
REGGELI CSALÁDI IMÁDSÁG

Drága mennyei Atyám, drága Jézusom és drága Szent Szellem! Jó reggelt
kívánunk!  Hálát adunk a vezetőinkért és a hatalmi pozícióban levőkért,  akik
felett kiárasztjuk Isten bölcsességét, hogy számunkra kedvező döntéseket hoz-
zanak! Köszönetet mondunk a mögöttünk levő éjszakáért, a kegyelmedért, az
oltalmadért, a felséges rejtekedért. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztusért, a ke-
reszt bevégzett művéért! Hálával teljes a szívünk a szent véráldozatért, az igaz
voltunkért,  az  örök  életünkért,  a  menny  erőforrásaiért,  amelyek  a  Szent
Szellem és az angyalok seregeinek szolgálata által nyilvánul meg. 

A hatalmi helyünkről, a győztesként feltámadt Jézus nevében, folyamatosan
ellenállunk neked ördög, a talpunk alatt tartunk örök vesztesként! S mi abban a
győzelemben járunk, amit Jézus megszerzett a számunkra. Mert Krisztusban hatal-
mat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk és a sötétségnek minden ere-
jén és semmi nem árthat nékünk! Hálát adunk Atyám a Te ígéretedért, mely sze-
rint a talpunk alatt tartott ellenséget nagy hamar megrontod, a Jézus nevében! 

Érvényre juttatjuk a szent vér hatalmát mindannyiunk felett és beburkolód-
zunk Isten dicsőségébe, hogy az ellenség számára láthatatlanok és elérhetet-
lenek legyünk a ragyogásod rejtekében! Meghintjük az ajtófélfáinkat — a tes-
tünk határait, a kezünk minden munkáját és a portánk bejáratait — a szent
vérrel,  így a felségterületünk kapuin csak a szövetséges felek léphetnek be.
Minden hazug tünetnek ellenállunk, tetőtől talpig, a Jézus nevében! Emlékez-
tetünk test (testrész, szerv) arra a dicsőséges pillanatra, amikor a megváltás
során  gyógyulást  nyertél  az  Írások  szerint,  ezért  hitben  szent  egészségnek
nevezünk és elvárjuk, hogy ebben az igazságban, az Igével összhangban is járj! 

Hálát adunk Atyám az imáink megválaszolásáért, a felséges rejtekedért. A
szent oltalmat, a szent védelmet valljuk meg magunk felett a Zsoltár 41., a
Zsoltár 91. és a tizedfizetők joga alapján, továbbá a szent vér hatalma alapján.
Megvalljuk,  hogy Te vagy az oltalmunk,  várunk,  Istenünk,  Tebenned bízunk,
mert Te vagy a Szabadítónk mindenkor,  minden helyzetben és minden terü-
leten.  Hálát  adunk  Atyám a  szolgáló  angyalokért,  akiket  mellénk  rendeltél,
hogy őrizzenek bennünket minden utunkon, akik kézen hordoznak minket, hogy
meg ne üssük lábunkat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járunk, megtapossuk
az  oroszlánkölyköt  és  a  sárkányt.  Így  szól  hozzánk  az  Úr:  „Mivelhogy  ra-
gaszkodnak hozzám, ezért megszabadítom őket, felmagasztalom őket, mert is-
merik az én nevemet. Segítségül hívnak engem, azért meghallgatom őket, velük
vagyok  háborúságukban,  megmentem  és  megdicsőítem  őket,  hosszú  élettel
elégítem meg őket és megmutatom nékik az én szabadításomat.” Ámen. És ez
megvan nekünk, mert mi ragaszkodóak vagyunk Hozzád! 

Előtted van édes Atyánk a mai napunk, köszönjük, hogy megszervezted azt
a legtökéletesebben, a Jézus nevében! A szent vér alá helyezzük minden utun-
kat, ügyünket és lépésünket az életünkben. A teendőinket a Te szent időzíté-
sedhez, terveidhez és céljaidhoz kötjük. Köszönjük Atyám, hogy foglalkozol a
hosszabb távú ügyekkel, az eléd helyezett dolgokkal, hogy mindenből a legtö-
kéletesebb megoldás jöhessen elő, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Imáinkat
megválaszoltnak,  megragadottnak  és  úton  levőnek  nevezzük  minden  egyes
esetben, mert Úrrá tettük Jézust az életünk minden területe felett!

Hálát adunk Atyám az elhívásunkért, a ránk bízott szolgálatokért, azok nö-
vekedéséért, a sátorunk kiszélesítéséért, a szolgálatunk beteljesedéséért a Te
terved  és  időzítésed  szerint.  Továbbra  is  útjelzőket,  útmutató  oszlopokat
rendelünk magunk mellé, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen lehes-
sünk és hatékony áldássá válhassunk. A Te tervedet beteljesedettnek nevezzük
az életünkben.  Testünket  felajánljuk élő  és  szent  áldozatul,  hogy  egész lé-
nyünkkel Téged szolgálhassunk, s Te minősíthess a szolgálatra. Megáldjuk Jézus
nevében mindazokat, akikkel együtt építhetjük a Te királyságodat, továbbá a
szent  kapcsokat,  amelyek  Tőled vannak.  Az  általad készített  újabb  szellemi
kötelékeket pedig előszólítjuk!

Hálát adunk Atyám az elhívásokért, a szolgálatokért, a szolgálótársakért, az
előjárókért,  a  hatalmi  pozíciókban  lévőkért,  a  szellemi  kapcsokért  és  köte-
lékekért. Megvalljuk felettük, továbbá Izrael felett, a szent néped felett, vala-
mint a nemzetközi  szolgálatok felett  a kijelentés,  bölcsesség és tisztánlátás
szellemét, a Szent Szellemed vezetését és kiigazító munkáját, valamint a szent
időzítést és a túlcsorduló ellátást, a Jézus nevében.

Megvalljuk továbbá Atyám a választottaid felett és az általad életre szólított
szolgálatok felett a növekedést, létszámban, szellemben és látogatottságban, a
Jézus nevében. Megvalljuk, hogy a legkisebb ezerre nő és az hatalmas sereggé
duzzad, mert lehullik a sötétség leple a szemekről és meglátják a Te dicsőséges
voltodat. Hozzád térnek, mert nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent
Szellemed vonzásának, a szolgáló angyalok invitálásának. Bejönnek a Te jelenlé-
tedbe, a Te királyságodba, ott maradnak és növekednek, a Jézus nevében! Ezt
vonatkoztatjuk a ránk bízott szolgálatokra, a helyi gyülekezetre, az internetes
szolgálatokra  és  a  szervezetünk  ügyeire,  tevékenységére,  a  Jézus  nevében!
Megvalljuk a Test szentjei felett, hogy hűséges tizedfizetők, ezen felül bőséges
adakozók, továbbá evangelizálók és tömeges emberhalászok, mert megértésük
van a szívükbe minderről és ennek a világosságában járnak! 

Megvalljuk  magunk,  szeretteink,  bárányaink  és  imáinkban  foglaltak  felett,
valamint a köpönyegünk alá tartozók felett, szolgáltatásaink és elöljáróink felett,
hogy együtt érjük meg az elragadtatást,  szent egészségben,  szent oltalomban,
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szent  védelemben,  bővölködésben  és  tiszta  krisztusi  elmével;  továbbá  a  Te
jelenlétedben,  amely  szeretettel,  örömmel  és  békességgel  teljes.  Megvalljuk
mindannyiunk felett, hogy közülünk senki nem szorul orvosi ellátásra, ápolásra az
elragadtatásig, a helyreállító és megtartó kegyelmed által, a Jézus nevében!

Hálát adunk Atyám a következő szintért, ahová felemelsz bennünket hitben,
anyagiakban  és  gyógyulás  területén.  Hálát  adunk  Atyám  a  hozzánk  illő
eledelért, a tiszta igei táplálékért, a Tőled származó szellemi kapcsokért, kö-
telékekért. Ezenfelül hálát adunk, hogy fejjé tétettünk és nem farokká, a ha-
talmasok közé ültettünk, továbbá kedvessé tétettünk az emberek előtt, mind
magunk, mind a szolgálataink, a Jézus nevében.

Köszönjük Úr Jézus  a megtört  testedet,  ami által  birtokolhatjuk a szent
egészséget! (1Pét. 2,24) Köszönjük Úr Jézus, hogy elhordoztad a bűnt, így az
ítélet  következménye  az  átok  nem bennünket  sújt,  hanem a  sötétség  biro-
dalmát! Megvalljuk, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye
megszabadított bennünket a bűn és a halál törvényétől. Hálát adunk Atyám a
bennünk  lakozó  Nagyobbért!  Köszönjük  Szent  Szellem a  folyamatosan  áradó
kenetet, a megőrző és a helyreállító őrjáratodat a testünk határain. Ennélfogva
a testünket naponta megújulónak nevezzük, a Jézus nevében!

Megvalljuk, hogy Krisztus értelme a miénk és a szükséges időben mindent
tudunk. Felöltjük az Úr Jézus Krisztust a maga tökéletességében és nem tápláljuk
a testet kívánságokra. Felöltjük a szellemi fegyverzetet,  amellyel  az ellenség
minden tüzes nyilát megoltjuk, a Jézus nevében! Megvalljuk, hogy a Nagyobb
lakik bennünk, aki megerősít és mindenkor győzelemre visz bennünket!

Az Úr a mi pásztorunk, nem szűkölködünk, mert füves legelőkön terelget és
túlcsorduló mértékben ellát bennünket a mi drága mennyei Atyánk. A Filippi
4,19  hatalmát  és  valóságát  valljuk  meg  mindannyiunk  felett,  így  ezen  Ige
alapján  minden  szükségünket  hitben  betöltöttnek  nevezzük,  dicsőségesen  a
Jézus Krisztusban, szellemi, lelki, fizikai és anyagi szinten egyaránt! 

Hálát adunk Atyám, hogy az ellátásunk forrásaként mellénk rendelted a világ
gazdagságát, a tenger kincsözönét, a gonoszok javait, az ábrahámi áldásokat, a
Krisztusban kapott szent örökséget, továbbá oszlopokat, támogatókat, adományo-
kat, pályázati- és egyéb lehetőségeket. És ezek nagy gyorsasággal hozzánk jönnek a
szent vér alatt, a szolgáló angyalok segítségével és a Szent Szellem ereje által, s mi
ebben járunk, mert ez az osztályrészünk, a Jézus nevében! 

Köszönjük Úr Jézus, hogy Te fogadod az elvetett magokat és azt megsoka-
sítva, bőséges aratásként visszajuttatod a vetők számára. Így hozzánk is, mert
mi is közéjük tartozunk! Emlékeztetünk ördög, hogy te a talpunk alatt vagy
hatástalanítva és ártalmatlanítva, ezért nem teheted a kezedet az életünkre.

Ennélfogva a javaink és a pénzünk felett szabad folyást és akadálymentes áram-
lást szólunk, a Jézus nevében! 

Köszönjük Atyám, hogy a Te szemeid a portáinkon függnek és megőrzöd a
haszondolgainkat  épségben.  Megdorgálod  érettünk  a  kártevőt,  így  a  földünk
nem veszti gyümölcsét. A felségterületünket és minden hozzánk tartozó dolgot
kártévőmentesnek nevezünk, a Jézus nevében! 

Megvalljuk mindhárom világ felé: a pénztárcánkat kifogyhatatlannak nevez-
zük, mert Te a hatalmas kegyelmed által folyamatosan megsokasítod a pénzün-
ket, amit túlcsordulónak és mindenre elegendőnek nevezünk, a Jézus nevében!
A számláinkat  határidőre  kifizetettnek  nevezzük,  mert  a  szükséges  összeg  a
kellő időben mindig a rendelkezésünkre áll a Te dicsőségedre. Az éléskamránkat
megteltnek nevezzük, a bevételeinket folyamatosan növekedőnek és túláradó-
nak nevezzük, Isten dicsőségére!

Az Úr szolgálatában álló autónkat teli tankúnak és üzemképesnek nevezzük,
minden  műszaki  berendezésünkkel  egyetemben,  amelyeket  megáldunk,
tökéletes működést parancsolunk felettük, továbbá a szent vér oltalmát erő-
sítjük meg felettük, a Jézus nevében! A számunkra készített bevételi forráso-
kat, munkalehetőségeket, szolgálati helyeket és az új ajtókat általunk elfoglalt-
nak és megszilárdítottnak nevezzük, a Jézus nevében!

Megvalljuk, hogy egyetlen ellenünk készített fegyver sem lesz jó szerencsés,
és minden gonosz nyelv, amely az Úr, a munkásai vagy gyermekei ellen irányul-
na, lerontatik és Isten rettentése árasztatik ki felettük, a Jézus nevében. Hálát
adunk Atyám, hogy Te a szentek életében mindenkor előhozod az igazságot,
mint a dél világosságát, a Jézus Krisztus szent nevében. 

Drága mennyei Atyám, a Veled való szövetség alapján megvalljuk, hogy Is-
ten hatalmasságának az ereje a mi erősségünk és Jézus Krisztus az Úr az éle-
tünk,  a  szolgálatunk,  a  munkánk  minden  területe  felett,  lakóhelyünk  és
szolgálati helyünk vezetői, ügyei és polgárai felett, valamint a környéken élők
felett, a Jézus nevében! Azonfelül a testünk épsége, tökéletes működése és a
hazug tünetek lerontása felett, a pénzügyi helyzetünk áttörése felett, a házas-
ságunk felett, gyermekeink és imáinkban foglaltak felett, továbbá a szolgála-
tunk és a köpönyegünk alá tartozók felett, a Jézus nevében! 

A mai napon is szeretetben és győzelemben járunk, abban a győzelemben,
amit Krisztus megszerzett a számunkra. A mai napon is elindulunk vetni és be-
gyűjteni, a Jézus Krisztus szent nevében! Ámen. 
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