
10. HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 

Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 
 
 
TEOLÓGIAI ALAPVETÉS 
(Felhasznált irodalom:  
 Leonhard Goppelt: Az Újszövetség teológiája. Budapest. 1992; Dr. Török István: Dogmatika, 
Amsterdam. 1985; Claus Westermann: Az Ószövetség theológiájának vázlata. Budapest. 1993; Fekete 
Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata. Kálvin Kiadó, Budapest.  2013, Keresztyén Bibliai Lexikon, 
Kálvin Kiadó, Budapest. 1995; Magyarázatos Biblia. Kálvin Kiadó, Budapest. 1997)  
 
 
Imádság:  
Az imádság egy lehetőség arra, hogy az ember kapcsolatot tarthasson fenn Istennel. Az ima az ember 
válasza Isten megszólítására. Isten előbb szólt és cselekedett. Az imádság az élő Istent szólítja meg. 
Isten meghallgatja az imádságot, minden imát. De különbséget kell tenni a meghallgatás és a kérés 
teljesítése között. Aki imádkozik, Istenre bízza az életét. Aki imádkozik, a szerint is kell, hogy éljen. 
Aki imádkozik, nincs egyedül. 
 
A Heidelbergi Káté 117. kérdése foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen az az imádság, amely 
kedves Isten előtt.  
Három részből áll a válasz. 
1. Az Istennek kedves imádságban ahhoz az Istenhez imádkozzunk, aki kijelentette magát. (Aki előbb 
szólt.) Ez az ima olyan szívből jövő ima legyen, amely összhangban van azzal, amit az Igéjében 
kijelentett.  
2. Az imádságot alázattal mondjuk. Abban a tudatban, hogy Istennel szemben nem titkolózhatunk, 
mert Isten mindent tud. Ismer minket. 
3. Bár méltatlanok vagyunk, de Isten mégis meghallgat minket. Isten Krisztus érdeméért meghallgatja 
az imádságainkat. 
Az imádság tartalmáról a 118. kérdés-felelet szól.  
Imádságban mindent kérhetünk Istentől. Ehhez a legjobb segítség a Jézustól tanult imádság.  
 
Kálvin tanítása szerint az ima a hit legfőbb gyakorlása. Az imádkozásban a közbenjárónk Krisztus. 
Isten a Szentlelket adja nekünk tanítóul, hogy tudjunk megfelelő módon imádkozni. 
 
Formailag az imádság lehet: 
- Kötött szövegű. A legfontosabb a Miatyánk. Kötött szövegű imádság az esti imádság, étkezés előtti, 
utáni imák, az úrvacsora előtti és utáni imák, az imádság tartalmú lelki énekek. 
- Szabadon megfogalmazott: Istentiszteleten elhangzó ima, egyéni ima és közösségben elmondott 
hangos imádság. 
Tartalma szerint a Biblia alapján több imádságfajtát különböztetünk meg: 
- hálaadó  
- dicsőítő  
- kérő 
- bűnvalló 
- közbenjáró  
A hálaadó ima: 
A hálaadó ima olyan imádság, amely során megköszönjük konkrétan Istennek azokat a tetteket, amit 
az emberekért és elsősorban az imádkozóért tett. 
„Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál.” (Zsolt 118,21) 



Dicsőítő ima: 
Hasonlóan a hálaadó imádsághoz ez az imádság is egyfajta köszönetmondás. Ekkor azonban Isten 
személyével, tulajdonságaival kapcsolatban mondunk hálát.  
„Mert bár keménynyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá 
bennünket! (2Móz 34,9) 
Kérő imádság: 
Imában elmondjuk Istennek azt, amit szeretnénk megkapni vagy megélni. Azzal a hozzáállással, 
ahogyan Jézus is mondta: „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” (Luk 22,42) 
Bűnbánó imádság:  
A bűnbánó ima a bűnök megvallásából és a bűnbocsánat kéréséből áll. A bűnvallás állhat konkrét 
bűnök megnevezéséből vagy az egyes bűnök megnevezéséből is. 
„Ezt mondom: Uram, légy kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened!” 
(Zsolt 41,5) 
Közbenjáró: 
Imádkozhatunk egy adott személyért vagy egy ügyért is.  
Ezek az imádságfajták általában egy imádságon belül váltakozva fordulnak elő. 
 
 
Hála: 
A hála: viszonzás. A megtapasztalt, átélt jóra való felelet. A bibliai tanítás szerint a hála az a megfelelő 
válasz, amit az ember az Istentől kapott javakért tud adni. A hívő ember a háláját több módon is 
kifejezheti Istennek. Mondhat hálaimát, hálaéneket. Hálaáldozatot is hozhat. A legnagyobb dolog, amit 
tehet az ember, ha egész életét hálaáldozatul Istennek adja. Kálvin kifejezésével élve: szívemet 
égőáldozatul az Úrnak szentelem. A hálás ember az életében megtapasztalt jót Istennek tulajdonítja, 
ezért azt nem kiérdemelt jónak, hanem áldásnak tekinti.  
A hálaadó imádság a mindennapi imádkozásnak a része kell, hogy legyen. A keresztyén ember 
hálaadása mindig a Krisztus által történő hálaadás (Róm 1,8) és a Krisztus nevében „és adjatok hálát 
Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Utunk Jézus Krisztus nevében.” (Ef 5,20) 
A hálaadó imádságban elmondjuk azt, hogy mi mindent kaptunk Istentől. A hálaima az egyéni hívő 
élet és a hívő közösség istentiszteletének is egyaránt az alapvető része.  
 
 
ÓRAVÁZLAT  JAVASLAT   
Fő hangsúly: Hálaadás  
 
Kognitív cél: A hálaadó imádság fogalmának és gyakorlati lehetőségének megismertetése. 
Affektív cél: A hála érzelmi hátterének feltérképezése és megerősítése. 
Pragmatikus cél: Egy reggeli és egy esti hálaadó ima megtanítása és gyakorlása.  
 

Óra fő része Javaslatok Taneszköz, célhoz 
kapcsolódás 

Motiváció, 
ráhangolódás, 
előzetes 
ismeretek 
aktiválása 

Hállelu-hállelu - örvendező ének mozgással  
Kezdjük mozgásos énekkel az órát. A ’Hallelu’ kezdetű 
sorokra a fiúk felállnak és ők éneklik. Az ’Áldott az Úr’ 
sorokra a lányok állnak fel, és ők éneklik el. 
Utána cserélhetünk a szereposztáson. 
 
 

Javaslat: 
Egyházi iskolában a 
szabadítás feletti 
örvendezésre, dicsőítésre 
utalhatunk vissza, 
gyülekezeti hittanon a Házi 
feladat (Mai szabadítási 
történet) számonkéréséhez 
kapcsolhatjuk.) 
 



Feldolgozási 
javaslat, 
munkáltatás 

Beszélgetés a HÁLA kifejezésről a munkafüzet ábrái 
alapján: 

• Mit jelent a hála szó? 
• Milyen érzés hálásnak lenni? 
• Ki mindenkinek lehetünk hálásak? 
• Milyen történetet jelenítenek meg a rajzok? 
• Hogyan fejezik ki a hálájukat? 
• Mi kerülhet a beszédbuborékokba? 

 
Beszélgetés a tankönyv illusztrációja és szövegei 
alapján arról, hogy Istennek hogyan fejezzük ki a 
hálánkat: 

• Mit csinálnak a gyerekek? 
• Hol lehetnek? 
• Milyen körben szoktatok imádkozni? 
• Hálánkat kifejezhetjük a reggeli és az esti imával, 

és általunk megfogalmazott imádsággal 
 
 
A reggeli és az esti imádságot olvashatjuk közösen. 
Egyik fele az osztálynak a reggelit, majd a másik fele az 
estit. De ki is számolhatjuk őket: mondjuk felváltva, 
hogy reggel-este, akinek a reggelnél tettük a fejére a 
kezünket, az a reggelit mondja, akinek az estinél, az az 
estit. 

MFGY 10. lecke 1. (26. o.) 
MFEI 10. lecke 1. (32. o.) 
 
 
 
 
 
 
 
TK 10. lecke (27. o.) 
 
Kapcsolódó munkafüzeti 
feladat: 
MFGY 10. lecke 2. (26. o.) 
MFEI 10. lecke 2. (32. o.) 
 
 
 
Megjegyzés:  
Ezzel a kiszámolással 
érzékeltetjük a reggel-este 
váltakozását, ritmusát, így 
követheti a két imádság is 
egymást. 
 
Javaslat:  
Ismételhetjük egymás után, 
váltakozva többször. Az esti 
imádságnál alvásra hajtva a 
fejünket, a reggelinél az ég 
felé kitárva a kezeinket.  

Aranymondás 
javaslat 

„adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor 
mindenért” (Ef 5,20) 

 

Énekjavaslatok 
(alternatívák) 

225. dics. 1-2. verse Nagy hálát adjunk 
Hallelu 
RÉ: 105. zsolt. - Adjatok hálát 
255. dics. 1—3. verse - Mely igen jó 
BS: 186. Urunk, ez a hála napja 
244. Hála, hogy itt e csöndes reggel 
HK: Köszönöm 

 

Házi feladat MFGY 10. lecke 3. (27. o.) 
MFEI 10. lecke 3. (33. o.) 
Hálanapló (ld. További ötletek 3.) 
 

 

 
 
 
TOVÁBBI ÖTLETEK 
1. Imádság gyurmával. Adjunk körbe egy gyurmagombócot! A gyermekek formázzanak belőle 
valamit a teremtett világból, és köszönjék meg egy imádságban! 
http://flamecreativekids.blogspot.hu/2012/01/play-dough-prayers.html 



2. Hálamontázs. Készíthetünk az osztállyal közösen egy tablót, egy nagy posztert, hogy mi mindenért 
vagyunk hálásak. Rajzolhat rá mindenki valamit, alá írhatja az imádságát, vihetünk be kivágott 
képeket, és dolgozhatunk montázstechnikával. 
Az elkészült tablót kitehetjük az osztályban, ami emlékeztet arra, hogy mi mindenért lehetünk hálásak. 
3 Hálanapló. Gyakorolhatjuk a hálaadást, ha kiosztunk a gyermekeknek az alábbi hálanaplóból egy 

példányt. Kisötösért minden napra összegyűjthet öt dolgot, amiért hálás. Írhat vagy rajzolhat bele. 
A hálanapló mintája a következő linken található:  

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Hittan%203%20TS/Halanaplo%20Hittan%203.pdf 
 
4. Hála-szókígyó. Imádkozhatunk szókígyóval. Írjuk a táblára szókígyó alakban a szavakat.  

• A kígyó feje: Köszönöm Istenem, hogy megteremtetted a… 
• Minden következő szó az előtte lévő szó záró betűjével kell, hogy kezdődjön. 

5. Alkotás - Imádságdoboz– egyéni munka 
Cél: a tudatos hitélet fejlesztése, mindennapokban való gyakorlása 
Eszközök: bármilyen karton vagy papírdoboz, színes papír, ragasztó, filctoll, olló, stb. 
A munka menete: 
A tanulók tetszés szerint bevonják saját dobozukat színes papírral, úgy, hogy annak egyik fele nyitható 
legyen. 
A doboz oldalaira ráírják az imádság formáit:  
- hálaadó  
- dicsőítő  
- kérő 
- bűnvalló 
- közbenjáró  
A szabadon maradt oldalra saját nevüket, esetleg jeligéjüket, szimbólumukat teszik. 
Az imádságok különböző formáihoz is rajzolhatnak, ragaszthatnak szimbólumokat. 
A hét minden napját kinevezzük egy „imádságforma napnak” (pl. hétfő: kérő imádság, kedd: dicsőítő, 
stb.).  
Az imadobozokba mindennap beletesznek egy saját imádságot. 
Egy hét elteltével a hittanórán minden kisgyerek kihúz egy saját imádságot a dobozából, és megosztja 
csoporttársaival. 
 
 
ÚTMUTATÓ A MUNKAFÜZET FELADATAIHOZ 
1. feladat: A feladatban lerajzolt élethelyzetek a következők:  

• egy kisfiú ajándékot ad a tanító néninek  
• egy kisfiú megöleli édesanyját 
• egy kislány átveszi a nagymama csomagját 
• egy kislány társának köszönetet mond    
• egy kisfiú megosztja az uzsonnáját 

 
 


