
Reggeli Áhítat Kisokos 
 

Szolgálattevők: 
- Liturgus 
- Igehirdető 
- Kántor (orgona vagy gitár) 
 
Egységesen elvárt dolgok: 

• igényes szerkesztés: Calibri 11, sorkizárás, 1,5 sortáv, helyesírási hiba nélkül 

• fájl elnevezése: szolgálattevők vezeték nevei és a dátum  
pl.: Kiss – Szabó_2022. 02. 23. kedd 

• e-mail küldésekor is célszerű a tárgynak ugyanezt megadni! 

• pontosság! 

• az igehirdető az áhítat előtt legkésőbb (!) 5 nappal küldje el 

• a liturgus legkésőbb (!) 3 nappal előtte 
 
Ui.: A Wordben küldött anyagot tanár úr korrektúrázva javítja: – „Véleményezés – minden 
korrektúra -elfogadás - elvetés” (Telefonon nem mindig működik!), és kéri vissza a javított 
változatot! 

Igehirdetőtől elvárt dolgok: 

 
✓ amikor elküldi Tanár Úrnak, akkor a liturgusának is küldje el az előre megbeszélt platformon, 

hogy időben megkapja – függetlenül attól, hogy a későbbiekben fennáll a változtatás 
lehetősége 

✓ a felhasznált, valóban használt(!) irodalom is jelenjen meg a dokumentum végén 
 

Liturgustól elvárt dolgok: 
 

• Az áhítaton szükség van egy előimára (prófétai ima) és egy utóimára, ami felel az igére, az 
igében elhangzottakra.  

• Mivel az áhítat összesen 15 perc, ebből következik, hogy a két imádság, valamint az Úri ima 
összesen kb. 5 perc és 5 perc a két ének, valamint az áldás. Vagyis egy imádság – leírva – kb. 
6-10 sor. A harmadik 5 perc az igehirdetés.  

• A személyes és a közösség előtt végzett imádság különbsége: 

o A belső szobában végzett imák személyes és intim jellegűek, aminek tartalma, formája 

és jellege csak az imádkozóra és Istenre tartozik.  

o A nyilvános imák alkalmain viszont nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani az ima 

tartalmának, formájának, az imádkozó képességének. Erre azért van szükség, mivel a 

nyilvános ima több ember nevében fogalmazódik meg és hangzik el, ezért annak a 

jelenlévők igényeihez igazodva kell megtörténni, hogy a végén mindenki ámennel 

tudja az azonosulását kifejezni. Őszinte szavakkal, nem paposan, de pontosan 

átgondolt, rövid mondatokkal kell imádkozni, amit a gyülekezet velünk tud mondani.  

Írásban is hibátlannak kell lennie. 

ELŐIMA: 

• Megszólítás – (figyeljünk, hogy az Atyát, a Fiút vagy a Szentlelket szólítjuk-e meg) 

• Dicsőítés – Magasztalás – (kapott ajándékokért, Isten elé állás lehetőségéért, stb.) 

• Bűnvallás, bűnbocsánat kérés 

• Szentlélekért, Igéért, üzenetért és az Ige befogadásáért való könyörgés 

• Meghallgatás kérése Jézusért, Jézus által – (pl. Fiad nevében kérünk, stb.) 

• Ámen 



UTÓIMA: 

• Hálaadás az Ige üzenetéért  

• Elköteleződés a megértett Ige tanítása mellett, vagyis amiről az igehirdetésben szó volt.  

• Reflektálás az elhangzott igére és igehirdetésre, a lényeg kiemelése, megerősítése) 

• Közbenjárás (betegek, vagy saját közösség, stb.) 

• Meghallgattatás kérése Krisztus által 

• Ámen 

ÉNEKVÁLASZTÁS: 

• Az új énekeskönyvből kell, a régi sorszámát nem kell bemondani 

• Kezdőéneknek lehetőleg zsoltárt vagy ún. reggeli éneket érdemes választani, de bármi lehet 

• A záró ének mindenképpen reflektáljon az igehirdetésre! 

• Ne legyen egy versszak (kivéve, ha egy versből áll az egész ének) 

• Ha gitár kíséretet szeretnénk, jelezzük! 

• Figyeljünk arra, hogy ami mostanában volt, azt ne válasszuk újra, illetve a „slágereken” kívül 
is van ének bőven! 

Ha elakad a liturgus, bátran kérjen segítséget akár énekválasztás, akár az imádság területén! 

 
Formailag így nézzen ki az elküldött anyag: 

 
Apostoli köszöntés: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk, Jézus 
Krisztustól. Ámen! (Áhítaton ezen kívül nincs külön igei köszöntés) 
 
Ének: 225. dicséret 4.-5 verse.: A negyedik vers így kezdődik: Általjársz Te mindent; Rám ragyogni 
engedd Életadó, áldott Lelked! … 
 
Előima: 
Ennek jellemző vonásai: dicsőítés, magasztalás, hálaadás, bűnvallás, könyörgés Szentlélekért, Isten 
Igéjének megértéséért, meghallgattatás kérése Krisztus által. 
 
Textus: 
Kedves/ Szeretett Testvérek! …. 
 
Utóima: 
Elemei: hálaadás az Igéért, kérés a megértett Ige engedelmes cselekvéséért, könyörgés másokért, 
meghallgattatás kérése Krisztus által. 
 
Úri ima: Mi Atyánk… (Nem muszáj az elküldött anyagba leírni végig) 
 
Ének: 715. dicséret összes verse: 
1. Lelki próbáimban, Jézus légy velem, El ne tántorodjék tőled életem. Félelem ha bánt, vagy 
nyereség kísért, Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.  
2. Ha e világ bája engem hívogat, Nagy csalárdul kínál hitványságokat: Szemem elé állítsd 
szenvedésidet, Vérrel koronázott, szentkeresztedet.  
3. Tisztogass bár bajjal olykor engemet: Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet; Bár e test erőtlen: te 
oltárodon Keserű pohárral, hittel áldozom.  
4. Ha halálra válik testem egykoron: Ragyogjon fel lelked e hitvány poron; Ama végső harcon rád bízom 
magam: Örök hajlékodba fogadj be, Uram! 
 
Áldás: Csak bibliai Ige lehet áldás. 
 

Szeretettel: 
Petkes Piroska Judit 


