Átfogó leírás az Imaéjjel vezetéséhez

Az Imaéjjel vezetéséhez nyomtasd ki magad számára ezt a „Vezető számára leírás”, valamint az 1., 2,
és a 4. igetanulmány fájlokat, és az „Imaséta leírás a vezetőnek” fájlokat!
Amennyiben rövidebb alkalmat tartotok, válaszd ki azokat a sávokat, amelyek leginkább aktuálisak a
közösséged számára.
A letölthető program egy szerkeszthető fájl, így a saját alkalmatokhoz igazítható.

Ha élőben folyik a program:
o

Nyomtasd ki mindenkinek az 1. igetanulmány fájlt.

o

Nyomtasd ki az Imaséta leírásban felsorolt szövegeket, és építsd ki segítőkkel az imasétát.

o

Nyomtasd ki a Kitehető program fájlt több példányban, és helyezd el a teremben pár helyen.

o

Nyomtasd ki a JÁTÉKOK imaéjjel fájlt, nézd át a szükséges eszközöket.

o

Szervezd meg az éneklés vezetését, az Énekek.pptx kivetítését.

o

Hívd fel a résztvevők figyelmét arra, hogy hozzanak magukkal Bibliát, illetve ha van rá
lehetőség, biztosíts be annyi Bibliát, amennyi résztvevőre számítotok

ONLINE esetben a részvétel sokban hasonló lesz az élőben tartott imaéjjeli programhoz.
o

Gondold át, hogyan tudnak résztvenni az éneklésben, és küldd el a résztvevőknek a következő
fájlokat:

o

-

1. igetanulmány.pdf,

-

Imaséta Online.pptx

Hívd fel a résztvevők figyelmét rá, hogy legyen náluk Biblia

Első Sáv – A béna, akit Jézushoz vittek
-

JÁTÉK 60 perc.
A játékok szerepe a közösség építése és a feloldás. Fontos szerepük van az imaéjjelen.
Olyan játékokat válogattunk össze, amik nemcsak érdekesek, de sokat megtudunk
egymásról, építik az egymásról alkotott véleményünket. Az imaéjjel játékok.docx fájlban
levő első játékot játsszuk bevezetőnek. Az ONLINE részvétel minden játéknál jelezve van!
Ez sokkal hosszabb lesz, mint a többi játék az éjszaka folyamán!

-

ÉNEK 10 perc.
A játék után közös énekléssel folytatjuk, ez átvezeti a résztvevőket a játékból az imádságos
igetanulmányozásba. Ha lehetséges, a játék vége felé már készüljön elő az éneklést vezető,
hogy a lehető legrövidebb átmenettel lehessen folytatni az énekléssel. Az Énekek.pptx file
használható az énekekhez, de énekelhetitek a saját megszokott énekeiteket is. Átlagosan
10 perc van a beosztásban az éneklésre.

-

IGETANULMÁNY 35 perc
Ezt követi az igetanulmány. Az este folyamán jellegében különböző, újszerű
igetanulmányozási formákat ismerhetünk meg. Az ige olvasását összekapcsoljuk belső
csenddel és imával. Osszuk ki az 1. igetanulmány.docx lapot mindenkinek. ONLINE
résztvevők már megkapták. Vonuljon el mindenki, egyedül olvassa végig, dolgozza fel a
lapot. 30 perc áll rendelkezésre, ez alatt teljesíthető.

-

Bevezetőnek mondd el a fiataloknak: Rohanásban éljük az életünket. Lehet, hogy
szokatlan lesz számodra a belső csend. Lehet, hogy fájdalmas lesz számodra. Kérlek,
engedd meg a csend fájdalmát. Isten a csendben tud szólni hozzád.

-

FELDOLGOZÁS
Amikor újra összejövünk, maximum 8 fős csoportokban folytassuk – az időszükséglet miatt.
Mindenki mesélje el, mi történt benne. Hogyan élte meg a tanulmányt. A vezető is mesélje
el a saját élményét. Érdemes azzal a fiatallal kezdeni, akin látszik, hogy szívesen mesélne.
Utána ne szabályos körben haladjunk tovább, hanem nevezze meg, hogy kit szeretne
hallani következőnek. Nagyon mély, érdekes beszámolók várhatóak!

-

IMA 15 perc

ONLINE csoporttal teljesen hasonlóan vezethetjük.
BEVEZETŐ KÉRDÉS, a tanulmányhoz kapcsolódva. A vezető olvassa fel, nincs a lapon: Az
igében láttuk, hogy Jézus olyan emberekről beszél, akiknek nagyon fontos volt a barátjuk
betegsége. Annyira fontos volt számukra, hogy elvitték Jézushoz, felkapaszkodtak vele,
szétbontották a tetőt, hogy leereszthessék Jézus elé! Most imakéréseket fogunk
megfogalmazni. A következő fél órában majd ezekért fogunk imádkozni. Kit vagy mit
szeretnél Jézushoz vinni? Kinek a hiánya annyira fontos számodra, mint ezeknek az
embereknek a béna barátjuk? Lehet személy, vagy lehet számodra fontos ügy.
Maradjunk egy kicsit csendben. Várj kb. 2-3 percet. Hosszúnak tűnik, de lassan érkeznek a
gondolatok. Körben mindenki mondja el az imakéréseit. Kérj meg valakit, hogy
jegyzeteljen. Fontos, hogy lássák, hogy minden kérést komolyan veszel! Tartsatok esetleg
rövid egészségügyi szünetet az imádkozás előtt.
Tanácsok a közös imához, könyörgéshez:
- Párbeszédes imával fogunk könyörögni az összegyűjtött kérdésekért.
- Ez egy dinamikus imaforma, élvezni fogjátok.
- Mindenki egy alkalommal csak 2-3 mondattal imádkozzon, és csak egy témáért.
- Figyelj az előtted imádkozóra, és kapcsolódj hozzá. Például: Én is érte imádkozom… Én is
kérlek Uram a barátomért… Én is azt kérem Uram…
- Többször imádkozz, sok imakérésért! Olvassuk fel az összegyűlt imatémákat!
Nem baj, ha van csend. Várj nyugodtan. Meg fog szólalni valaki. A végén kérdezd meg őket,
milyen volt számukra.

-

FRISSÍTŐ 10 perc
Nagyon értékes idő az imaéjjelen a szabad beszélgetés. Közben csipegethetnek valamit,
ihatnak.

Második sáv – Kérjetek és adatik

-

JÁTÉK 15 perc
Az imaéjjel játékok.docx fájlban levő játékokból választhatunk.

-

ÉNEK 10 perc
Az Énekek.pptx file használható az énekekhez, de énekelhetitek a saját megszokott
énekeiteket is.

-

IGETANULMÁNY 35perc
ONLINE csoporttal teljesen hasonlóan vezethetjük.
Második igetanulmány. Elég, ha a csoportvezető kezében van a 2. igetanulmány.docx lap,
és a többieknél Biblia. Most is igyekezzünk segíteni a fiatalokat, hogy mindenki
megszólaljon. Segíthetjük ezt azzal, ha a választ megdicsérjük, és utána annyit mondunk:
És még?

-

IMA 15 perc
ONLINE csoporttal teljesen hasonlóan vezethetjük. Tartsatok esetleg rövid egészségügyi
szünetet az imádkozás előtt. Ennek az imaidőnek a tartalma – Könyörgés a népünkért:
vezetők, gazdaság, oktatás, járvány, megtérés, stb.
Mondjatok konkrét imakéréseket, amikért imádkozhatunk ezekkel kapcsolatban. Kérj
meg valakit, hogy jegyzeteljen. Fontos, hogy lássák, hogy minden kérést komolyan veszel!
Itt megemlítheted, hogy a Biblia felszólít, hogy: tartsatok könyörgéseket, imádságokat,
esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért I
Tim 2, 1
Most is párbeszédes imával fogunk könyörögni az összegyűjtött kérdésekért. Olvassuk fel
az összegyűlt imatémákat! Nem baj, ha van csend. Várj nyugodtan. Meg fog szólalni valaki.
A végén kérdezd meg őket, milyen volt számukra.

-

FRISSÍTŐ 10 perc
Nagyon értékes idő az imaéjjelen a szabad beszélgetés. Közben csipegethetnek valamit,
ihatnak.

Harmadik sáv – Imaséta

-

JÁTÉK 15 perc
Az imaéjjel játékok.docx fájlban levő játékokból választhatunk.

-

ÉNEK 10 perc
Az Énekek.pptx file használható az énekekhez, de énekelhetitek a saját megszokott
énekeiteket is.

-

IMASÉTA 35 perc
Az imaséta leírás vezetőknek.docx fájlban találhatóak az imaséta kiépítéséhez és
levezetéséhez szükséges információk.
ONLINE részvétel esetén a mellékelt „Imaséta online.pptx” fájlt kell elindítani a résztvevők
számára, vagy ha elküldjük nekik, futtathatják a saját gépükön.
Az imaséta után üljetek le szokott kiscsoportos körben, és mindenki elmondhatja, hogy
milyen volt számára az imaséta. Ez rövid lesz, nem szükséges, hogy részletekről
beszélgessetek.

-

IMA 15 perc
Tartsatok esetleg rövid egészségügyi szünetet az imádkozás előtt. Ennek az imaidőnek a
tartalma – A gyülekezetünk, az egyház: vezetők, ifjúság, közösség Krisztusban. Imádkozni
fogunk a gyülekezetünk vezetőiért, szolgálataiért, az egyházért, az ifjúságért, a
közösségért. Mondjatok konkrét imakéréseket, amikért imádkozhatunk ezekkel
kapcsolatban. Kérj meg valakit, hogy jegyzeteljen. Fontos, hogy lássák, hogy minden kérést
komolyan veszel! Most is párbeszédes imával fogunk könyörögni az összegyűjtött
kérdésekért. Olvassuk fel az összegyűlt imatémákat! Nem baj, ha van csend. Várj
nyugodtan. Meg fog szólalni valaki. A végén kérdezd meg őket, milyen volt számukra.

-

FRISSÍTŐ 10 perc
Nagyon értékes idő az imaéjjelen a szabad beszélgetés. Közben csipegethetnek valamit,
ihatnak.

Negyedik sáv – Isten imádata lélekben és igazságban

-

JÁTÉK 15 perc
Az imaéjjel játékok.docx fájlban levő játékokból választhatunk.

-

ÉNEK 10 perc
Az Énekek.pptx file használható az énekekhez, de énekelhetitek a saját megszokott
énekeiteket is.

-

IGETANULMÁNY 35perc
Negyedik sáv igetanulmány. Elég, ha a csoportvezető kezében van a 4. igetanulmány.docx
lap, és a többieknél Biblia.

-

IMA 15 perc
Tartsatok esetleg rövid egészségügyi szünetet az imádkozás előtt.
Ennek az imaidőnek a tartalma – Isten imádata lélekben és igazságban. Beszélgessünk
arról, hogy mi mindenért adhatunk hálát? Kérj meg valakit, hogy jegyzeteljen. Fontos,
hogy lássák, hogy minden kérést komolyan veszel! Istent dicsérhetjük szeretetéért,
teremtéséért, szépségéért is. Most is párbeszédes imával fogunk imádkozni.
Kapcsolódjatok egymás hálaadásához! Nem baj, ha van csend. Várj nyugodtan. Meg fog
szólalni valaki. A végén kérdezd meg őket, milyen volt számukra.

-

FRISSÍTŐ 10 perc
Nagyon értékes idő az imaéjjelen a szabad beszélgetés. Közben csipegethetnek valamit,
ihatnak.

-

ZÁRÓ KÖR
A szokott kiscsoportokban üljetek le. A kérdés: Mit viszek haza magammal?

