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Segédanyag imareggeli tartásához 
 

 

 

 

 

A program gyakorisága: évi két alkalommal, tavassal és ősszel.  

Időpontja, időtartama: vasárnap reggel, 9-től fél 12-ig.  

 

Fontos, hogy mindegyik programnál legyen meghatározva a keretidő, hogy ne csússzon szét a 

program és ne éljünk vissza a jelenlevők szabadidejével. 

 

 

A PROGRAM MENETE: 
 

Köszöntés 
Az előadó lehet a helyi lelkész, vagy a program szervezője, a szolgálat vezetője vagy 

egy meghívott előadó. Legyen mottója a reggelnek és a köré épüljön fel az Igei rész, ami ne  

prédikáció legyen, hanem inkább egy rövidebb áhitat. Az előadó a tapasztalatát is beleszőheti, 

személyesebbé téve az üzenetet.    

 

Közös ima 
A program levezetője, vagy egy másik jelenlevő. 

 

Reggeli 
A cél, hogy senkinek ne korogjon a gyomra, mivel korán kezdődik a program, nem kell az otthoni 

bőséget helyettesítenie, mégis gusztusos, egészséges és változatos legyen. 

 

Közös éneklés 
Előre érdemes éneket válogatni, akár külön gyűjtemény is lehet erre a programra. Legyen elég 

másolat, hogy mindenki kezébe jusson. 

 

Bizonyságtevés 
Előre kérjünk meg testvéreket (1-2 fő), akik felkészülhetnek, hogy elmondják tapasztalatukat. Ez 

nagyon jó lehetőség arra, hogy egymást jobban megismerjük. Az időt minden esetben érdemes 

tartani, hogy mindenre jusson elég idő. (Ne 20 évvel ezelőtti tapasztalat legyen…) 

 

Igei rész 
Az alkalom mottójával összhangban legyen. Az előadó tartja. 

 

Imádság kiscsoportokban 
A székek hátuljára, vagy reggelinél a tányér hátuljára egy matricát, vagy valamilyen címkét, 

szalagot ragaszthatunk, hogy a szerint alakuljanak ki az imacsoportok. Ez elejét veszi a 

klikkesedésnek. 

Minden csoport kapjon papírt és ceruzát, amelyre a csoport vezetője felvezetheti a csoportban 

elhangzó imakéréseket.   
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Megbeszélés csoportokban 
A megbeszélés mindenképpen rövidebb legyen, mint a csoportos imádkozás, mivel a közösségi 

imán van az egész összejövetel hangsúlya! 

Amikor a megbeszélés befejeződött mindenki a helyére megy. Mivel a tapasztalatok, imák miatt    

„ könnybe lábadhat” egyesek szeme, énekkel érdemes folytatni.  

 

Záró ének 
Az előre kiválasztott és kézhez kapott énekekből. 

 

Ajándéksorsolás 
Zárásként lehet 1 db ajándékot sorsolni. Ez részben ösztönző, hogy legközelebb is eljöjjenek, 

másfelől egy alkalom a szeretet kifejezésére, vagy olyat bátorítani, aki gyászol, vagy örömöt 

szerezni, ha valakinek születésnapja van éppen, vagy akkortájt… 

Az ajándék lehet egy adventista könyv, keresztény újság, keresztény könyv, keresztény 

naptár,…stb. 

 

Búcsúzás 
Megköszönhetjük a jelenlevőknek, hogy eljöttek és az imaközösséget erősítették, azoknak a 

segítségét, akik az énekben vezetést biztosítottak, és a reggelit biztosították (elkészítés, tálalás…) 

 

Záró ima 
Útravaló, áldásmondás,…stb. 

 

 

A PROGRAM CÉLJA: 

 az Ige felemelése a közösségen belül,  

 a szívek felemelése az Igéhez és Istenhez,  

 a közösség megerősítése,  

 egymásra figyelés, egymás megbecsülése és értékelése,  

 az imaélet elmélyítése közösségi szinten.  

 

 

VÁRHATÓ KIADÁSOK: 

- reggeli költsége (vagy a gyülekezet fizeti, vagy megbeszélés alapján 

mindenki hoz valamit, vagy egy személy ajándéka mindenkinek, vagy ezek 

ötvözete), 

- dekoráció, 

- matrica, kartonlapok, színes filc, ceruza stb… 

- ajándékkönyvek, keresztény újságok, magazinok,  

- énekes mappa, fénymásolás, papír. 


