1. Nagytemplomi evangelizációs és dicsőítő est
IMAHÁTTÉR
„Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által…”
/Efezus 6:18/
Isten Igéjére ráállva, imádságaink során a Szentlélek vezetésére figyelve, az evangelizációs és
a dicsőítő estig imádkozzunk közösen az alábbi témákért:
a) Isten akaratának megvalósulása
▪

Könyörögjünk azért, hogy a gyülekeztünk missziója Isten vezetése alatt
folyhasson, az evangelizációs és dicsőítő estek is az Úr akarata szerint
valósulhassanak meg minden tekintetben: azt, annyit, addig és akkor csináljuk,
amikor Isten szeretné!

b) A szervezés gördülékenysége
▪

Könyörögjünk, hogy az alkalmak szervezése során minden gördülékenyen
menjen, minden előre megszervezendő részlet időben megbeszélésre kerüljön,
hogy az alkalom előtt már igazán csak a lelki dolgokra koncentrálhassunk!

c)

Alkalmak felépítése
▪

Kérjük el Istentől, hogy egy-egy alkalom hogyan épüljön fel, mennyi idő jusson
egy-egy

elemre

(dicsőítésre,

bizonyságtételre,

igehirdetésre)!

Kérjünk

bölcsességet a szervezőknek e tekintetben is!
d) Az evangélista személye
▪

Imádkozzunk az első alkalom evangélistájáért, hogy legyen elég ideje
felkészülni a szolgálatra, készülése során meglássa Isten aktuális kijelentését,
majd az evangelizáción a Szentlélekkel betelve erőteljesen hirdethesse az
örömüzenetet, hogy az sokakat szíven találhasson és Krisztushoz hívjon!
Könyörögjünk érte, hogy minden kísértések közepette tudjon erős lenni,
ellenállni és megállni. Imádkozzunk azért is, hogy betegség se hátráltassa őt az
Istenre figyelésében, se meg ne akadályozza közöttünk végzendő szolgálatában!
Kérjük Istent, hogy mutassa meg a későbbi alkalmak evangélistáinak a
személyét is!

e)

A bizonyságtevő személye
▪

Imádkozzunk az első alkalom bizonyságtevőjéért, hogy Őt is használhassa Isten
személyes történetének megosztásán keresztül! Könyörögjünk azért, hogy az ő
jelenlétének se legyen semmi akadálya, sem egészségügyi, sem egyéb! Kérjük
Isten, hogy mutassa meg, a későbbi alkalmak során is szükség van-e erre a
szolgálatra, és ha igen, mutassa meg azt is, kinek kell bizonyságtétellel
közöttünk szolgálnia!

f)

A dicsőítő csapat és a dicsőítés
▪

Imádkozzunk a dicsőítésért, hogy Isten Szentlelke ránk áradjon, és
megtapasztalva Isten jelenlétét, megélhessük, hogy „te szent vagy, a ki Izráel
dícséretei között lakozol” (Zsolt. 22:4 Károli)! Könyörögjünk a dicsőítő
csapatunkért, hogy kellően felkészülhessenek az alkalomra, hatékonyak
legyenek a próbáik! A dicsőítés közben hadd tudjanak Istenre hangolódni, és a
Szentlélekre figyelve vezetni bennünket az Úr magasztalásában.

g) Felkészülés az alkalmakra
▪

Imádkozzunk azért, hogy egy-egy alkalom előtt minden előkészítendő feladat
időben elvégzésre kerülhessen, hogy kapkodás, idegeskedés és utolsó szervezési
feladatok ne nehezítsék az Istenre figyelésünket, és így közvetlen az alkalom
előtt már hadd tudjunk csak az Úrra figyelni, imában kérni az Ő áldásait!

h) Hirdetés
▪

Imádkozzunk azért, hogy eredményes hirdetése legyen az alkalmaknak, sok
emberhez eljusson az esték híre! Adjon Isten ehhez bölcsességet azoknak, akik
ezért felelősek lesznek! Isten indítsa mindazokat az eljövetelre, akik akár a
gyülekezeti hirdetésre, akár személyes invitálás útján hallanak az eseményről!

i)

Technikai háttér
▪

Imádkozzunk

azért,

hogy

a

technikai

háttérrel

(vetítés,

hangosítás,

színpadtechnika) is minden rendben legyen, ha bármi probléma lépne fel, az
mielőbb megoldásra leljen! Isten vegye óvó kezébe az estéket ilyen szempontból
is!
j)

A résztvevők
▪

Imádkozzunk azért, hogy a hívó szót minél többen meghallják és eljöjjenek az
alkalomra! Mindezt ne azzal a lelkülettel kérjük, hogy elmondhassuk, milyen

sokan voltunk, hanem hogy lehetősége legyen az Úrnak minél többeket
megszólítani ezeken az alkalmakon.
k) Megtérések, újjászületések
▪

Imádkozzunk azért, hogy Isten használja fel ezeket az estéket arra, hogy növelje
az Ő Királyságát üdvözülőkkel! Könyörögjünk megtérésekért: azért, hogy
mindazok a résztvevők, akik még nem születtek újjá, felismerjék, hogy
elveszettek a vétkeik miatt, amik csak romlást és pusztulást hoznak az életükbe,
hogy meglássák Jézus Krisztus keresztjének jelentőségét, Isten bűnbocsánatát és
megváltását, és elfordulva a bűneiktől, az Úr Jézus követőivé legyenek.

l)

A járványhelyzet enyhülése
▪

Imádkozzunk azért, hogy enyhüljön a járványhelyzet, hogy már az első
alkalmunkat is a szigorúbb korlátozások nélkül tarthassuk meg! Imádkozzunk
azért, hogy Isten óvjon bennünket, hogy az alkalmakat minden biztonsági
intézkedést betartva tarthassuk meg, és a járvány ne legyen akadálya az
evangélium hirdetésének!

m) Megtértek utógondozása
▪

Imádkozzunk azért, hogy Isten mutassa meg, hogy miként kell foglalkoznunk
azokkal, akik ezeken az estéken jutnak élő hitre! Könyörögjünk azért, hogy a
döntést hozók komolyan elszánják magukat Krisztus követésére, ne csak egy
érzelmi felindulás nyomán döntsenek, amely idővel csak egy szép emlékké
válik! Mindez a Szentlélek munkája, kérjük, hogy legyen így jelen az
alkalmunkon!

n) Szolgálók
▪

Az alkalmak megvalósításához sokunk közös szolgálatára van szükség, mind
technikai, mind lelki téren – ezek közül többet érintettek a fenti témák is (pl.
szervezés, hirdetés, technikai háttér [vetítés, hangosítás előkészítése,
elpakolása], utógondozás, imaháttér, megtértekért imádkozás stb.). Az
aratnivaló ez alkalommal is sok, kérjük az Aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az aratásába! (ld. Máté 9,37-38)

