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Apostoli imakulcs és prófétai ígéretek 
 

 

 1. Imádkozzunk Jézus szépségének kinyilatkoztatásáért, hogy Isten hatalma alatt 

járhassunk hivatásunkban és sorsunkban. 

“Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a 

kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy 

megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely 

övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.” (Ef 1,17-19) 

 

 

 2. Imádkozzunk a Lélek erejéért, hogy Jézus jelenléte legyen meg bennünk, megtapasztalva 

Isten szeretetét. 

“Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső 

emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a 

szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, 

a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és 

beteltek az Isten egész teljességével.” (Ef 3,16-19) 

 

 

3. Imádkozzunk azért, hogy Isten szeretetében bővelkedjünk és az Ő ismerete által az 

igazsághoz vezessen minket. 

“Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes 

tapasztalatban, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek 

Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, 

Isten dicsőségére és tiszteletére.” (Fil 1,9-11) 

 

 

4. Imádkozzunk, hogy megismerjük Isten akaratát, hogy gyümölcsözőek legyünk a 

szolgálatban, megerősödve, az Ő vele való intim kapcsolat által. 

“Amióta erről hallottunk, mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát 

teljesen ismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. Így majd az Úrhoz méltón éltek, 

egészen az ő tetszése szerint, minden jótettben gyümölcsöt hoztok, és Isten ismeretében 

gyarapodtok. Dicsőséges hatalmában szilárdítson meg titeket nagy erővel, hogy mindvégig 

kitartsatok és állhatatosak legyetek.” (Kol 1, 9-11) 

 

 

5. Imádkozzunk az Egyház egységéért, hogy természetfeletti öröm, béke és remény töltse be. 

Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint 

egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját. 

Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek 

erejével bővelkedjetek a reményben. (Róm 15,5;13) 

 

 

6. Imádkozzunk, hogy gazdagok lehessünk a Lélek ajándékaiban, különösen a tanítás és 

prófétai kinyilatkoztatás ajándékában. 

“Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is 

megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus 

megjelenését várjátok, aki mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, 

Jézus Krisztus napján.” (1 Kor 1,5-8) 
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7. Imádkozzunk a kegyelem kiáradásáért, hogy az Egyház egyre érettebb legyen, különösen 

a szeretet és szentség terén. 

„Buzgón imádkozunk éjjel-nappal, hogy újra láthassunk benneteket személyesen, és pótolhassuk 

hitetek hiányait. 11Isten, a mi Atyánk és Urunk, Jézus (Krisztus) vezesse hozzátok utunkat! 

12Titeket meg gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy 

mi is szeretünk titeket! 13Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok 

Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében!” 

(1 Tessz 3,10-13) 

 

 

8. Imádkozzunk, hogy méltón (felkészülten, lelkileg éretten) járjuk sorsunkat Istenben. 

“Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és 

tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitből fakadó tettekben. Így dicsőül meg Urunk, Jézus neve 

bennetek, és ti is őbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelméből.” 

(2Tessz 1,11-12) 

 

 

9. Imádkozzunk, hogy az Úr hatalma egyre nagyobb erővel járja át városunkat. 

“Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen, és dicsőségre jusson, mint 

nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié. 

Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, 

hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr 

vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre!” (2Tessz 3,1-5) 

 

 

10. Imádkozzunk, hogy teljes bátorsággal hirdessük Isten Igéjét, hogy általa gyógyulások, 

jelek és csodák történjenek. 

„És most, Uram, tekints fenyegetőzéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal 

hirdessék szavadat. Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák 

történjenek szent szolgád, Jézus nevében.” Amíg így imádkoztak, megremegett a hely, ahol 

összegyűltek. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát.” 

(ApCsel 4,29-31) 

 

 

11. Imádkozzunk, hogy kiáradjon Isten ígérete azokra, akik (imában) várják az áttörést. 

“Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a 

magasságból való erőt. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. 

(Lk 24,49-50) 

 

 

12. Imádkozzunk, hogy Isten buzgón árassza az ő népére hatalmát, hogy fölrázza a 

keményszívűeket. 

“Tekints le az égből, és figyelj ránk szent és dicsőséges lakóhelyedről! Hol van féltő szereteted és 

hatalmad, hol szívednek irgalmassága? Ne tartsd vissza tőlünk könyörületed, mert te vagy a mi 

atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te Uram, te magad vagy a mi 

atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved.” 

“mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna 

ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt. Mert te olyan csodákat teszel, 

amilyeneket senki se várt, és amilyenekről soha nem hallott senki. Valóban, fül nem hallotta, és 
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szem nem látta, hogy akadna isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne 

bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidat eszében tartja.” 

(Iz 63,15-16; Iz 64,1-4a) 

 

 

13. Imádkozzunk, hogy Isten ígérete, a Szentlélek, álmokat, látomásokat, prófétai szót 

hozzon el. 

“A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok 

prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és 

szolgálóimra is kiárasztom Lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak. Csodákat teszek 

fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön: vért, tüzet és gomolygó füstöt. A nap elsötétül, a hold 

vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. Aki segítségül hívja az Úr nevét, 

üdvözül.” (ApCsel 2,17-21) 

 

 

14. Imádkozzunk Izraelért és a prófétai felkenésért, csodákért, igazságért (tisztességért) 

„Testvérek! Szívből óhajtom üdvösségüket, s imádkozom érte az Istenhez.” (Róm 10,1) 

„Akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli 

Jákob gonoszságát. Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket. (Róm 11,26-27) 

„Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, míg föl nem ragyog igazsága, 

mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl.”  (Iz 62,1) 

 

 


