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Kedves Testvérünk! 

Szeretettel köszöntünk a Zsinati Ifjúsági Iroda nevében, szívből örülünk, hogy 

csatlakozol ifiddel, közösségeddel a 2018-as imaéjjelen! 

Az idei év témája a család, mely mindamellett, hogy fontos szerepet játszik személyes 

életünkben, jelentős alapegysége gyülekezeteinknek, társadalmunknak is, ezért pótolhatatlan 

szerepe van az élet minden területén. Ezért fontosnak tartjuk, hogy tudatosan és rendszeresen 

vigyük Isten elé a családokat, annak minden tagját, a benne lakó békességet és egységet, 

melyre elhívott minket – családon belül is – a mi Urunk. Ebben szeretnénk az idei programmal 

segítségére lenni a csatlakozó közösségeknek. 

A szakmai anyag kidolgozásáért hálásak vagyunk az Exodus munkatársainak, akik 

munkájukkal, lelkiségükkel támogatják irodánk tevékenységét, legfőképpen az ifjúsági 

vezetőképzés terén. A szervezetről bővebb információk ITT és ITT találhatók. 

Istentől megáldott, szeretetben és őszinteséggel eltöltött órákat kívánunk, reméljük, 

hogy ez a közösen eltöltött minőségi idő közelebb viszi majd a résztvevőket önmagukhoz, 

egymáshoz, és nem utolsó sorban Istenünkhöz.  

Szeretettel: 

a Zsinati Ifjúsági Iroda Munkatársai 

 

Előkészületek 

- Fontos, hogy időben érkezz, hogy legyen időd előkészíteni az imaéjjel helyszínét, hogy 

az résztvevők egy kész helységbe érkezzenek. Ezzel azt üzened, vártad őket. 

- Szellőztesd ki a termet, akár többször is az este folyamán, hogy frissen tartsd a 

csapatot. 

- Körben üljetek, ha megoldható, mert ez segíti a közösség kialakulását és a 

kommunikációt. (Az üres székeket rakjátok ki a körből, hogy senkinek ne legyen 

hiányérzete.) 

- Ha fotelekbe és babzsákokba ülteted a csoportot, számolj azzal, hogy több kávé és 

interaktivitás kell majd a figyelem fenntartásához. 

- Ha megoldható, játssz a fényekkel – imádkozásoknál, elcsendesedésnél halványabb 

fénnyel hangulatosabbá tudod varázsolni a teret. Feladatok végzéséhez pedig biztosíts 

elegendő fényt a megvalósításhoz. 

https://www.facebook.com/exodushungary/
http://www.exodusonline.org.uk/


- Készítsd elő a projektort és a technikát amire szükséged lesz az este folyamán, hogy ne 

közben kelljen majd kínlódni a kütyük összehangolásával. 

Program 

21:00 Köszöntés  

- Köszöntsd a csoportot és ismertesd velük, mi fog történni az este folyamán.  

21:05 Játék 

- Válassz olyan jégtörő játékot, amit még nem játszottatok, és amin keresztül egymást 

jobban megismerik. 

Javaslat: 

1. Ossz ki mindenkinek három papírkártyát. 

2. Mindenki írjon mindhárom lapra egy-egy olyan dolgot magáról, amit vélhetően csak ő 

csinált a teremben lévők közül, vagy pl. csak neki van olyan tárgya. Szóval valami 

specialitást, ami megkülönbözteti másoktól. (Nevet ne írjatok rá és fontos, hogy ne 

lássátok egymás kártyáját!) 

3. Szedjük össze egy tálba a kártyákat és keverjük össze. 

4. Mindenki húzzon hármat. (Ha sajátját húzta, cseréle ki.) 

5. Keresse meg a kártyákhoz tartozó személyeket és írja rá a nevét.  

6. Az első három teljesítő, aki mindhárom kártya íróját beazonosította, jutalmat kap. 

7. Ünnepeljük meg a győzteseket! 

21:25 Dicsőítés – ének, mint ima 

- válassz lelkesítő, buzdító énekeket kezdésnek 

- az utolsó ének legyen csendes és énekeljétek imádságként 

21:40 Témaindító előadás – Család 

 Ezt az évet a család évének kiáltották ki, így mi is csatlakozunk a témához. Életünk és 

társadalmunk meghatározó eleme a család. Kérj fel egy előadót, aki az alábbi hármas felosztás 

alapján fel tudja dolgozni a témát a fiatalok számára érthető nyelven. 

- Én, mint családtag 

o Milyen családban élek? 

o Mi a szerepem? Nem csak elszenvedője vagy élvezője vagyok egy 

helyzetnek, hanem felelős formálója is a családon belüli kapcsolatoknak. 

o Mi az én felelősségem? Boldogságomért mások felelnek? 

o Milyen hibákat követtem el? Mi van a számlámon? 

- Milyen családot álmodok magamnak? 

o Milyen elképzelésekkel, elvárásokkal tekintek előre? 

o Milyen mintákat követek? 

o A terveimet, elképzeléseimet tegyem Isten kezébe 

- A gyülekezet, mint család 



o Miért nevezzük egymást „testvérnek” a gyülekezetben, ha nem is úgy 

viselkedünk egymással? 

o Hogyan válhatna a gyülekezetünk egy nagy családdá? 

o Mit tehetek én ezért? 

22:00 Beszélgetés – Én, mint családtag, mit kaptam, amiért hálát adhatok? 

22:30 Hálaadó imádság – párokban 

Imádkozzatok kettesével. Osszátok meg egymással, hogy miért szeretnétek hálát adni és 

tegyétek ezt párokban. 

- Mit kaptam a szüleimtől? Mit tanultam tőlük? 

- Tudok-e tanulni a hibáikból? 

- Adjunk hálát azért, hogy világra hoztak, hogy felneveltek, küzdöttek értünk! 

(Fontos, hogy legyünk figyelemmel a csonka családból érkezőkre vagy a teljesen 

árvákra.)  

22:40 Hálaadó ének 

22:45 Kávé és snack 

23:00 Bűnvalló imádság egyénileg 

- Vigye egyéni csendességben Isten elé mulasztásait, rossz döntéseit, mellyel nem 

csak saját, de mások életét is megkeserítette! 

- Könyörögjön, hogy legyen életében valóságos Isten megbocsátó kegyelme! 

23:10 Dicsőítés, opcionálisan úrvacsora 

23:35 Dicsőítés (úrvacsorát záró ének – Javasolt ének – „Az Úr irgalma végtelen”) 

23:40 Imakör – álljatok körbe és fogjátok meg egymás kezét. Adjatok hálát a közösen  

  átimádkozott éjszakáért és az együtt töltött időért. 

23:55 Zárás 


