
21 napos ima és böjt időszak az Albertirsai Baptista 

Gyülekezetben 
2021. 01.11 - 01.31. 

“Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni 

mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.” (Lukács 21,36) 

Kedves Testvérem! 

Ezért szeretettel hívlak a 2021. 01.11-től 01.31-ig tartó, ima és böjt összefogásra, 

melynek célja, hogy Isten népe megújuljon, hitében épüljön, és hatással legyen 

a körülötte élőkre, a társadalomra. Adja meg az ÚR: „Böjtöltünk tehát és 

könyörögtünk ezért Istenünkhöz, Ő pedig meghallgatott minket.” (Ezsd 8,23) 

1. Kedvtelésektől való tartózkodás: 

• TV, teljes egészében és mindannyian (le is takarhatod) 

• Számítógépes játékok, Internetes szórakozás, felesleges csevegő chat-elés 

• Mozi látogatás, filmek nézése 

• Világi magazinok, bulvár sajtó olvasása 

• Kereskedelmi-világi rádiók hallgatása (amennyiben rajtad múlik) 

• Alkohol, csokoládé fogyasztása 

• Beszédben való mértékletesség és tisztaság, tartózkodjunk a fölösleges, 

hiábavaló beszédtől 

• Plusz, kinek-kinek mi a kedvtelése, amiről 21 napig lemond 

Nem csupán elhagyjuk ezeket, hanem az elhagyásukkal fölszabadult időt 

használjuk fel az Istennel és a testvéreinkkel való közösségre úgy, mint: 

ima, Igeolvasás, Bibliatanulmányozás, evangelizálás, az istentiszteleti, 

házicsoportos és imaalkalmakon való aktív részvétel. Ezzel együtt az Ef 

2,10 szerint Istentől naponként elkészített jó cselekedetekre. 

2. Napi háromszori együttes ima (Dán 6,11) 

• Ezt ki-ki otthon gyakorolhatja, vagy éppen ott, ahol tartózkodik. 

• Időpontok: 09:00-12:00-19:00 (azért, hogy egyszerre tudjunk imádkozni az 

ÚRhoz) 

  



3. Étkezési böjt formái: 

• Heti egy nap 

• 3 napos böjt (szilárd táplálék fogyasztása nélkül, csak folyadékot veszünk 

magunkhoz) 

• 7 napos böjt (szilárd táplálék fogyasztása nélkül, csak folyadékot veszünk 

magunkhoz, esetleg zöldséget, gyümölcsöt) 

• 21 napos böjt (Dánieli böjt: Dán 6:11), csak Isten kijelentésére és 

böjtölésben gyakorlottaknak ajánlott. 

• 21 napig napi 1-2 étkezést kihagyva. 

• Más időbeosztás és időtartam is lehetséges, a fönt említettek csak 

alternatívák, javaslatok. 

4. Naponkénti imatémák: 

01.11 – hálaadás, mert Isten uralkodik a bennünk lévő kétségek és csüggedés 

felett, kérjük Istent, hogy bennünk lévő kétségeket segítsen eltávolítani 

(Zsolt 42,6) 

01.12 – hálaadás, mert Isten támaszunk és gondviselőnk volt az elmúlt évben 

egy olyan világban, amit járvány, betegség és nehézség súlyt (Mt 6,25-

34) 

01.13 – hálaadás Isten kegyelméért és még mindig türelemmel váró szeretetéért. 

Térjünk meg bűneinkből, hagyjuk el a bűnös utainkat. Kövessük 

Jézust, a kegyelem közvetítőjét (Zsolt 25,1-6; Zsolt 103,10; Ef 2,5-11) 

01.14 – Az Istennel való szoros kapcsolat megerősödése hit által (ima, dicséret 

szolgálat) (Róma 15,13) 

01.15 – Szeretetben éljük meg kapcsolatainkat (testvéri, rokoni, munkatársi, 

stb.) (1Kor 13; 1Jn 4,19) 

01.16 – Kérjük Istent folyamatosan töltsön be bennünket Szentlelkével, és az 

erős lelket újítsa meg bennünk. Támogasson az engedelmesség lelkével 

(Lk 11,13; Zsolt 51,12-14) 

01.17 – Újuljunk meg a személyes bizonyságtevésben és a hiteles, példaadó 

életvitelben (Mt 28,19) 



01.18 – Magyarország vezetőinek megtéréséért és újjászületéséért. 

Imádkozzunk, hogy az okkult személyek kerüljenek ki a vezetői 

körökből (1Tim 2,1-4; 5Móz 18,9-14) 

01.19 – Magyarország jó kapcsolatáért a környező nemzetekkel és az Európai 

Unióval. (1Móz 12,3) 

01.20 – Magyarország keresztény vállalkozásainak és munkahelyeinek 

védelméért. A keresztény intézmények hatékony és tiszta működéséért. 

A korrupció, csalás, gazdasági bűncselekmények lelepleződéséért. 

(4Móz 6,24-26; 1Kor 3,6-7) 

01.21 – Magyarországon a megtérők sokaságáért. (Jer 29,7) 

01.22 – Az egészséges családok, házasságok számának növekedése (1Mózes 

2,23-24; Ef 5,31) 

01.23 – Országunk, lakóhelyünk jólétéért. Isten áldásáért életünkben, ami 

rajtunk keresztül terjedjen ki környezetünkre is (5Móz 28,1-14) 

01.24 – Magyarországon Krisztus egyháza só és világosság tudjon lenni a 

hétköznapokban (Mt 5,13-16; Mt 13,43) 

01.25 – a gyülekezet vezetőségért (1Thessz 5,12-13) 

01.26 – igeszólókért, tanítókért (Jób 22,22) 

01.27 – női körért (Eszter 4,16) 

01.28 – új lelki munkásokért, kitartásért, hogy hűségesen és építő módon 

végezzék feladatukat (Lukács 10,2) 

01.29 – vasárnapi iskoláért és a Royal Rangers missziónkért (Lukács 8,15; 

Zsolt 27,14; 2Timóteus 2,4) 

01.30 – látogatóinkért és megtérőkért az új évben (Zsid 12,14; Zsid 12,17; 

Lukács 15,7) 

01.31 – a Pilisi gyülekezetért, szomszédos baptista gyülekezetekért és városunk 

egyházközösségeiért (Zsolt 133) 


