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Ima Magyarországért 
 

Sokan sokféleképpen gondolkodunk a mai magyar és európai helyzetről. Különböző 
véleményünk van arról, hogy mi lenne az ideális megoldás, mit kellene tennünk, mit remélünk 
a magyarság jövőjével kapcsolatban. Keresztényként egy valamiben azonban egyet kell 
gondolunk: imádkoznunk kell az országunkért, népünkért, mert égető szükségünk van arra, 
hogy az Úr akarata valósuljon meg közöttünk, amint a mennyben, úgy a földön is! 

Ezért most hívunk és várunk, kérjük együtt Istent, hogy valósuljon meg szeretet-terve 
Magyarországon, keressük egyedül az Ő országát és igazságát, mert csakis az jelenti 
számunkra az életet! Szellemi-lelki harc van, ezért legyünk őrálló imaharcosok, akik készítik az 
Úr útját, hogy a szellemi légtér tisztuljon és Isten cselekedjen. 

A mi látásunk szerint Isten Ő Egyháza (értünk ezalatt minden egyházat és gyülekezetet, amely 
Krisztust tekinti fejének és az Ő akaratát keresi) által akarja valósítani akaratát. Azonban a 
politikusoknak, a világi és egyházi vezetőknek hatalmat adott ebben a világban, ezért jó és 
fontos kérni, hogy valóban Isten szerint éljenek ezzel a hatalommal (pl. ahogy az Úr 
felébresztette Cirusz lelkét – vö. Ezd 1,1). 

Hívunk tehát minden keresztényt, hogy csatlakozzon hozzánk, imádkozzunk együtt 
Magyarországért 12 héten keresztül, 2022. január 9-től április 3-ig, minden nap. Az ima hossza 
és módja nincs megszabva, a lényeg az, hogy minden nap imádkozzunk nemzetünkért. 

Hegymászó szaknyelven azt mondhatnánk, hogy csúcstámadást hajtunk végre, ahol öt 
alaptáborban, majd a csúcson könyörgünk Magyarországért. Kéthetente új területet 
imádkozunk át. A témákat ismert egyházi vezetők, közéleti emberek gondolatai vezetik majd 
fel. 

Az imádkozás hat területe: 

1. A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi 
vezetőkért. (január 9-től 22-ig) 

2. A politikusokért, a világi vezetőkért. (január 23-tól február 5-ig) 
3. A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteletben tartsák a 

másik véleményét, és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással. 
(február 6-tól 19-ig) 

4. A családokért, mint legkisebb közösségekért, emberi kapcsolatokért. (február 20-tól 
március 5-ig) 

5. A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei. (március 6-tól 
19-ig) 

6. Magyarország megtéréséért, az ébredésért. (március 20-tól április 3-ig) 

Ha hívást érzel az imára, tarts velünk! Létrehoztunk egy listát, amin keresztül, ha szeretnéd, 
kéthetente elküldjük az imatémákat és a felvezető gondolatokat. A listára az Őrtüzek Imádság 
Háza honlapján (www.imadsaghaza.org ) tudsz feliratkozni. 

Tarts velünk, imádkozzunk együtt Magyarországért, a magyar nemzetért! 

Szeretettel: 
Az Őrtüzek Imádság Háza szolgálói 
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12 hetes ima Magyarországért - napi imához 

 

 IMA-SEGÉDLET (FAKULTATÍV): 

I. Hívjuk a Szentlelket/Szentszellemet, kérjük vezetését és újjáteremtő erejét! 
 

II. Mondjunk közbenjáró imát, Isten igéjére támaszkodva: 

● „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” 
(Mt 7,7) 

Egy szívvel-lélekkel kérjük, hogy magyar nép tartson bűnbánatot és teljes szívvel 
térjen meg Istenhez, keresse az Ő arcát és az Ő akaratát és cselekedje meg az 
igazság és a szeretet cselekedeteit. 

● „Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megkapjátok.” (Jn 15,16) 

Imádkozzunk az adott két hétben éppen aktuális témáért, saját szavainkkal. 

1. A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az 
egyházi vezetőkért. 
Add, Uram, hogy a magyar keresztények között egység legyen, hiszen főpapi 
imádban azt mondtad, hogy egyek legyünk, ahogy Te is egy vagy Atyánkkal! Tégy 
minket igazi testvérekké, hogy szeresük egymást, és ne ítéljük meg a másik 
felekezethez tartozó gyermekedet, hanem gyönyörködjünk egymás kincseiben! 
Hozz ébredést a magyar keresztény egyházakba, felekezetekbe, gyülekezetekbe! 
Az egyházi vezetőknek pedig add meg a bölcsesség és kinyilatkoztatás 
Lelkét/Szellemét, hogy a Szentlélek/Szentszellem vezesse őket pásztori 
hivatásukban! Add, hogy igazi pásztorok legyenek, akik szeretik, vezetik és 
gondozzák nyájukat! Áldd, erősítsd és óvd meg népünk egyházi vezetőit, hogy 
örömmel, bátorsággal és bizalommal tudják építeni a Te országodat és vezetni a 
magyar Egyházat! 
„...mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, 
hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” 
(Jn 17,21) 

2. A politikusokért, a világi vezetőkért. 
Áldd, erősítsd és óvd meg népünk politikai vezetőit, hogy örömmel, bátorsággal és 
bizalommal tudják építeni a Te országodat és vezetni a magyar népet! Te legyél a 
Szeretet, az Igazság és Bölcsesség számukra! Uram, Te kented fel őket a magyar 
nép vezetésére, kérünk, add, hogy a Te akaratodnak megfelelően vezessék 
Magyarországot és a Te jelenlétedben járjanak életükben, vezetve minket, itt, a 
földön! 
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„...legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne 
nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk 
bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a 
főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.” (1Pt 5,2-4) 

3. A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteletben tartsák 
a másik véleményét, és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek 
egymással. 
Atyánk, Te gyönyörködsz az egységben, Jézusunk, Te azt kérted tőlünk, hogy 
szeressük egymást, Szentlélek/Szentszellem Isten, Téged azért kaptunk, hogy 
vezess minket a szentség útján. Istenünk, add meg nekünk, hogy a magyar 
közbeszédet a tisztaság, a szeretet és a béke járja át! Tisztítsd meg a közbeszédet, 
add, hogy az emberek tiszteletben tartsák a másik véleményét, és egymást, szerető 
és elfogadó módon beszéljenek egymással. Kérünk Téged, Megváltónk, hogy a 
tömegtájékoztató eszközök, a média mentes legyen minden rágalmazástól, 
ítélkezéstől, minden szellemi szeméttől! Add, hogy a média a Te dicsőségedet 
hirdesse és a magyarok egységéért munkálkodjon, azért, hogy eljöjjön a Te 
országod és meglegyen a Te akaratod a magyar nemzet életében! 
„Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde 
terem, azzal kell jóllaknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti 
az ember, annak a gyümölcsét eszi.” (Péld 18,20-21) 

4. A családokért, mint legkisebb közösségekért, emberi kapcsolatokért. 
Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik, Atyánk, aki a Szeretet és az 
Élet vagy, add meg, hogy a Földön minden család legyen az isteni kegyelem forrása, 
az élet és szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára, melyek egymásra 
következnek! Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és 
cselekedeteit, családjuk és a világ minden családjának javára! Add, hogy a fiatal 
nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy 
igazságban és szeretetben növekedjenek! Add, hogy a szeretet, megerősítve a 
házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és 
minden válság, mely családjainkat néha sújtja! (II. János Pál imája) 
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek 
egy testté.” (1Móz 2,24 * Ter 2,24) 
„De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az 
asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, 
ahogyan Krisztus is szerette az egyházat...” (Ef 5,24-25) 
 „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. 
»Tiszteld apádat és anyádat«: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, 
mégpedig ez: »hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön«.” (Ef 6,1-3) 
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5. A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei. 
Istenünk, a fiatalokért könyörgünk hozzád. 
Vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébressz bennük új életet. Add, hogy 
megízleljék azt az örömöt, amit Te ajándékozol. Éreztesd meg velük a Te 
szeretetedet. Tedd naggyá és tisztává a Te szolgálatod utáni vágyakozásukat. Tedd 
állhatatossá szívüket, és akaratukat szilárdítsd meg. Őrizd meg őket a sötétség 
hatalmaitól. Őrizd meg őket zavaros és tisztátalan kedvtelésektől. Ajándékozd meg 
őket bátorsággal és hűséggel. Segíts, hogy közel állhassunk szívükhöz. Ragyogtasd 
fel előttük az idősebb nemzedék szolgálatán keresztül is a te igazságod fényét. Adj 
ehhez szeretetet belénk, adj nekünk bölcsességet és türelmet. (Evangélikus 
énekeskönyv, Karl B. Ritter imája) 
„Így szólt hozzám az Úr igéje: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már 
ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. 
De én ezt válaszoltam: Ó, Uram, Uram! Hiszen nem értek én a beszédhez, mert 
fiatal vagyok! Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, 
hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Ne félj tőlük, 
mert én veled leszek, és megmentelek! – így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét 
az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom 
igéimet!” (Jer 1,4-9) 

6. Magyarország megtéréséért, az ébredésért. 
Atyám, most Magyarországért és az egész magyar nemzet megtéréséért 
imádkozunk Hozzád. Add meg nekünk, hogy a magyar nép életében eljöjjön a Te 
országod és meglegyen a Te akaratod! Hozz ébredést minden magyar ember 
szívébe, hogy mindannyian megtérjünk Hozzád, megbánjuk bűneinket, befogadjuk 
szeretetedet és átadjuk Neked az életünket! Hadd lássuk meg a tenyérnyi felhőt 
nemzetünk egén, amelyből a kegyelem esője árad, és amely képes arra, hogy 
átmossa mindannyiunk szívét! Minden magyar ember megtérését kérjük most 
tőled, hogy megkaphassuk az atyai örökségünket: „Ez lesz a győztes öröksége: az 
Istene leszek, és ő az én fiam lesz.” (Jel 21,7) 
„Életemre mondom – így szól az én Uram, az Úr –, hogy nem kívánom a bűnös 
ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, 
térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?” (Ez 33,11) 

●   „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak” (Mt 24,35) 

Kérjük a tisztánlátás, egység és béke ajándékát nemzetünk számára, hogy újjá 
szülessen és meggyógyuljon országunk és azzá váljunk, aminek Isten megálmodott! 

III. Adjunk előre hálát az ima gyümölcseiért, a meghallgatott imákért! 
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