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És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő csele-
kedeteit örvendezéssel!  (Zsoltár 107,22) 
 
Kulcsszavak (avagy mit tartsunk szem előtt egy ilyen alkalom 
megszervezésekor?) 

Hála 
Öröm  
Személyesség + odafigyelés mindenkire külön-külön 
Közösség – generációkat összekötve 
Minőség – lévén szó egy hálaadási ünnepségről,  
  a lehető legjobbal (étel, dekor, zene) álljunk elő 
 

Előkészületek: 
Az alkalmat megelőzően készítsünk meghívókat, melyet személye-
sen kézbesítsünk (amennyiben lehet, kerüljük a tömegkommuniká-
ciós eszközöket: sms, email, facebook stb). A feladatok leosztásá-
ban – amennyiben lehetséges, minden generáció kapja meg a maga 
területét, pl. az idősek és a felnőttek biztosítják a menüt, a fiatalok 
és a gyerekek a dekorációt, zenét és esetleg kis műsort.  
 
A hálaadó ebéd/vacsora 
Ennek a menetét több dolog is meghatározhatja, ezért álljon itt egy 
néhány választási lehetőség. 

Mikor kerül sor az alkalomra? 
Ha közvetlenül egy istentisztelet, közösségi alkalom után, 
akkor az éneklés el is maradhat. Különben ajánlatos egy-két 
énekkel kezdeni (nem több, mert ez nem az istentisztelet 
helyett van). Ezt követően a közösség legfiatalabb tagja ol-
vasson fel egy bibliai történetet, melyben közös étkezésről 
van szó (lakoma, menyegző stb.) és a legidősebb pedig 
kezdje meg az alkalmat egy hálaadó imával. 

Hol és hogyan rendezzük meg? 
Vegyük figyelembe a terem adta lehetőségeket: ha sok asz-
tal van, az kisebb csoportokra osztja a közösség jelenlevő 

HÁLAADÓ EBÉD/VACSORA 
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tagjait – ez esetben ügyeljünk arra (ültetési kártyák), 
hogy vegyesen (különböző generáció) üljenek. Ha egy 
hosszú asztal áll rendelkezésünkre, a beszélgetés, az is-
merkedés és egy bizonyos játék miatt, igyekezzünk a 
fiatalabbakat egyik oldalra ültetni, az idősebbeket velük 
szembe. 

Menü? 
Igyekezzünk úgy tradicionális (tájegységenként változó, 
magyaroknál: töltött káposzta) mint „modern étele-
ket” (pizza, chips, hot dog, hamburger) terítékre helyez-
ni. Ennek a későbbiekben még fontos szerepe lesz. 

 
Hogyan fejeződik ki a HÁLA ? 

A hála azt jelenti: felismerem, mim van, mi mindent 
MÁR MEGKAPTAM és ezért köszönetet mondok az 
Ajándékozónak. Isten  egyik legnagyobb ajándéka A 
MÁSIK EMBER: nekem te, és neked én...  

 
Játék ötlet:  

Az egymással szemben ülők (akik feltehetően korban 
is eltérnek egymástól) kell kínálgassák egymást. Lehe-
tőség szerint, mindenki azt egye, amivel a másik meg-
kínálja. A fiatalabbak „modern étkekkel” kínálgassák 
az idősebbeket, akik viszont a „tradicionálisabb elede-
lek” fogyasztására bátorítsák a fiatalokat. Ennek lénye-
ge a következő: ha nyitott vagy arra, amit én szeretek, 
engem sőt, belőlem fogadsz el egy darabot... Úgy tu-
dok hálás lenni a közösségért, ha megismerem a má-
sikat – őt viszont úgy ismerem meg, ha befogadom... 
„Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is 
befogadott minket az Isten dicsőségére" (Róm 15,7) 
 

Program  
A közös étkezésen túl mindenképp legyen helye a 

közös imádságnak is. Ha több asztal van, helyezzünk 
ki minden asztalra egy-egy témakört (pl. család, 
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szolgálat, misszió, gyülekezet, népek és nemzetek, 
személyes életben tapasztalt isteni segítség stb.) és kérjük, 
hogy az illető asztalközösség azokhoz igazítsa imáit. 
Emlékeztessük egymást: hogy ez most egy HÁLAADÓ 
ALKALOM (sajnos a kérés könnyebben megy, de most 
inkább erre figyeljünk). Ha egy hosszú asztal van, a 
szembenülők (kettessével, hármassával) alakíthatnak 
ksiebb csoportokat vagy mindenki leírja egy cetlire, miért 
lehet hálás az utóbbi időt tekintve és a szembenülővel 
cserél cetlit. 

 

1. Recept-befőtt: az általunk készített menü receptjét nyom-
tassuk ki több példányban (A5-ös nagyságú lapok, félbehajtva 

és feltekerve). Az alkalom végén mindenki elkérheti mások receptjeit 
is. Ha színes papírra nyomtatjuk, „befőttünk” még kívánatosabb lesz.  

 2. „12 tele kosár”: a maradékot ne vigyük haza, csomagoljuk be 
szépen, és juttassuk el rászorulóknak. Ezáltal olyanokat is bevonunk örö-
münkbe, akik egyébként (még) nem tagjai a közösségünknek.  

  3. „Csak a hálás élet a gazdag élet!”  

Erre az alkalomra könnyen hívhatunk olyanokat, akik eddig nem voltak a 
közösség tagjai: a gazdag és bőségesen ajándékozó Isten legjobb 
„névjegykártyája” lehet, ha felmutatjuk az ő gazdagságát. Ehhez kitűnő 
alkalom egy hálaadó ebéd. Egy ilyen meghívás a misszió, a bizonyságtétel 
első lépése lehet. De ne feledjük: mi nem magunkat reklámozzuk, nem a 
magunk gazdagságát, hanem egyedül Istent... 
 

FIGYELJÜNK ODA: az alkalom csak keretet teremt a hálaadásra. Ez a 
cél, és nem a főzési tehetségünk fitogtatása. Ennek megfelelően tervez-
zünk, szervezzünk menüt, programot, mindent. 

Áldott együttlétet! 

Hadd szóljak most, Uram, arról a gyönyörűségről, melyet a te világod nyújt ne-

kem! Arról a nyugalomról, mellyel megpihenek ebben a világban, s arról az öröm-

ről, mellyel világodat a magam házának tekintem. 

Csodálatos napot helyeztél a kék égre. Hogyan is adjak hálát érte? Leírhatatlan 

szép az, amikor fénye eláraszt minket. És micsoda ragyogás az, amely végigömlik 

földeden, a hegyeken, a tavakon, a völgyeken! Valóban nagyon jó ez e te műved. 

Én azonban még inkább örülök annak a Napnak, amely bensőnket világítja meg. 

Hála neked, Uram!   (P. Lippert) 

EXTRÁK 
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I. Hogyan készítsük elő? 
 
Helyszín: 
Nagyon fontos a hely, a szoba, a terem, ahol meg szeretnénk ren-
dezni. Ha van rá lehetőség, legyenek szőnyegek a földön, hogy le 
lehessen venni a cipőket. Ezzel is érzékeltethető, hogy ez az este 
más. Idősebbeknek jó széket biztosítani, fiatalok ülhetnek párná-

kon, vagy a földön. A székeket két félkörbe rendezhetjük, hogy a 
mögöttük levő külső kört is használni tudjuk. 
 
Díszlet, berendezés: 
Legyenek a teremben körös- körül tükrök (ez azt jelképezi, hogy mi 
vagyunk az a hely, ahol Isten dicsősége visszatükröződhet) és gyer-

tyák (a világosság mindig Isten jelenlétének a jele). Ha lehet, legyen 
egy kereszt elfüggönyözve valamelyik sarokban. 
Középen is álljon egy egyszerű ácsolt kereszt (kb. 1 m magas) na-
gyobb kövek közé ékelve. Ezeket a köveket is körül lehet venni egy 
pár gyertyával.  
Biztosítsunk egy lehetőséget, ahonnan halk instrumentális zene 
mehet. 
 
További kellékek: 
Kis papírlapok és írószer, Isten jellemzőit – neveit nagy betűkkel 
kiírni vagy kinyomtatni. (lásd Isten nevei mellékelt dokumentumot) 
 

II. Este menete 
 
(Az érkezőket fogadhatja halk zene) 
 1. A vezető köszönti az egybegyűlteket és pár mondatban is-
merteti, hogy mi is fog történni az este folyamán. Elmondja, hogy a 
központi téma Isten dicsőítése, erről szólnak majd az énekek, a bib-
liai igehelyek és a jelképes cselekedetek. 
 2. Kezdő ének. Olyan éneket válasszunk, mely témájában se-
gít, hogy megérkezzünk Isten színe elé. 

DICSŐÍTŐ DÉLUTÁN/ESTE 
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 3. A közösség legfiatalabb tagját (aki már tud beszélni) 
megkérjük, hogy tegye fel hangosan a kérdést: Miért dicsérjük, 
Istent?  
 4. Erre válaszolhat a legidősebb: Mert Isten JÓ! (Erkölcsös, 
kiváló, egyenes, Isten lényegében tökéletesen és teljesen jó) Mert 
jó nekünk Istent dicsőíteni! 
 Bibliai részek felolvasása (külön embereket kérjünk meg a 
felolvasásra): 

Ezek közül válogassunk néhányat az estére:  
Ha befejeződött a kiválasztott részek felolvasása, akkor az Isten 
neveiről, tulajdonságairól előre elkészített papírlapokat vigyük 
be a terem közepébe a kereszt köré. 
 5. Rövid közösségi ima: magasztaljuk Istent jóságáért.  
 6. Köszöntsük a mellettünk, körülöttünk levőket egy kézfo-
gással és mosollyal. Kívánjunk nekik valami jót. 
 7. Éneklés: Két olyan éneket válasszunk, ami Istent ma-
gasztalja. 
 8. A közösségből megint egy fiatalabb tag teszi fel a kér-
dést: Kicsoda ez az Isten, akit mi dicsérünk? 
 9. Igék felolvasása a papírlapokról, amiket a kereszt köré 
vittünk 
 Isten örökkévaló 

Nincs kezdete és vége, mindig létezett, örökkévaló. 
 

1 Móz 1, 31 Jeremiás 33:11 

Zsoltárok 25:8 Náhum 1:7 

Zsoltárok 119:68 Márk 10:18 

Zsoltárok 86:5 János 10:11 

Zsoltárok 136:1 1. Timóteus 4:4 

Zsoltárok 34:9 2. Péter 1:3-4 

Zsoltárok 145:9  
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 Isten a teremtő 
 Ő teremtette a világmindenséget, minden dolgot, minden 
élőt benne. 

 Isten az Atya 

 Isten hűséges 
 Állandó, hű, megbízható, rendíthetelen, megingathatatlan, 
odaadó, igaz. 

 10. Dicsőítő ima: dicsőíteni Istent, mint Örökkévaló, Teremtő 
és Atya. 
 11. Éneklés 
 12. Közösségből valaki megkérdezi: Mit tett Isten értünk?  

 13. Bibliai részek felolvasása (cetliket kereszt köré visszük) 
 Az Úr meggyógyít (Jehovah Rapha) 
 Meggyógyítja a testünket, de még fontosabb, hogy meggyó-
gyítja és megújítja a lelkünket. 

2. Mózes3:14-15 Zsoltárok 93:2 Róma 1:20 

2. Mózes 15:18 Nehémiás 9:5b János 8:58  

5. Mózes 33.27 Ézsaiás 26:4 1. Timóteus 1:17  

Zsoltárok 45:6 Jeremiás 31:3 Jelenések 1:8, 18 

Zsoltárok 90:1-2   

1. Mózes 1:1  Zsoltárok 148:1-6 Apcsel 17:24-28 

Zsoltárok 10:.3 Ézsaiás 42:5  Kolossé 1:16 

Zsoltárok 95:3-7 Jeremiás 10:12 Zsidók 1:2 

Zsoltárok 104 János 1.3 Jelenések 10: 6 

Máté 6:9-10  János 14:6-11 2. Kor. 6:18 

János 10:27-30 Róma 8:15-16 1. János 3:1-3 

5. Mózes 7:9 Zsoltárok 145:13 2. Tim.2:13 

Zsoltárok 33:4 Jer.sir 3:21-24  1. János1:9 

Zsoltárok 119:90 1. Kor.10-13  Jelenések 19:11 
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 Az Úr gondoskodik (Jehovah jireh) 
 A szó jelentése: meglátni. Isten előre látja azt, hogy 
szükségünk van megváltásra. Ez a név azt jelenti, hogy Isten akar 
és képes is minden ember szükségéről gondoskodni. 

 Az Isten szeretet és könyürületes  

 14. Rövid Ima: dícsőíteni Istent a gondoskodásáért, kegyel-
méért, gyógyításáért, szeretetéért.   
 15. Ének 
 16. Halk zene mellett körbejárni a teremben és belenézni a 
tükrökbe. Visszaérve a helyekre a vezető elmondja, hogy ezeken 
az arcokon kell visszatűkröződnie Isten dicsőségének.  
 17. Dicsőítő ima: magasztaljuk Istent, hogy elkezdte ben-
nünk a jó munkát és be is fogja fejezni, az idők végéig. 
 18. Záró Ének 
 19. Áldás   

2. Mózes 15:22-26 Zsoltárok 103:1-4 Ézsaiás 53: 4-5   

5. Mózes 32.39 Zsoltárok 147:3 Máté 8:16-17 

1. Mózes 22: 8, 13-14 Róma 8:32  Filippi 4:19 

Apcsel. 14:17 2.Kor. 9:8 1. Tim. 6:17 

Zsoltárok 145: 8-9 Ézsaiás 49: 13-16 1. János 4: 7-10 

Zsoltárok 103: 8-14 Róma 8: 35-39  

Nehémiás 9: 16-21 1. János 3:1  

Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme 
hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr minden-
kihez, irgalmas minden teremtményéhez. 
Magasztal Uram minden teremtményed, 
és híveid áldanak téged. Elmondják, 
hogy országod milyen dicsőséges, és be-
szélnek hatalmadról, megismertetve az 
emberekkel az Úr hatalmas tetteit, orszá-
ga ragyogó dicsőségét. Zsoltárok 145, 8-12 


