
Bibliai Imádságok 

IZ 56,7 
Azt mind elvezetem szent hegyemre, és 
örömmel töltöm el őket házamban, az 

imádság helyén. Elfogadom égő és véres 
áldozataikat oltáromon, mert házam minden 

nép számára az imádság háza lesz.

MK 11,17 
Tanított, és mondta nekik: “Nemde meg van írva: 
Az én házamat az imádság házának fogják hívni 

minden nép számára? Ti meg rablók barlangjává 
tettétek.”

ZSOLT 27,4 
Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy 
életem minden napján az Úr házában lakjam. 

Hogy élvezhessem az Úr édességét, és 
szemlélhessem szent templomát.

Igei utalások az Imádság Háza életre 

MT 6,10 
Jöjjön el az országod, legyen meg az 

akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.



ZSOLT 92,2-4 
Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek, ó 

Fölséges, éneket zengeni; reggel hirdetni 
irgalmadat, éjszaka meg hűségedet, tízhúrú 

hárfával és lanttal, énekkel és muzsikával.

JEL 4,8 
Mind a négy élőlénynek hat-hat szárnya volt 
körös-körül és belül is, tele szemekkel. Éjjel-

nappal folyvás ezt zengték: “Szent, szent, szent 
az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki 

eljő!”

1KRÓN 9,33 
Ezek voltak az énekesek, a levita családfők. 
A templom tartozékaiban voltak elhelyezve, 

mivel hivataluk éjjel-nappal tartott.

ZSOLT 134,1-2 
Rajta, áldjátok az Urat, ti, az Úr szolgái mind, akik 

az Úr házában álltok, Isten házának 
csarnokaiban! Tárjátok kezeteket a szentély felé, 

s dicsőítsétek az Urat éjjelente!

ZSOLT 16,7 
Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott 

nekem, s mert szívem még éjjel is 
figyelmeztet.

IZ 62,6 
Falaidra, Jeruzsálem, őröket rendeltem; 

egész nap és egész éjjel, sohase 
hallgassanak! Akik az Urat emlékeztetiket, 

ne legyen nyugtotok;  és ne hagyjatok 
nyugtot neki, míg helyre nem állítja 

Jeruzsálemet, és dicsőségessé nem teszi a 
földön!

1KRÓN 16,37 
Otthagyta tehát az Úr szövetségének ládája 
előtt Ászáfot és testvéreit, hogy szüntelenül, 
minden napnak s rendjüknek megfelelően 

szolgálatot teljesítsenek a láda előtt.

1KRÓN 16,4-5 
A leviták közül az Úr ládája elé rendelte, hogy 

szolgálatot teljesítsenek, az Úr tetteiről 
megemlékezzenek, az Urat, Izrael Istenét 

magasztalják és dicsérjék: Ászáfot, a vezetőt, 
Zakariást, a helyettesét, továbbá Jáhielt, 

Semirámótot, Jejélt, Mattitját, Eliábot, Benaját és 
Obededomot. Jejélt, hogy a húros hangszereket és a 

lantokat, Ászáfot pedig, hogy a cintányérokat 
zengessék.

JEL 5,13 
Minden teremtményt, amely az égben van, a 

földön és a föld alatt, és amely a tengeren és a 
tengerben van, mindezeket hallottam, amint azt 

mondták: »A trónon ülőnek és a Báránynak 
áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom, örökkön-

örökké!«

LK 6,12 
Történt pedig azokban a napokban, hogy (Jézus) 
kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát 

Isten imádásában töltötte.



ISTENFÉLELEM 
Atyám, szabadítsd fel 
szívemben az Istenfélelem 
Lelkét! - Zsolt 86,11 

EGYSÉG 
Uram, engedd meg a 
szívemnek, hogy mint 
Dávidnak, nekem is csak egy 
legyen, amire vágyik!  -     
Zsolt 27,4 

BEPILLANTÁS 
Uram, add, hogy 
bepillanthassak a Te lényedbe 
és engedd meg nekem, hogy 
megismerhessem akaratodat! 
- Kol 1,9 

BESZÉD 
Uram, kérlek, állíts őrséget 
ajkaim elé! - Zsolt 141,3

A hit imája

HŰSÉG 
Uram, add meg nekem az 
Erősség és a Hűség Lelkét! - 
Kol 1,11 

TANÍTVÁNYSÁG 
Jézus, engedd eltanulnom 
Tőled a szelídséget és az 
alázatosságot! - Mt 11,29 

FÉNY 
Atyám, küldd el fényedet és 
igazságodat, ami vezérel 
engem! - Zsolt 43,3 
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IMÁDKOZZUNK hogy egyre jobban megismerhessük a Szentháromságot, aki 
kinyilatkoztatta magát nekünk, és hogy Isten hatalma alatt járhassunk hivatásunkban és 
egész életünkben! - Ef 1,17-19 

IMÁDKOZZUNK a Lélek erejének kiáradásáért, hogy Jézus jelenléte legyen meg bennünk, 
megtapasztalva az Ő mindent felülmúló szeretetét! - Ef 3,16-19 

IMÁDKOZZUNK azért, hogy Isten szeretete által egyre jobban gyarapodjon bennünk a 
megismerés és a megértés, és hogy életünk megteremje az igaz élet gyümölcseit. - Fil 1,9-11 

IMÁDKOZZUNK hogy megismerjük Isten akaratát, hogy gyümölcsözőek legyünk a 
szolgálatban, megerősödve az Ővele való bensőséges kapcsolat által. - Kol 1,9-11 

IMÁDKOZZUNK a keresztények közötti egységért, hogy természetfeletti öröm, béke és 
remény töltse be az Egyházat. - Róm 15,5; 13 

IMÁDKOZZUNK hogy gazdagok lehessünk a Lélek ajándékaiban, különösen a tanítás és 
prófétai kinyilatkoztatás ajándékában. - 1Kor 1,5-8 

IMÁDKOZZUNK a kegyelem kiáradásáért, hogy az Egyház egyre érettebb legyen és 
növekedjen, különösen a szeretetben és a szentségben. - 1Tessz 3,10-13 

IMÁDKOZZUNK hogy méltón (felkészülten, lelkileg éretten) éljük életünket Istenben. - 
2Tessz 1,11-12 

IMÁDKOZZUNK hogy az Úr hatalma egyre nagyobb erővel járja át városunkat. -        
2Tessz 3,1-5 

IMÁDKOZZUNK hogy teljes bátorsággal hirdessük Isten Igéjét, hogy általa gyógyulások, 
jelek és csodák történjenek. - ApCsel 4,29-31 

IMÁDKOZZUNK hogy kiáradjon Isten ígérete azokra, akik imában várják az áttörést. -  
Lk 24,49-50 

IMÁDKOZZUNK hogy Isten buzgón árassza az Ő népére hatalmát, és hogy fölrázza a 
keményszívűeket. - Iz 63,15-16; Iz 64,1-4a 

IMÁDKOZZUNK  hogy Isten ígérete, a Szentlélek álmokat, látomásokat, prófétai szót 
hozzon el. - ApCsel 2,17-21 

IMÁDKOZZUNK Izraelért, Izrael prófétai felkenéséért, csodákért, igazságért 
(tisztességért). - Róm 1,1; 11,26-27; Iz 62,1

Apostoli Imák 
Imádság az Egyházért  
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