uram, és õrizz 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.)

Köszönöm, hogy meghallgatod Istenem, a Te szolgádnak
könyörgését és esedezését; világosítsd meg most 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
irgalmadért. (Zsolt. 31,16.)
A Te jobbod, a Te karod és a Te orcád világossága szabadít
meg engem, mert kedvelsz engem Uram. (Zsolt. 44,3.)

Istenem, Te könyörülsz rajtam és megáldasz engem. Megvilágosítod 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
látok 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, Õ világosít meg engem. (Zsolt. 118,27.) Mert az
igazakra világosság fénylik a sötétben: attól, aki irgalmas,
kegyelmes és igaz. (Zsolt. 112,4.)

Igazság ösvénye az én utam, mely olyan, mint a hajnal világossága, 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 õriz engem, az Õ szövétneke fénylik fejem fölött,
és világánál járok. (Jób 29,2–3.)

Amit elrendelek, meglesz az nékem, és az én útjaimon világosság fénylik, mert a Mindenhatóban gyönyörködöm és
az én arcomat Istenhez emelem. Hozzád könyörgök és Te
meghallgatsz engem. (Jób 22,26–28.)

Én az Úrra nézek, reménységgel várom az én üdvösségem
Istenét, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én
világosságom. Kivisz engem a világosságra, és meglátom az Õ igazságát. Megszabadítottad lelkemet a haláltól,
lábaimat az eleséstõl, Elõtted járok, Uram, az életnek
világosságában. (Mik. 7,7–9. Zsolt. 56,13.)

Hálát adok Neked, mert kegyelmedbe fogadtál Istenem, a Te
színedet 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 Uram, Te elküldted nekem az öröm szavát, a vigasság
szavát, és a szövétnek világosságával támogatsz engem.
(Eszt. 8,16. Jer. 25,10.)
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Világosság támad fel az igazakra, és az egyenes szívûekre
öröm. (Zsolt. 97,11.)
Elõttem 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!
Feltámad a sötétségben világosságom. (Ésa. 58,9–10.)

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: Kitõl féljek?
Az Úr az én életemnek erõssége: Kitõl remegjek? (Zsolt. 27,1.)
Mert a Te karod, Uram, hatalommal teljes, a Te kezed erõs,
a Te jobbod méltóságos. Igazság és jogosság a Te királyi
trónodnak alapja, kegyelem és hûség jár a Te orcád elõtt.
A Te orcádnak világosságánál járok. (Zsolt. 89,13–15.)
Istenem, Te gyújtottál világosságot az én szívemben, hogy
megismerjem a Te dicsõségedet, 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 világosságom, és Istenem az én ékességem. (Ésa. 60,19.)
A világosságban járok, a világosság fia vagyok.

1Thess. 5,5.)

(Ján. 12,35–36.

Világosság vagyok az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy
járok. (Ef. 5,8.) Felöltöm a világosság fegyvereit. (Róm. 13,12.)
Isten dicsõsége világosít meg engem, és az én szövétnekem a Bárány. (Jel. 21,23.)

Az Úr Isten világosít meg engem, és uralkodok örökkön
örökké. (Jel. 22,5.)
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Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten
tulajdon népe vagyok, hogy hirdessem annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbõl az Õ csodálatos világosságára hívott
el engem. (1Pét. 2,9.)
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 királyságába; akiben
van az én váltságom az Õ szent vére által, bûneimnek eltörlése és bocsánata. Az Úr az én örökségem, az Õ ragyogó
fényessége az én örök osztályrészem. Ámen. (Kol. 1,12–14.
JerSir. 3,24.)
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AZ ÚR

DICSÕSÉGE MEGLÁTTATIK RAJTAM

Uram, kevéssel tettél kisebbé az Istennél, és dicsõséggel
és tisztességgel koronáztál meg engem. (Zsolt. 8,5.)

Nagy az én dicsõségem a Te üdvösséged által; fényt és
méltóságot adtál reám. Áldássá tettél engem örökké, megvidámítottál engem színed örömével. (Zsolt. 21,5–6.)

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

Istenben van üdvösségem és dicsõségem; az én erõsségem
Kõsziklája, az én menedékem Istenben van. (Zsolt. 62,7.)

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

Nagyobb lészen e második ház dicsõsége az elsõnél,
és e helyen adok békességet — azt mondja az Úr. (Agg. 2,9.)
Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a Te dicsõségeddel. Áldott legyen a Te dicsõséges neved mindörökké,
és teljék be dicsõségeddel az egész föld! (Zsolt. 71,8. 72,19.)

Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsõségedbe
fogadsz be engem. Segíts meg engem üdvösségem Istene,
a Te nevednek dicsõségéért. (Zsolt. 73,24. 79,9.)

Mert nap és pajzs vagy Te; kegyelmet és dicsõséget adsz
Uram, nem vonod meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.
(Zsolt. 84,11.)

Megláttatik a Te mûved a Te szolgáidon, és a Te dicsõséged
azoknak fiain. Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett,
és dicsõséged legyen az egész földön! Dicsõség és méltóság a Te cselekedeted, és igazságod megmarad mindvégig.
(Zsolt. 90,16. 108,5. 111,3.)
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Nem nekem Uram, nem nekem, hanem a Te nevednek adj
dicsõséget, a Te kegyelmedért és hûségedért! (Zsolt. 115,1.)

Dicsérem az Úrnak nevét, mert az Õ neve dicsõ egyedül;
az Õ dicsõsége az égre s földre kihat! Isten magasztos
dicsõítése van a számban, kétélû fegyver a kezeimben.
Az Úr végrehajtja ellenségeimen a megírott ítéletet. Dicsõség
ez az Õ minden szentjének! (Zsolt. 148,13. 149,6. 9.)

Virulva virulok, és örvendek ujjongva, a Libánon dicsõsége
adatott nékem, Karmel és Sáron ékessége; meglátom az
Úrnak dicsõségét, az én Istenem ékességét. És megjelenik rajtam az Úr dicsõsége, és minden test látni fogja
azt; mert az Úr szája szólt. (Ésa. 35,2. 40,5.)

Akkor felhasad, mint hajnal az én világosságom, és meggyógyulásom gyorsan kivirágzik, és megigazulásom elõttem
jár; az Úr dicsõsége követ. Felkelek és világosodom, mert
eljött világosságom, és az Úr dicsõsége rajtam feltámadt.
Rajtam feltámad az Úr, és dicsõsége rajtam megláttatik.
És népek jönnek világosságomhoz, és királyok a nékem
feltámadt fényességhez. (Ésa. 58,8. 60,1–3.)

Az Úr plántálásának vesszõszála vagyok, az Úr kezeinek
munkája, az Õ dicsõségére. (Ésa. 60,21.)

Az Úr ékességet ad nekem a hamu helyett, örömnek kenetét
a gyász helyett, dicsõségnek palástját a csüggedt szellem
helyett, hogy megigazultság fájának neveztessem, az Úr
plántájának, az Õ dicsõségére! (Ésa. 61,3.)

És meglátják a népek igazságomat, és minden királyok dicsõségemet, és új nevet adnak nekem, amelyet az Úr szája
határoz meg. És leszek dicsõség koronája az Úr kezében,
és királyi fejdísz Istenem kezében. És így hív engem az Úr:
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Én gyönyörûségem; mert az Úr gyönyörködik bennem,
és akként fog nekem Istenem örülni, amint örül a võlegény a
menyasszonynak. (Ésa. 62,2–5.)
Én Uram, Istenem, gyönyörûségedre akarok lenni minden
napon, szolgálva Elõtted minden idõben. Dicsõségem megújul velem, és kézívem erõsebbé lesz kezemben. (Péld. 8,30.
Jób 29,20.)

Az Úr belém adta az Õ szentséges Szellemét, és jobbomon
járatja az Õ dicsõségének karját. Tekints alá az égbõl, és
nézz le reám szentséged és dicsõséged hajlékából! Mutasd
meg buzgó szerelmed és hatalmad. Szívednek dobogása
és irgalmad legyenek felettem. Jelenjék meg Uram, a Te
dicsõséged rajtam, hogy lássa az egész világ az örömömet.
(Ésa. 63,11–12. 15. 66,5.)

Ímé, az Úr Isten kiterjeszti rám a békességet, mint egy
folyóvizet, és mint kiáradt patakot, a népek dicsõségét.
(Ésa. 66,12.)

Az Úr dicsõségének ismeretével betelik a föld, amiképpen
a folyamok betöltik a tengert. (Hab. 2,14.)
Isten és a Szent dicsõsége elborítja az egeket, és dicséretével
megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak
a kezébõl; és ott van az Õ hatalmának rejteke. (Hab. 3,3–4.)

És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az Õ dicsõségét, mikor kijön ellenségére, mint egy sebes
folyóvíz, melyet az Úr szele hajt. (Ésa. 59,19.)
Az Úr dicsõségének visszatükrözõdését fedetlen arccal
szemlélem, elváltozom az Õ ábrázatára, dicsõségrõl dicsõségre, az Úrnak Szellemétõl. (2Kor. 3,18.)
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Mennyei Atyám, hálát adok Neked, mert enyém a fiúság,
és a dicsõség, és a szövetség, meg az Isten szolgálata és
az ígéretek. (Róm. 9,4.)
Az Úr megismerteti velem az Õ dicsõségének gazdagságát,
mert az irgalma edénye vagyok, melyet eleve a dicsõségre
alkotott. (Róm. 9,23.)
Mindenkor hálaadással tartozom Neked, Istenem, mert
szeret engem az Úr, kezdettõl fogva kiválasztottál engem
az üdvösségre. A Szellem megszentelésében, és az igazság
hitében elhívtál engem, hogy az én Uram, Jézus Krisztus
dicsõségének részese legyek. (2Thess. 2,13–14.)
Drága Jézusom, Te így imádkoztál az Atyához: Azt a dicsõséget, amelyet nékem adtál, õnékik adtam, hogy egyek
legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. (Ján. 17,22.) Jézus
szavai szerint: eggyé lettem az Atyával, és eggyé lettem
a Fiúval, a Szent Szellem által. (Ján. 17,21.)
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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, dicsõséggel 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;
színarany koronát tettél fejemre. (Zsolt. 21,3.)

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

A Seregek Ura az én ékes koronám és dicsõséges koszorúm, mint népe maradékának; és ítéletnek szelleme annak,
aki az ítélõszékben ül, és erõsség azoknak, akik az ellenséget
kapujáig ûzik. (Ésa. 28,5–6.)

Megnöveszti felettem az Úr Dávidnak hatalmát, szövétneket
szerez nekem, az Õ felkentjének. Ellenségeimre szégyent
borít, rajtam pedig koronám ragyog. Ád az én fejemnek
kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád nékem. (Zsolt. 132,17–18. Péld. 4,9.)
És meglátják a népek igazságomat, és minden királyok dicsõségemet, és új nevet adnak nékem, amelyet az Úr szája
határoz meg. És leszek dicsõség koronája az Úr kezében,
és királyi fejdísz Istenem kezében. (Ésa. 62,2–3.)
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A Seregek Ura megoltalmaz minket, és megsegít minket
az Úr, a mi Istenünk a mai napon, mint az Õ népének nyáját,
és mint koronakövek ragyogunk az Õ földjén. Mily nagy az
Õ jósága és mily nagy az Õ kedvessége! (Zak. 9,15–17.)
Az én reménységem, örömem és dicsekedésem koronája az üdvözültek sokasága, az én Úr Jézus Krisztusom elõtt
az Õ megjelenésekor. (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 Õ megjelenését. (2Tim. 4,8.)
Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána
megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr
ígért az Õt szeretõknek. (Jak. 1,12.)

És mikor megjelenik Jézus, a Fõpásztor, elnyerem a dicsõségnek enyészhetetlen koszorúját. (1Pét. 5,4.)

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

Uram, a Te erõsségedben örülök, és a Te üdvösségedben
felette örvendezek. Szívem kívánságát megadtad nékem,
és ajkaimnak kérését nem tagadtad meg. Sõt, elém hoztad
javaidnak áldásait; színarany koronát tettél fejemre. Életet
kértem Tõled, adtál nékem hosszú idõt, örökkévalót és végtelent. Nagy az én dicsõségem a Te üdvösséged által, fényt
és méltóságot adtál reám. Sõt, 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.
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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 ítélõszékben 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 ítélõbíróm, Õ tesz ítéletet; Õ forgatja az
én ügyemet, és Õ szabadít meg engem az ellenség kezébõl.
(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, tör vényt teszel
a népeknek méltányosan. (Zsolt. 9,7–8.)
Kelj fel Uram, emelkedjél fel, serkenj fel mellettem, Te,
aki parancsolod az ítéletet. (Zsolt. 7,6.)

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

Az Úr ítél meg engem. Bírálj meg engem Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint! Szûnjék meg a gonoszok
rosszasága és erõsítsd meg az igazat. (Zsolt. 7,8–9.)

Uram, Te Király vagy mindenha és mindörökké; a szívem
kívánságát meghallgatod, oh Uram! Megerõsíted szívemet,
füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy nékem, hogy többé
ne rettentsen a gonosz. (Zsolt. 10,16–18.) Az Úr perli meg lelkemnek perét, az Úr megváltja életem. (JerSir. 3,58.)
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Közel van, aki engem megigazít, ki perel énvelem? Az én
Megváltóm erõs, Seregek Ura az Õ neve; bizonnyal felveszi
az én peremet, 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 kívánságomat elõhozza Õ. (2Sám. 23,5.)

Uram, a velem való szövetségnek véréért hozd meg ítéletemet. (Zak. 9,11.)
Te Uram, így biztatsz engem: Mielõtt kiáltasz, én felelek,
te még beszélsz, és én már meghallgattam! (Ésa. 65,24.)

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

Uram, szárnyaidnak árnyékába menekülök, míg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felõlem. Elküld a mennybõl és megtart
engem, meggyalázza az engem elnyelõt. Kegyelmedet, hûségedet és igazságodat rendeld ki, azok õrizzenek engem.
(Zsolt. 57,1–3. 61,7.)

Ne örülj én ellenségem, mert felkelek, ha még a sötétségben
ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr leperli peremet
és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra,
meglátom az Õ 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 beszélnek 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.)
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Ezért egy ellenem készült fegyver sem lesz jószerencsés,
és minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztatok;
ez az Úr szolgáinak öröksége, és az õ igazságuk, mely
Tõlem 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 hõs kijön, és mint hadakozó felkölti haragját,
kiált, sõt rivalg és ellenségeimen erõt vesz. (Ésa. 42,13.)

Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellenem, semmivé lesznek és elvesznek, akik velem
perlekednek. Keresem õket és meg nem találom a velem
versengõket; megsemmisülnek teljesen, akik engem háborgatnak. Mivel Te vagy Uram, Istenem, aki jobb kezemet
fogod, és aki ezt mondod nekem: Ne félj, én megsegítelek!
(Ésa. 41,11–13.)

A megigazultságban erõs alapot veszek, távol vagyok az
elnyomástól, mert nem félek, és a rettegéstõl, mert nem
közelít hozzám. És ha összegyûlvén összegyûlnek, ez nem
Tõled lesz, Uram. Aki ellenem összegyûlik, elesik általam,
mert a Nagyobb lakik bennem, és az Õ erejét az ellenség
nem állhatja. (Ésa. 54,14–15. 1Ján. 4,4.)

Uram, Te kiszállsz néped szabadítására, felkented
segítségére; szétzúzod a fõt a gonosznak házában, nyakig
feltakarod az alapjait. (Hab. 3,13.)
Az Úr megszabadít a fegyvertõl, a gonoszok szájától és az
erõsnek kezébõl, hogy legyen reménységem, és a hamisság
befogja az õ száját. (Jób 5,15–16.)

Isten könyörül rajtam és megszabadít engem, mert
váltságdíjat talált értem! Imádkozom Hozzád, Istenem,
és Te kegyelmedbe veszel, hogy nézhessem a Te színed
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nagy örömmel, és visszaadtad az igazságomat. Ezért
az egész valóm a világosságot nézi, világolok az élet
világosságával. (Jób 33,24. 26. 28. 30.)
Helyet is szereztem neked, és ott elplántáltalak, hogy lakozz
a te helyedben, és többé helyedbõl ki nem mozdítanak,
és az álnokság fiai nem fognak nyomorgatni többé, mert
békességet szereztem neked minden ellenségedtõl, és
házat készítettem neked — így szól az Úr. (2Sám. 7,10–11.)

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

Mert meg van írva: Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben az igazságról, hogy legyõztem a világot:
Az Atya, az Ige és a Szent Szellem. (1Ján. 5,7.)

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

Ezért bizonyságul hívom a szent vért minden ügyem felett,
tegyen bizonyságot a megváltásomról a Szent Szellem ereje
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 meghintésnek véréhez, mely Isten kegyelmébõl
bizonyságot tesz a megváltásomról. (Zsid. 12,24.)

Gyõztes vagyok a Bárány vére által és a bizonyságtételem
beszédei által. (Jel. 12,11.) Ámen.
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A

HAMISSÁG BEFOGJA AZ Õ 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 õket, és
megcsúfolod õket. Uram, Te szólsz nékik haragodban,
és megrettented õket gerjedelmedben. (Zsolt. 2,2–3. 5.)

Uram, a Te karod hatalommal teljes, a Te kezed erõs, a Te
jobbod méltóságos. Igazság és jogosság a Te királyi trónodnak
alapja; kegyelem és hûség jár a Te orcád elõtt. A Te orcádnak világosságánál járok én, oh Uram. A Te nevedben
ör vendezem egész nap, és a Te megigazultságodban felmagasztaltatom. Mert az én erõm ékessége Te vagy, a Te
jóakaratoddal emeled fel az én szarvamat. Az Úr az én
pajzsom,és Izraelnek Szentje az én királyom. (Zsolt. 89,13–18.)
Állandóan velem van a Te kezed, sõt a Te karod erõsít meg
engem, nem nyomhat el engem az ellenség, és a gonosz
ember sem nyomorgathat meg engem, mert elõttem
rontod meg az én szorongatóimat, és vered meg az én gyûlölõimet. És velem van a Te hûséged és kegyelmed, és a Te
neveddel magasztaltatom fel. (Zsolt. 89,21–24.)

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

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

Mily túláradó a Te jóságod, amelyet fenntartasz a Téged félõknek, és megbizonyítasz a Benned bízókon az embernek fiai
elõtt. Elrejtesz engem a Te orcádnak rejtekében az emberek
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zendülései elõl, sátradban õrzöl engem a perpatvarkodó
nyelvektõl. Áldott legyél Uram, mert csodálatossá tetted
kegyelmedet rajtam, mint egy megerõsített városon. (Zsolt.

31,19–21.)

Így szól az Úr szája: Aki ellened összegyûl, elesik általad.
Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az
Úr szolgáinak öröksége, és az õ igazságuk, mely tõlem van.
(Ésa. 54,15. 17.)

Az Úr megõrzi kegyeltjeinek életét, a gonoszok kezébõl megszabadítja õket. (Zsolt. 97,10.)

Az igazak segítsége pedig az Úrtól van; Õ az õ erõsségük
a háborúság idején. Megsegíti õket az Úr és megszabadítja
õket a gonoszoktól, és megvédi õket, mert Õbenne bíznak.
(Zsolt. 37,39–40.)

Perelj Uram, a velem perlõkkel, harcolj a velem harcolókkal.
Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezz
dárdát és rekeszd el üldözõim útját, mondd azt lelkemnek:
Én vagyok a te üdvösséged. (Zsolt. 35,1–3.)

Amikor a gonosz az õ haragos kevélységében azt mondja:
nincs Isten, szája telve átkozódással, csalárdsággal és erõszakossággal, 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 meghallgatod, oh,
Uram. Megerõsíted szívemet, füleiddel figyelmezel, hogy
ítéletet tégy az árvának és elnyomottnak, hogy többé már
ne rettentsen a földbõl való ember. (Zsolt. 10,4. 7. 12. 14. 16–18.)
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Uram, a Te orcádtól jöjjön ki ítéletem, a Te szemeid hadd
lássanak igazat. Mutasd meg csodálatos kegyelmedet,
aki megszabadítod a Te jobboddal a benned bízókat
a támadóktól. Tarts meg engem, mint szemed fényét;
szárnyaid árnyékába rejts el engem a gonoszok elõl, akik
nyomorgatnak engem; ellenségeim elõl, akik lelkendezve
vesznek körül engem, és szájukkal kevélyen szólnak ellenem. Kelj fel, oh Uram, szállj szembe ellenségeimmel, szabadítsd meg életemet a gonosztól fegyvereddel. Én pedig
megigazultságban nézem a Te orcádat, megelégszem a
Te ábrázatoddal, midõn felserkenek. (Zsolt. 17,2. 7–11. 13. 15.)

Szabadíts meg engem az én ellenségeimtõl, Istenem; a reám
támadóktól ments meg engem. Ímé, szájukkal csácsognak,
ajkaikon szablyák vannak, Te pedig, Uram, neveted õket, és
megcsúfolod õket. Az õ erejükkel szemben Tereád várok;
mert Isten az én váram, elõmbe jön az én kegyelmes
Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását.
(Zsolt. 59,1. 7–10.)

Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhõ és homályosság van körülötte; megigazultság és jogosság az Õ székének erõssége. Tûz jár
elõtte, és köröskörül elégeti ellenségeimet. (Zsolt. 97,1–3.)
Én pedig ör vendezek az én Istenemben; dicsõséget
öltöznek fel mindazok, akik Õt magasztalják; mert bedugatik a hazugok szája. (Zsolt. 63,11.)

Én a Mindenhatóhoz folyamodom, az Istenre bízom ügyemet. Aki hatalmas, kifürkészhetetlen dolgokat mûvel és
csodákat, amiknek száma nincsen. Az alázatosokat felmagasztalja, és semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy
szándékukat kezeik véghez ne vihessék, a hamisak tanácsát
54

hiábavalóvá teszi. Megszabadít engem a fegyvertõl, a
gonoszok szájától, és az erõsnek kezébõl, hogy legyen
reménységem, és a hamisság befogja az õ száját. A nyelvek ostora elõl elrejt engem, és nem kell félnem, hogy a
pusztulás rám következik. A pusztulást és éhínséget nevetem,
és a fenevadaktól sem félek, mert a mezõn 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. 11–13. 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 jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll,
kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az õ igazságuk, mely Tõlem van. (Ésa. 54,17.)

Atyám, gyönyörködöm Benned, és hiszem, hogy meglátom, hogy bizony különbség van aközött, aki szolgálja az
Urat, és aközött, aki nem. (Mal. 3,18.) Ámen.
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MEGVALLÁS

AZ ÁSPISKÍGYÓ MÉRGE ELLEN

A sértõ, bántó szavak nem jutnak el a szívemig, nem
szomorítják meg a lelkemet és nem hordozom ezeket az
elmémben, mert a szellemem, lelkem és testem szeretetburkáról lepattannak, és a tengerbe vetik magukat, és ott
plántáltatnak el, így ott maradnak örökre, Jézus nevében.

Ellenállok a lelki terror szellemének, és az megtörik
az életem felett, Jézus nevében.
Ellenállok továbbá a szellemi zaklatás minden fajtájának,
minden egyes megjelenési formájának, akár szavakban,
akár tettekben, akár gondolatokban; ezek eltávoznak az
életembõl, Jézus nevének hallatán, a hit parancsszavára. (Ef. 6,12. Jak. 4,7.)

Az önsajnálat, a depresszió és a bosszúvágy felkel az életembõl, és a tengerbe veti magát, Jézus nevében. (Róm. 12,19.)

Nincs olyan démon, sem mennyben, sem földön, sem föld
alatt, aki képes lenne ellopni az Úrtól való örömömet és szent
vér által vásárolt békességemet, Jézus nevében. (Neh. 8,10.)

Természetfeletti békességben, örömben és teljességben,
isteni erõben, kegyelemben és megigazultságban járok.
(Ján. 14,27. Róm. 14,17.)

Lelkemet átadom a hatalmas Vigasztalónak, a drága Szent
Szellemnek, aki megvigasztalja, helyreállítja és megvidámítja lelkemet, így minden bántás ellenére az Úr örömében
és teljességében járok, folytonosan és mindenkor, minden
körülmény között. (Ján. 14,16. Zsolt. 23,3.)

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

Szeretted az igazságot és gyûlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek
olajával a te társaid föle. (Zsid. 1,9)
Mivel szeretem az igazságot és gyûlölöm a hamisságot,
felkent azért az Isten, az én Istenem örömnek olajával, az én
társaim felett.

Így az én ruháim mindenkor fehérek, és az olaj az én fejemrõl el nem fogyatkozik. (Préd. 9,8) Ámen.
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AZ ÚR

MINDENT A JAVUKRA FORDÍT AZOKNAK,
AKIK

ÕT

SZERETIK

Uram, ha igazak kiáltanak, Te meghallgatod, és minden
bajukból kimented õket. (Zsolt. 34,17.)

Atyám, édes Atyám, sok baja van az igaznak, de ahogy írva
van, Te valamennyibõl kimented mindazokat, akik beléd vetik bizodalmukat. Én szent hittel hiszem ezt, és
megköszönöm, hogy meg is cselekszed az életemben,
ha az ellenség haragja felgerjedne ellenem. Mert az ellenségeim haragja ellen Te kinyújtod kezedet, és a Te jobb
kezed megment engem. Mikor kiáltok, Te meghallgatsz engem, bátorítasz engem, lelkemben erõ támad.
(Zsolt. 34,19. 138,7. 3.)

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

Uram, Te vagy az én Kõsziklám, és kõváram, és Te vagy
Szabadítóm nékem. Te vagy az én erõsségem, Tebenned
bízom én; pajzsom vagy nékem, és üdvösségemnek szarva,
erõsségem és oltalmam. Te vagy az én Üdvözítõm, aki megszabadít az erõszakosságtól. Uram, Hozzád kiáltok, aki
dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtõl. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam,
és meghallotta lakóhelyérõl szavamat, és kiáltásom eljutott
füleibe. Lenyúlt a magasból, és felvett engem, és a mélységes
vizekbõl kihúzott engem. Az Úr gyámolom volt nékem,
tágas helyre vitt ki engem; kiragadott, mert jóakaróm
nékem. Mert Te vagy az én szövétnekem, Uram, és az én
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sötétségemet Te világosítod meg. Mert Veled harci seregen is
átfutok, és az én Istenemmel kõfalon is átugrom. Az Istennek
útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Õ mindazoknak, akik Õbenne bíznak. Istenem, Te vagy az én erõs
kõváram, ki vezérled az utamat, mint az igaznak útját. Lábaimat olyanná teszed, mint a szarvasé, és magas helyekre
állítasz engem. Üdvösségednek pajzsát adtad nékem, és
kegyelmed naggyá tett engem. Lépéseimet kiszélesítetted
alattam, és bokáim meg nem tántorodtak. Mert Te erõvel
öveztél fel engem a harcra, lenyomtad azokat, akik ellenem
támadtak. Él az Úr, és áldott az én Kõsziklám, magasztaltassál
Istenem, üdvösségem Kõsziklája. Te vagy, aki megmentesz engem ellenségeimtõl, Te magasztalsz fel engem
az ellenem támadók fölött, és az erõszakos embertõl
megszabadítasz engem. Dicsérlek ezért Téged, Uram, a
pogányok között, és nevednek dicséretet éneklek. Nagy
gyõzelmet adsz a Királynak, és irgalmasságot cselekszel
a Te felkenteddel, Dáviddal, és az õ magvával, mindörökké.
(2Sám. 22,1–51.)

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

Atyám, áldom azokat, akik engem üldöznek, áldom õket
és nem átkozom õket. Így helyet adok ama haragnak, mely
Tõled jön ki, Atyám, az igazságos Bírótól. Megbocsátok
ellenségeimnek, és minden ellenségemet a Te kezedbe
helyezem, mert Te mondtad: Enyém a bosszúállás, én megfizetek. (Róm. 12,14. 19.)
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Mindazt, amit az ellenség ellenem tervezett, forgasd vissza
az õ fejére, mert az ok nélkül való átok nem száll az emberre, hanem visszaszáll annak a fejére, aki küldte. (Péld. 26,2.)

Meg van írva: Azoknak, akik Istent szeretik, minden
javukra van, mint akik az Õ végzése szerint hivatalosak.
Minden megpróbáltatásban több mint gyõztes vagyok Általad, Jézusom, aki engem szeretsz. Teljes biztonsággal tudom,
és kijelentem, hogy semmiben meg nem szégyenülök, mert
minden helyzetet, amit az ellenség a vesztemre tervezett, Isten
a javamra fordítja azt, és elõhozza mindebbõl az én igazságomat, amely Tõled van, Jézusom. A Te gyõzelmed
jön elõ, mert megragyogtatod rajtam a Te orcádnak
fényét, és felragyogtatod rajtam a Fenséges dicsõségét.
(Róm. 8,28. 37.)

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

A BETÖRÉSEK

ÉS A RABLÓTÁMADÁSOK ELLEN

A Felségesnek rejtekében lakozom, a Mindenhatónak
árnyékában nyugszom. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Õbenne bízom! Mert Õ szabadít
meg engem a madarásznak tõrébõl, a veszedelmes
dögvésztõl. Tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt
van oltalmam; pajzs és páncél az Õ hûsége és igazsága.
Nem félek az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal.
Elesnek mellõlem ezren, és jobb kezem felõl tízezren;
és hozzám nem is közelít. Bizony szemeimmel nézem,
és meglátom a gonoszok megbüntetését.

Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottam az én hajlékommá. Ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás
nem közeleg a lakhelyemhez; mert Õ az angyalainak
parancsolt felõlem, hogy õrizzenek engem minden utamon. Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat
a kõbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom
az oroszlánkölyköt és a sárkányt.

Így szól hozzám az Úr: „Mivelhogy ragaszkodik hozzám,
megszabadítom õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én
nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom õt;
vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsõítem
õt. Hosszú élettel elégítem meg õt, és megmutatom néki
az én szabadításomat.” (Zsolt. 91,1–5. 7–16.)

Köszönöm Uram, hogy Te az angyalaidnak parancsolsz
felõlem, hogy õrizzenek engem minden utamon. A Te
angyalaid kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem
lábamat a kõbe. (Zsolt. 91,11–12.)

Az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít engem
minden utamon. (Zsolt. 34,7.)
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Sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás nem lesz
a mi utcáinkon, mert az Úr, az én Istenem erõsekké
teszi kapuim zárait, s megáldja bennem az én fiaimat.
(Zsolt. 144,14. 147,13.)

Az Úr tábort jár a házam körül, mint a sereg ellen,
az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtam
a sarcoló, mert szemmel tartja azt az Úr. (Zak. 9,8.)

Mint repesõ madarak, úgy oltalmaz engem a Seregek
Ura, oltalmazván megszabadít engem ellenségeimtõl,
közöttük átmenvén, megment engem. (Ésa. 31,5.)

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

Veszek a szent vérbõl, a Bárány vérébõl, a szövetség
vérébõl, és hintek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
És a vér jelül lesz nékem a házamon, és az Úr szent
templomán, amelyben lakozom. És mikor általmegy
az Úr, meglátja a szent vért, az örök szövetség vérét
a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó
mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen az
én házamba; nem lophat, nem ölhet és nem pusztíthat,
Jézus szent nevében. (2Móz. 12,7. 13. 23. Ján. 10,10. 1Kor. 6,19.)
Ti angyalok, hatalmas erejû szolgáló szellemek, Jézus
nevében kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige
megcselekedésére és beteljesítésére, a magam és a családom védelmére és megõrzésére. (Zsolt. 103,20. Ésa. 63,9. Zsid. 1,14.)

Köszönöm Atyán, hogy szemmel tartod a föld hûségeseit,
és mint a szemed fényét õrzöl engem és a családomat,
így bátorságosan lakhatom az én földemen, Jézus nevében.
Ámen. (Zsolt. 101,6. 17,8. Ezék. 34,27.)
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IMA

A CSALÁDOMÉRT

Az Úr Jézus az én békességem, és az Úr Jézus az én
családom békessége, aki eggyé tette a családomat, és
lerontotta a közbevetett választófalat, lerontotta az ellenségeskedést az Õ testében, és eltörölte azt, hogy Önmagában
ama kettõt egy új emberré teremtse: békességet szerezvén;
és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettõt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést
Önmagában; és eljövén békességet hirdetett az én családomnak. Az én családom Istennek házanépe lett, lévén
a szegletkõ maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztusban az
egész családom szép renddel összeillesztve, növekedik
szent templommá az Úrban. Jézus Krisztusban együtt
épül az én családom Isten hajlékává a drága Szent
Szellem által. (Ef. 2,14–22.)
Az én családom az igazságot szólja szeretetben, és mindenestõl fogva növekedik abban, aki a fej, a Krisztus Jézusban;
akibõl az egész családom szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve a kapcsok összességének segítségével,
minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával
teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére,
szeretetben. (Ef. 4,15–16.)

Az én családom ragaszkodik a Fõhöz, akibõl az egész családom minden tagja, a kapcsok és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel,
a szeretet kötelékében. (Kol. 2,19.)

Hogy vigasztalást vegyen az én családom szíve, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem
meggyõzõdésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya
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és a Krisztus ama titkának megismerésére, akiben van
a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. (Kol.

2,2–3.)

Atyám, az Úrnak Szellemével és erejével a gyermekeim
szívét térítsd az engedetlenségrõl az igazak bölcsességére,
készítsd fel õket, mint az Úrnak tökéletes népet. (Luk. 1,17.)
Abba, Atyám, azért imádkozom, hogy a gyermekeim szeretete még jobban és jobban bõvölködjék ismeretben
és minden megértésben, hogy megítélhessék, mi a rossz
és mi a jó, hogy legyenek tiszták és botlás nélkül valók
a Krisztusnak napjára, hogy teljesek legyenek a megigazulás gyümölcseivel, melyet Jézus Krisztus teremt bennük
az Isten dicsõségére és magasztalására. (Fil. 1,9–11.)
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad,
megõrzi gyermekeim szívét és gondolatait a Krisztus
Jézusban. (Fil. 4,7.)
Abba, Atyám, Istenem, nem szûnöm meg a gyermekeimért
imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjenek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben
és megértésben, hogy járjanak méltóan az Úrhoz, teljes
tetszésére; minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremjenek,
és növekedjenek, Abba, Atyám, Istenem, a Te megismerésedben. Minden erõvel legyenek megerõsítve a Te dicsõséged hatalma szerint minden kitartásra és hosszútûrésre
örömmel. (Kol. 1,9–11.)
Hálákat adok Neked, Atyám, hogy alkalmassá tetted õket
a szentek örökségében való részvételre a világosságban,
hogy megszabadítottad õket a sötétség hatalmából, és
általvitted õket a Te szerelmes Fiadnak királyságába,
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Jézus Krisztus királyságába, akiben van az õ váltságuk
a szent vér által, bûneiknek eltörlése. (Kol. 1,12–14.)

Atyám, Te vagy a békesség Istene, Te, aki kihoztad a halálból a juhoknak nagy pásztorát, gyermekeim hatalmas
pásztorát, örök szövetség vére által, az én Uramat, Jézust;
tedd készségessé gyermekeim szívét minden jóra, hogy
cselekedjék a Te akaratodat; azt munkáld bennem és
bennük, ami kedves Teelõtted, a Jézus Krisztus által, akinek
dicsõség örökkön örökké. Ámen. (Zsid. 13,20–21.)

Abba, Atyám, Istenem, Te vagy az, aki munkálod gyermekeimben mind az akarást, mind a cselekvést, a Te
jókedvedbõl, hogy legyenek feddhetetlenek és tiszták,
Istennek szeplõtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett
nemzetség között, akik között fénylenek, mint a csillagok
e világon. (Fil. 2,13. 15.)
Atyám, hálát adok Neked, hogy mint az agyag a fazekas kezében, olyan gyermekeim szíve, és olyan családom minden
tagjának szíve az Úr Jézus kezében. (Jer. 18,6.)

Abba, Atyám, Te, aki véghetetlen bõséggel mindent megcselekedhetsz a bennem és gyermekeimben munkálkodó
erõ szerint, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk,
Néked legyen dicsõség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban,
nemzetségrõl nemzetségre, örökkön örökké. (Ef. 3,20–21.)
Atyám, köszönöm Neked, hogy az angyalok seregei és a hatalmas Szent Szellem közbenjárása elhozzák minden testvéreimet minden népek közül ajándékul az Úrnak.
Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek,
megállnak énelõttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti
magvatok és nevetek. (Ésa. 66,20. 22.)
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Szent Atyám, gyermekeimet és családom minden tagját
a szent vér oltalma alá helyezem, és kérem rájuk a
szent vér meghintését. A családomban az Istentõl elrendelt
kapcsokra és kötelekre is kérem a szent vér meghintését,
az ellenség nem érintheti ezeket. Köszönöm Atyám, hogy
a szent vér megtisztító és oltalmazó ereje mûködik családom minden tagjának életében. Ahogy írva van, megszólal
felettük a szent vér, és jobbat beszél, mint az Ábel vére.
A teljes váltságukat és mindenre kiterjedõ üdvösségüket
szólja a Szellem ereje által Jézus nevének hatalmában.
Ámen. (1Pét. 1,2. Zsid. 12,22–24.)

Abba, Atyám, hálát adok Neked, hogy gyermekeimet és
családom minden tagját üdvösségben, tökéletességben,
békességben, engedelmességben, szent egészségben és
beteljesedésben állíthatom a Te trónod elé teljes hitben,
a Te erõd szerint, mely bennünk hatalmasan munkálkodik.
(Kol. 1,28.) Ámen.
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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 igazságban, tökéletessé tesz minket minden
jó cselekedetre, hogy a Te akaratodat cselekedjük, azt
munkálván bennünk, ami a Te örömödre van. (Kol. 3,14.

1,10. Fil. 2,13.)

Házasságunkat hatalmas kincsként õrizzük a Te szeretetedben. A Te Szellemed által egybeköttettünk szeretet által,
teljes összhangban és egyetértésben élünk a Te örömöddel
átitatva; ugyanazon szeretettel viseltetünk egymás iránt egy
érzésben, ugyanazon indulattal, alázatosan egymást különbnek tartva magunknál. (Fil. 2,2–3.)

Atyám, hisszük és kimondjuk, hogy egymáshoz jóságosak,
irgalmasok, megbocsátók és türelmesek vagyunk. Minden
lépésünkben a békességet keressük, ezáltal nyugalomban és
biztonságban élünk. Mivel szeretetben és békességben van
a szívünk, nincs akadálya imáinknak, hogy eljussanak Eléd.
Imádságaink nem hiúsulnak meg, mert Isten kegyelmének
örököstársai vagyunk. (Ef. 4,32. 1Pét. 3,7.)
Házasságunkban az igazság mûve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság és hûség mindörökké. Házasságunk teljes az újjászületett szellem
drága gyümölcseivel. (Ésa. 32,17.)
67

Házasságunkban a szellem gyönyörûséges gyümölcsei:
szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség és mértékletesség hatalmas mértékben
növekednek, Atyám, a Te dicsõségedre és örömödre.
(Gal. 5,22.)

És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megõrzi szíveinket és gondolatainkat egymásban,
a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,7.)

A mi házasságunk napról napra erõsödik az egység kötelékében, mert azt a Te Igédre alapoztuk, és a Te szeretetedben
vert mélyen 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 elõtt megvallást teszünk, hogy csak
azokról gondolkodunk, amik igazak, tisztességesek,
igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírûek; 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 megerõsít minket.
Nem ítélkezünk egymás felett, nem bíráljuk egymást,
de folyamatosan közbenjárunk egymásért imádságban,
és áldást kérünk és mondunk egymásra, és hálát adunk
Neked mennyei Atyám egymásért Krisztusban, Jézus
mindenható nevében. (Mát. 7,1. 1Kor. 13. 1Tim. 2,1.) Ámen.
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IMA

EGYEDÜLÁLLÓKNAK HÁZASTÁRSÉRT

Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. Hálaadással
járulok 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 Õvele.
Kerülöm a paráznaságot, nem vétkezem a magam teste
ellen. Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent
Szellem temploma, amelyet Istentõl nyertem; és nem a
magamé vagyok, mert drága áron vétettem meg; dicsõítem azért az Istent az én testemben és szellememben,
amelyek az Istené. (1Kor. 6,17–20.)

Feddhetetlen és tiszta vagyok, Istennek szeplõtlen 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 segítõ társat, hozzám illõt
(1Móz. 2,18.), hiszen sokkal jobban van a dolga a kettõnek,
hogynem az egynek. (Préd. 4,9.)
Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Ha egyiket
megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak; és az Úrral kötött hármas kötél nem hamar szakad el. (Préd. 4,10. 12.)
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Hálát adok Neked Atyám, hogy megõrzöl engem a nem
hozzám tartozó asszonytól/férfitõl és a beszédével hízelkedõ idegentõl, mert egyedül csak Te ismered az emberek
szívét. (Péld. 7,5. 1Kir. 8,39.)
Köszönöm Uram, hogy olyan társat küldesz nekem, aki úgy
szeret engem, miképpen a Krisztus is szerette a Gyülekezetet, és Önmagát adta azért. (Ef. 5,25.)

Ugyanazon indulattal vagyunk egymás iránt a Krisztus Jézusban, és így egyenlõ indulattal és egyetértésben leszünk
egymás iránt, ugyanazon szeretettel viseltetünk, egy érzésben; semmit nem cselekszünk versengésbõl, sem hiábavaló
dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbnek tartjuk magunknál. Az az indulat lesz bennünk, mely volt a
Krisztus Jézusban is. Ámen. (Fil. 2,2–3. 5.)
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IMA

GYERMEKÁLDÁSÉRT

Mennyei Atyánk! Én és a férjem/feleségem térdet hajtunk
Elõtted, és megvalljuk a Szent Igédet. Te vagy a mi Urunk
Jézus Krisztusnak Atyja, akirõl neveztetik minden nemzetség
mennyen és földön. Hozzád imádkozunk, hogy add meg nekünk a Te dicsõséged gazdagságáért, hogy megerõsödjünk
hatalmas erõvel a Te Szellemed által a belsõ emberben.
Krisztus lakozik hit által a mi szívünkben. A Te szeretetedben
meggyökerezünk és alapot veszünk, hogy megérthessük
minden szentekkel egybe, mi a szélesség és hosszúság és
mélység és magasság, és megismerjük a Krisztusnak minden
ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. (Ef. 3,14–19.)
Az Urat szolgáljuk, a mi Istenünket, és Õ megáldja a kenyerünket és vizünket; és eltávolítja miközülünk a betegséget.
El sem vetél, meddõ sem lesz a mi földünkön semmi;
napjaink számát teljessé teszed. (2Móz. 23,25–26.)

Nem fáradunk hiába, nem nemzünk a korai halálnak, mivel
gyermekeink az Úr áldottainak magvai lesznek, és ivadékaink velünk megmaradnak. (Ésa. 65,23.)

Dicsõítünk Téged Urunk, mert Te vagy az, aki beülteted a
meddõt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre.
Köszönjük Neked, hogy Te vagy az, aki építed a családunkat.
(Zsolt. 113,9.)

Mint a Te gyermekeid és örököseid és Jézusnak örököstársai,
elfogadjuk az ajándékot: Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak;
az anyaméh gyümölcse, jutalom. (Zsolt. 127,3.)

Hálát adunk Neked Atyánk Jézus nevében, mert tudjuk,
hogy amit kérünk Tõled, megkapjuk, mert megtartjuk a
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Te parancsolataidat, és azokat cselekedjük, amik kedvesek
Elõtted. A Te parancsolatod szerint hiszünk a Te Fiadnak,
Jézus Krisztusnak szent nevében, és szeretjük egymást,
azzal a szeretettel, amellyel Te szeretsz minket. (1Ján. 3,22–23.)
Köszönjük Neked Atyánk, hogy olyanok vagyunk, mint
a termõ szõlõ házunk belsejében; fiaink, mint az olajfacsemeték az asztalunk körül. (Zsolt. 128,3.) Ámen!
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IMA

GYERMEKEINKÉRT

Mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom, és megvallom
a Te Igédet a gyermekeimrõl. Hittel jövök Eléd, és tudom,
hogy tetszésedre 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 õ javukra, és visszahozod és megépíted és beplántálod õket, és olyan szívet adsz nekik,
hogy megismerjenek Téged, hogy Te vagy az Úr; és õk a
Te népeddé lesznek, Te pedig Istenükké leszel, mert teljes
szívükbõl megtérnek Hozzád. (Jer. 24,5–7.)

Teremts bennük tiszta szívet, oh Uram, és az erõs szellemet újítsd meg bennük. Add meg gyermekeimnek a Te
üdvösségednek örömét, és az engedelmesség szellemével támogasd õket. (Zsolt. 51,10. 12.)
Köszönöm Uram, hogy felindítod gyermekeim szívét a
Te akaratod megcselekedésére. (2Móz. 35,21.)

Hiszem és megvallom: Gyermekeim felismerik, hogy amiképpen, Atyám, Te szereted Jézust, Jézus is úgy szereti
õket, és õk megmaradnak ebben a szeretetben. Gyermekeim megdicsõítenek Téged Atyám, mert sok gyümölcsöt
teremnek, és Jézus tanítványaivá lesznek, és nagy lesz
az õ békességük. Õk engedelmesek a Te akaratodnak, és
Te megtartod õket. (Ján. 15,8–9. Ésa. 54,13. 49,25.)

Mennyei Atyám! Rád bízom a gyermekeimet, mert Te azt
mondod az Igédben: „Kérdezzétek meg a jövendõt tõlem,
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,
megállnak elõttem — szól az Úr; azonképpen megáll az én
magom és nevük az Úr elõtt. (Ésa. 66,22.) A Te szolgáidnak
fiai megmaradnak, és az õ magvuk erõsen megáll Elõtted.
(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 bizonyos vagyok abban, hogy Te megõrzöd 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
elsõ parancsolat ígérettel, hogy jól legyen nékik dolguk
és hosszú életük legyen e földön. (Ef. 6,1–3.)

Te tökéletes szívet adsz gyermekeimnek, hogy a Te parancsolataidat, bizonyságtételeidet és rendeléseidet megõrizhessék, és hogy mindazokat megcselekedhessék. (1Krón. 29,19.)

Gyermekeim figyelmeznek parancsolataidra, ezért olyan
a békességük, mint a folyóvíz, és megigazultságuk, 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 elõtt. (Ésa. 48,18–19.)

Hiszem és megvallom, hogy az én gyermekeim az életet
választották, azt, hogy szeressenek Téged Uram, és hogy
hallgassanak a Te szavadra és ragaszkodjanak Hozzád,
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hogy Te lehess az õ életük és az életük hosszúsága. Ezért az
én gyermekeim fejjé lesznek és nem farkká, mindinkább
feljebbvalókká lesznek, áldottak lesznek a városban, és
áldottak lesznek a mezõben, áldottak lesznek bejöttükben,
és áldottak lesznek kimentükben, és az Úr bõvölködõvé
teszi õket 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 õk az Úrnak választottai.
Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel
az Úr áldottainak magva õk, és ivadékaik velük megmaradnak. És mielõtt kiáltanának, az Úr már felel, õk még
beszélnek, és az Úr már meghallgatta õket. (Ésa. 65,22–24.)
Hiszem és megvallom, hogy Te az angyalaidnak parancsoltál, hogy kísérjék, védelmezzék és õrizzék meg gyermekeimet minden útjukban. Te vagy Uram a gyermekeim oltalma,
vára és erõssége. (Zsolt. 91,2. 11.) Te vagy a gyermekeim pajzsa,
dicsõsége, Te magasztalod fel õket. (Zsolt. 3,3.)

Hálát adok Neked, hogy angyalaid tábort járnak gyermekeim körül, és kiszabadítják õket minden útjukban, kijöttükben
és bementükben, jártukban és keltükben. (Zsolt. 34,7.)
Te erõsekké teszed kapuim zárait, és megáldod bennem
az én fiaimat. (Zsolt. 147,13.)

Hatalmas lesz magom a földön; az igazak nemzedéke
megáldatik. Gazdagság és bõség lesz házukban, és megigazultságuk mindvégig megmarad, mert az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól, aki irgalmas, kegyelmes és
igaz. (Zsolt. 112,2–4.)
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A Te mûved megláttatik a Te szolgáidon, és a Te dicsõséged
azoknak fiain. A Te dicsõséged megláttatik az én gyermekeimen. Gyermekeimmel lesz a Te hûséged és kegyelmed,
és a Te neveddel magasztaltatnak fel, elárasztod õket
csillogó olajjal. (Zsolt. 90,16. 89,24. 92,10.)

Fiaim a Te szárnyaidnak árnyékába menekülnek, dúslakodnak házadnak bõséges javaiban; megitatod õket
gyönyörûségeid folyóvizébõl. (Zsolt. 36,7–8.)

Az én magom örökség szerint fogja bírni az õ ellenségeinek
kapuját. (1Móz. 22,17. 24,60.) Mert nékem lett az ígéret és az
én gyermekeimnek. (Csel. 2,39.) Fiaim olyanok lesznek, mint
a plánták, naggyá nõnek ifjú korukban; leányaim, mint a
templom mintájára kifaragott oszlopok. (Zsolt. 144,12.)
Te ékességet adsz gyermekeimnek a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsõségnek palástját a csüggedt szellem helyett. És ismeretes lesz magom a népek
között, és ivadékaim a nemzetek között; akik csak látják
õket, felismerik, hogy õk valóban az Úrtól megáldott magok.
(Ésa. 61,3. 9.)

Uram, Istenem, mily felséges a Te neved az egész földön,
aki az egekre helyezted dicsõségedet. Neked gondod van
az embernek fiára. Hálát adok Neked, hogy gondod van
a gyermekeimre. (Zsolt. 8,1. 4.)
Legyen a Te kezed a Te jobbodnak férfiján, és az embernek
fián, akit megerõsítettél magadnak. Hálát adok Neked, hogy
megerõsítetted magadnak gyermekeimet. (Zsolt. 80,17.)

Dicsérlek Uram teljes szívembõl, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és ör vendezek Tebenned, zengedezem,
Magasságos, a Te nevedet, hogy az én gyermekeim
ellenségei meghátráltak, elbuktak és elvesztek a Te orcád
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elõtt. A gyermekeim Benned bíznak és ismerik a Te nevedet, mert Te nem hagytad el õket, Uram, mert keresnek
Téged. Áldalak Atyám, mert az igazak magva megszabadul.
(Zsolt. 9,1–3. 10. Péld. 11,21.)

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

Az Úr kegyelme öröktõl fogva való; és örökkévaló az Õt
félõkön, és az Úrtól való megigazultság a fiaknak fiain.
Hálát adok Neked, hogy a Te kegyelmed és megigazultságod örökkévaló a gyermekeimen. (Zsolt. 103,17.)

Te vizet öntesz a szomjúhozóra és folyóvizeket a szárazra;
kiöntöd Szellemedet az én magomra, és áldásodat az én
csemetéimre, és kegyelmedbõl növekednek, mint fûzfák
vizek folyásainál. (Ésa. 44,3–4.)

Uram, a Te tanításod és intésed szerint nevelem gyermekeimet, így mikor felnövekednek, nem távoznak el a
Te útjaidról. (Ef. 6,4. Péld. 22,6.)

Gyermekeim minden útjukban eszesen és bölcsen viselik
magukat, mert az Úr van velük. Gyermekeim folytonosan
növekednek, és kedvesek mind az Úr, mind az emberek
elõtt. (1Sám. 18,14. 2,26.)
Gyermekeim növekednek és erõsödnek szellemben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme van rajtuk.
Gyermekeim gyarapodnak bölcsességben és testi erõben,
az Isten és emberek elõtt való kedvességben. (Luk. 2,40. 52.)
Köszönöm Neked, drága Jézusom. Ámen.
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IMA

DIÁKOKNAK

Atyám, köszönöm Neked, hogy munkálod bennem mind az
akarást, mind a cselekvést a Te jókedvedbõl. (Fil. 2,13.)

Jézus nevében köszönöm Neked, hogy beteljesítesz a Te
akaratod megismerésével, minden szellemi bölcsességben
és megértésben. Az Úrhoz méltón járok, teljes tetszésedre,
minden jó cselekedettel gyümölcsöt termek, és növekedem a Te megismerésedben. Minden erõvel meg vagyok
erõsítve a Te dicsõséged hatalma szerint minden kitartásra
és hosszútûrésre örömmel. (Kol. 1,9–11.)
Szót fogadok a szüleimnek, és tisztelem õket; mert ez az
igaz. (Ef. 6,1–3.)

Isten gyújtott világosságot az én szívemben, hogy megismerjem Isten dicsõségét, mely ragyog a Jézus 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 Istentõl van, ezért alkalmas
vagyok arra, hogy megálljak a király palotájában. Igyekezem
az Õ 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
felõl kérdeznek, Isten kegyelmébõl tízszerte okosabbnak
találtatom mindazoknál, akik az egész országban vannak.
(2Kor. 3,5. Kol. 1,29. Dán. 1,4. 17. 20.)
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Megtalálom és betöltöm azt a helyet Krisztusban, amelyre
Isten teremtett és elhívott, mert a Szent Szellem vezet
engem és megsegít. Mindenre van erõm a Krisztusban,
aki engem megerõsít. (Fil. 4,13.)
Az én Istenem Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag
mindenkihez, aki Õt segítségül hívja. Én segítségül hívom
az Õ nevét, ezért nem szégyenülök meg. (Róm. 10,11–13.)

Én a Krisztus Jézusban vagyok, aki bölcsességül lett nekem
Istentõl, és megigazulásul, szentségül és váltságul. Ezért
Krisztus értelme van bennem. (1Kor. 1,30. 2,16.)
Nekem kenetem van a Szenttõl, és mindent tudok.
(1Ján. 2,20.)

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

Gyarapodom bölcsességben és testem állapotában, és
az Isten és emberek elõtt 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 Õ ismeretének illatát minden
helyen megjelenti általam, mert Krisztus jó illata vagyok
Istennek. (2Kor. 2,14–15.)
Az én Istenem mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van. A bennem munkálkodó erõ szerint véghetetlen
bõséggel mindent megcselekedhet, feljebb hogynem mint
kérném vagy elgondolnám. Néki legyen dicsõség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban, nemzetségrõl nemzetségre,
örökkön örökké. (Ef. 4,6. 3,20–21.) Ámen.
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IMA

ANYAGI ÁLDÁSÉRT

Atyám, a Te Fiadnak, Jézusnak szent nevében megvallom
a Te Igédet a mai napon. Ahogy ezt megteszem, kimondom
a számmal és hiszem a szívemben, hogy a Te Igéd nem
tér Hozzád üresen, hanem megcselekszi azt, amiért
küldted. (Ésa. 55,11.)

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

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

Atyám, megvallom az Igéd szerint, a Márk 10,29–30-as igeversek alapján százannyit kapok vissza ebben az idõben,
a jövendõ világon pedig örök életet. (Márk 10,29–30.)
Atyám, Te megszabadítottál a sötétség hatalmából, és általvittél a Te szerelmes Fiadnak királyságába. (Kol. 1,13.)

Atyám, hiszem, hogy elfoglaltam a helyem Nálad, mint
a Te gyermeked, Te az én Atyám, én pedig a Te fiad lettem.
(2Kor. 6,18.) Ezért, mint szeretett fiadnak, gondomat viseled,
képessé teszel arra a Te Szellemed által, hogy a Te szeretetedben, bölcsességedben és áldásodban járjak.
Mennyei Atyám, Jézus nevében kiküldöm a szolgáló szellemeket, az angyalaidat, akiket megbíztál és a szolgálatomra
adtál, hogy meghozzák a számomra szükséges anyagiakat.

(Zsid. 1,14.)
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Atyám, megvallom, hogy igen biztos és értékes segítség
vagy a bajban. Erõd és hatalmad magasan felülmúlja mindazt, mint amire szükségem van. (Zsolt. 46,1.)

Atyám, a Te mindenható kegyelmed és gazdagságod által
megáldasz engem mindenben, minden földi szükségemben.
Amire szükségem van, megadod nekem bõségesen bármilyen körülmények között is, így nem szenvedek hiányt
semmiben. Köszönöm Neked Atyám, Jézus nevében.

Drága mennyei Atyám, Te hatalmas vagy arra, hogy rám
áraszd minden kegyelmedet; hogy mindenben, mindenkor
teljes elégségben legyek, minden jótéteményre bõségben
legyek. (2Kor. 9,8.) Ámen.
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IMA

A TIZED FELETT

Drága Jézusom, Te vagy az igazság és békesség Királya,
a felséges Isten Fia, Fõpap vagy Te mindörökké. Nem a
törvény szerint, nem parancsolat által, hanem ör vendezve,
hálám jeléül hozom Eléd minden jövedelmem zsengéjét.
Te, aki bizonyság szerint élsz, fogadd tõlem e tizedet
szívem teljességébõl. (Zsid. 7,8. Péld. 3,9.)

Most, hogy Eléd hozom jövedelmem zsengéjét, elismerem,
hogy mindenem Tõled van, Tõled kaptam, Te áldottál meg
mindazzal, amim van. Mert Tõled van minden, és amiket
a Te kezedbõl vettem, azokat adom most Néked. (1Krón.
29,14.)

Uram, Istenem! Mindez a gazdagság, amit Eléd hozok, hogy
Néked adjam a Te királyságod építésére, a Te kezedbõl való
és mind a Tiéd. (1Krón. 29,16.)

Mindezt tiszta szívembõl, nagy jókedvvel adom Neked.
Nagy örömmel, szabad akaratom szerint adom Neked
Uram. Tartsd meg mindörökké ezt az érzést a szívemben,
és irányítsd az én szívemet Tefeléd. (1Krón. 29,17–18.)

Uram, tisztesség és fenség van Elõtted; erõ és ékesség
a Te szentélyedben. Dicsõséget és tisztességet adok Neked.
Uram, dicsõséget adok nevednek; ajándékot hozok Eléd,
és így jövök be tornácaidba. Meghajlok Elõtted, Uram, szent
ékességben. (Zsolt. 96,6–9.)
A Te Igéd szerint: A földnek minden tizede, a föld vetésébõl, a fa gyümölcsébõl az Úré; szentség az az Úrnak.
(3Móz. 27,30.)

Uram, megvallom, hogy bementem arra a földre, amelyet
Te adtál nekem örökségül. (5Móz. 26,1.)
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Jövedelmem zsengéjét Eléd hozva Uram, vallást teszek
Elõtted, Uram és Istenem, hogy bejöttem a földre, amely
felõl megesküdtél Uram, az én atyáimnak, hogy nekünk
adod azt. (5Móz. 26,3.)
Elveszett voltam, de Te Uram, megváltottál, nagy és erõs
néppé tettél engem. (5Móz. 26,5.)

Mert kiáltottam az Úrhoz, az én atyáim Istenéhez, és meghallgatta az Úr az én szómat, és megtekintette az én
szorongattatásomat. (5Móz. 26,7.)
És kihozott engem az Úr erõs kézzel, kinyújtott karral,
és behozott engem e helyre, és adta nekem ezt a földet,
a tejjel és mézzel folyó földet. (5Móz. 26,8–9.)
Imádkozom Uram, Istenem Elõtted, és hálát adok, hogy
örömet találok mindabban a jóban, amelyet nekem és
a házam népének adtál. (5Móz. 26,11.)
Uram, tekints alá a Te szentségednek lakóhelyébõl a menynyekbõl, és áldd meg a Te népedet, és a földet, amelyet
nekünk adtál, amint megesküdtél. (5Móz. 26,15.)

Uram, Te Istenem vagy nekem, a Te útjaidon járok, megtartom a Te rendeléseidet, parancsolataidat és végzéseidet,
és figyelmezek a Te szavadra. Uram, a Te tulajdon néped
vagyok, minden parancsolatodat megtartom. Te feljebbvalóvá teszel engem minden nemzetnél, amelyeket teremtettél,
feljebbvaló leszek dicséretben, névben és dicsõségben.
Szent népe vagyok az Úrnak, az én Istenemnek, amint
megmondotta. (5Móz. 26,17–19.)
Uram, a Te Igéd szerint, beviszem a tizedet a Te házadba,
mert azt mondtad: „Ezzel próbáljatok meg engem, ha nem
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nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bõségesen. És megdorgálom érettetek
a kártevõt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem
lesz a szõlõtök meddõ a mezõn. És áldottnak mondanak
titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti.”
(Mal. 3,10–12.)

Uram, a Te Igéd szerint a Te tulajdonod vagyok, és Te
kedvezel nekem, amint mindenki kedvez a maga fiának,
aki szolgálja õt. És meglátom, hogy különbség van az igaz
és a gonosz között, az Isten szolgája között és aközött, aki
nem szolgálja Õt. (Mal. 3,17–18.)
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IMA

MUNKALEHETÕSÉGÉRT

Atyám, Jézus nevében hiszem, megvallom és eszedbe juttatom a Te Igédet, mert tudom, hogy gondod van a Te Igédre,
hogy beteljesítsd azt. Éberen õrködsz az Igéd felett, hogy
beteljesítsd azt. (Ésa. 43,26. Jer. 1,12.)

A Te Igéd, amely szádból kimegy, nem tér Hozzád
üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz, áldott lesz
és megtermi gyümölcsét ott, ahová küldted. (Ésa. 55,11.)

A megigazultságban erõs alapot veszek, távol vagyok
az elnyomástól, mert nem félek, és a rettegéstõl, mert
nem közelít hozzám. Te termõvé, gyümölcsözõvé teszed
kezem minden munkáját, magot ádsz a magvetõnek
és kenyeret az éhezõnek. (Ésa. 54,14. 55,10.)

Atyám, Te vagy az irgalmasságnak Atyja és minden
vigasztalásnak Istene. Te megvigasztalsz engem minden
nyomorúságomban. (2Kor. 1,3–4.)
Te vagy a jólét és bátorítás forrása. Ezért én bátor vagyok,
megállok a hitben, és erõs vagyok a Te erõdben. (1Kor. 16,13.)

Azért én bátor vagyok, kezeimet le nem eresztem, mert az
én munkámnak jutalma van. (2Krón. 15,7.)

Mivel munkálkodom, a jutalom nem tulajdoníttatik nekem
kegyelembõl, hanem tartozás szerint. (Róm. 4,4.)

És becsületbeli dolognak tartom, hogy csendes életet éljek,
saját dolgaimat ellátom, és tulajdon kezeimmel munkálkodom, amiként az Úr rendelte nekem. A kívülvalók iránt tisztességem van, semmiben sincs szükségem és nem szorulok
senkire. Ahogy az Úr rendelte, csendesen munkálkodom
és a magam kenyerét eszem. Megtanulom, hogy jó cselekedetekben járjak, és ne legyek gyümölcstelen. (1Thess. 4,11–12.
2Thess. 3,12. Tit. 3,14.)
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Te tudod az én dolgaimat, és adtál elõmbe egy nyitott ajtót,
amelyet senki be nem zárhat, mivel megtartottam a Te
beszéded és nem tagadtam meg a Te neved. (Jel. 3,8.)

Semmi felõl nem aggódom, hanem imádságomban és
könyörgésemben minden alkalommal hálaadással tárom
fel kívánságaimat az Isten elõtt. És az Istennek békessége,
mely minden értelmet felülhalad, megõrzi szívemet és
gondolataimat a Krisztus Jézusban. Az én Istenem pedig
betölti minden szükségemet az Õ gazdagsága szerint
dicsõségesen a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,6–7. 19.)

És reám szállanak mindez áldások, és megteljesednek
rajtam, mert hallgatok az Úrnak, az én Istenemnek szavára.
Áldott vagyok a városban, és áldott vagyok a mezõben.
Áldott az én méhemnek gyümölcse és az én földemnek
gyümölcse. Áldott vagyok bejöttömben, és áldott vagyok
kimentemben. Áldást parancsol mellém az Úr mindenben,
amire ráteszem kezemet; és megáld engem azon a földön,
amelyet az Úr, az én Istenem ád nékem. És bõvölködõvé
tesz engem az Úr minden jóban, megnyitja nékem az Úr az
Õ drága kincsesházát, az eget, hogy esõt adjon az én
földemnek alkalmas idõben, és megáldja kezemnek minden munkáját. (5Móz. 28,2–4. 6. 8. 11–12.)

Uram! Te az életet és a halált, az áldást és az átkot adtad
elõmbe, és így szóltál: Válaszd az életet, hogy élhess mind
te, mind a te magod! Én az életet választottam, hogy élhessek mind én, mind az én magom. (5Móz. 30,19.)

Az én Istenem adott nekem gazdagságot és kincseket,
és megengedte, hogy egyek abból és részemet elvegyem, és ör vendezzek az én munkámnak, mert az én
szívem örömét az Isten kedveli. (Préd. 5,19–20.) Ámen!
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IGEI

MEGVALLÁSOK ANYAGI SZÜKSÉG ESETÉN

Örökkévaló szövetséget kötött velem az Úr, mindennel
ellátva és állandót. Mert az én teljes üdvösségemet és
minden kívánságomat elõhozza Õ. (2Sám. 23,5.)

Megemlékezem az Úrról, az én Istenemrõl, mert Õ az,
aki erõt ad nekem a gazdagságnak megszerzésére, hogy
megerõsítse az Õ szövetségét. (5Móz. 8,18.)

Áldást parancsol mellém az Úr mindenben, amire ráteszem
kezem. Bõvölködõvé tesz engem az Úr minden jóban.
Megáldja kezem minden munkáját. Fejjé tesz engem az
Úr, és mindinkább feljebbvaló leszek. (5Móz. 28,8. 11–13.)
Az Úr az én pásztorom, nem szûkölködöm. (Zsolt. 23,1.)

Jézus szegénnyé lett, hogy én az Õ szegénysége által
gazdaggá legyek. (2Kor. 8,9.) Jézus azért jött, hogy életem
legyen és azt túlcsorduló bõségben élhessem. (Ján. 10,10.)

Jézus megváltott a törvény átka alól. Jézus megváltott a
szegénység, a betegség és a szellemi halál alól. (Gal. 3,13.)

A szegénység helyett gazdagságot, a betegség helyett
egészséget, a halál helyett örök életet adott nekem. (2Kor. 8,9.
Ésa. 53,4–5. Ján. 10,10. 5,24.)

Mindez igaz és beteljesedik az életemben Isten Igéje
szerint. 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 változtatom. (Ján. 17,17.
Ezék. 12,28. Zsolt. 89,34.)

Így szól az Úr: Gazdagság és tisztesség van nálam,
maradandó vagyon és igazság. Hogy az engem szeretõknek
valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. (Péld. 8,18. 21.)
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Gyönyörködöm az Úrban, és megadja nekem szívem kívánságait, mert az én szívem örömét az Isten kedveli. (Zsolt. 37,4.
Préd. 5,20.)

Adtam és nekem is adatik, jó mértéket, megnyomottat
és megrázottat, színig teltet adnak az én ölembe. (Luk. 6,38.)

Amilyen mértékkel mérek, olyan mértékkel mérnek nekem
is. Bõven vetek, ezért bõven is aratok. Az Isten pedig
hatalmas arra, hogy rám árassza minden kegyelmét;
hogy mindenben, mindenkor teljes elégségem legyen,
minden jótéteményre bõségben legyek. (2Kor. 9,6. 8.)
Aki pedig magot szolgáltat a magvetõnek, kenyeret is szolgáltat eleségül; megsokasítja az én vetésemet, és megnöveli
az én megigazultságomnak gyümölcsét; hogy mindenben
meggazdagodjak a teljes jószívûségre, amely általam hálaadást szerez az Istennek. (2Kor. 9,10–11.)

Elõször Isten országát és az Õ igazságát keresem, és
mindaz, amire szükségem van, megadatik nekem Jézus
nevében. (Mát. 6,33.)

Nem szenvedek hiányt semmiben, mert az én Istenem
betölti minden szükségemet az Õ gazdagsága szerint
dicsõségesen a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,19.)

Az élõ Istenben reménykedem, aki bõségesen megad nekem
mindent az én teljes gyönyörûségemre és megélhetésemre,
és még afelett is, hogy adakozni is tudjak. (1Tim. 6,17.)
Bõségében vettem a kegyelmet és a megigazulás ajándékát
megragadtam, és ezáltal mint egy király uralkodom az életben az egy Jézus Krisztus által. (Róm. 5,17.)

A Mindenható Isten, aki az Õ tulajdon Fiának nem kedvezett,
hanem Õt értem odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele
együtt mindent nekem? (Róm. 8,32.)
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Így szól az Úr, az én Istenem: Akkor meglátod és ragyogsz
örömtõl, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul
a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága. (Ésa. 60,5.)

Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek
gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, szeretettel szólítottalak és felöveztelek
téged, bár nem ismertél. (Ésa. 45,3–5.)
A világ gyûjtött kincse és nyeresége hozzád mennek és
tieid lesznek, téged követnek, elõtted leborulnak. (Ésa. 45,14.)

Isten adott nekem bölcsességet és tudást és örömöt,
a bûnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyûjtésre
és az egybehordásra, hogy adja annak, aki igaz az Isten
elõtt. (Préd. 2,26.)

A bölcseknek ékességük az õ gazdagságuk. Az én bölcsességem az Úrtól van, az én gazdagságom az Úrtól van.
(Péld. 14,24.)

Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura. E naptól fogva megáldalak. (Agg. 2,8. 19.)
Megnyitom neked az egek csatornáit, és árasztok reád
áldást bõségesen. (Mal. 3,10.)

És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem
zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát.
(Ésa. 60,11.)

Megesküdt az Úr jobbjára s erõssége karjára: többé nem
eszi az ellenség gabonámat. (Ésa. 62,8.) Mert így szól az Úr:
„Megdorgálom érettetek a kártevõt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szõlõtök meddõ a mezõn.
És áldottnak mondanak titeket mind a nemzetek; mert
kívánatos földdé lesztek ti.” (Mal. 3,11–12.)
89

És adok esõt a magra, amellyel a földet beveted, és a
kenyér, a föld termése bõ és tápláló lesz, és széles mezõn
legelnek nyájaid. (Ésa. 30,23.)

Uram, Te meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon
meggazdagítod azt. A Te folyód telve van vizekkel; gabonát
szerzel nekem, mert úgy rendelted azt. (Zsolt. 65,9.)
Békességet ád határaimnak, megelégít engem a legjobb
búzával. Telve lesznek tárházaim, eledelt eledelre szolgáltatnak. (Zsolt. 147,14. 144,13.)
Gazdagság és bõség van házamban, és megigazultságom
mindvégig megmarad. (Zsolt. 112,3.)

Én az Úr vagyok, a Te Istened: nyisd szét a te szájad
és én betöltöm azt. Szorongatóid ellen fordítom kezem,
és megelégítelek java búzával, és sziklából folyó mézzel
töltelek be téged. (Zsolt. 81,10. 14. 16.)

Így szól az Úr: És ör vendezek benned, ha jót cselekedhetem veled, és rád hozom mindazt a jót, amiket én felõled
mondok. (Jer. 32,41–42.)
Adott nekem az Isten gazdagságot és kincseket, mert az
én szívem örömét az Isten kedveli. (Préd. 5,19–20.)

Az Úr gyönyörködik az Õ szolgájának gyarapodásában,
és az Ábrahám áldása az enyém. (Zsolt. 35,27. Gal. 3,14.)

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor az Isten ama
kegyelméért, melyet nékem a Krisztus Jézusban adott,
mivelhogy mindenben meggazdagodtam Õbenne, és
semmiben nem szûkölködöm. (1Kor. 1,4–5. 7.)

Köszönöm Atyám, hogy elém hoztad javaidnak áldásait;
színarany koronát tettél fejemre. (Zsolt. 21,3.) Ámen.
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PÉNZ

ÉS GAZDAGSÁG, HOZZÁM JÖTTÖK,

JÉZUS

NEVÉBEN!

Atyám, a Te elsõszülött Fiadnak, Jézusnak nevében állok
ma Elõtted teljes hittel, Szellemmel teljesen, Jézus hatalmával. Szeretlek Uram, én Istenem teljes szívembõl és
teljes lelkembõl, teljes elmémbõl és teljes erõmbõl és teljes
vagyonomból. (Mát. 22,37. Márk 12,30. Luk. 10,27.)

Abba, Atyám, örökkévaló szerelemmel szeretlek, és szellemben és igazságban imádlak Téged. Azzal a szerelemmel
szeretlek, amellyel Te szereted Jézust, és amely szerelmet
bõségesen kiöntöttél a szívembe a gyönyörûséges Szent
Szellem által. (Róm. 5,5.) Elismerem, Uram, hogy mindenem,
amim van, Tõled vettem Uram, és a Te kezedbe adom most
vissza, rendelkezz vele. (1Krón. 29,14.)

Atyám, tudom, hogy a tökéletes akaratod a szent gyarapodás
az életemre. Legyen meg, teljesedjen be a tökéletes akaratod
az életemben, annak minden területére, így a gyarapodásomra és bõvölködésemre is. Szent hittel hiszem az Igédet
a gyarapodásról, és most a számmal vallást teszek arról,
hogy mindaz, amit az Igében tanítasz, a Fõpapom és a Szent
Szellem közbenjárásával és az angyalok segítségével be
is teljesedik az életemben. (Zsid. 4,16.)
Eléd járulok azért is, hogy emlékeztesselek a szent Igédre,
amit azért küldtél el a szívembe, hogy a hitem által beteljesítsd az életemben. (Ésa. 43,26.)

Emlékeztetlek Abba, Atyám, Istenem az Igédre, miszerint
meg van írva: Jézus Krisztus gazdag lévén, szegénnyé lett
érettem, hogy én az Õ szegénysége által gazdaggá lehessek. Megköszönöm Neked, hogy ezt elvégezted és betelje91

sítetted az életemben. Köszönöm Atyám, hogy gazdaggá
lettem, mert Te megcselekedted az életemben. (2Kor. 8,9.)

Te adtál nekem hatalmat és erõt a gazdagság megszerzésére (5Móz. 8,18.), és a Te akaratod, hogy uralkodjak az
életben az egy Jézus Krisztus által, a királyok Királyának
hatalma által. Ezzel a szent hatalommal, amellyel felruháztál,
hatalmat veszek most a világ gazdagsága felett, és a hozzám folyó pénzáram felett. (Róm. 5,17.)

Jézustól rám ruházott hatalommal, Atyám, a Te színed elõtt, a
Fõpapom: Jézus Krisztusom színe elõtt, a Szent Szellem színe
elõtt, és az anyagi gyarapodásomra kirendelt angyali seregek színe elõtt felszólítom a világban kint lévõ gazdagságot,
a világban áramló pénzfolyamokat, hogy Isten Igéje szerint
mindezek hozzám jöjjenek az Úr szolgálatára. (Márk 11,23.)
Pénz, halld meg az Úr szolgájának szavát! Pénz, felszólítalak és a hit parancsszavával megparancsolom neked,
hogy engedelmeskedj, és Jézus Krisztus gyülekezeti
Testéhez jöjj, nagy gyorsasággal. (Márk 11,23.)

Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek
parancsolata ez a végzés, Isten Igéjével az ajkaimon: Világ
gazdagsága, Krisztus Testéhez jössz, Jézus nevében!
(Dán. 4,17.)

Meg van írva: Rendeld el, és meglesz az néked, és a te útjaidon világosság fénylik. (Jób 22,28.) Isten Igéje világosságának
fényében, ezen szent rendelet értelmében: Pénz, engedelmeskedsz, és hozzám jössz, Jézus szent nevében.
Gazdagság, bõvölködés, világ gazdagsága, sötétség
kincsei, rejtekhelyek gazdagsága engedelmeskedtek,
és hozzám jöttök, Jézus nevében. Mivel semmi kétség
nincs a szívemben efelõl, ezér t meglesz nekem, amit
mondtam, Jézus szavaival élve. (Márk 11,23. Luk. 17,6.)
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Hitem, Isten Igéje szolgájának adattál a szívemben,
kelj fel és felövezvén magadat, szolgálj nékem, megcselekedvén a számmal megvallott Igét, nagy gyorsasággal!
(Luk. 17,8.)

Meg van írva: Mivel adtam, nékem is adatik, jó mértéket,
megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az
emberek az én ölembe. Mert azzal a mértékkel mérnek
nekem, amellyel én mérek. (Luk. 6,38.)

Pénz, felszólítalak, hogy halld meg az Úr szavát! Világ
gazdagsága, amint felszólítottalak Jézus nevében, hogy
hozzám jössz, úgy engedelmeskedsz is, mert neked is
engedned kell az ajkaimról elhangzó Igének, mely minden
kétélû fegyvernél élesebb. Megmondatott: az Úr nékem
adja a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait. Nagy gyorsasággal hozzám fordul a tenger kincsözöne,
és hozzám jön a népek gazdagsága. Az Úr szemei rajta vannak
mindezeken, hogy beteljesedjenek, hogy megtudja az egész
világ, hogy az Úr cselekedte mindezt a gazdagságot velem. Az Úr, aki engem név szerint elhívott, Izraelnek Istene.
(Ésa. 45,3. 60,5.)

Ma, mindenkinek füle hallatára és szeme láttára beteljesedett azon írás is, miszerint meghajolva hozzám jönnek az
engem nyomorgatónak fiai, és leborulnak lábaimnál mindazok, akik engem az Úrért gyaláztak, és neveznek engem az
Úr városának, Izrael Szentje Sionjának. Mindebben a gazdagságban örökkévaló ékességgé tett engem az Úr, és
gyönyörûséggé nemzetségrõl nemzetségre. (Ésa. 60,14–15.)

Világban kint lévõ pénz: az Úr és a hitem szolgájává
tétettél az életemben. Pénz, e szent rendelés értelmében
felszabadultál a gonoszok kezébõl, és a hit parancsszavára
engedelmességben sietve hozzám jössz, a szükségeim
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betöltésére, és a szolgálat minden munkájára, Jézus mindenható nevében! E szent rendelet értelmében kihirdetem:
világban kint lévõ gazdagság, az Úr és az Evangélium
szolgájává tétettél mostantól mindörökké, Jézus mindenható nevében!

Egyben megdorgálom a szegénység, a hiány és a félelem
szellemét, mindennek nem adok helyet az életemben, mert
nem szerepelnek az Úrtól való örökségemben. Megdorgállak és felszólítalak benneteket, távozzatok el az életembõl,
mert nem vállalok közösséget veletek, hanem ellenállok
nektek Jézus nevében. (Jak. 4,7. 1Pét. 5,9.)

Ördög, megtiltom az Ige örökér vényûsége és igazsága
szerint, hogy egy ujjal is érintsd az anyagi életemet.
Megparancsolom, hogy felhagyj szándékaiddal, minden
jelenleg folyó gonosz munkádnak megálljt parancsolok,
jelenre és jövõre vonatkozó minden tervedet megkötöm,
és Jézus nevével megsemmisítem. A gonoszságoddal szõtt
szálakat levágom az anyagi életemrõl! Megtiltom, hogy lopj
tõlem, megtiltom, hogy az anyagi javaimat érintsd, Jézus
nevében! Nagy örömömre szolgál, hogy kijelenthetem feletted: A jövõre vonatkozó minden ter ved megsemmisült
az életemben, Jézus nevében! (Jak. 4,7. 1Pét. 5,9.)

Figyelmeztetlek, és egyben kényszerítelek az Úr Jézus nevében, hogy mindazt, amit eddig elloptál tõlem, hétszeresen
kell letenned a lábam elé; és ezen felül, mivel rajtakapattál, a te házadnak egész vagyonát köteles vagy átadni
nekem, mert így van megírva a szent írásokban! (Péld. 6,31.)

Ti angyalok, hatalmas erejû szolgáló szellemek, akik figyelmeztek az Ige hangzatára, akik teljesítitek az Õ parancsait,
hallgatván és figyelmezvén az Õ rendeletének szavára,
az Úrnak minden angyali serege, hatalmas erejû szolgái
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az Úrnak, és szolgái az üdvösség örököseinek: menjetek
ki, és hozzátok be a számomra szükséges anyagiakat,
Jézus nevében, Isten dicsõségére és minden anyagi
szükségem betöltésére. (Zsolt. 103,20–21. Zsid. 1,14.)

Drága Jézusom, hû Fõpapom, hálát adok azért, hogy Te
továbbra is magot szolgáltatsz nekem a magvetéshez,
és megsokasítod minden vetésemet, amint meg van írva,
ezért a Tõled elrendelt gazdagságban folytonosan növekszem. (2Kor. 9,10.)
Atyám, tudom, hogy nincs akadálya az életemben az áldások
beteljesedésének, mivel jó sáfára vagyok a rám bízott anyagi javaknak, így a gazdagságom folytonosan növekszik,
és ráadást is mérnek nekem. (Luk. 16,12.)

Hálát adok neked, Atyám, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén,
szegénnyé lett érettem, hogy én az Õ szegénysége által gazdaggá lehessek. Megköszönöm és hálával áldozom neked,
Atyám, hogy ezt elvégezted és beteljesítetted az életemben. Áldott légy Atyám, hogy mindezt megcselekedted
az életemben. Kegyelmedbõl gazdaggá lettem. (2Kor. 8,9.)

Az új teremtés minden áldása beteljesedik az életemben a
Krisztus Jézusban, mert Atyám, Te megáldottál minden
áldással és egyben áldássá tettél mások számára. Tudom,
hogy az Úr áldása, az gazdagít meg, és nem ad hozzá nyomorúságot és fáradságot. Az áldások a Szellem olajában
uralkodnak az életem felett, és Isten kegyelmébõl megteljesednek rajtam. (2Kor. 5,17. Ef. 1,3. 1Móz. 12,2. Péld. 10,22.)
Megelégítesz engem még az ínség napjaiban is, asztalt
terítesz nekem az én ellenségeim elõtt, elárasztod fejem
olajjal, csordultig van a poharam. A drágaságot nevetem, mert a Te kegyelmedbõl túlcsorduló bõségben
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és beteljesedésben élek életem minden napján. Jézus
Krisztusban beteljesedtem az Istennek egész teljességével, az új teremtés minden áldásával. (Zsolt. 23,5–6.
Jób 5,22. Ján. 10,10. Kol. 2,10.)

Atyám, imádattal hódolok elõtted, mert hatalmas vagy arra,
hogy rám áraszd minden kegyelmedet; hogy mindenben,
mindenkor teljes elégségem legyen, minden jótéteményre bõségben legyek. Amint meg van írva, úgy meg is
cselekedted: Szórtál, adtál a szegényeknek; a Te megigazultságod örökké megmarad. Atyám, Te, aki magot szolgáltatsz
a magvetõnek, és kenyeret is szolgáltatsz mellé eleségül,
bizony megsokasítod az én vetéseimet is, és megnöveled
az én megigazultságomnak gyümölcsét, hogy mindenben
meggazdagodjak a teljes jószívûségre, amely általam
hálaadást szerez Neked, Istenem. Az én gazdagságom a
magvetés szellemi tör vényével jön hozzám, és tudom,
hogy az adakozásaim tisztének szolgálata sok hálaadással
bõséges az Isten elõtt. A rajtam való bõséges kegyelmed
miatt adakozó jószívûséget öltök magamra, Atyám,
Jézus nevében, hogy legyen ez kedves illat elõtted, és gyönyörködhess bennem. Bátran vetem a víz színére a kenyeremet, mert jól tudom, hogy bõségesen jön vissza
hozzám, mert nagy felettem, Uram, az irgalmad és
kegyelmed. (2Kor. 9,8–15. Préd. 11,1.) Ámen.
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ISTEN GYERMEKE VAGYOK
Befogadtam Jézust, aki hatalmat adott nekem, hogy Isten
fia legyek, mert hiszek az Õ 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
gyermeke vagyok, örököse Istennek és örököstársa
Krisztusnak. (Róm. 8,14–17.)
Isten végzése szerint hivatalos vagyok, mert Isten eleve
ismert, eleve elrendelt, elhívott, megigazított és megdicsõített. Isten elrendelte, hogy az Õ Fia ábrázatához hasonlatos
legyek, hogy Jézus Krisztus legyen az elsõszülött sok atyafi
között. (Róm. 8,28–30.)
Enyém a fiúság, és a dicsõség, és a szövetség, meg az Isten
szolgálata és az ígéretek. (Róm. 9,4.)

Isten fia vagyok a Krisztus Jézusban való hit által, mert
Krisztusba keresztelkedtem meg, Krisztust öltöztem fel.
Ha pedig Krisztusé vagyok, tehát Ábrahám magva vagyok,
és ígéret szerint örökös. (Gal. 3,26–27. 29.)

Mikor pedig eljött az idõnek teljessége, kibocsátotta Isten az
Õ Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levõket megváltsa, hogy elnyerjem a fiúságot.
Minthogy pedig fia vagyok, kibocsátotta Isten az Õ Fiának
Szellemét az én szívembe, ki ezt kiáltja, Abba, Atya! Azért
nem vagyok többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. (Gal. 4,4–7.)
Isten eleve arra rendelt engem, hogy a saját fiává fogad
Jézus Krisztus által az Õ akaratának jókedve szerint. (Ef. 1,5.)
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Milyen nagy szeretetet adott nekem az Atya, hogy Isten
fiának neveztetem. Most Isten gyermeke vagyok, és még
nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszek. De tudom, hogy
amikor Õ megjelenik, hasonlóvá leszek Õhozzá, mert meg
fogom Õt látni, amint van. (1Ján. 3,1–2.)
Az Õ kegyelmébõl megigazultam, örökös lettem az örök
élet reménysége szerint. (Tit. 3,7.)

A mennyei Atya akarata szült engem az igazságnak Igéje
által, hogy elsõ zsengéje legyek az Õ teremtményeinek. (Jak.

1,18.)

Áldott az Isten és az én Uramnak, Jézus Krisztusnak Atyja,
aki az Õ nagy irgalmassága szerint újonnan szült engem
élõ reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplõtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva a számomra.
(1Pét. 1,3–4.)

Újonnan születtem Istentõl, nem romlandó magból, hanem
romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. (1Pét. 1,23.)
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AZ ATYA, AKI BENNEM VAN:
IMA A SZENT SZELLEMRÕL
Drága Szent Szellem — Te, az Atya, aki bennem vagy —,
köszönöm, hogy Te vagy az én örök Vigasztalóm és
Segítõm. Köszönöm, hogy befogadhattalak Téged, és megismerhettelek Téged, mert nálam laksz és bennem maradsz.
(Ján. 14,16. 17.)

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 Õt és nem
ismeri Õt; de ti ismeritek Õt, mert nálatok lakik, és bennetek
marad. (Ján. 14,16–17.)

Drága Szent Szellem — Te, az Atya, aki bennem vagy —,
Te vagy a Vigasztalóm, akit Jézus nevében küldött az Atya;
Te mindenre megtanítasz engem, és eszembe juttatod
mindazokat, amiket Jézus mondott. Te rálehelsz az elmémre, és az Krisztus elméjévé válik. Te rálehelsz az életemre,
és az Isten tökéletes akaratában beteljesedik. (Ján. 14,26.)
Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben
küld az Atya, Õ mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe
juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. (Ján. 14,26.)

Drága Szent Szellem — Te, az Atya, aki bennem vagy —, Te
vagy a Vigasztalóm, akit Jézus küldött a szívembe az Atyától,
Te vagy az igazságnak Szelleme; Te, aki az Atyától származol, Te teszel Jézusról bizonyságot mindenkor. (Ján. 15,26.)
Drága Szent Szellem —Te, az Atya, aki bennem vagy —,
Te vagy az igazságnak Szelleme, Te elvezérelsz engem
minden igazságra. Mert nem magadtól szólsz, hanem azokat
szólod, amiket hallasz az Atyánál, és a bekövetkezendõket
megjelented nekem. Te Jézust dicsõíted, mert az Atyától
és Jézustól hallottakat megjelented nekem. (Ján. 16,13–14.)
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Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek
az Atyától, az igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik,
Õ tesz majd énrólam bizonyságot. (Ján. 15,26.) De mikor eljön
Õ, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden
igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja,
amiket hall, és a bekövetkezendõket megjelenti néktek.
Õ engem dicsõít majd, mert az enyémbõl vesz, és megjelenti
néktek. (Ján. 16,13–14.)

Te vagy a fiúság Szelleme, Általad kiáltom: Abba, Atyám!
Drága Szent Szellem — Te, az Atya, aki bennem vagy —,
Te bizonyságot teszel az én szellememmel együtt, hogy Isten
szent vérével meghintett gyermeke vagyok. (Róm. 8,15–16.)

Drága Szent Szellem — Te, az Atya, aki bennem vagy —,
Te segítségemre vagy az én erõtlenségemben. Mert azt, amit
kérnem kell, amint kellene, nem tudom pontosan; de Te
magad esedezel érettem kimondhatatlan fohászkodásokkal.
(Róm. 8,26.)

Az Úrral egyesültem, így egy szellem lettem Teveled, drága
Szent Szellem, örökre. (1Kor. 6,17.)

Nem e világnak szellemét vettem, hanem az Istenbõl
való Szellemet; Téged drága Szent Szellem — Téged,
aki az Atya vagy énbennem —, hogy megismerjem azokat,
amiket Abba ajándékozott nekem. (1Kor. 2,12.)

Nekem Isten kijelenti az Õ Szelleme által — Általad, drága
Szent Szellem, aki az Atya vagy énbennem —, amiket
szem nem látott, fül nem hallott és az embernek szíve meg
sem gondolt, amiket Isten készített az Õt szeretõknek.
Köszönöm drága Szent Szellem, hogy kijelented nekem
azokat, amiket Abba Atyám készített nekem, mert Õt teljes
szívembõl szeretem. (1Kor. 2,9. 10.)

Isten temploma vagyok, az Isten Szelleme lakozik bennem.
Drága Szent Szellem — Te, az Atya, aki bennem vagy —,
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köszönöm, hogy bennem lakozol örökre. Köszöntelek, mint
az örökre bennem lakozót, Jézus nevében. (1Kor. 3,16.)

Az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma,
amelyet Istentõl nyertem; és nem a magamé vagyok.
Köszönöm drága Szent Szellem, hogy a testem a szent
vérrel meghintett templomod lehet örökre. (1Kor. 6,19.)

Megmosattam, megszenteltettem, megigazíttattam az Úr
Jézusnak nevében és az én Istenem Szelleme által. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy megmostál, megszenteltél,
megigazítottál az Úr Jézusnak nevében. (1Kor. 6,11.)
Aki pedig engem Krisztusban megerõsít és felken, az Isten
az; aki el is pecsételt engem, és a Szellemet, mint foglalót
adta az én szívembe. Köszönöm drága Szent Szellem,
hogy foglalóként jöttél a szívembe. (2Kor. 1,21–22.)

Drága Szent Szellem, Te laksz énbennem, aki feltámasztottad Jézust a halálból, és Te, aki feltámasztottad Krisztus
Jézust a halálból, a feltámadás erejével megeleveníted
az én halandó testemet is a Te bennem való lakozásod
által. (Róm. 8,11.)

Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott
a szabadság. Én pedig az Úr dicsõségének visszatükrözõdését fedetlen arccal szemlélem, és ugyanazon ábrázatra
elváltozom, dicsõségrõl dicsõségre az Úrnak Szellemétõl.
Drága Szent Szellem, köszönöm, hogy amerre csak járok,
kiáradsz és szabadságot szolgáltatsz bennem és
általam minden kötés alól. Köszönöm, hogy minden
igát megtörsz az életemben. Általad bemegyek a nekem
rendelt teljességbe. Köszönöm, hogy az Úr dicsõségét
szemlélteted velem, és elváltoztatsz Jézus gyönyörûséges ábrázatára, dicsõségrõl dicsõségre. Mindezt
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Te végzed bennem, drága Szent Szellem — Te, aki az Atya
vagy énbennem. (2Kor. 3,17–18.)

A hitnek bennem is ugyanaz a szelleme van, amint írva
van: Hittem és azért szóltam; hiszek én is, és azért szólok.
Tudom, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által
engem is feltámaszt és elõállít, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bõségessé tegye az Isten
dicsõségére. Aki pedig engem erre elkészített, az Isten az,
aki a Szellemet foglalóként adta nekem. És Te segítõtárs
vagy nekem mindebben, drága Szent Szellem, Általad
hiszek, Általad szólok, Általad kapok bizonyságot minden igazságról; Te sokasítod meg a kegyelmet az életem
felett, Te osztod a szellemi ajándékokat az életemben
és Te teszed a hálaadást bõségessé Isten dicsõségére.
(2Kor. 4,13–15. 5,5.)

Köszönöm Atyám a Szent Szellemet, aki hatalmas dolgokat
cselekszik bennem. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy
hatalmas dolgokat cselekszel bennem. (Gal. 3,5.)

A Szellem gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség
hatalmasan növekednek bennem, Általad, drága Szent
Szellem, aki Isten szerint való növekedést szolgáltatsz
nekem. (Gal. 5,22.)

Minthogy pedig fia vagyok, kibocsátotta Isten az Õ Fiának
Szellemét az én szívembe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! Drága
Szent Szellem, Általad kiáltom: Abba, Atyám. (Gal. 4,6.)
Szellem szerint élek, Szellem szerint is járok. Szellem
szerint járok, így a test kívánságát nem viszem véghez.
Köszönöm, hogy segítségemre vagy ebben, hogy a test
kívánságát ne vigyem véghez. (Gal. 5,16. 25.)
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Növekedem szent templommá az Úrban, Krisztusban Isten
hajlékává építtetem a Szellem által. Általad növekszem
szent templommá az Úrban, Általad építtetem fel Isten
hajlékává Krisztusban. Köszönöm, hogy végzed ezt bennem,
kegyelem Szelleme. Köszönöm, hogy szent templomod falai
között õrjáratot tartva õrzöl engem. (Ef. 2,21–22.)

Az én mennyei Atyám megadja nekem az Õ dicsõsége
gazdagságáért, hogy hatalmas erõvel megerõsödjek
az Õ Szelleme által a belsõ emberben. Köszönöm Neked,
drága Szent Szellem, hogy a belsõ emberben megerõsítesz hatalmas erõvel, így soha nem lankadok, és nem
fáradok el. (Ef. 3,16.)

Istennek Szent Szelleme által elpecsételtettem a teljes
megváltás napjára. Drága Szent Szellem, Általad elpecsételtettem a teljes megváltás napjára. (Ef. 4,30.)

Mindenkor hálaadással tartozom az Istennek, mert szeret
engem az Úr, kezdettõl fogva kiválasztott engem Isten
az üdvösségre; a Szellem szentelésében és az igazság
hitében elhívott engem az én Uram, Jézus Krisztus dicsõségének elvételére. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy
megszenteltél az én Uram, Jézus Krisztus dicsõségének
elvételére. (2Thess. 2,13–14.)

Az Õ irgalmasságából tartott meg engem az újjászületés
fürdõje és a Szent Szellem megújítása által, amit kitöltött
reám bõséggel az én megtartó Jézus Krisztusom által;
hogy az Õ kegyelmébõl megigazulván, örökös legyek az örök
élet reménysége szerint. Köszönöm drága Szent Szellem
a megújításodat, hogy a belsõ emberben megújítasz
napról napra, és kijelentésekkel árasztod el a szívemet
a Jézus Krisztusom megismerésére. (Tit. 3,5–7.)
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Hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által, hogy
ki vagyok választva az Atya Isten rendelése szerint,
a Szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus
Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség
adatik nékem bõségesen. Köszönöm drága Szent Szellem,
hogy kegyelmet és békességet szolgáltatsz nekem
bõségesen a megszentelésedben. (1Pét. 1,2.)

Az Õ parancsolatait megtartom, Õbenne maradok és Õ is bennem; és abból a Szellembõl ismerem meg, hogy bennem
marad, amelyet nékem adott. Drága Szent Szellem, Belõled,
a Te kijelentéseidbõl és bizonyságtevéseidbõl ismerem
meg, hogy én Jézusban maradok és Jézus is bennem
marad. (1Ján. 3,24.) Errõl ismerem meg, hogy Õbenne
maradok és Õ énbennem, mert a maga Szellemébõl adott
nekem. Teáltalad ismerem meg, drága Szent Szellem,
hogy én Jézusban maradok, és Jézus énbennem. (1Ján. 4,13.)

Mennyei Atyám, hálát adok Neked a Szent Szellem közléseiért és ajándékainak szétosztásáért. Drága Szent
Szellem, köszönöm a Te közléseidet, az ajándékaidnak
szétosztását, amiben engem is részesítesz. Köszönöm,
hogy szólod nekem azokat, amiket hallasz, és segítesz
abban, hogy meghalljam azokat. Füleimet felnyitottad,
hogy meghalljalak Téged, mint a tanítványok. (Zsid. 2,4.)

Mennyei Atyám, hálát adok Neked, hogy a Szent Szellem
közössége van velem. Drága Szent Szellem, köszönöm
Neked, hogy növekedést engedsz nekem a Veled való
közösségben. (2Kor. 13,13.)

Legyen az imádságom és áldozatom Abba, Elõtted kedves,
és Általad, drága Szent Szellem, megszentelt. Szenteld
meg minden imádságomat és áldozatomat, drága Szent
Szellem, örökre. (Róm. 15,16.) Ámen.
104

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

A Vigasztaló, akit Jézus küldött a szívembe az Atyától,
az Igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Õ tesz
Jézusról bizonyságot. (J án. 15,26.)

Az Igazságnak Szelleme elvezet engem minden igazságra.
Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall
az Atyánál, és a bekövetkezendõket megjelenti nekem.
Õ Jézust dicsõíti, mert az Atyától és Jézustól hallottakat
megjelenti nekem. (J án. 16,13–14.)

A fiúság Szellemét kaptam, aki által kiáltom: Abba, 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 Õ Szelleme által,
amiket szem nem látott, fül nem hallott és az embernek szíve
meg sem gondolt, amiket Isten készített az Õt szeretõknek.
(1Kor. 2,9–10.)

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

Isten megmosott, megszentelt, megigazított 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 megerõsít és felken, az Isten
az; aki el is pecsételt engem, és a Szellemet, mint foglalót
adta az én szívembe. (2Kor. 1,21–22.)
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Az Úr pedig Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a
szabadság. Én pedig az Istennek dicsõségét, mely ragyog
a Krisztus arcán, fedetlen arccal szemlélem, és ugyanazon
ábrázatra elváltozom, dicsõségrõl dicsõségre az Úrnak
Szellemétõl. (2Kor. 3,17–18. 4,6.)
Tudom, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által
engem is feltámaszt és elõállít, hogy a kegyelem sokasodva
sokak által a hálaadást bõségessé tegye az Isten dicsõségére. Aki pedig engem erre elkészített, az Isten az, aki a
Szellemet foglalóul adta nekem. (2Kor. 4,14–15. 5,5.)

Köszönöm Atyám a Szent Szellemet, és hogy Általa hatalmas csodákat cselekszel közöttünk, a Jézus nevében, a Krisztusban. (Gal. 3,5.)

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

Növekedem szent templommá az Úrban, Krisztusban Isten
hajlékává 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 mindeneknek felette van és mindenek által úgy bennem, mint
Krisztus Testének minden tagjában munkálkodik. Hálától
túlcsordult 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 dicsekedem, és nem a testben bizakodom. (Fil. 3,3.)
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Mindenkor hálaadással tartozom az Istennek, mert szeret
engem az Úr, kezdettõl fogva kiválasztott engem Isten az
üdvösségre. A Szellem megszentelésében és az igazság
hitében elhívott engem, hogy az én Uram, Jézus Krisztus
dicsõségének részese legyek. (2The s s . 2,13–14.)

Isten az Õ irgalmasságából tartott meg engem az újjászületés
fürdõje és a Szent Szellem megújítása által, amit kitöltött
reám bõséggel az én Üdvözítõm, Jézus Krisztusom által;
hogy az Õ kegyelmébõl megigazulván, örökös legyek az örök
élet reménysége szerint. (Tit. 3,5–7.)
Isten az Õ Fia által szól nekem a Szent Szellem közösségében. (Zsid. 1,1. 2Kor. 13,13.)

Hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által, hogy
ki vagyok választva az Atya Isten eleve rendelése szerint,
a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus
Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség
adatik nékem bõségesen. (1Pé t. 1,2.)

Isten parancsolatait megtartom, Krisztusban maradok és
Krisztus is bennem; és abból a Szellembõl ismerem meg,
hogy Krisztus bennem marad, amelyet nékem adott. (1J án.

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
áldozatom Isten elõtt kedves, és a Szent Szellem által megszentelt. (Róm. 15,16.) Ámen.
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BETELJESEDTEM

AZ

Õ TELJESSÉGÉVEL

Atyám, hálát adok neked, hogy Jézus teljességébõl vehettem kegyelmet a Te kegyelmedért. Az életemben a kegyelem
és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Õ teljességébõl
vettem kegyelmet és igazságot. (J án. 1,16–17.)

Jézus, Isten elsõszülött Fia mindeneket betölt mindenekkel.
Isten mindeneket az Õ lábai alá vetett, és Õt tette mindeneknek felette a Gyülekezet fejévé, mely az Õ Teste, teljessége
Õnéki. Jézus a feje a Testnek, és a Gyülekezet teljessége
Õnéki, mert tetszett az Atyának, hogy Õbenne 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.)
Õbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg,
és én Õbenne vagyok beteljesedve, aki feje minden fejede-

lemségnek és hatalmasságnak. (Kol. 2,9–10.)

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

A testet öltött Igében lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és én az elsõszülöttben vagyok beteljesedve,
aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak és erõnek és uraságnak. (Kol. 2,9–10.)
Valósággal teljessé lett bennem az Isten szeretete, mert
megtartom Jézus beszédeit. (1J án. 2,5.)

Beteljesedtem a Te szereteteddel, Uram. Így a Te szereteted
teljessé lett bennem. Nincs bennem félelem, mert a teljes
szeretet kiûzi a félelmet. (1J án. 4,12. 18.)
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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 ekképpen beteljesedjek az Istennek egész teljességéig. (Ef. 3,18–19.)
Isten kegyelmébõl eljutok az Isten Fiában való hitnek és az
Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus
teljességével ékeskedõ kornak mértékére. (Ef. 4,13.)

Isten szíve szerint folytonosan telve vagyok a Szent
Szellemmel, és imádkozván Általa a szívem betelik Isten
akaratának megismerésével 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 bõséggel mindent megcselekedhet a belsõ
emberemben munkálkodó erõ szerint, feljebb hogynem mint
kérném vagy elgondolnám. Dicsõség legyen Istennek a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban, nemzetségrõl 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 teljesedtem az Istennek egész teljességéig. Ámen.
(Gal. 2,20. Kol. 2,9–10. Ef. 3,19.)
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AKI

GYÕZ, MEGADOM ANNAK…

Én az Istentõl vagyok, és legyõztem a világot. Mert mindaz,
ami az Istentõl született, legyõzi a világot. (1J án. 4,4. 5,4.)

Hálát adok Neked mennyei Atyám, hogy legyõztem a világot; mert a Szent Szellem lakik bennem. Gyõztes vagyok,
mert nagyobb Õ, aki bennem van, mint az, aki e világban van.
(1J án. 4,4.)

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

A gyõztesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. (J e l. 2,7.)
Aki gyõz, annak nem árt a második halál. (J e l. 2,11.)

Aki gyõz, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik
rajtuk vasvesszõvel, mint a fazekas edényei széttöretnek;
amiképpen én is vettem az én Atyámtól: és adom annak a
hajnalcsillagot. (J e l. 2,26–28.)

Aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak
nevét az élet könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én
Atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt. (J e l. 3,5.)

Aki gyõz, 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 égbõl száll alá az én Istenemtõl, és az én új nevemet.
(J e l. 3,12.)

Aki gyõz, megadom annak, hogy az én királyi trónomra üljön
velem, amint én is gyõztem és ültem az én Atyámmal az Õ
királyi trónjára. (J e l. 3,21.) Ámen.
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ISTENT

A SZELLEMEMMEL SZOLGÁLOM

Istennek szellemben szolgálok az Õ Fiának Evangéliumában a Szent Szellem által. (Róm. 1,9.)

Hálát adok az én Istenemnek az Úr Jézus Krisztus által, mert
én a szellememmel az Isten törvényének szolgálok, a lelkemmel az Isten tör vényének szolgálok, a testemmel
az Isten tör vényének szolgálok, az egész lényemmel
az Isten tör vényének szolgálok a Szent Szellem által.
(Róm. 7,25.)

Megigazultságban, békességben és Szent Szellem által
való örömben szolgálok a Krisztusnak, így kedves vagyok
Istennek. (Róm. 14,17–18.)

Szívem egyenességében szolgálok Istennek és Krisztusnak; nem a szemnek szolgálván, mint aki embereknek akar
tetszeni, hanem mint Krisztus szolgája, szívbõl és szellembõl cselekedvén az Istennek akaratját; jó akarattal, mint
aki az Úrnak szolgál és nem embereknek. (Ef. 6,5–7.)

Nem a szemnek szolgálok, mint aki embereknek akar tetszeni, hanem szívem egyenességében, félvén az Istent.
Ha valamit teszek, szívbõl és szellembõl cselekszem,
mint az Úrnak és nem embereknek; tudván, hogy az Úrtól
veszem az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak
szolgálok. (Kol. 3,22–24.)

Mindent, amit csak cselekszem szóval vagy tettel, mindent
az Úr Jézusnak nevében cselekszem, hálát adván az
Istennek és Atyának Õáltala. (Kol. 3,17.)
Saját rendelt idõmben szolgálok az Isten akaratának.
Az Úrtól rendelt tökéletes idõzítés van felettem, Jézus
nevében. (Csel. 13,36.)
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Drága Szent Szellem, taníts engem és segíts engem az
Abbát, az én Atyámat a szellemembõl szolgálni a Krisztusban, vezess engem a szolgálatban, mert meg van írva:
A Szent Szellem mindenre megtanít és elvezet minden
igazságra. (J án. 14,26. 16,13.)

A reménység Istene pedig betölt engem minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bõvölködjek a
reménységben a Szent Szellem ereje által. Teljes vagyok
minden jósággal, betöltve minden ismerettel. Az Istentõl
nékem adott kegyelem által, a Jézus Krisztus szolgája
lettem, munkálkodván az Isten Evangéliumában, hogy legyen a szentek áldozata kedves és a Szent Szellem által
megszentelt. Van mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban,
az Istenre tartozó dolgokban. Mert Krisztus cselekszik
általam szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az
Isten Szellemének ereje által; úgy, hogy én betöltöm
a Krisztus Evangéliumát. Ott hirdetem az Evangéliumot,
ahol nem neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek.
Amint meg van írva: Akiknek nem hirdettetett felõle,
azok meglátják; és akik nem hallották, megértik. A Krisztus Evangéliuma áldásának teljességével szolgálok.
Tusakodom az imádkozásokban Isten elõtt, hogy szabaduljak
meg az engedetlenektõl, az alkalmatlanoktól, a képmutatóktól, a viszálykodóktól, a hazugoktól és az indulatosoktól, és
hogy az én szolgálatom legyen kedves a szentek elõtt; hogy
örömmel menjek minden utamra az Isten akaratából,
Isten idõzítésében, és a szentekkel együtt megújuljak.
A békességnek Istene van velem mindenkor, minden
utamon! (Róm. 15,13–21. 29–33.) Ámen.
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SZENT

OLAJOMMAL KENTELEK FEL TÉGED

Mennyei Atyám, hálát adok Neked, mert asztalt terítesz
nekem az én ellenségeim elõtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. (Zs olt. 23,5.)
Magasra növeszted az én szarvamat, elárasztasz csillogó
olajjal. (Zs olt. 92,10.)

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

Szeretem az igazságot, gyûlölöm a gonoszságot, azért kent
fel Isten, az én Istenem örömnek olajával. (Zs olt. 45,7. Zs id. 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. (Zs olt. 133,2–3.)
Hálát adok Neked, hogy az én ruháim mindenkor fehérek,
és az olaj az én fejemrõl el nem fogyatkozik. (Pré d. 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 szárnyamat 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 megkentelek olajjal. (Ezé k. 16,6. 8–9.)
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Hálát adok Neked Uram, hogy megtaláltál engem, szent
olajoddal kentél fel engem. Tudom, hogy állandóan velem
van a Te kezed, sõt a Te karod erõsít meg engem. Velem van
a Te hûséged és kegyelmed, és a Te neveddel magasztaltatik
fel az én szarvam. (Zs olt. 89,20–21. 24.)

A föld magaslatain járatsz engem, kõsziklából mézet, kovaszirtbõl olajat adsz nékem, és mellettem a szikla olajpatakokat ont. (5Móz. 32,13. J ób 29,6.)
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AZ ÚR

MEGSEGÍTI FELKENTJÉT

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

Uram, Te hatalmat adsz a királynak, és felemeled felkented
szar vát. (1Sám. 2,10.)
Nagy szabadulást ád az Úr az Õ királyának és irgalmasságot
cselekszik az Õ felkentjével és az Õ magvával mindörökké.
(Zs olt. 18,50.)

Az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja õt szent egeibõl
jobbjának segítõ erejével. (Zs olt. 20,6.)

Uram, Te vagy a népednek ereje, és a Te felkented megtartó
erõssége. (Zs olt. 28,8.)

Mert nem engedi az Úr, hogy valaki nyomorgasson engem,
sõt a királyokat is megfenyíti miattam, mondván: Meg ne
illessétek az én felkentemet, és az én prófétámnak ne
ártsatok. (Zs olt. 105,14–15.)
Te így szólsz Uram: Az én felkentjeimet ne bántsátok,
prófétáimnak se ártsatok. (1Krón. 16,22.)
Megnövesztem szolgám hatalmát, szövétneket szerzek az
én felkentemnek. Ellenségeidre szégyent borítok, rajtad
pedig koronád ragyog. (Zs olt. 132,17–18.)

Uram, Te kiszállsz néped szabadítására, felkented segítségére; szétzúzod a fõt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az alapjait. (Hab. 3,13.)

Így szólsz Uram felkentedhez, kinek jobb kezét megfogtad,
hogy meghódoltass elõtte népeket, és a királyok derekának
övét megoldjad; õelõtte megnyissad az ajtókat, és a kapuk
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be ne zároltassanak. Én megyek elõtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és
leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad,
hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, szeretettel szólítottalak és felöveztelek téged, bár nem ismertél.
(És a. 45,1–5.)
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KIÁRADÁSÁÉRT

Az Istennek és a Báránynak királyi trónjától örök élet
vizének tiszta folyója árad, mely ragyogó, mint a kristály.
Én ebbõl a vízbõl iszom, ezért soha örökké meg nem szomjazom. Én beteljesedem az élet vizével, így a bensõmbõl élõ
víznek folyamai ömlenek elõ. (J e l. 22,1. J án. 4,14. 7,38.)

Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. Én a
szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
(J án. 7,37. J e l. 21,6.)

Aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét
ingyen. (J e l. 22,17.)

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

Hálát adok Neked Atyám, hogy megitatod a szomjú lelkeket,
és minden éhezõt 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. (És a. 43,19–20.)

És lészen az utolsó napokban — ezt mondja az Isten —
kitöltök az én Szellemembõl minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, 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
Szellemedet minden testre. (Csel. 2,17.)
Kérem a szent esõt a kései esõ idején! Imámra az Úr villámlást szerez, és záporesõt ad, és füvet a mezõn. (Zak. 10,1.)
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Örvendezek és vigadok Tebenned, mert megadod nékem az
esõt igazság szerint, és korai és kései esõt hullatsz nékem.
(J óe l 2,23.)

Köszönöm Atyám, hogy adsz reám áldást, és bocsátod
az esõt idejében; áldott esõk lesznek. (Ezé k. 34,26.)

Szakaszd meg az egeket és szállj alá, hogy nevedet megjelentsd, hogy cselekedj hatalmas dolgokat, erõs kézzel
és kinyújtott karral; jeleket és csodákat, amelyeket minden
szem meglát. (És a. 64,1–2. 5Móz. 7,19. 21.)
Köszönöm Atyám, hogy megnyitod nekem az egek csatornáit, és reám árasztod az áldást bõségesen. (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 eltelik javaimmal. (Jer. 31,12. 14.)
Hálát adok Neked, mert bõ záport hintesz a te örökségedre,
s a lankadót megújítod. Ahogy kibocsátod a Te Szellemedet,
megújulok; újjá teszed a földnek színét. (Zs olt. 68,9. 104,30.)

Köszönöm Neked, hogy kiöntetik rám a Szellem a magasból, és a puszta termõfölddé lesz, és a termõföld erdõnek
tûnik. (És a. 32,15.)

Az Úrban bízom, ezért olyanná leszek, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem félek,
ha hõség következik, és leveleim zöldek maradnak; és a
száraz esztendõben nem rettegek, sem a gyümölcsözéstõl
meg nem szûnöm. (Jer. 17,7–8.)

A Te beszéded, amely szádból kimegy, nem tér Hozzád üresen,
hanem megcselekszi, amit akarsz, és áldott lesz és megtermi gyümölcsét ott, ahová küldöd. Mert a Te Igéd olyan,
mint az esõ, mely leszáll az égbõl, megöntözi a földet, és
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termõvé, gyümölcsözõvé teszi azt; magot ád a magvetõnek
és kenyeret az éhezõnek. (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 kegyelmedbõl
növekednek, mint fûzfák vizek folyásainál. (És a. 44,3–4.)

És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét, és felruháztattok mennyei erõvel. (Luk. 24,49.)
Vesztek erõt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok:
és lesztek nékem tanúim a földnek mind végsõ határáig.
(Csel. 1,8.)

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

Hálát adok Neked Atyám, hogy asztalt terítesz nekem az én
ellenségeim elõtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van
a poharam. (Zs olt. 23,5.)
És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek és a
halmok tejjel folynak, és minden meder bõ vízzel ömledez,
és forrás fakad az Úrnak házából, és megöntözi a völgyeket. (J óe l 3,18.)

Hálát adok Neked mennyei Atyám, mert a nyomorultakat
és szegényeket, kik vizet keresnek, Te, a Mindenség Ura,
meghallgatod, és nem hagyod el õket. Kopasz hegyeken
folyókat nyitsz és a rónák közepén forrásokat; a pusztát
vizek tavává teszed és az aszú földet vizeknek forrásaivá.
(És a. 41,17–18.)
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AJÁNDÉKAIT

Meg van írva: Minden jó adomány és minden tökéletes
ajándék felülrõl való, és a világosságok Atyjától száll alá,
akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. (J ak. 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
megerõsítésére. (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 kegyelmének ama ajándékából, mely adatott nékem az Õ hatalma erejének munkája szerint. (Ef. 3,7.)
Köszönöm, hogy kegyelem adatott nékem a Krisztustól
osztott ajándéknak mértéke szerint. Mert Krisztus fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. (Ef. 4,7–8.) És Õ adott némelyeket
apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: szolgálat
munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének
építésére. (Ef. 4,11–12.)
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Én az Istenbõl 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.
A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.
(1Kor. 12,4–7.)

— Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik
a Szellem által;
— másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem
szerint;
— egynek hit ugyanazon Szellem által;
— másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy
Szellem által;
— némelyiknek csodatévõ erõknek munkái;
— némelyiknek meg prófétálás;
— némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése;
— másiknak nyelvek nemei;
— másnak pedig nyelvek magyarázata;

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

Drága Szent Szellem, részesíts engem a szellemi ajándékokban, mert kívánom a szellemi ajándékokat. Amint meg
van írva: Törekszem a hasznosabb kegyelmi 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.)
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Mikor egybegyûlik a gyülekezet, köszönöm mennyei Atyám,
hogy megadod a szenteknek a szellemieket; van zsoltárunk,
tanításunk, nyelvünk, kijelentésünk, magyarázatunk.
Mindenek a gyülekezet épülésére vannak a Te szent dicsõségedre. (1Kor. 14,26.)

Munkálkodom a könyörgésben, hogy a nékem adatott
kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg a szent trónod elõtt. (2Kor. 1,11.)
Hálát adok Neked, Istenem, a rajtam való bõséges kegyelmedért. Az Istennek legyen hála az Õ 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 hanyagolom el az Isten bennem lévõ kegyelmi
ajándékát, hanem felgerjesztem azt a Szent Szellem által
Jézus nevében. (1Tim. 4,14. 2Tim. 1,6.)

Mindenkor hálát adok Neked, drága Istenem, a Te kimondhatatlan kegyelmedért, mely nékem a Krisztus Jézusban
adatott, mivelhogy mindenben meggazdagodtam Õbenne,
minden beszédben és minden ismeretben, amint megerõsíttetett énbennem a Krisztus felõl való bizonyságtétel; úgy,
hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szûkölködöm, és várom az én Uram, Jézus Krisztus megjelenését.
(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.)
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Van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti nékem, és Õ 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
megadtam néked, sõt gazdagságot, kincseket, kegyelmi
ajándékokat, tisztességet is olyat adok néked, amelyhez
hasonló nem volt sem az elõtted, 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 erõvel szolgálok, amit Isten ád, hogy mindenben dicsõíttessék az Isten
a Jézus Krisztus által, akinek dicsõség és hatalom örökkön
örökké. (1Pé t. 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 erõmegnyilvánulással és
a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával, az Õ akarata
szerint. (Zsid. 2,4.)

Hálát adok az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméért, az
Istennek szeretetéért, a Szent Szellemnek közösségéért
és szellemi ajándékainak szétosztásáért Jézus nevében.
(2Kor. 13,13. Zs id. 2,4.) Ámen.
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AZ ÚRNAK SZELLEME

VAN ÉNRAJTAM

Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent
engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem,
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket meggyógyítsam,
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok
szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Ma teljesedett be ez az Írás a Szellem erejében, és az Úr
Jézus hatalmában. (Luk. 4,18–19.)
Vettem erõt, mert a Szent Szellem eljött reám, és így az
Úrnak ereje van énvelem a gyógyításra, minként
Jézussal a Lukács 5,17-ben volt. (Csel. 1,8. Luk. 5,17.)

Mint a názáreti Jézust, úgy engem is felkent az Isten
Szent Szellemmel és erõvel, ezért széjjeljárok jót tévén
és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása
alatt vannak, mert az Úr Isten van énvelem. (Csel. 10,38.)
Mert az Atya szeret engem, és mindent megmutat nekem,
amiket Õ maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat
is mutat majd nékem, hogy csodálkozzon és megtérjen
a világ. (Ján. 5,20.)

Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tesz
rólam, hogy nagy erõmegnyilvánulásokkal, jelekkel
és csodákkal hirdetem a Krisztust, Istennek erejét
és Istennek bölcsességét. Így az én beszédem és az én
prédikálásom Szellemnek és erõnek megmutatásában
áll. Maga az Atya, aki bennem van, Õ cselekszi e dolgokat.
(Ján. 5,37. Zsid. 2,4. 1Kor. 1,24. 2,4.)

A Szent Szellem száll énreám, és a Magasságosnak ereje
árnyékoz be engem a gyógyító sorokban, és így nem
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közönséges csodákat cselekszik Abba, az én Atyám
és Istenem Jézus nevében, az én kezeim által. (Luk. 1,35.
Csel. 19,11.)

Nagy bátorsággal hirdetem a Krisztus Jézus Evangéliumát,
mert Istennek ereje az minden hívõnek üdvösségére,
és minden hívõnek gyógyulására, mert az Istennek
igazsága jelentetik ki abban, hitbõl hitbe. (Róm. 1,16–17.)

Hirdetem a Krisztust, Istennek erejét és Istennek bölcsességét. (1Kor. 1,24.)
Aki pedig engem Krisztusban megerõsít és felken engem,
az Isten az. (2Kor. 1,21.)

Atyám, szolgáltasd nekem a Szellemet, és cselekedj
hatalmas csodákat a köreimben, a szolgálatomban, az életemben. (Gal. 3,5.)
Krisztus cselekszik általam, szóval és tettel, jelek
és csodák ereje által, az Isten Szellemének ereje által.
(Róm. 15,18–19.)

Ha szólok, csakis Isten Igéit szólom, ha szolgálok, azzal
az erõvel szolgálok, amelyet Isten ád, hogy mindenben
az Isten dicsõítessék a Jézus Krisztus által, akinek
dicsõség és hatalom örökkön örökké. Ámen. (1Pét. 4,11.)

Prédikálok és az Úr együtt munkál az Igével, és megerõsíti azt a jelek által, amelyek követik. (Márk. 16,20.) Az én
beszédem és az én prédikálásom Szellemnek és erõnek
megmutatásában áll. (1Kor. 2,4.) Nagy erõvel teszek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem van
rajtam. (Csel. 4,33.)
Bátran prédikálok az Úrban, aki bizonyságot tesz az Õ kegyelmének Igéje mellett, és megadja, hogy jelek és csodák
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történjenek az én kezeim által, mert az én kezeimnek
kinyújtása a bennem lakozó Szent Szellem kezeinek
kinyújtása egyben. (Csel. 14,3.)
Prédikálom az Evangéliumot az egekbõl küldött Szent
Szellem által. (1Pét. 1,12.)

És most az Úr Isten engem küldött, és az Õ Szellemét.
(Ésa. 48,16.)

Velem együtt tesz bizonyságot az Úr Jézusról az én Istenem,
jelekkel meg csodákkal és sokféle erõmegnyilvánulással,
és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Õ
akarata szerint. (Zsid. 2,4.)

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

Az én Evangéliumom nem áll csak szóban, nem áll csak
az Igében, hanem isteni erõkben is, Szent Szellemben is,
sok bizodalomban is. (1Thess. 1,5.)

Ímé, szövetséget kötök; a te egész néped elõtt csodákat
teszek, amilyenek nem voltak az egész földön, sem
a népek között, és meglátja az egész nép, amely között
te vagy, az Úrnak cselekedeteit; mert csodálatos az,
amit én cselekszem veled. (2Móz. 34,10.)

Ne félj tõlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! — mondja az Úr. És kinyújtja az Úr az Õ
kezét, és megilleti számat, és monda nékem az Úr: Ímé,
az én Igéimet adom a te szádba! (Jer. 1,8–9.)

Isten és a Szent dicsõsége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak
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támadnak kezébõl, és ott van az Õ hatalmának rejteke.
(Hab. 3,3–4.) Mivel az Úr bennem lakozik a Szent Szelleme
által, kezeim kinyújtása által az Úr Jézus átszegzett kezeibõl fakadó hatalmas fénysugarak és gyógyító sugarak
behatolnak a betegek testeibe, és azok meggyógyulnak
Isten hatalmas ereje által, amely bennem lakozik a Szent
Szellem keresztség által. (Luk. 24,49.)

Az én kezeim kinyújtása a betegek felé egyben az Úr Jézus
Krisztus kezeinek kinyújtása, és ahogy Jeruzsálemben és
Galileában meggyógyultak mindazok, akik hozzá jöttek,
úgy ma is meggyógyul minden beteg, ahogy a tömegek
hozzá jönnek gyógyulásért. Az Úr Jézus átszegzett keze
az én kézrátételem, mert eggyé lettem Õvele, így a vakok
látnak, a sánták járnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, és Isten Királysága hirdettetik széles e világban.
(Mát. 11,5.) Ámen.
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AZ ÚR

DICSÕSÉGE BETÖLTI AZ EGÉSZ FÖLDET

A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétõl
nap nyugtáig, a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényességben ragyog Isten. Eljön a mi Istenünk és nem hallgat:
emésztõ tûz van elõtte, és körülötte erõs forgószél. (Zsolt. 50,1–3.)

Bizony közel van az Õ üdvössége az Õt félõkhöz, hogy dicsõség lakozzék a mi földünkön. (Zs olt. 85,9.)

Így szól az Úr Isten: Eljött az idõ, hogy minden népeket és
nyelveket egybegyûjtsek, hogy eljöjjenek és meglássák az
én dicsõségemet. És teszek köztük jelt, és küldök közülük
megszabadultakat a népekhez, amelyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsõségemet, és hirdetik dicsõségemet
a népek között. (És a. 66,18–19.)

Én, a te Istened leszek neked örök világosságod, és én
leszek a te ékességed, mert plántálásom vesszõszála vagy,
kezeim munkája az én dicsõségemre. Örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörûséggé nemzetségrõl nemzetségre. Adok néked ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét
a gyász helyett, dicsõségnek palástját a csüggedt szellem
helyett. Fejedelmeddé teszem a békességet, és elõjáróddá
az igazságot, az üdvösséget hívod kõfalaidnak, és kapuidnak
a dicséretet. Mindezt bizony meglátod és ragyogsz majd
örömtõl, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a
tenger kincsözöne; és hozzád jön a népek gazdagsága, mert
dicsõségem házát megdicsõítem. (És a. 60,5. 7. 15. 17–21. 61,3.)
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belõle, és megépíti az Úrnak
templomát. Mert Õ fogja megépíteni az Úrnak templomát,
és nagy lesz az Õ dicsõsége, és ülni és uralkodni fog
az Õ trónján, és pap is lesz az Õ trónján. (Zak. 6,12–13.)
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Szent, szent, szent a Seregeknek Ura, teljes mind a széles
föld az Õ dicsõségével. (És a. 6,3.)
De bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsõsége az egész
földet. (4Móz. 14,21.)

Áldott legyen az Õ dicsõséges neve mindörökké, és teljék
be dicsõségével az egész föld. (Zs olt. 72,19.)

Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek
hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint
a vizek a tengert beborítják. (És a. 11,9.)
Mert az Úr dicsõségének ismeretével betelik a föld,
amiképpen a folyamok betöltik a tengert. (Hab. 2,14.)
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SIESSETEK

ÉS JÖJJETEK EL TI NÉPEK MINDENFELÕL

Így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor
tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai
között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom
õket minden helyrõl, ahova szétszóródtak a felhõnek s
borúnak napján. És kihozom õket a népek közül s egybegyûjtöm a földekrõl, és beviszem õket az õ földjükre,
és legeltetem õket Izrael hegyein. Én magam legeltetem
nyájamat, s én nyugosztom meg õket, ezt mondja az Úr
Isten; az elveszettet megkeresem, az elûzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerõsítem;
és legeltetem õket igazsággal. (Ezé k. 34,11–16.)
Így szól az Úr Isten, aki összegyûjti Izrael elszéledt fiait: Még
gyûjtök õhozzá, az õ egybegyûjtötteihez! (És a. 56,8.)

Mennyei Atyám, juhaidnak maradékát összegyûjtöd minden
földrõl, és visszahozod õket az õ legelõikre, és szaporodnak
és megsokasodnak. És pásztorokat rendelsz melléjük, hogy
legeltessék õket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem
meg nem fogyatkoznak. (Jer. 23,3–4.)

Te így szólsz szent hatalmaddal: Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletrõl meghozom magodat, és napnyugatról
egybegyûjtelek. Így szólsz északnak: add meg; és délnek:
ne tartsd vissza! Hozd meg az én fiaimat messzirõl, és
leányaimat a földnek végérõl! (És a. 43,5–6.)
Eljött az idõ, hogy minden népeket és nyelveket egybegyûjtsek — így szól az Úr —, hogy eljöjjenek és meglássák
az én dicsõségemet. És teszek köztük jelt, és küldök közülük
megszabadultakat a népekhez, amelyek rólam nem hallottak
és nem látták dicsõségemet; és hirdetik dicsõségemet a
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népek között. És elhozzátok minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak. (És a. 66,18–20.)

Süvöltök nékik és egybegyûjtöm õket, mert megváltom
õket, és megsokasulnak, és széthintem õket a népek
között, hogy a messze földeken is emlegessenek engem, és
fiakat neveljenek és visszatérjenek. Mert visszatérítem õket
az ellenség földjérõl és összegyûjtöm õket és behozom õket
az ígéret földjére. És megerõsítem õket az Úrban, és az Õ
nevében járnak — így szól az Úr. (Zak. 10,8–10. 12.)
Én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak.
Gyûljetek egybe és jöjjetek elõ, közelegjetek mind, akik
a népek közül megszabadultatok! (És a. 45,19–20.)

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

Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh Izrael leánya. Ímé,
én elhozom õket észak földjébõl, és összegyûjtöm õket
a földnek széleirõl, mint nagy sereg jönnek ide vissza.
Siralommal jönnek és imádkozva hozom õket, vezetem õket
a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek,
mert Atyja leszek az Izraelnek. Aki elszórta az Izraelt, Õ gyûjti
õt össze, és megõrzi, mint a pásztor a maga nyáját. Mert
megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erõsebbnek kezébõl. 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. 8–12. 14.)
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Eljönnek fiaim — mondja az Úr — együtt, sírva jönnek és
mennek és keresik az Urat, az Õ Istenüket. Sion felõl kérdezõsködnek, arrafelé fordítják arcukat. Eljönnek és odaadják
magukat az Úrnak örök szövetségre, amely feledhetetlen.
(Jer. 50,4–5.)

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

Meg van írva: Kérjed Tõlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. (Zs olt. 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 mondtam és megcselekedtem. (Ezé k. 36,36–38.)

Siessetek és jöjjetek el ti népek mindenfelõl, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a Te hõseidet, és állandó
sereget állíts fel népednek. (J óe l 3,11. 2Sám. 8,14.)

Lészen az utolsó idõkben, hogy erõsen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. (És a. 2,2.)
Mennyei Atyám, így szólok a foglyoknak Jézus nevében:
Jöjjetek ki! És azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elõ!
(És a. 49,9.)

Így szólok északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza!
Hozd meg az Úr fiait messzirõl, és leányait a földnek
végérõl! (És a. 43,6.) Ímé, ezek messzirõl jönnek, ímé, amazok
észak és a tenger felõl, és Sinnek földjérõl. (És a. 49,12.)
Népek gyülekezete vegyen Téged Uram körül, és felettük térj vissza a magasságba. (Zs olt. 7,7.)
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A JÓ PÁSZTOR

URALKODÁSA

Így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor
tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai
között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom
õket minden helyrõl, ahova szétszóródtak a felhõnek s borúnak napján. Kihozom õket a népek közül s egybegyûjtöm
a földekrõl, és beviszem õket az õ földjükre, és legeltetem
õket Izrael hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, és én
nyugosztom meg õket, ezt mondja az Úr Isten; az elveszettet megkeresem, az elûzöttet visszahozom, a megtöröttet
kötözgetem, a beteget megerõsítem; és legeltetem õket
igazsággal. (Ezé k. 34,11–16.)

És állítok föléjük egyetlenegy Pásztort, hogy legeltesse
õket. 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 õ Istenük, velük vagyok,
és õk népem, Izrael háza. Ti pedig az én juhaim, legelõm
nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek.
(Ezé k. 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 pogányok, hogy én vagyok az Úr, mikor megszentelem
magamat rajtatok az õ szemük láttára. (Ezé k. 36,21–23.)

És fölveszlek titeket a pogányok közül, és egybegyûjtelek
titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. Nem tiérettetek cselekszem, ezt mondja az Úr Isten,
tudtotokra legyen! (Ezé k. 36,24. 32.)
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Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izrael fiait a pogányok közül, akik közé mentek, és egybegyûjtöm õket mindenfelõl, és beviszem õket az õ földjükre. Egy néppé teszem
õket azon a földön, Izraelnek hegyein, és egyetlenegy Király
lesz mindnyájuk királya, és nem lesznek többé két néppé.
Megtisztítom õket, és lesznek nékem népem és én leszek
nékik Istenük. És az én szolgám, Dávid lesz a király õrajtuk, s
egy pásztora lesz mindnyájuknak; és az én törvényeim szerint járnak, s parancsolataimat megõrzik és megcselekszik.
És szerzek velük békességnek szövetségét, örökkévaló
szövetség lesz ez velük; elültetem és megsokasítom õket,
és az én szenthelyemet közéjük helyezem örökké. És az
én lakhelyem velük lesz, és leszek nékik Istenük és õk nékem
népem. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, aki
megszentelem Izraelt, mikor szenthelyem közöttük lesz
mindörökké. (Ezé k. 37,21–24. 26–28.)

Azért így szól az Úr Isten: Most már hazahozom Jákób
foglyait, és megkegyelmezek Izrael egész házának, s féltõ
szerelemre gyulladok szent nevemért. És elfelejtik gyalázatukat és minden vétküket, amellyel vétkeztek ellenem,
mikor laknak földjükön bátorságosan, és õket senki sem
rettegteti. Mikor visszahozom õket a népek közül, és egybegyûjtöm õket ellenségeik földjeirõl, akkor megszentelem
magamat bennük sok nép szemeláttára. És többé el nem
rejtem orcámat tõlük, mivel kiöntöttem Szellememet Izrael
házára, ezt mondja az Úr Isten. (Ezé k. 39,25–27. 29.)
Meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat,
hogy visszahozzalak titeket e helyre. Mert én tudom az én
gondolataimat, amelyeket én felõletek gondolok, azt mondja
az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy
kívánatos véget adjak néktek. (Jer. 29,10–11.)
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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
Úrnak, az õ Istenüknek, és Dávidnak, az õ Királyuknak, akit
feltámasztok nékik. Te azért ne félj, oh én szolgám Jákób, azt
mondja az Úr, se ne rettegj Izrael; mert ímhol vagyok én,
aki megszabadítlak téged a messze földrõl, és a te magodat
az õ fogságának földjébõl; 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.)

Elõsarjasztom a te gyógyulásodat, egészségessé teszlek
téged, és begyógyítom a te sebeidet — azt mondja az Úr.
A város felépíttetik az õ magas helyén, és a palota a maga
helyén marad. És hálaadás és öröm szava jön ki belõlük,
és megsokasítom õket és meg nem kevesednek, megöregbítem õket és meg nem kisebbednek. És az õ fiai olyanok
lesznek, mint eleintén, és az õ gyülekezete erõsen megáll
az én orcám elõtt, de megbüntetem mindazokat, akik
nyomorgatták õt. És magamhoz bocsátom õt, 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. 30,17–22.)

Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertõl megmenekedett nép, az Isten õelõtte menvén, hogy
megnyugtassa õt, az Izraelt. Mert örökkévaló szeretettel
szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. (Jer. 31,2–3.)

Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh Izrael leánya. Ímé,
én elhozom õket észak földjébõl, és összegyûjtöm õket
a földnek széleirõl, mint nagy sereg jönnek ide vissza.
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Siralommal jönnek és imádkozva hozom õket, vezetem
õket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem
esnek, mert Atyja leszek az Izraelnek. Aki elszórta az Izraelt,
Õ gyûjti õt össze, és megõrzi, mint a pásztor a maga
nyáját. Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette
a nálánál erõsebbnek kezébõl. 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. 8–12. 14.)

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

Ímé, eljönnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget
kötök az Izrael házával és a Júda házával. Ez lesz az én
szövetségem: megbocsátom az õ bûneiket, és vétkeikrõl
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 õ
fiaiknak õutánuk. És örökkévaló szövetséget kötök
velük, hogy nem fordulok el tõlük és a velük való jótéteménytõl, és az én félelmemet adom az õ szívükbe, hogy
el ne távozzanak tõlem. És ör vendezek bennük, ha jót
cselekedhetem velük és biztosan beplántálhatom õket
e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel. (Jer. 32,39–41.)
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Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja
azt, hogy megerõsítse azt, Úr az Õ neve. (Jer. 33,2.)

Ímé, én hozok néki kötést és or vosságot, és meggyógyítom õket, és megmutatom nékik a békesség és igazság
bõségét. És visszahozom Júdát és Izraelt a fogságból, és
felépítem õket, mint azelõtt. És megtisztítom õket minden
bûneiktõl, amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom
minden bûneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem. Ezt mondja az Úr: Hallatszani fog még e helyen, amely felõl ti ezt
mondjátok: Pusztaság ez, örömnek szava és vigasság szava,
võlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava,
akik ezt mondják: Dicsérjétek a Seregek Urát, mert jó az
Úr, mert az Õ kegyelme örökkévaló; akik hálaáldozatot
hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét a fogságból, mint annak elõtte, azt mondja az Úr. Megbizonyítom
az én jó szómat, amelyet az Izrael házának és a Júda házának szóltam. (Jer. 33,6–8. 10–11. 14.)

Azokban a napokban és abban az idõben sarjasztok Dávidnak
igaz Sarjadékot, és jogot és megigazulást szerez e földön.
Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így hívják majd õt: Az Úr a mi
Megigazulásunk. (Jer. 33,15–16.)

És visszaviszem az Izraelt az õ lakhelyére. Azokban a napokban és abban az idõben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael
bûne, de nem lesz; a Júda vétkei, de nem találtatnak, mert
kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. (Jer. 50,19–20.)
Ámen.
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AZ EVANGELIZÁCIÓS

ÉS ISTENTISZTELETI ALKALMAKÉRT

Mennyei Atyám, Jézus nevében megvallom, hogy a Te Igédet
bátran és hûen hirdetik az … (neve) alkalom során. Azok,
akik hallják a Te Igédet, nem tudnak evilági okoskodással
ellenállni a Szent Szellem bölcsességének és ihletésének,
hanem megnyitják a szívüket a Te szolgálóidnak igehirdetésére, és lesz fülük a hallásra. (Ef. 6,19. Cs e l. 6,10.)
Imádkozom Atyám Jézus nevében … (neve) alkalom résztvevõiért, hogy megnyissad szemeiket, a sötétségbõl a világosságra, a sátánnak hatalmából Hozzád térjenek, hogy bûneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt
nyerjenek a Jézus Krisztusban való hit által. (Cs e l. 26,18.)

Megvallom,hogy amint a Te Igéd hirdettetik, a Szent Szellem
csodálatos 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. Cs e l. 28,27.)
Hiszem, hogy nem lesznek képesek ellenállni a Szent
Szellem vonzásának és bûnbánatra indulnak a Te kegyelmed, jóságod és szereteted által. (Cs e l. 6,10.)

Megvallom, hogy azok, akik soha nem hallottak Jézusról,
megértést fognak kapni a szívükben. Felocsúdnak az ördög
kelepcéjébõl és kikerülnek az ördög hatalmából, a kígyó fogságából, aki eddig fogva tartotta õket. (Róm. 15,21. 2Tim. 2,26.)
Az isteni kegyelem által megnyitják szívüket, és Jézust életük Urává és Megváltójává fogadják mindannyian.(Csel. 16,31.)

Felajánlom, a kezedbe helyezem és Rád bízom ezt az alkalmat. Kérlek, vedd védelmedbe és gondviselésed alá azokat,
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akik prédikálni fognak. A Szent Szellem azon órában megtanítja õket, 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. 1Pé t. 2,2.)

Add, hogy a világ számára is adjon üzenetet ez az alkalom,
eljusson az õ szívükhöz is a végtelen irgalmad, kegyelmed és
szereteted. (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 õk a Te gyermekeid és örököseid,
és Jézusnak örököstársai. (Róm. 8,17. Csel. 20,32. Gal. 4,7.)

Hiszem mennyei Atyám, hogy ahogy a Te Igéd hirdettetik, a Te drága szent keneted leszáll az igehirdetõre,
és … (neve) teljesen a Szent Szellemed vezetése alatt lesz.
Az élõ és erõvel teljes Ige az igehirdetés során mûködésbe
lép, és élesebb lesz minden kétélû fegyvernél a Szent
Szellem ereje által. (Zsid. 4,12.)
Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted
a meggörnyedteket és szereted az igazakat. (Zs olt. 146,8.)

Uram, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a
földet, a tengert és minden azokban levõ 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 csodák történjenek a Te szent Fiadnak, Jézusnak neve által. (Csel. 4,24. 29–30.)

Hiszem, hogy valamennyi hívõ minden szüksége betöltetik,
legyen az szellemi, lelki, fizikai vagy anyagi jellegû. Atyám,
kérlek Téged Jézus nevében, töltsd ki a jelenlévõk és a
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Téged keresõk szívét a megváltásoddal, a szent Igéddel,
a Szent Szellemeddel, a szereteteddel, a bölcsességeddel és
igazságoddal. (Csel. 20,32.)

Adj az emberek szívébe kinyilatkoztatott tudást a Jézus nevében adatott hatalomról, hogy megismerjék a Te Fiadnak,
Jézusnak szent nevét. (Fil. 2,10.)

Köszönetet mondok Neked mennyei Atyám és dicsõítelek
Téged, hogy a hitben elmondott imámat meghallgatod, és
az valósággá válik. Könyörgésem szavai, amelyeket Jézus
nevében tettem meg Elõtted Atyám, maradjanak meg a Te
közelségedben éjjel és nappal, hogy akikért imádkozni fognak ezen az alkalmon, a szükség napjaiban velük légy,
megsegítsd és kivezesd õket 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.
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A SZOLGÁLÓKÉRT

(Ha a szíveden van, hogy imádkozz a pásztorodért vagy más elhívott
szolgálóért, akkor ezekbe a csodálatos Igékbe helyettesítsd be az illetõ
nevét, és valld meg felette a szent és mindenható Igét. Isten elhívott
szolgálói magukért is elmondhatják az alábbi imádságot úgy, hogy az
igeverseket egyes szám elsõ személybe helyezik. Az alábbi 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
szolgálatra, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem
és békesség adassék néki bõségesen. (1Pét. 1,2.)
Hálát adok Neked, Jézusom, hogy hûnek ítélted õt, rendelvén a szolgálatra. (1Tim. 1,12.)

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

Abból a kegyelembõl szolgál … (neve), mely adatott néki
a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint, szolgálat
munkájára, tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének
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 ismeretének és félelmének szellemét. (És a. 11,2.)
… (neve)-t az Úr papjának nevezik. Az emberek úgy beszélnek róla, mint Isten szolgálójáról. Õ részese lesz a népek
gazdagságának. (És a. 61,6.)
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… (neve) megteljesedik az Úr Szellemének erejével és

hatalommal, hogy hirdesse az Evangéliumot. (Mik. 3,8.)

Imádkozom, hogy mindig és mindenkor adassék néki szó
szája megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertesse meg az
Evangélium titkát. (Ef. 6,19.)
Imádkozom, hogy az Isten nyissa meg elõtte 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 feje egy hajszála sem vész el. (Luk. 21,15.18.)
Köszönöm Uram, hogy … (neve) beszéde és prédikálása
Szellemnek és erõnek megmutatásában áll. (1Kor. 2,4.)

Ha szól, mintegy Isten Igéit szólja, ha szolgál, azzal az
erõvel szolgál, amelyet Isten ád, hogy mindenben dicsõíttessék az Isten Jézus Krisztus által, akinek dicsõség
és hatalom örökkön örökké. Ámen. (1Pé t. 4,11.)

Mikor … (neve) szólja az Igéket, leszáll a Szent Szellem
mindazokra, akik hallgatják e beszédet, és kitöltetik a Szent
Szellem ajándéka. A tanítványok pedig betelnek örömmel
és Szent Szellemmel. (Csel. 10,44–45. 13,52.)

Bátran prédikál … (neve) az Úrban, aki bizonyságot tesz
az Õ kegyelmének Igéje 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 erõmegnyilvánulással s a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával
az Õ akarata szerint. (Csel. 14,3. Zsid. 2,4.)
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… (neve) prédikálja az Evangéliumot, és az Úr együtt mun-

kálkodik az Igével, megerõsíti azt a jelek által, amelyek
követik. … (neve) nagy erõvel tesz bizonyságot az Úr Jézus
feltámadásáról, és nagy kegyelem van rajta. … (neve) ama
hatalom szerint szolgál, amelyet az Úr adott neki építésre.
(Márk 16,20. Cs e l. 4,33. 2Kor. 13,10.)

Az Úr mindennap szaporítja a gyülekezetet … (neve)
szolgálata által az üdvözülõkkel. Az Úrnak keze van
… (neve)-vel, és nagy sokaság tér meg az Úrhoz. Az Úrnak
Igéje erõsen növekedik és hatalmat vesz. És Isten Igéje
növekedik, és sokasodik nagyon 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 elõtt, … (neve) örömmel szolgál az Isten akaratából, és a szentekkel együtt megújul.
(Róm. 15,29. 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 hálaadást bõségessé tegye az Isten dicsõségére.
(2Kor. 1,11. 4,15.)

Megerõsíti õt az Úr és megõrzi a gonosztól. Megmenekül az alkalmatlan és gonosz emberektõl. (2The s s . 3,2–3.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy felruházod õt üdvösséggel, megnöveszted hatalmát, szövétneket szerzel a Te
felkentednek. Ellenségeire szégyent borítasz, rajta pedig
koronája ragyog. (Zs olt. 132,16–18.)
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Köszönöm, hogy megsegíted felkentedet; meghallgatod õt
szent egeidbõl jobbodnak segítõ erejével. (Zs olt. 20,6.) Add a
Te erõdet a Te szolgádnak, és az Igéd szerint szabadítsd
meg a Te szolgálóleányod fiait! (Zs olt. 86,16.) Teljes szívembõl
hálát adok Neked Atyám, hogy megtaláltad a Te szolgádat,
szent olajoddal fel is kented õt. Állandóan vele lesz a Te kezed, sõt a Te karod erõsíti meg. (Zs olt. 89,20–21.)

Hálát adok Neked, hogy a Te mûved megláttatik a Te szolgáidon, és a Te dicsõséged azoknak fiain. (Zs olt. 90,16.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy megvilágosítod õt, hogy
megízlelhette a mennyei ajándékot, és részesévé lett a
Szent Szellemnek; hogy megízlelte az Istennek jó Igéjét
és a jövendõ világnak erõit. (Zs id. 6,4–5.)

Hála pedig Neked Atyám, hogy mindenkor diadalra vezeted õt a Krisztusban, és a Te ismereted illatját minden
helyen megjelented általa. Tisztán, sõt Istenbõl szól az
Isten elõtt … (neve) a Krisztusban a szentek épülésére.
(2Kor. 2,14. 17.) Köszönöm Uram, hogy megerõsíted õt a természetfeletti erõvel, amit neki adtál szolgálat céljára.
Megvallom, hogy én … (neve) mellett állok, kitartok mellette
és imában támogatom õt. Csak olyan dolgokat mondok róla,
amelyek megerõsítik õt. Nem ítélkezem felette, nem bírálom
õt, 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.)
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GONDOLATAID, OH, ISTEN

Uram, a szent Igédben mondod: Ne szabjátok magatokat
e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújítása
által. (Róm. 12,2.)

Az is meg van ír va: Atyám, Tõled vagyok a Krisztus
Jézusban, aki bölcsességül lett nekem Istentõl, és megigazulásul, szentségül és váltságul. (1Kor. 1,30.) Bennem
az Ige igazsága szerint Krisztus értelme van. (1Kor. 2,16.)
Jézus nevében õrködöm a gondolataim felett, és lerontok
okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete
ellen emeltetett, és foglyul ejtek minden gondolatot, hogy
engedelmeskedjék a Krisztusnak. (2Kor. 10,5.)

Az elmémnek megparancsolom, hogy csak a Te gondolataidat
gondolja. Elme, gondolatok, hatalmat veszek felettetek,
a Jézus nevében. Jézus nevében megparancsolom, hogy
a félelem és hitetlenség gondolatai helyett azokat a magasabb
gondolatokat gondold, amik Isten gondolatai. Azokat
a magasabb utakat járd, amik Isten útjai. Elme, megparancsolom neked, hogy ne szabd magadat e világhoz,
ne szabd magadat a világ hitetlen gondolataihoz, hanem
változz el az Ige megújítása által, és vizsgáld meg, mi
az Istennek jó, megengedõ és tökéletes akarata, és csak
azon gondolkodj, ami igaz, tisztességes, igazságos,
tiszta, kedves, jó hírû, amiben van valami erény vagy
dicséret. (Ésa. 55,9. Róm. 12,2. Fil. 4,8)
Drága Jézusom, hatalmat vettem az elmém felett. Mint
Fõpapom, a kezedbe adom azt, hintsd meg az elmémet a
szent vérrel, és Te elevenítsd meg az elmémet. Add
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nekem a Te gondolataidat, mert én azokat a magasabb
gondolatokat akarom gondolni, amik a Te gondolataid.
Nyisd meg az én elmémet, lehelj rá a Szent Szellemed által,
hogy megérthessem az Írásokat. Felajánlom neked az
elmémet, használd az elmémet, gondold a Te gondolataidat az én elmémen keresztül. Olvaszd bele az én
elmémet a Tiédbe. Drága Jézusom, hadd forrjon össze
az én elmém a Tiéddel, hogy a Te gondolataidat gondolhassam mindenkor, éjjel és nappal. (Luk. 24,27. 31.)
A felettem uralkodó jókegyelmedbõl az elmémmel a Szellem
gondolatait gondolom, mely élet és békesség. Hálát
adok neked, Mennyei Atyám, hogy ebben segítségemre siet
a drága Szent Szellem, mert Õ szól hozzám, és azokat
szólja, amiket hall, és a bekövetkezendõket megjelenti
nekem. Õ mindenre megtanít engem, és eszembe juttatja
mindenkor a Te Igédet. (Róm. 8,6. Ján. 16,13. 14,26)

A szellemem szemeinek megparancsolom, hogy lehulljon
róluk a lepel, Jézus nevében, és lássanak. A szellemem
füleinek megparancsolom, hogy megnyíljanak és halljanak. Így teljes betekintést kapok, Istenem, a Te útjaidba,
a Te szándékaidba, ter veidbe, gondolataidba és akaratodba. Örvendezik a szívem, és áldalak, mily drágák
nékem a Te gondolataid, oh, Istenem. Mily nagy azoknak
summája. Atyám, csak Te vagy minden gondolatom. Ámen.
(Zsolt. 139,17.)
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URAM, A TE NEVED

KIÖNTÖTT DRÁGA KENET

Jézus, Há Mesiáh, Dávid Gyökere, Ága;
a Te nevedrõl vallást tevõ 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 Izraelbõl, Messiás Fejedelem.
Aki Volt, aki Van, aki Eljövendõ,
Isten Teremtésének Kezdete,
Igazi Világosság, Világ Világossága, Élet Világossága,
Vesszõszál Isai törzsökébõl, Oroszlán Júda nemzetségébõl,
Békesség Fejedelme, Isten Dicsõségének
Visszatükrözõdése.
az Úr Csemetéje, az Úr plántálásának Vesszõszála,
Sáron Rózsája, Völgyek Lilioma,
Igaz Szolga, Fájdalmak Férfija, Betegség Ismerõje,
Bûnösökért Közbenjáró, Názáreti Jézus, Üdvözítõ,
Megváltó, Megmentõ, Megtartó, Izrael Szentje, Isten Igéje.
Kútfõ és Szegletkõ, Csodálatos, Tanácsos,
Hatalmas Isten, Örökkévalóság Atyja,
Békesség Fejedelme, Élõ Ige, Népek Zászlaja,
Isten Bölcsességének Kezdete, Úr Krisztus, Dicsõség Ura.
Isten Báránya, Embernek Fia,
Osztályrészünk és Poharunk, Megtestesült Ige,
Isten Egyszülött Fia, Szerelmetes Fiú,
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Isten Gyönyörûsége, Igazi Szõlõtõ,
Elsõ Zsenge, Isten Szentje, Dicsõség Reménysége,
Ragyogó Hajnalcsillag,

Világ alapítása elõtt Létezõ,
Hibátlan és Szeplõtlen Bárány,
Isten elvégezett akaratából Halálra Adatott,
Töviskoronával Megkoronázott, Keresztre Feszített,
Megöletett Bárány, Váltság az Õ Vére által.

Elsõszülött a Halálból, Feltámadt Úr, Szabadító,
Gyógyító Ige, Életnek Fejedelme, Hitünk Fejedelme,
Hitünk Szerzõje és Bevégzõje, Mester, Isten Teljessége,
a Gyülekezet Feje, Jó Pásztor, Juhoknak Nagy Pásztora,
Világmindenség Ura.
Élet Kenyere, az Igazi Mennyei Manna,
Megszentelõ, Várva várt Võlegény,
Közbenjáró és Szószóló, Ember Jézus Krisztus,
Örökkévaló Fõpap, Isten Jobbjára Magasztaltatott,
Megdicsõült Király, Királyok Királya, Uraknak Ura,
Dicsõség Királya.

Üdvösségem Kõsziklája,
Út, Igazság és Élet; Kezdet és Vég;
Tanács és Valóság; Eszesség és Erõ; Alfa és Omega;
Isten Beteljesített Ígérete, Hû Szolga;
Igen és Ámen.
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SZENTELTESSÉK

MEG A

TE

NEVED

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensõm az Õ szent nevét.
(Zs olt. 103,1.) Dicsérem az Úr nevét, áldott legyen az Úr neve
örökké. Napkelettõl fogva napnyugatig dicsértessék az Úr
neve! (Zs olt. 113,1–3.)
Szenteltessék meg a Te neved Elohim, mennynek és földnek Teremtõje, aki a kezdetektõl fogva vagy. (1Móz. 1,1.) Minden a Te kezed munkáját dicséri, áldott legyen a Te neved
örökké. Áldottja vagyok az Úrnak, aki dicsõséggel és tisztességgel koronázott meg engem. (Zs olt. 113,2. 8,5. 115,15.) A hatalom és erõ Istene vagy.
Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved El Shaddai, az áldások Mindenható Istene. (1Móz. 17,1.) Te vagy az Isten, aki több, mint
elegendõ. Te vagy a pajzsom, minden szükségemet betöltöd,
Te vagy a bõség Istene. (1Móz. 15,1.) Áldott legyen az Isten,
és az én Uram, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott
engem minden szellemi áldással a mennyekbõl a Krisztusban. (Ef. 1,3.)
Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Adonáj; az egész föld
Urának neveztetel. (J ózs . 3,11. 13.) Te vagy a mindig és mindenhol jelenlevõ teljesség, Jézusban kinyilatkoztatott Istenség. Az Atya egyszülöttjének dicsõsége, a megtestesült Ige:
Jézus, aki teljes vagy kegyelemmel és igazsággal. A Te teljességedbõl vettem kegyelmet a kegyelemre. (J án. 1,14. 16.)
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Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Jire, a Gondviselés
Istene; aki látod minden szükségemet, és betöltöd azokat
a Te gazdagságod szerint dicsõségesen a Krisztus Jézusban. Te gondoskodsz rólam. (1Móz. 22,14. Fil. 4,9.) Nem szûkölködöm a kegyelmi ajándékokban, mivelhogy mindenben
meggazdagodtam Õbenne, minden beszédben és minden
ismeretben. (1Kor. 1,5. 7.)
Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Raffa, az Úr az én gyógyítóm. (2Móz. 15,26.) Megbocsátottad minden bûnömet, és
meggyógyítottad minden betegségemet. (Zs olt. 103,3.) Jézus
a maga testében felvitte bûneimet a fára, így meghaltam a
bûnnek és az igazságnak élek. Jézus sebeivel gyógyultam
meg. (1Pé t. 2,24.)
Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Nisszi, az Úr az
én zászlóm; aki hadakozik helyettem és gyõzelemre visz.
(2Móz. 17,15.) Az Úr szerelme gyõzelmi zászlóként lobog
felettem. (Én. 2,4.) Hála pedig az Istennek, aki mindenkor
diadalra vezet engem a Krisztusban, és az Õ ismeretének
illatát minden helyen megjelenti általam. (2Kor. 2,14.) Gyõztes
vagyok a Bárány vére és a bizonyságtételem beszéde által.
(J e l. 12,11.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved.
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Szenteltessék meg a Te neved Jahve M’Kaddesh, az Úr,
aki megszentel engem. (3Móz. 20,8.) Én az Istentõl vagyok
a Krisztus Jézusban, aki szentségül lett nekem. (1Kor. 1,30.)
Magasztallak Uram, mert megszenteltél engem a Te igazságoddal. (J án. 17,17.)
Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Salom, a békesség
Istene. Jézus az Õ békességét adta nekem. Jézus békességet szerzett nekem az Õ keresztjének vére által, az én
békességem büntetése volt Rajta. Ezért nem nyugtalankodik a szívem, és nem félek. (Bir. 6,24. J án. 14,27. Kol. 1,20. És a. 53,5.)
Istennek minden értelmet felülhaladó békessége megõrzi
szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,7.) Maga
pedig a békesség Istene megszentel engem mindenestõl;
és feddhetetlenül megõrzi a szellemem, a lelkem és a testem
az én Uram Jézus Krisztus eljövetelére. (1The s s . 5,23.)
Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Cidkénu, az Úr az én
Megigazulásom. (Jer. 23,6.) Köszönöm Neked Istenem, hogy
Jézust, aki bûnt nem ismert, bûnné tetted értem, így én
a Te igazságod lettem Jézusban. (2Kor. 5,21.) Megigazultam
ingyen a Te kegyelmedbõl a Krisztus Jézusban 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,
szenteltessék meg a Te neved.
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Szenteltessék meg a Te neved Jahve Roi; az Úr az én pásztorom, ezért nem szûkölködöm. Füves legelõkön nyugtatsz
engem és csendes vizekhez terelgetsz engem. Lelkemet megvidámítod, a megigazultság ösvényein vezetsz engem a Te
nevedért. (Zsolt. 23,1–3.) Jézus a Jó Pásztor, aki az életét adta
értem, hogy életem legyen és bõségben éljek. (Ján. 10,10–11.)
Én meghallom a Jó Pásztor hangját, és az ellenség hangjára
nem figyelek. (Ján. 10,27. 5.)

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved.

Szenteltessék meg a Te neved Jahve Samma, az Úr ott van.
(Ezé k. 48,35.) Te velem vagy minden napon a világ végezetéig
(Mát. 28,20.), soha nem hagysz el, és el nem távozol tõlem.
(Zsid. 13,5.) Te így szólsz hozzám: Ne félj, mert én veled
vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, 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 elõtted megyek, én leszek teveled; el nem
maradok tõled, sem el nem hagylak; 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 szövetségérõl, amely felõl megesküdt az Úr. (5Móz. 4,31.)
Köszönöm Atyám az örök hûségedet Jézus nevében.

Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
szenteltessék meg a Te neved. Ámen.

152

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, féltõ szerelmed gerjedez, mint a tûz. (Zs olt. 79,5.)

Uram, Te elégítesz meg engem minden idõben, a Te szerelmedben gyönyörködöm szüntelen. (Pé ld. 5,19.)

Csókolj meg engem a Te szájadnak csókjaival, mer t a
Te szerelmeid jobbak a bornál. A Te drága keneteid jók
illatozásra; 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 kívánok ülni; és a Te gyümölcsöd gyönyörûséges 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.)

Vár ván vártalak Uram, és Te hozzám hajoltál, és meghallgattad kiáltásomat. És sziklára állítottad fel lábamat,
megerõsítetted lépteimet. És új éneket adtál számba, az én
Istenem dicséretét. (Zsolt. 40,1–3.)

Uram, a kõsziklának hasadékában, a magas kõszálnak rejtekében, mutasd meg nékem a Te orcádat, hadd halljam a Te
szódat; mert a Te szód gyönyörûséges, és a Te tekinteted
ékes! Az én szerelmesem 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
keneteidnek illatja minden fûszerillatnál! (Én. 4,10.)
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Én szerelmesem, kerteknek forrása, élõ vizeknek kútfeje
vagy Te. Serkenj fel északi szél, és jöjj el déli szél, fújj az én
kertemre, folyjanak annak drága illatú fûszerei, jöjjön el az
én szerelmesem az Õ kertjébe, és egye annak drágalátos
gyümölcsét. (Én. 4,15–16.)
Az én szerelmesem beszédén megindult az én lelkem,
és az én bensõ részeim megindulának Õrajta. (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. Mindenestõl szép vagy én mátkám, és semmi
szeplõ nincs benned. Erõ és ékesség a te ruhád, és a te
szépséged tökéletes az Úr ékességei által, amelyeket
reád tett. (Én. 5,2. 4,7. Ezé k. 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 Õ! Én szerelmesem, menjünk ki a
mezõre, felkelvén, menjünk ki a szõlõkbe, ott közlöm az én
szerelmemet veled. A mi ajtónk elõtt 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 erõs a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tûznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet; a folyóvizek sem boríthatnák 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 féltõ
szerelem eméssze az én szívemet. (Én. 3,5. 8,4. Zs olt. 69,9.)
154

Az én szõlõmre, 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 bensõmben Téged keres, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön,
igazságot tanulnak a föld lakosai. (És a. 26,9.)

Néped iránt való buzgó szerelmedet látni fogják és megszégyenülnek; tûz emészti meg ellenségeidet. (És a. 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.
(És a. 63,9.)

Tekints alá az égbõl, és nézz le reám szentséged és dicsõséged hajlékából. Buzgó szerelmed és hatalmad, szívednek
dobogása és irgalmad mindenkor legyenek felettem. (És a.
63,15.)

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

Hazahozlak és megkegyelmezek néked, s féltõ szerelemre
gyulladok szent nevemért, visszahozlak téged és egybegyûjtlek téged az ellenség földjérõl, és megszentelem magamat benned sok nép szeme láttára. Egybegyûjtlek téged
földeden, és többé el nem rejtem orcámat tõled, mivelhogy
kiöntöttem Szellememet házadra. (Ezé k. 39,25. 27–29.)
Az Úr, az én Istenem közöttem van; hatalmas, Õ a Megváltó,
örül énrajtam örömmel, hallgat az Õ szerelmében, énekléssel örvendez nékem. (Sof. 3,17.)
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Isten örök szerelmese vagyok, hivatalos szentje, kegyelem nékem és békesség Istentõl, az én Atyámtól, és az Úr
Jézus Krisztustól. (Róm. 1,7.)

Isten az énhozzám való szerelmét abban mutatta meg,
hogy mikor még bûnös voltam, Krisztus Jézus érettem meghalt. (Róm. 5,8.)
Az Istennek szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent
Szellem által, aki adatott nékem. (Róm. 5,5.)

Krisztusnak szerelme szorongat engem Isten dolgainak
megcselekedésére. (2Kor. 5,14.)

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

Az én Istenem, gazdag lévén irgalmasságban, az Õ nagy
szerelmébõl, amellyel engem szeretett, engem, ki meg
voltam halva a vétkek miatt, Isten megelevenített együtt a
Krisztussal, és Vele együtt feltámasztott és Vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: hogy megmutassa
a következendõ idõkben az Õ kegyelmének felséges gazdagságát, hozzám való jóságából, a Krisztus Jézusban. (Ef. 2,4–7.)
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GYÖNYÖRKÖDÖM

SZÉPSÉGÉBEN AZ

AZ

ÚRNAK

Õ TEMPLOMÁBAN

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

Hálát adok Neked, Uram, mert meghallgatod esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok Hozzád, és mikor felemelem
kezeimet a Te szentséged lakhelye felé. (Zs olt. 28,2.)

Uram, szeretem a Te házadban való lakozást, és a Te
dicsõséged hajlékának helyét. (Zs olt. 26,8.)

Vidámítsd meg a Te szolgád lelkét, mert hozzád emelem
fel, Uram, lelkemet. (Zs olt. 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
szentélyben, szemlélvén a Te hatalmadat és dicsõségedet. (Zs olt. 63,1–2.)

Mily szerelmetesek a Te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Kívánkozik, sõt emésztõdik lelkem Uram, a Te tornácaid után;
szívem és testem ujjongnak az élõ Istenhez. Áldottak,
akik lakoznak a Te házadban, dicsérhetnek Téged szüntelen!
Áldott ember az, akinek Te vagy erõssége, és a Te ösvényeid
vannak szívében. (Zs olt. 84,1–2. 4–5.)

Tisztesség és fenség van elõtted, erõ és ékesség a Te
szentélyedben. Adjatok az Úrnak dicsõséget, hajoljatok
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meg az Úr elõtt szent ékességben; rettegjen elõtte az
egész föld! (Zs olt. 96,6–7. 9.)

Menjetek be az Õ kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat Néki, áldjátok az Õ nevét!
(Zs olt. 100,4.)

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

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

Mikor még nyelvemen sincs a szó, Te már egészen érted azt,
Uram. (Zs olt. 139,4.) Mielõtt kiáltok, Te már felelsz nekem,
én még beszélek, és Te már meghallgattad azt. (És a. 65,24.)

Magasztallak Téged teljes szívembõl; énekkel áldalak,
a szent templomod felé hajolok, és magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztalád a Te Igédet. Mikor kiáltottam,
meghallgattál engem, bátorítottál engem, lelkemben erõ
támadt. (Zs olt. 138,1–3.)

Kitárom feléd kezeimet; lelkem, mint a szomjú föld, úgy
eped utánad. Add, hogy korán reggel halljam irgalmasságodat, mert benned bízom! Mutasd meg nékem az
utat, melyen járjak, 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, teljes öröm van Tenálad, a Te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké. (Zs olt. 16,11.) Megjelentetted nekem
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az életnek útjait; betöltesz engem örömmel a Te orcád
elõtt. (Csel. 2,28.) Az Úr betölti számat nevetéssel, és ajkaimat
örömteli kiáltással. (J ób 8,21.)
Gondolkodom, mígnem bementem az Isten szentélyébe:
megértettem az õ végüket. (Zs olt. 73,17.)

Meghallom, mit mond az Úr Isten! Békességet szól az
Õ népének és szentjeinek, és nem engedi, hogy visszatérjenek a bolondságra. (Zs olt. 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 vesszõszála vagy, kezeim munkája az én
dicsõségemre. Örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörûséggé nemzetségrõl nemzetségre. Adok néked ékességet
a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsõségnek palástját a csüggedt szellem helyett. Fejedelmeddé
teszem a békességet, és elõjáróddá az igazságot, az
üdvösséget hívod kõfalaidnak, és kapuidnak a dicséretet. Mindezt bizony meglátod és ragyogsz majd örömtõl, és
remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne; és hozzád jön a népek gazdagsága, mert dicsõségem
házát megdicsõítem. (És a. 60,5. 7. 15. 17–19. 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. (Zs olt. 150,1–2.)
Dicsérem az Úrnak nevét, mert az Õ neve dicsõ egyedül; az Õ dicsõsége égre-földre kihat! Dicsérem az Urat!
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Új éneket éneklek az Úrnak, az Õ dicséretét a szentek
gyülekezetében. (Zs olt. 148,13. 149,1.)

Atyám, áldásokkal, dicséretekkel és hálaadásokkal;
teljes bizodalommal járulok a kegyelmed királyi trónjához, hogy irgalmasságot nyerjek és kegyelmet találjak;
a szükség idején segítséget kapjak, hogy örökké áldhassalak és dicsõíthesselek Téged a szent vér oltalmáért
az életemben. Ámen! (Zs id. 4,16.)

Atyám, hálát adok Neked, hogy megigazultságban nézhetem a Te orcádat, megelégszem a Te gyönyörûséges
ábrázatoddal, midõn felserkenek. Uram, Istenem, gyönyörködöm Benned! Szeretlek Uram, én erõsségem!
Uram, Te vagy az én Kõsziklám, váram és Szabadítóm!
Uram, Te vagy az én Istenem! Uram, Te vagy az én erõsségem, Tebenned bízom én! Te vagy az én pajzsom,
Te vagy az én üdvösségem szar va! Uram, Te vagy az én
menedékem és oltalmam! Te vagy az én örökségem!
Te vagy az én örök életem! Uram, Te vagy az én gyógyulásom! Minden forrásaim Tebenned vannak, Uram!
Minden örömöm forrása csak Te vagy egyedül! Te vagy
az én szabadulásom és üdvösségem, örökké hûséges
Istenem! Magasztalom a Te hûséges voltodat, mely oly
bizonyos, mint a mennyben lévõ szent bizonyság. Ámen.
(Zs olt. 17,15. 18,1–2. 87,7. 89,37.)
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AMINT Õ

VAN, ÚGY VAGYOK ÉN IS E VILÁGBAN

(Felöltözötten, az Úr Jézus kötelékében)

Az Úr Jézus bölcsessége
az én bölcsességem.
Az Úr Jézus értelme
az én értelmem.

Az Úr Jézus tanácsa
az én vezetésem.

Az Úr Jézus hatalma
az én uralkodásom.

Az Úr Jézus ismerete
az én drága kincsem és örök életem.
Az Úr Jézus félelme
az én ellenségeim megrettentése.
Az Úr Jézus kijelentése
az én megértésem.
Az Úr Jézus szentsége
az én szentségem.

Az Úr Jézus tisztasága és szeplõtelensége
az én szeplõtelenségem.

Az Úr Jézus szerelme
az örök tûz a szívemben.
Az Úr Jézus gondolatai
az én gondolataim.

Az Úr Jézus útjai
az én útjaim.

Az Úr Jézus békessége
az én békességem.
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Az Úr Jézus szépsége
az én szépségem.

Az Úr Jézus dicsõsége
az én világosságom.

Az Úr Jézus irgalma
az én megváltásom.

Az Úr Jézus igazsága
az én megigazultságom.

Az Úr Jézus élete
az én örök életem.

Az Úr Jézus akaratának megcselekedése
az én eledelem.
Az Úr Jézus öröme
az én erõsségem.

Az Úr Jézus gazdagsága
az én örökségem.

Az Úr Jézus gondviselése
az én biztonságom.

Az Úr Jézus mindenható jobbja
az én szabadításom.
Az Úr Jézus Igéje
az én megvallásom.

Az Úr Jézus vére
az én váltságom.

Az Úr Jézus sebei
az én gyógyulásom.

Az Úr Jézus testének tagja vagyok,
az Õ testébõl és az Õ csontjaiból való.
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Az Úr Jézus testébõl való
tökéletesen egészséges test vagyok.

Az Úr Jézus csontjaiból való
tökéletesen egészséges csontozat vagyok.

Az Úr Jézus ereibõl való
tökéletesen egészséges érrendszer vagyok.

Ahogy Jézus ereiben Isten dicsõsége,
úgy kering az egészséges vér az én ereimben.
Tetõtõl talpig olyan vagyok,
mint az Úr Jézus Krisztus, mert

a szellememre felöltöm az Abbát,
a szellemem Atyját,

a lelkemre felöltöm a drága Szent Szellemet,
a lelkem vezetõjét és vigasztalóját

a testemre felöltöm a Fõpap és Király
Úr Jézus Krisztust, aki a megvallásaim Fõpapja
hitem szerzõje és dicsõséges bevégzõje
az elmémre felöltöm a Krisztus elméjét
az indulataimra felöltöm a Krisztus indulatát
az akaratomra felöltöm a Krisztus akaratát.

A

KÖTÉS HATALMÁVAL

A gondolataimat összekötöm
az Úr Jézus gondolataival;
Az útjaimat összekötöm
az Úr Jézus útjaival;

Az akaratomat összekötöm
az Úr Jézus akaratával;
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Testem gyógyulásra rendelt
minden sejtjét és szer vét összekötöm
az Úr Jézus szent sebeivel,
amit Isten akaratából és rendelésébõl
az Úr Jézus az én gyógyulásomra szenvedett el;

Hogy minden cselekedetem
Isten dicsõségére legyen,
minden utamon áldott legyek
és áldás lehessek.

Az Úr Jézus keze
az én kézrátételem, így
a vakok látnak, a süketek hallanak
a sánták járnak, a halottak feltámadnak
és Isten Királysága hirdettetik széles e világban;

Mert amint Õ van a mennyben az Atya jobbján
úgy vagyok én is itt e világban.

Isten dicsõsége a Krisztus arcán
az én örök világosságom és kiragyogásom.

Az Úr ékességében és dicsõségében haladok elõre
diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért,
és rettenetesre és hatalmasra tanít meg engem
az Úr Jézus jobb keze.
Ámen!
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HATALMI

IMA

AZ ANTISZEMITIZMUS SZELLEME ELLEN

Drága mennyei Atyám, Jézus nevében jövök a kegyelmed
királyi trónja elé, hogy irgalmat nyerjek és kegyelmet
találjak a zsidóüldözésekre az országban, és a szükség
idején segítséget kapjak. (Zsid. 4,16.)
Felemelem a trónod elé az élõ és ható és mindenható
Igédet, és mindazokat a népeket, szervezeteket, pártokat és
személyeket, akik üldözik a Te választott népedet. (Zsid. 4,12. 16.)

Tudom, hogy gondod van a Te Igédre, és örömmel és
dicsõséggel beteljesíted azt. Ha a Te Igédet a szívemben
és a számban hordozom, és forgatom, mint Isten kardját, amely minden kétélû fegyvernél élesebb, Te örömmel
hallgatsz engem, és nagy gyorsasággal megválaszolod
az imámat, és meg is cselekszed azt. (Jer. 1,12. Róm. 10,8. Zsid. 4,12.)

Atyám, Te így szóltál Ábrahámra és az õ magvára nézve:
Nagy nemzetté teszlek és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom
azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak tebenned a föld minden
nemzetségei. Vérben esküdtél meg erre, és a szent vérrel
pecsételted el. (1Móz. 12,2. 3.)
Ennek megfelelõen, akik üldözik és átkozzák a Te népedet,
átok alá kerülnek, mert az ok nélkül mondott átok visszaszáll annak fejére, aki küldte. Atyám, kérem, nyíljon meg
azoknak szeme, akik tudatlanságból vagy engedetlenségbõl
így cselekednek. (Péld. 26,2.)

A Krisztus Testének tagjaként felemeltettem a hatalomnak arra a helyére, ahol magasan felette trónolok
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és uralkodom Krisztussal minden fejedelemség és
hatalmasság és erõ és uraság és minden név fölött, amely
neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendõben is,
így az antiszemitizmus szelleme felett is. Tudván, hogy
nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének
világbírói ellen, és a gonoszság szellemei ellen, melyek
a magasságban vannak. Mivel mindezek az erõk Krisztus
Testének lábai alá vettettek, ezért most Jézus nevében
hatalmat veszek a fejedelemségek, hatalmasságok, ez
élet sötétsége világbírói és a gonoszság szellemei felett,
melyek a magasságban vannak, és megtiltom nekik,
hogy az antiszemitizmust szítsák és munkálják az
országban. Megtiltom, hogy átkot hozzanak az országra,
Jézus nevében.

Ezen felül megparancsolom mindezen erõknek, hogy hagyjanak fel jelenleg folyó munkálkodásaikkal, engedjék
el a foglyaikat, akiken keresztül eddig megnyilvánultak és
távozzanak el az országból, és többé vissza ne térjenek.
A sötétségnek mindezen ereje távozzon el az országból,
és legyen igei világosság, Jézus nevében! A sátán foglyait,
akiket eddig ebben a gonosz munkában felhasznált, kihívom
a sötétségbõl a világosságra, és felszólítom õket, hogy térjenek meg és üdvözüljenek, Jézus nevében. Így beteljesedik
azon írás is, miszerint: akik sötétségben ülnek, látnak
nagy világosságot, Atyám a Te jóságodból és kegyelmedbõl,
Jézus nevében. (Ef. 1,20. 21. 6,12. Mát. 4,16.)

Az antiszemitizmus magját, melegágyát és növekményeit elátkozom az ország földjében, az a gyökeréig
kiszárad, és így gyümölcsöt nem teremhet, az országra
átkot nem hozhat, Jézus nevében. (Márk 11,23.)
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Az engedetlenekre és kevélyekre pedig szálljon a Te
rettentésed és haragod tüze, hogy megtanulják, hogy
Te vagy Ábrahám, Izsák, Jákób és Izrael Istene, és Te vagy
a bosszúállás Istene, és ahogy szóltál, úgy kezedet kinyújtván, meg is cselekszed azt. (Róm. 12,19.)

A remegõ szívûeknek, az üldözött népednek pedig így
szólok: Legyetek erõsek, ne féljetek! Ímé, Istenetek
bosszúra jön, az Isten, aki megfizet, Õ jön és megszabadít
titeket! (Ésa. 35,4.)

Perelj, Uram, a Te néped ellen perlõkkel, harcolj
az ellenük harcolókkal. Ragadj Uram, pajzsot és vértet,
és kelj fel a Te néped segítségére. Szegezz dárdát
és rekeszd el üldözõik útját, és bátorítsd a Te népedet.
Uram, Te vagy a Te néped üdvössége. Szégyen, gyalázat
érje azokat, akik a Te néped életére törnek, vettessenek
hátra és piruljanak, nyíltan szégyenüljenek meg, akik
a vesztüket akarják. Legyenek olyanok, mint a polyva a szél
elõtt, az Úrnak hatalmas erejû angyala szórja szét õket.
Legyen útjuk sötét, csuszamlós, és az Úrnak angyala ûzze
õket. Mert ok nélkül üldözik a Te választott népedet, forduljon vissza a fejükre az õ gonoszságuk. Én pedig vigadok
az Úrban, ör vendezve a Te szabadításodban. Ki hasonló
hozzád, Uram? Aki hatalmas kézzel megszabadítod
a nyomorultat a nála erõsebbtõl, a szegényt és szûkölködõt
az õt kirablótól. (Zsolt. 35,1–6.)

Hálát adok Neked a nagy gyülekezetben, az erõs nép
között dicsérlek Téged, hogy az antiszemitizmus szelleme
eltávozott az országból, mert hatalmat vettem a szellemi
erejük felett a Jézus nevében. Az Ige növekedik és hatalmat vesz az országban az emberek életében, a szíveket
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pedig betölti a Te üdvösséged, a Te szereteted és a Te
szabadításod öröme, mindörökké. Ámen. (Zsolt. 35,18.)

Tisztán, sõt szinte Istenbõl szólok az Isten elõtt a Krisztusban: Magyarország népe áldja Izrael Istenét, és áldja
Isten választott népét, ezért Isten is áldást parancsol
az országunkra és az itt élõ népekre, Jézus nevében.
(2Kor. 2,17. 1Móz. 12,3.)

Angyalok, menjetek, és az elhangzott Igét cselekedjétek
meg, Jézus nevében. (Zsolt. 103,20.)
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IMA

VIGASZTALÁSÉRT,

HA A CSALÁDBAN HALÁLESET TÖRTÉNT

Atyám, köszönjük, hogy olyan Fõpapunk van, aki megérti
szívünk bánatát és együtt érez velünk a gyász idején. Ezért
bátran és bizalommal lépek a kegyelem királyi trónja elé,
hogy … (neve) vigasztalást kapjon, irgalmasságot nyerjen és
kegyelmet találjon, segítségül minden szükségére, alkalmas
idõben. (Zs id. 4,15–16.) Atyám, köszönöm Neked, hogy … (neve)
vigasztalást vesz és szívében nincs szomorúság, nem bánkódik, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük, mert õ
hiszi: úgy, ahogy Jézus meghalt és feltámadt a halálból,
azonképpen az Isten is elõhozza azokat, akik elaludtak,
a Jézus által Õvele együtt. (1The s s . 4,13–14.)

Atyám, arra kérlek, vigasztald meg … (neve)-t az Igéd szerint:
„Áldottak, akik sírnak: mert õk megvigasztaltatnak.”
(Mát. 5,4.) Drága Jézus, Te azért jöttél, hogy a megtört szívûeket
meggyógyítsd. (Luk. 4,18.) Atyám, Jézus nevében vigasztald
meg … (neve)-t, mert Te szereted õt, örök vigasztalással és
jó reménységgel ajándékoztad meg õt a kegyelmedbõl. (2Thess.
2,16.) Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,
az irgalmasságnak Atyja és minden vigasztalásnak Istene.

Te megvigasztalod … (neve)-t minden nyomorúságában, szenvedésében és megpróbáltatásában, hogy õ is képes legyen
arra, hogy vigasztalást nyújtson azok számára, akik bajba
kerülnek, azzal a vigasztalással, amellyel Te vigasztalod õt.
(2Kor. 1,3–4.)

Köszönöm Atyám, hogy Te megvigasztalsz minden gyászolót.
A gyászolónak ékességet adsz a hamu helyett, örömnek
kenetét a gyász helyett, dicsõségnek palástját a csüggedt
szellem helyett. Hálával teljes szívvel köszönöm neked menynyei Atyám, Jézus nevében. (És a. 61,3.) Ámen.
169

E GYHÁZUNK

GONDOZÁSÁBAN MEGJELENT KIADVÁNYOK

BIBLIA

Szent Biblia – teljes Ó- és Újszövetség

7. REVIDEÁLT KIADÁS (2011) | kicis, 193x135 mm | 1270 o.
5. REVIDEÁLT KIADÁS (2009) | kicsi, 193x135 mm | 1270 o.
3. REVIDEÁLT KIADÁS (2002) | nagy, 244x170 mm | 1270 o.

JIM SANDERS MÛVEI

– akár több nyelven is –
(1) Alapvetõ tanítások a Bibliából | 3. KIADÁS (2003) | 122 o.
(2) Az Evangélium dióhéjban | 3. KIADÁS (2003) | 84 o.
NÉMET

NYELVEN IS KAPHATÓ!

(3) Gyermekek imakönyve | 2. KIADÁS (2003) | 39 o.
(4) Imádságok a Biblia alapján – 1. | 11. KIADÁS (2012) | 156 o.
ROMÁN, SZERB, SZLOVÁK

NYELVEKEN IS KAPHATÓ !

(5) Imádságok a Biblia alapján – 2. | 10. KIADÁS (2013) | 172 o.
ROMÁN, SZLOVÁK

NYELVEKEN IS KAPHATÓ !

(6) Imádságok a Biblia alapján – rövidített kiadás | 3. KIADÁS (2012) | 52 o.
(7) Hited megtartott téged | 3. KIADÁS (2001) | 135 o.
ROMÁN NYELVEN IS KAPHATÓ!

(8) Akinek sebeivel gyógyultatok meg | 2. KIADÁS (2008) | 200 o.
NÉMET, ROMÁN NYELVEKEN

IS KAPHATÓ !

(9) Ímé, eljövök hamar: Jelenések 1. | 2. KIADÁS (2003) | 135 o.
ROMÁN NYELVEN IS KAPHATÓ!

(10) Én vagyok az Alfa és az Omega: Jelenések 2. | 1. KIADÁS (1999) | 164 o.
(11) Amit tudni kell az imádságról | 1. KIADÁS (2003) | 195 o.

GORDON LINDSAY (1906-1973)

(1) Sátán, bukott angyalok és démonok

Satan, fallen angels and demons | 1. KIADÁS (2009) | 48 o.

Egyházunk gondozásában számtalan
KENNETH E. HAGIN, JOHN HAGEE és GORDON LINDSAY
könyv jelent meg magyar nyelven. Ezek aktuális listája
a www.ksze.org /Kiadványaink címszó alatt található.
INFORMÁCIÓ ÉS KÖNYVRENDELÉS
 +36 (1) 283 5092
 konyvek@krisztusszeretete-egyhaz.hu
 1461 Budapest, Pf. 174. „KÖNYVRENDELÉS” jeligével
 http://www.ksze.org
ROMÁN NYELVÛ KÖNYVEINKRÕL INFORMÁCIÓ
Nan Cristina
 +40 (746) 015 823, +40 (763) 199 363
 cristina_nan2009@yahoo.com

K ENNETH E. H AGIN (1917–2003)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

MÛVEI MAGYARUL

Mi a hit? What Faith is? | 5. KIADÁS (2009) | 48 o.
A hívõk hatalma The Believer’s Authority | 2. KIADÁS (2007) | 71 o.
Gyõzedelmes gyülekezet The Triumphant Church | 2. KIADÁS (2005) | 409 o.
A nõkérdés The Woman Question | 1. KIADÁS (1998) | 74 o.
El Shaddai El Shaddai | 2. KIADÁS (2005) | 54 o.
Megértés arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát
Understanding How to Fight the Good Fight of Faith | 3. KIADÁS (2009) | 144 o.

(7) Szeretet, az út a gyõzelemhez Love: The Way to Victory | 2. KIADÁS (2011) | 304 o.
(8) Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról
7 Things You Should Know About Divine Healing | 2. KIADÁS (2006) | 94 o.

(9) Hiszek a látomásokban I Believe in Visions | 2. KIADÁS (2011) | 144 o.
(10) Hitünk tápláléka napi adagokban  Tavasz
Faith Food Devotions for Spring | 3. KIADÁS (2009) | 100 o.

(11) Hitünk tápláléka napi adagokban  Nyár

Faith Food Devotions for Summer | 2. KIADÁS (2007) | 96 o.

(12) Hitünk tápláléka napi adagokban  Õsz

Faith Food Devotions for Autumn | 2. JAVÍTOTT KIADÁS (2008) | 96 o.

(13) Hitünk tápláléka napi adagokban  Tél
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Faith Food Devotions for Winter | 2. JAVÍTOTT KIADÁS (2008) | 97 o.

Helyes és helytelen gondolkodás Right and Wrong Thinking | 1. KIADÁS (2003) | 38 o.
A Szent Szellem ajándékai The Gifts of the Holy Spirit | 1. KIADÁS (2003) | 115 o.
Ter vek, célok, törekvések Plans, Purposes and Pursuits | 1. KIADÁS (2003) | 164 o.
A szellemi felnövekedés Growing Up, Spiritually | 1. KIADÁS (2004) | 140 o.
Házasság, válás és újraházasodás
Mariagge, Divorce & Remarriage | 1. KIADÁS (2004) | 164 o.

(19) A gyógyulás a miénk

Healing Belongs to Us | 1. KIADÁS (2004) | 38 o.

(20) Bibliai kulcsok az anyagi bõvölködéshez

Biblical Keys to Financial Prosperity | 1. KIADÁS (2004) | 155 o.

(21) Egyre növekvõ hit Exceedingly Growing Faith | 1. KIADÁS (2005) | 112 o.
(22) A Szent Szellem keresztség Baptism in the Holy Spirit | 1. KIADÁS (2005) | 99 o.
(23) Legyõzöttségbõl gyõzelembe
What to Do When Faith Seems Weak & Victory Lost? | 1. KIADÁS (2006) | 122 o.

(24) Megváltás a szegénységbõl, a betegségbõl és a szellemi halálból
Redeemed from Poverty, Sickness & Spiritual Death | 1. KIADÁS (2006) | 39 o.

(25) Hogyan szabadítsd fel a hitedet

How to turn your faith loose | 1. KIADÁS (2007) | 42 o.

(26) A szolgálati ajándékok

The Ministry Gifts | 1. KIADÁS (2008) | 146 o.

(27) A nyelvek titkai – a felsõházban történtek után
Tongues – Beyond the Upper Room | 1. KIADÁS (2008) | 298 o.

(28) Az Újjászületés

The New Birth | 1. KIADÁS (2009) | 28 o.

(29) Hogyan vezet Isten Szelleme

How you can be led by the Spirit of God | 1. KIADÁS (2010) | 154 o.

(30) Isten or vossága

God’s Medicine | 1. KIADÁS (2012) | 32 o.
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