IMATÉMÁK
Az év fő témája: Aratás
△ Imádkozzunk hálaadással – az Aratásért.
△ Imádkozzunk: „Jöjjön el a Te Királyságod! Legyen meg a Te akaratod,
ahogyan a Mennyben!” – az Aratás területén is.
△ Imádkozzunk, hogy bátor, aktív, kezdeményező, hitvalló hozzáállásra
bátorodjanak fel a keresztények – mint az Aratásban munkálkodók.
△ Kérjük az Aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Aratásba.
△ Imádkozzunk, hogy az egyéni és csoportos imádkozásokon túl minél több
helyen legyenek hitből fakadó testületi megvallások, kihirdetések, prófétai
kijelentések az egész országra vonatkozóan.
△ Imádkozzunk az országunk vezetőiért, hogy a magyar nép a juhok oldalára
kerüljön a nemzetek megítélése idején.
△ Imádkozzunk Magyarországért – az Aratásban sokan üdvösségre jussanak.
△ Imádkozzunk, hogy Magyarország más nemzetek számára is utat mutasson
a teremtettségünkből fakadó örökkévaló természetes erkölcsi, etikai értékek
melletti kiállásban, és különbségtevésekben, ezekről való törvénykezésben;
és ezek meg is maradjanak a társadalom minden területén.
△ Imádkozzunk a 2022-es választásokért.

Imádkozzunk hálaadással – az Aratásért
△

Személyes életünkért, családtagjainkért

△

Gyülekezeteinkért, a magyar Eklézsiáért

△

Az országunkért, az egész magyar nemzetért

△

A vezetőinkért – a gyülekezetben, az Eklézsiában, az önkormányzatokban, az országban
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Imádkozzunk: „Jöjjön el a Te Királyságod! Legyen meg a Te akaratod,
ahogyan a Mennyben!” – az Aratás területén is.
△

A személyes életünkben, a családtagjaink életében, a magyar Eklézsiában, az egész országban

△

Legyen oltalom és védelem az egész nemzeten (a Covid minden mutánsától; politikai és vallási
szinten egyaránt)

△

Hogy a magyar Eklézsia Isten uralmának az egész nemzetben való megvalósulásáért
munkálkodjon

△

Ennek előmozdítására szánjuk oda mindannyian magunkat

△

Az Úr érje el a célját a mostani események által (Isten utáni éhség és szomjúság növekedjen
az emberekben; az Eklézsiában erősödjön a tisztaság, szentség, elhívás és a Nagy Küldetés
betöltése)

△

Az emberekben ne a lázadás, ne a keserűség, hanem a megtérés jöjjön elő

△

Legyen a keresztényekben egy nagyobb elkötelezettség a tanítványi életre, az engedelmességre

△

A fogyasztói kereszténységből jöjjenek ki egyre többen és lépjenek be egy önzetlen, krisztusi
szolgálói lelkületbe

Imádkozzunk, hogy bátor, aktív, kezdeményező hitvalló hozzáállásra
bátorodjanak fel a keresztények – mint az Aratásban munkálkodók
△

Erősödjenek meg a krisztusi identitásukban a magyar keresztények

△

Legyünk Istent ismerő nép (Dániel 11:32 - „…Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.”)

△

A Szent Szellem kiáradásáért, betöltekezésekért (Apcsel 2:17 - „Azt mondja az Úr Isten: az utolsó
napokban kiárasztom Szellememet minden testre, és prófétálnak fiaitok és lányaitok, a fiatalok
látomásokat látnak, az öregek pedig álmokat álmodnak.”)

△

A Szent Szellem ajándékainak működéséért (nyelveken szólás, nyelvek magyarázása,
prófétálás, hit, gyógyítások, csodatevés, bölcsességnek beszéde, ismeretnek beszéde, szellemek
megkülönböztetése)

△

Lépjenek ki hittel és bátran a hívők, és történjenek jelek és csodák Jézus Krisztus nevében Isten
dicsőségére

△

A hitben, a hit-cselekedetekben, azaz engedelmességben való növekedésért

△

Egységért a családokban, a gyülekezetekben, a magyar Eklézsiában

Kérjük az Aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba
△

Az Evangélium hirdetése az emberek iránti krisztusi irgalomból és szeretetből fakadjon és ne a
gyülekezeteink növekedése motiváljon

△

Emeljen fel új szolgálati ajándékokat az Úr a magyar Eklézsiában (apostolok, próféták, tanítók,
pásztorok, evangélisták)

△

A fiatal szolgálókat fogadják el, támogassák, mentorálják, ismerjék el az idősebb generáció
tekintélyesei

△

Tudjunk együttmunkálkodni Isten angyalaival, angyali seregeivel és küldöttjeivel az Aratás
munkájának előmozdításában
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Imádkozzunk, hogy az egyéni és csoportos imádkozásokon túl
minél több helyen legyenek hitből fakadó testületi megvallások,
kihirdetések, prófétai kijelentések az egész országra vonatkozóan.
△

Egyre több személyes és online imaösszejövetel szerveződjön odaszánt imádkozókkal

△

Éljünk testületileg az oldás és kötés felelősségével és hatalmával

△

Legyenek az imacsoportok vezetés alatt, hogy egységes stratégiával álljunk ellene a gonosz
erőinek és kötözzük meg azokat; és egységes látással oldjuk meg, szabadítsuk fel Isten tervei
megvalósulásához a kijelentett forrásokat

△

Hirdessük ki testületileg Isten előre eltervezett céljait, akaratát, uralmát és hatalmát, hogy meg is
lássuk azok megvalósulását (Zsoltárok 33:9 - „Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt”)

Imádkozzunk az országunk vezetőiért, hogy a magyar nép a juhok
oldalára kerüljön a nemzetek megítélése idején.
△

Imádkozzunk a Miniszterelnökünkért, a miniszterelnök-helyettesekért, a Köztársasági
elnökünkért, a miniszterekért, az államtitkárokért, a tanácsosokért, a kormányon levő és
az ellenzékben levő képviselőkért is – istenfélelemért, Istenből fakadó természetfölötti
bölcsességért, oltalomért és védelemért

△

Legyenek a törvényhozás és törvénykezés szintjén is rögzítve a teremtettségünkből fakadó
értékeink (a biológiailag férfi a férfi, a biológiailag nő a nő; a házasság egy férfi és egy nő
kapcsolata; a család egy férfi-apa, egy nő-anya és a gyerekek; a fogantatás pillanatától ember az
ember – van szelleme, lelke és formálódó teste)

△

Az üldözött keresztényeket és üldözött zsidókat segítse, támogassa ez az ország (Azbej Tristan:
’Hungary Helps’)

Imádkozzunk Magyarországért – az Aratásban sokan üdvösségre
jussanak
△

Oltalom a vírusoktól, fertőzés esetén gyors és teljes felépülésekért

△

Ne legyen ellenségeskedés az oltottak és oltatlan között; vegyék fel az emberek a másikért való
felelősséget (védőoltások)

△

Szoruljon ki a félelem, a szorongás, és a kialakult helyzet miatti stresszt krisztusi módon, Isten
minden értelmet meghaladó békességével tudjuk kezelni, átélni

△

Az egészségügyért – a dolgozókért, az intézményekért; az erkölcsi és anyagi megbecsülésükért, a
megfelelő eszközökért, a megfelelő létszámért; oltalomért és védelemért

△

Az oktatásügyért – pedagógusokért, diákokért, szülőkért, megfelelő eszközökért, a pedagógusok
anyagi és társadalmi megbecsüléséért;

△

Nemzetközileg is színvonalas oktatásért – kiválóságok növekedjenek fel

△

Az alapellátás biztosításában, a közrend fenntartásában dolgozókért, intézményekért

△

A gender-ideológiák szoruljanak a társadalom perifériájára

△

A családnak és a több gyerek vállalásának legyen becsülete és tisztessége

△

Csökkenjen le a válások száma, növekedjen meg a házasságkötések száma

△

Csökkenjen le az abortuszok száma, növekedjen a születések száma

△

A média a valóságot, az igaz és jogos dolgokat közvetítse. Legyenek tele a médiacsatornák
reményteljes, jó hírekkel – az Isten Királysága evangéliumának híreivel.

△

A magyar gazdaság hosszú távú folyamatos erősödéséért
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Imádkozzunk, hogy Magyarország más nemzetek számára is utat
mutasson a teremtettségünkből fakadó örökkévaló természetes
erkölcsi, etikai értékek melletti kiállásban, és különbségtevésekben,
ezekről való törvénykezésben; és ezek meg is maradjanak a társadalom
minden területén.
△

Ismerje fel a magyar Eklézsia a szellemi törvénytelenségekkel szembeni kiállás felelősségét és
idejét, és mint az Igazság Oszlopa hallassa szavát, tartóztassa fel a (szellemi) törvénytelenség
áradatát

△

Adjon a Mindenható Istenünk oltalmat és védelmet, Istenből fakadó természetfölötti
bölcsességet az országunk vezetőinek a szomszédos országokkal, Európa országaival, a keleti és
a tengeren túli országokkal és vezetőivel való kapcsolataikban, tárgyalásaikban

△

Ne tudják sem elszigetelni, sem ellehetetleníteni az országunkat a korszellem internacionalista
úthengerlő ideológiáival

△

Tisztuljon ki a közélet a gyűlöletkeltésektől, a lázító és gyűlölködő hangadóktól, a korrupciótól –
nemzetközileg is

Imádkozzunk a 2022-es választásokért
△

Az emberek értékek alapján döntsenek és ne szimpátia alapján

△

Szoruljonak ki a választási kampányból a gyűlölködés és háborúságszerzések

△

Tudjanak és akarjanak a pártok örökkévaló értékek melletti érveléssel, pozitív módon
kampányolni

△

Az apolitikus emberek válasszák külön a politizálást a pártpolitizálástól, legyenek aktívak és
vállalják fel a voksolás lehetőségének felelősségét – menjenek el szavazni

△

Isten örökkévaló értékei mellett, az életvédelem mellett tegyék le a hívő keresztények a voksukat
(kiállás az abortusz, gender, család, LMBTQ, transzgenderizmus, eutanázia, stb.-vel szemben)

△

Csak olyan személyek, politikai erők kerüljenek kormányzási pozícióba, akik az ember
teremtettségéből fakadó értékeket a törvényekbe iktatják és kormányzásukkal törvényben is
tartják azokat

△

A 2022-es választások békességben történjen meg; a hazugságok lepleződjenek le; a pártok az
ország Isten szíve szerinti érdekeit nézzék és úgy munkálkodjanak
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További információ:
Facebook: /imabojt
Instagram: 21naposimabojt
Email: imabojt21@gmail.com

