
 

A 21 napos ima-és böjtidőszak imatervezete 2023 január 9-29 

 

Az alapkoncepciónk, arra a kijelentésre épít, amit a Luk.5.1-11 között tár elénk az Úr: a Nagy Halfogás, 

a Nagy Aratáshoz vezető út mintázatára. A gyakorlati megvalósításban a fő szempont, hogy nagyobb 

teret kapjon az egyéni imastílus és a Szent Szellem vezetése az otthoni imádságokban. 

Úgy gondoljuk, hogy a kijelentés központi magja: felkészülni, előkészülni a halfogásra, vagyis a hálók 

javítása most a legfőbb feladatunk. Az Aratás az Úr célja, ehhez pedig kell egy erre felkészült egyház, 

ami gyülekezetek, közösségek erős kapcsolódási, kapcsolati hálójából áll. Az előfeltétele ennek, hogy 

meghalljuk Isten szándékát (Aratás) és felismerjük ennek eszközét (erős háló), illetve 

engedelmeskedünk-e annak a feltételrendszernek, ami az aratáshoz kell. (Hálók megjavítása.) 

Úgy látjuk, hogy Isten készen állna az Aratásra, de arra vár, hogy mi engedelmeskedünk-e az Ő szavára, 

az Ő módszerérének.  Túlságosan az aratásra koncentrálunk, ami azonban valaminek az eredménye, 

gyümölcse lesz. A végeredményre koncentrálunk, ahelyett, hogy annak az előfeltétel rendszerét 

igyekeznénk betölteni, ami nem más, mint megjavítani a hálót/kapcsolatrendszereinket, 

kapcsolódásainkat. Nem véletlen, hogy azokhoz szólt Jézus, akik már elkezdték a hálójavítást. Azt, hogy 

ez mennyire fontos, jól példázza, a háló minősége: ha csak egy helyen is szakad, vagy gyenge, kiömlik 

és elvész a zsákmány. 

A 21 napos imahéten ezt a hálókészítés koncepciót tartjuk fontosnak megjeleníteni, mint a későbbi 

Nagy Halfogáshoz szükséges alapfeltételt. Mind az egyéni/családi téren, mind a közösségen 

belül/közösségek között, mind nemzeti vonatkozásokban lehet ugyanazt a sémát felállítani, mindegyik 

imatéma kapcsán: 

- Imafókusz az adott hét imatémájához kapcsoltan 

- Tudatosított, megfogalmazott hozzáállásbéli változtatások a jövőre nézve 

- Gyakorlati lépések az adott téma kapcsán 

1. hét - Egyéni, családi 

Imafókusz:  

A hálószövés: az egyén kapcsolata az Úrral, annak őszinte, szívbéli állapotjavítása. A hívők ezen a héten 

forduljanak Istenhez, csendességgel, imádkozással, vagy abban a formában, ahogy a Szent Szellem tud 

szólni hozzájuk és kérjék, hogy amit az Úr felhoz vétket, rossz szokást, bűnt, mulasztást- azt tudják 

megvallani, megbánni és elhagyni. 

Ez a hét a családon belüli, házasságon belüli kapcsolatháló-javítás hete is egyben. A házaspárok 

beszélgessenek, adjanak időt egymásnak, a Szent Szellemnek arra, hogy ha hiányt, ha rést éreznek, 

akkor azt közösen megfogalmazzák és az Úr elé vigyék. A hármas kötél nem szakad el egyhamar - legyen 

az Úr véleménye, igéje, szempontja az első helyen, amihez képest viszonyítjuk önmagunkat, még ha 

nem is fogtunk semmit, de az Ő szavára megtesszük ismét. 

Megfogalmazni: a jövőre nézve, a szándékunkat megfogalmazni, egyénileg, közösen arra nézve, hogy 

miben szeretnénk változtatni, tudatosítani ezeket. 

Gyakorlati: Ha valakinek bármilyen testvérével javítandó kapcsolati rése van, ezen a héten keresse 

meg, tegyen lépést, hogy közelebb kerüljön a rendezéshez, ami rajtunk áll, azt tegyük meg. 



Imafókusz egyéb témái: 

Imádkozunk, hogy egyéni és családi szinten is, tudjuk meghallani Isten hangját, átvenni az Ő vezetését, 

és a „de a Te szavadra megteszem” hozzáállással kövessük az Urat. 

Imádkozunk, hogy egyéni, családi életünk anyagi területén jelenjen meg a „több, mint elég”, hogy ne 

csak az ellátás, a szükségeink betöltése legyen a cél, hanem átléphessünk arra a szintre, hogy támogatni 

tudjuk a Királyságot, hogy mi magunk egy forrássá váljunk a környezetünk számára. 

Imádkozunk, hogy az Úr keze nyilvánuljon meg az egyéni, családi életünkben, hogy jelek, csodák, 

bizonyságok kisérjenek bennünket. 

Imádkozunk, hogy hiteles módon váljunk láthatóvá a környezetünkben, mint a Mennyek Királyságának 

bemutatói, mind magunk, mind a családi életünk bizonyságai által. Kérjük meg az Urat, hogy mutasson 

rá, ha van az életvitelünkben, személyiségünkben olyan terület, gyakorlat, ami a hitelességünket 

rontja. Amennyiben megbotránkoztattuk a környezetünket azzal, hogy nem voltunk érzékenyek Jézus 

nevének méltó képviseletére, rendezzük le ezt, az Úr útmutatása szerint.  

2. hét – Gyülekezet, Eklézsia 

Imafókusz: 

Imádkozunk, hogy gyülekezetünk meg tudja hallani Isten hangját, át tudja venni az Ő vezetését, és a 

„de a Te szavadra megteszem” hozzáállással követhessük azt. 

Imádkozunk a hálószövés érdekében, a gyülekezeten belül a kapcsolatok rendezett, tiszta, testvéri és 

szeretetteljesek legyenek.  

Imádkozunk, hogy a gyülekezetünk tudjon valóságosan más közösségekkel, testvérekkel szeretetben 

kapcsolódni, hogy összefogással, egy közös hálóhúzással kimentsük mindazokat, akiket ránk bíz az Úr. 

Imádkozunk, hogy a gyülekezetünk és az eklézsia láthatóvá váljon, mint Jézus Krisztus követői és 

képviselői. Hogy a Menny-központú gondolkozásmód, Isteni dicsőség-fókuszált látásmód erősödjön 

meg az egyházban. 

Imádkozunk, hogy az Úr keze legyen velünk, és történjenek Isten dicsőségére csodák, jelek, 

gyógyulások, szabadulások, helyreállások.  

Imádkozunk, hogy gyülekezetünk anyagi területén jelenjen meg a „több, mint elég”, hogy ne csak az 

ellátás, a szükségeink betöltése legyen a cél, hanem átléphessünk arra a szintre, hogy támogatni tudjuk 

a Királyságot, hogy gyülekezetünk egy forrássá váljunk a környezetünk számára. 

Imádkozunk, hogy ne csak a saját gyülekezetünk hasznát, érdekeit keressük, hanem más közösségek 

érdekeit, mások épülését, előmenetelét miképpen tudnánk szolgálni, elősegíteni. 

Megfogalmazni: a gyülekezet fogalmazza meg, hogy milyen ajándékokkal, hangsúlyokkal áldotta meg 

az Úr, és hogy ezekkel az erősségeivel, hogyan tud más közösségeket erősíteni. 

Gyakorlati: A gyülekezet tagjai ezen a héten imádkozzanak más gyülekezetért is, hogy azok 

megerősödjenek az elhívásukban és hatékonyságukban.  

Ha valamelyik pásztornak, vezetőnek, szolgálónak rendezetlen, vagy csak neutrális viszonyulása lenne 

más gyülekezet vezetőjéhez, ezen a héten keresse meg az illetőt, akár személyesen, akár telefonon, 

írásban - és tegyen lépéseket, a megerősödött kapcsolatok irányába. 



Keressünk olyan kapcsolódási lehetőségeket más közösségekkel, ahol és amiben össze tudunk fogni 

más gyülekezettel. 

3. hét - Nemzet 

Imafókusz:  

Imádkozunk az ország vezetőiért, hogy bölcs, Isten Királyságát előmozdító döntéseket, törvényeket 

hozzanak. Imádkozunk védelemért, hogy a mindenkori aktuális kormányzat őrállóként tudja védeni az 

ország fizikai, gazdasági és szellemi integritását minden olyan erőtől, ami az erkölcsi romlás terjedését 

segítené elő. 

Imádkozunk, hogy a nem meg tért honfitársaink szívét előkészítse az Úr, fogadókészre készítse az 

evangélium számára. 

Imádkozunk a nemzetért, hogy az felszabaduljon a tisztelet, a megbecsülés és a nagylelkűség 

kultúrájára, azért, hogy át tudja venni Isten gyógyítását, hogy betölthesse elhívását a népek között. 

Imádkozunk, hogy az országban olyan anyagi, szellemi források fakadjanak, amikkel Magyarország más 

nemzetek felé tud támogatást adni, segítséget nyújtani. 

Megfogalmazni: A gyülekezet tagjai együtt vagy kiscsoportokon, fogalmazzák meg, hogy milyen 

értékeket látnak az országban, nemzetben. A megfogalmazott értékekért adjunk hálát! 

Gyakorlat: Egy magyarországi térkép felett mondj áldást az országra, saját városodra (községre, falura) 

ahol élsz, hogy az Úr ébredése, aratása az egész országra kiterjedjen, hogy az ébredés tüze a határon 

belül és kívül átjárja a nemzetet.  

 

Az imafókuszon belüli imatémákat nem fejtjük ki bővebben, vezessen mindenkit a Szent Szellem, hogy 

melyik nap, mit és hogyan imádkozik, de ezekben az irányokban, értelemben legyen velünk.  

 


