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Mondjunk új imát!
Az Istennel valÃ³ beszÃ©lgetÃ©s kreatÃ-v mÃ³djaiÂ

A terem lÃ©gkÃ¶re meghitt, csendes, ugyanakkor
aktÃ-v. A nyÃ-lt teret elmÃ©lkedÃ©s, kaland, kÃ-vÃ¡ncsisÃ¡g Ã©s rÃ¡csodÃ¡lkozÃ¡s lengi be.

Az egyik asztalnÃ¡l idõsebb asszony olvas nÃ©hÃ¡ny bekezdÃ©st a megbocsÃ¡tÃ¡srÃ³l.
FelidÃ©zõdik benne valami, amit 40 Ã©vvel korÃ¡bban tett. KezÃ©be vesz egy vÃ-zben
oldÃ³dÃ³ tintÃ¡val tÃ¶ltÃ¶tt filctollat, Ã©s egy kis fehÃ©r pamutanyagra nÃ©hÃ¡ny szÃ³t
Ã-r. BelemerÃ-ti a textildarabot egy tÃ¡l tiszta vÃ-zbe, kÃ¶zben meghajtja fejÃ©t egy
bûnbÃ¡nÃ³ imÃ¡ra. Nem most imÃ¡dkozott elsõ alkalommal bûnbocsÃ¡natÃ©rt. Ã‰vek Ã³ta
kÃ¶nyÃ¶rgÃ¶tt szabadulÃ¡sÃ©rt, de tovÃ¡bb hordozta a bûntudatot. De amint most
befejezi imÃ¡jÃ¡t, Ã©s kinyitja szemÃ©t, lÃ¡tja, hogy a szavak, amelyeket a kis
ruhadarabra Ã-rt, teljesen eltûntek. Senki sem talÃ¡lhat rÃ¡juk, mert Ã¶rÃ¶kre
feloldÃ³dtak a vÃ-zben. Abban a pillanatban valahogy Ãºj lÃ¡tÃ¡st kap arrÃ³l, mit
jelent a megbocsÃ¡tÃ¡s, Ã©s 40 Ã©ve elõszÃ¶r szabadnak Ã©rzi magÃ¡t a bûntudattÃ³l.

Egy mÃ¡sik
asztalon gyurmagolyÃ³k lÃ¡thatÃ³k. Az emberek arrÃ³l olvashatnak ott, hogy Isten a
fazekasmester, s mi vagyunk az agyag. Ahogy ujjuk kÃ¶zÃ¶tt formÃ¡ljÃ¡k a puha
agyagot, azon elmÃ©lkednek, mivÃ© akarja Isten formÃ¡lni az Ã©letÃ¼ket. EltÃ¶ltenek
nÃ©hÃ¡ny percet imÃ¡dsÃ¡gban, Ã©s elgondolkodnak azon, mivÃ© vÃ¡lhatnak Isten kezÃ©ben.
KiformÃ¡lt alakzatok az asztalon: egy tÃ¶kÃ©letesen kialakÃ-tott hegedû, amelyen
finoman fekszik a vonÃ³; egy kismÃ³kus; egy nagy szÃ-v, s benne sok kÃ¼lÃ¶nfÃ©le
mÃ©retû kisebb szÃ-v.

Egy kÃ¶zeli
falon gyÃ¶nyÃ¶rû termÃ©szetfotÃ³k gyûjtemÃ©nye fÃ¼gg, Ã©s egy hatalmas Ã-v tiszta,
fehÃ©r papÃ-r. KÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ emberek nÃ©zegetik a kÃ©peket, amelyek arra ihletik õket,
hogy megfogalmazzÃ¡k Isten dicsÃ©retÃ©t. Ami megfogalmazÃ³dik bennÃ¼k, azt rÃ¡Ã-rjÃ¡k
az Ã¼res papÃ-rra, Ã©s Ã-gy megszÃ¼letik egy hÃ¡lazsoltÃ¡r.

NÃ©hÃ¡ny gyermek
szÃ¼leivel Ã¡ll kÃ¶rÃ¼l egy ajÃ¡ndÃ©kpapÃ-rba csomagolt dobozt. HÃ¡lÃ¡juk szavait
Ã¶ntapadÃ³s papÃ-rlapokra Ã-rjÃ¡k rÃ¡, Ã©s rÃ¡ragasztjÃ¡k azokat a dobozra. Majd egyÃ¼tt
tartva a dobozt, elmondjÃ¡k hÃ¡laimÃ¡jukat Istennek.

Az egyik
sarokban egy kosÃ¡r Ã¡ll, tele illatosÃ-tott, textilbõl kÃ©szÃ¼lt rÃ³zsaszirmokkal.
Egy asszony rÃ¡hinti barÃ¡tnõjÃ©re az illatos szirmokat, Ã©s azÃ©rt imÃ¡dkozik, hogy
õ is talÃ¡lja meg a mÃ³djÃ¡t, hogyan tudja Isten szeretetÃ©t Ã¡rasztani a kÃ¶rÃ¼lÃ¶tte
Ã©lõkre.

Ezek az
emberek most fedezik fel az imÃ¡dsÃ¡g Ãºjfajta mÃ³dszereit.
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Â
Az imÃ¡dsÃ¡g Ãºj mÃ³dszerei?

Mi a baj
megszokott imamÃ³dszereinkkel? Nem elÃ©g, ha csupÃ¡n szavakban fogalmazzuk meg
imÃ¡inkat? Vajon nem kellene becsukni a szemÃ¼nket, Ã¶sszekulcsolni a kezÃ¼nket Ã©s
letÃ©rdelni, hogy semmi ne vonja el figyelmÃ¼nket, mikÃ¶zben imÃ¡dkozunk?

ManapsÃ¡g
sokfÃ©le kommunikÃ¡ciÃ³s mÃ³d Ã©s eszkÃ¶z Ã¡ll a rendelkezÃ©sÃ¼nkre, hogy kapcsolatot
teremtsÃ¼nk egymÃ¡ssal: mobiltelefon, fax, e-mail, sms, internetes telefonÃ¡lÃ¡s,
szemÃ©lyes talÃ¡lkozÃ¡s Ã©s beszÃ©lgetÃ©s, levelek Ã©s Ã¼dvÃ¶zlõlapok, jelbeszÃ©d,
jelkÃ©pek, Morze-jelek, Ã©rintÃ©s Ã©s mÃ©g sok minden mÃ¡s. De talÃ¡n hasonlÃ³kÃ©ppen
ahhoz, hogy egymÃ¡ssal is sokfÃ©lekÃ©ppen kommunikÃ¡lunk, Istennel valÃ³
beszÃ©lgetÃ©sÃ¼nkhÃ¶z is talÃ¡lhatnÃ¡nk mÃ¡s, kreatÃ-v mÃ³dszereket. Hiszen az Istennel
valÃ³ kommunikÃ¡ciÃ³ban az a csodÃ¡latos, hogy Õ azokat a szavainkat is hallja,
amit hangosan ki sem mondunk. SzÃ-vÃ¼nk szÃ¡ndÃ©kÃ¡t is hallja, Ã©rti, Ã©s amikor nem
talÃ¡ljuk a szavakat, az Õ Szentlelke fÃ¶ldi, akadozÃ³ gondolatainkat mennyei
Ã©kesszÃ³lÃ¡sra fordÃ-tja. DÃ¡vid gyakran beszÃ©lt arrÃ³l, hogy Ãºj Ã©neket zeng az
Ãšrnak. TalÃ¡n arra is szÃ¼ksÃ©g van, hogy ÃºjfÃ©le imÃ¡dsÃ¡got tanuljunk.

Ha mindennap
talÃ¡lkoznÃ¡nk valakivel, Ã©s mindig pontosan ugyanazt a beszÃ©lgetÃ©st folytatnÃ¡nk
vele, vajon mit gondolna rÃ³lunk egy hÃ©t elteltÃ©vel? Istennel azonban gyakran
ilyesfajta beszÃ©lgetÃ©st folytatunk nap mint nap.

Ã‰s nem csak ez
a gond, hanem az is, hogy legtÃ¶bbszÃ¶r szÃ¼netet sem tartunk, hogy meghallgassuk,
mit mond vÃ¡laszkÃ©nt, ismÃ©tlõdõ monolÃ³gjainkra!

Egyesek
nagyszerûen bÃ¡nnak a szavakkal. Az Istennel valÃ³ beszÃ©lgetÃ©snek azonban mÃ¡s
mÃ³djai is lÃ©teznek, amelyekbe bevonhatjuk csodÃ¡latosan megteremtett testÃ¼nket,
hogy Ã-gy vÃ¡laszoljunk Teremtõnknek. TÃ¶bb Ã©rzÃ©kszervre hatÃ³, kreatÃ-v imÃ¡dsÃ¡gokat
fedeznek fel kÃ¼lÃ¶nfÃ©le kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt Nagy-BritanniÃ¡ban Ã©s EurÃ³pa-szerte.
Van, amikor kivÃ¡lasztanak egy ima-gyakorlatot, ami illik egy szombatiskolai
tanulmÃ¡ny tÃ©mÃ¡jÃ¡hoz vagy egy imaÃ³rai alkalomhoz. NÃ©ha az egÃ©sz gyÃ¼lekezet
Ã¶sszejÃ¶n, hogy egy sor kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ imaformÃ¡t megtapasztaljon szombat
dÃ©lutÃ¡nonkÃ©nt, esti Ã¡hÃ-tat vagy imaÃ³ra alkalmÃ¡val.

A DÃ©l-angliai
TerÃ¼let sÃ¡toros Ã¶sszejÃ¶vetelÃ©n egy imakertet alakÃ-tottunk ki egy hatalmas fehÃ©r
kerti lakbÃ³l, amit az egyik sÃ¡tor vÃ©gÃ©ben Ã¡llÃ-tottunk fel. Finom
fÃ¡tyolanyagokat erõsÃ-tettÃ¼nk a nyitott oldalakhoz, amelyekre piciny, villÃ³dzÃ³
http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 24 November, 2020, 18:11

Hetednapi Adventista Egyház

lÃ¡mpÃ¡cskÃ¡kat fÃ¼ggesztettÃ¼nk. Ã•hÃ-tatos zene szÃ³lt, s bent aprÃ³ asztalokat
helyeztÃ¼nk el, ahol kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ imÃ¡dsÃ¡g-formÃ¡kat lehetett megtapasztalni. Az
imakÃ¡polnÃ¡t Ãºgy terveztÃ¼k, hogy egyszerre csak kÃ©t-hÃ¡rom szemÃ©ly mehessen be,
Ã©s a kÃ¶zÃ¶s imÃ¡dsÃ¡g Ãºjabb Ã©s Ãºjabb formÃ¡it prÃ³bÃ¡ljÃ¡k ki. Voltak csalÃ¡dok, akik
nap mint nap visszatÃ©rtek a csalÃ¡di Ã¡hÃ-tatokra.

AlkalmankÃ©nt,
amikor a kreatÃ-v imatapasztalatokat bemutatom az embereknek, felvetõdik a
kÃ©rdÃ©s, valÃ³ban szÃ¼ksÃ©g van-e arra, hogy az imÃ¡dsÃ¡g Ãºj mÃ³djait prÃ³bÃ¡ljuk ki.
Egyesek tÃ©tovÃ¡zva Ã©s bizonytalanul lÃ©pnek be az imatevÃ©kenysÃ©gek szÃ-nhelyÃ©re,
Ã©s nem tudjÃ¡k, hol is kezdjÃ©k. Õket arra bÃ¡torÃ-tjuk, hogy lÃ©pjenek oda, ahhoz
az asztalhoz, amit a legÃ©rdekesebbnek talÃ¡lnak, Ã©s fogjÃ¡k kÃ©zbe a gyÃ¶nyÃ¶rûen
elkÃ©szÃ-tett bemutatÃ³ kÃ¡rtyÃ¡kat. Amikor elolvassÃ¡k a bibliaverseket Ã©s a papÃ-rlapra
Ã-rt elmÃ©lkedÃ©seket, mÃ¡r sokkal otthonosabban kezdik Ã©rezni magukat. A szavak
segÃ-tenek nekik abban, hogy Ãºj formÃ¡ban imÃ¡dkozzanak, Ã©s hamarosan mÃ¡r
alakÃ-tanak is egy gyurmadarabot, fÃºjjÃ¡k a megbocsÃ¡tÃ¡s-buborÃ©kokat, vagy hÃ¡laadÃ³
zsoltÃ¡rt Ã-rnak barÃ¡taikkal.

MiutÃ¡n Ã¡tÃ©ltek
nÃ©hÃ¡ny tapasztalatot a kreatÃ-v imÃ¡dsÃ¡gok sorÃ¡n, az emberek Ã¡ltalÃ¡ban Ã¶sszegzik
Ã©lmÃ©nyeiket. MegbeszÃ©lik, melyik ima-tevÃ©kenysÃ©g volt a legjelentõsebb
szÃ¡mukra, Ã©s elmondjÃ¡k, hogy Ãºjfajta mÃ³don tudtak beszÃ©lgetni Istennel - Ã©s
hallgatni is az Õ vÃ¡laszÃ¡t.

A gyermekek
lÃ©ggÃ¶mbÃ¶kkel tÃ¡voznak a kreatÃ-v imÃ¡dsÃ¡gok helyszÃ-nÃ©rõl, amelyekre felÃ-rtÃ¡k
hÃ¡lÃ¡jukat.

A csalÃ¡dok Ãºj
mÃ³dszereket, Ã¶tleteket Ã©s lelkesedÃ©st kapnak, hogy egyÃ¼ttes Ã¡hÃ-tataikat is
gazdagÃ-tsÃ¡k majd. Az imÃ¡dsÃ¡g nem lesz tÃ¶bbÃ© terjengõs, unalmas dolog azok
szÃ¡mÃ¡ra, akik inkÃ¡bb vizuÃ¡lis beÃ¡llÃ-tottsÃ¡gÃºak, vagy csak rÃ¶vid ideig tudnak
Ã¶sszpontosÃ-tani. ZsibongÃ¡s lesz hallhatÃ³, amint az ima-Ã¶tletek nyomÃ¡n Ãºjabb
lehetõsÃ©geket tÃ¡rgyalnak meg az emberek, Ã©s lelkesednek azÃ©rt, hogy hazatÃ©rve
majd kiprÃ³bÃ¡ljÃ¡k azokat.

A tinÃ©dzserek
vÃ©gre Ãºgy Ã©rzik, nyugodtan imÃ¡dkozhatnak, mert nem mÃ¡sok elõtt kell ezt
tenniÃ¼k. A fogyatÃ©kos emberek is kÃ¼lÃ¶nfÃ©lekÃ©ppen fejezhetik ki imÃ¡dsÃ¡gaikat.

Ezek az
imamÃ³dszerek talÃ¡n nem is annyira Ãºjak. Csak visszakanyarodunk az õsi
gyÃ¶kerekhez. A BibliÃ¡ban azt olvassuk, az emberek oltÃ¡rt emeltek Istennek,
Ã©gõÃ¡ldozatot mutattak be, felkentÃ©k a mÃ¡sikat, Ã¡ldÃ¡st mondtak rÃ¡, Ã©s sokfÃ©le
lelki tevÃ©kenysÃ©gben vettek rÃ©szt, amelyeket kreatÃ-v imÃ¡dsÃ¡gkÃ©nt lehet
jellemezni. Isten csodÃ¡latos testet adott nekÃ¼nk, Ã©rzÃ©kszerveket, amelyeket
hasznÃ¡lhatunk istentiszteletÃ¼nkben Ã©s hÃ¡laadÃ¡sunkban. Olyan IstenÃ¼nk van, aki
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gyÃ¶nyÃ¶rkÃ¶dik

a vÃ¡ltozatossÃ¡gban Ã©s a kreativitÃ¡sban. De legfõkÃ©ppen olyan Isten Õ,
aki szÃ-vesen meghallgatja imÃ¡inkat, Ã©s vÃ¡gyik arra, hogy kÃ¶zÃ¶ssÃ©gben legyen
velÃ¼nk.

Â
SzemÃ©lyes imÃ¡dsÃ¡god ideje

Milyenek
imÃ¡dsÃ¡gaid? Mit szeretsz tenni leginkÃ¡bb? Hogyan szeretsz kommunikÃ¡lni? Mi tud
megihletni tÃ©ged? TalÃ¡n hasznos lenne, ha idõt szÃ¡nnÃ¡l arra, hogy Ã©rtÃ©keld
imÃ¡dsÃ¡gban szerzett tapasztalataidat, Ã©s megfigyeld, hol tudnÃ¡l egy kis
talÃ¡lÃ©konysÃ¡got belevinni Istennel valÃ³ beszÃ©lgetÃ©sedbe.

Â

Karen Holford
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