
 A Koronavírus mögött meghúzódó 
szellemek leszerelése 

 

IMÁDKOZZUK ISTEN IGÉJÉT MINDEN SZEMPONTTAL KAPCSOLATBAN! 
 

A Közbenjárók Amerikáért szolgálat stratégiai vezérfonala az imádkozáshoz 

 
A Koronavírus megragadta a világ figyelmét, és világméretű félelmet is kelt. Miközben ezzel a vírussal 
kapcsolatban imádkoztunk, az Úr adott egy képet, és egy imastratégiát is a helyzethez. Ha megnézzük a 
vírus képét, azt látjuk, hogy tüskék állnak ki belőle. Ezek olyanok, mint csápok, amelyekkel 
belekapaszkodik a gazdaszervezetbe és belülről fejti ki hatását. Szellemi nézőpontból ez nagyon hasonlít 
egy erősségre, ahová egy szellem elsáncolhatja magát, gyökeret ereszthet és árthat a gazdaszervezetnek. 
Imádkozzunk az alábbi stratégia szerint, hogy Isten Igéjével egyenként „lehántsuk” a Koronavírus mögött 
lévő szellemeket és mindent, ami a vírushoz tapad. 
 

Mit látunk 
természetes 

szinten 

A szellem 
emögött 

Az Ige azt mondja Igehely 

Pánik 
Az igazságot 
eltorzító szellem 

Isten 
BÖLCSESSÉGET ad 

Lk 21:15: „Mert én adok néktek szájat és 

bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem 

ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat 

ellenetekbe vetik.” 

Eredete 
titokzatos 

A zűrzavar 
szelleme 

Isten BEVILÁGÍT a 
sötétségbe 

Lk 12:2: „Mert nincs oly rejtett dolog, mely 

napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne 

tudódnék.” 

Betegség 
Az erőtlenség 
szelleme 

Isten a 
GYÓGYÍTÓNK 

Péld 3:7-8: „Ne légy bölcs a te magad ítélete 

szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. 

Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te 

csontaidnak.”  

Felhalmozás 
A kapzsiság 
szelleme 

Isten BŐKEZŰ 

2Kor 9:8: „Az Isten pedig hatalmas arra, hogy 

rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy 

mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, 

minden jótéteményre bőségben legyetek,” 

Megtévesztés Egy hazug szellem Isten az IGAZSÁG 
Ján 8:32: „És megismeritek az igazságot, és az 

igazság szabadokká tesz titeket.” 

Járvány 
A bizonytalanság 
szelleme 

Isten a 
VÉDELMEZŐNK  

Zsolt 91:1-10: „Aki a Felségesnek rejtekében 

lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik 

az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, 

Istenem, ő benne bízom! Mert ő szabadít meg 

téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes 

dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai 

alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége. 

Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól 

nappal; A dögvésztől, a mely a homályban jár; a 

döghaláltól, a mely délben pusztít. Elesnek 

mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és 

hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed és 

meglátod a gonoszoknak megbüntetését! Mert azt 



mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest 

választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a 

veszedelem, és csapás nem közelget a 

sátorodhoz.” 

Hatalom / 
irányítás 

A kontroll 
szelleme 

Isten MINDENEK 
FÖLÖTT VALÓ 

Kol 1:16-17: „Mert Ő benne teremtetett minden, 

a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és 

láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, 

akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; 

mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; És 

Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll 

fenn.” 

Pénzügyi 
bizonytalanság 

A szegénység 
szelleme 

Isten 
GONDOSKODIK 

Fil 4:19: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni 

minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint 

dicsőségesen a Krisztus Jézusban.” 

A rend hiánya / 
káosz 

A káosz szelleme Isten a BÉKE 
1Kor 14:33: „Mert az Isten nem a visszavonásnak, 

hanem a békességnek Istene; miként a szentek 

minden gyülekezetében.” 

Mások 
hibáztatása 

Egy megtévesztő 
szellem 

Isten KEGYELMET 
ad 

Ef 4:31: „Minden mérgesség és fölgerjedés és 

harag és lárma és káromkodás kivettessék 

közületek minden gonoszsággal együtt.” 

Fertőző 
Egy elszigetelő 
szellem 

Isten a SZERETŐ 
ATYÁNK 

1Ján 3:1: „Lássátok milyen nagy szeretetet adott 

nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!” 

Félelem A félelem 
szelleme 

Isten 
MEGBÍZHATÓ 

Zsolt 27:1: „Az Úr az én világosságom és 

üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek 

erőssége: kitől remegjek?” 

 
2015-ben Vuhanban egy frissen abortált magzat tüdőszövetét használták oltóanyag kifejlesztésére. A 
Koronavírus a légzőszervek szöveteit támadja meg. Vajon van összefüggés? 
 
Ahogy Isten Igéjének segítségével az ellenkező szellemben imádkozunk, hisszük, hogy éleslátást, 
vigasztalást, bizakodást, útmutatást és győzelmet kapunk. Az imádkozáshoz még hasznosnak találhatod a 
2Tim 1:7 („Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és 

józanságnak szellemét”), az 1Krón 29:12 („A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te 

uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van 

mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése”) és a Kol 3:16 („A Krisztusnak beszéde lakozzék ti 

bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, 

szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak”) Igéket is. 


