XXVI. Nlikor mondhatod, hogy valójában imádk
I. .\z aiább felsorolt
fogalmazzák meg.

meghatározások közül válaszd

ki lzokat,

ozo|?

amelyek az igazi imát

.4melllik tneghatáro:ást nem tartod helv-esnek, helyesbitsd elgondolásod

rerinr

.

1. Erős vágyakoás az Istenre,
2. Csendes egyinlének a megtapasaalása.
j. Sávből fakadó kiajUis az Istenhez nag1 fájdalomban vagv örömben.
]. A világTTundenség megcsodá_Iása.

j. Szívek tajál]ioása

és eg;vezulése.

6. Az istennel vaió egység megtapasaalása és megélése,
7, Elmeniiés az élet misaériumában, ennek meg,tapaszralása és megélése.
8. visszatekintés életemre és az ebból fakadó óröm vaw bánat átérzése.
9. Szívből fakadó háIa.
i 0. r\ündennapi éietem beirán_v-oása.
l l. lvíeiyen átéIt szeretet kife.,1ezése.
12. Létem legméi.v-ébe va_ló leszállás és ennek meeizleiése"
ij. Jézus Krisznrs szjl,bőljövó befogadása.
segítségértkiáiús.
1 -1. Könl"örgés.
15. Jézus énékrendjétpróbálom megvalósítani éietemben.
16. Létem legmélyébolfakadó vágy és arrnak megélése.
17. Isten iránú hiterrr- reményem és szeretetem megélése és elreélyítése,
l3. A természenei való egy-esülés_
i9. Az élet misaériumának csodalata és boncolgauisa.
20. A kommunikáció megteremtése (:hídverés)Isten és önmagafii között.
21. Kicsinvségem és _eyengeségem beismerése és elfogaríása.
22. ivíagán,v-osság és a csend megtapasaalása.
23. Tóprengés, tépelődés az élet problémái felen.
2-1. Szívemet Isten felé fordtom és Teremtőmre figyelek.
25. isten irárru feltétel nétküli bizalom trcrfejezése.
26. Próbá]om megérteni és megérezrLi Jézus Krrsmrs Szjvét.
27. A harmónia, a béke, a szívből jövő öröm megérzése és átéI.ése.
23. lvíagarnba,,,onujás és cselekeCe'.eirn fei;]ü=gátása jobb és&csüe:esebb élel érciekében.
j9.
Ót es kés:iÉgesebbentudjam szolgálni.
30. Te hogyan határozod meg az igazi imát?

Odafiryelés@jeh

II. _{z alábbi megíilapításokkat mennyire rua,, .5,.tert*l
Ha teljesen egyetértesz í1 eiéje "O"-t, ha nenr javírsC ki a mondatot saját megiátásod szerint.

l, Az imádság nem aanyira cselekvés, inkább "m€ntalitásn,

belsó hoz-záállas.

2. lvíeglörténik, hogy va]aki elmond egv imádságol de vzlójában nem imácikozort"
3. Lehet, hogy valakr semmir sem mond. de valójában irryádkoz:k.

1. Az az igazi ima. amikor Úgy beszéigetek Istennei. miat barái,ommal. Ugvaaaz a meghlnség tesa. az imát imává.
5. Emberi kapcsolatok átmásolása az Istemel való kapcsolatía nem heives, mert az Isterrnei való kapcsolatnak
aiapvetően másnak kell lennie.
6. Ha nincsen dia,lógus Istennel, akkor az nem mondható igazi imának.
1, Az igaÁ imának három dimenziója van: a műtban megtapasaa]t Istennel való kapcsolatomra va]ó visszatekiatés.
Istennei valójelenlegi kapcsolatom megélése és ajövóbeli kapcsolarunk kiepítése.
3. A keresaény ima sokkal inkább a Szentlélek munkája.. mint az eg1.-én erőiesátése.
9. Csak azazigai közósségi ima. amelvik a jetenlér,ók szjvébői fakad. Fizikai jelerrJét nem elegendő az imába va]ó
bekapcso iódáshoz.
l0. Az igaz ima passzív aktivitás. de aa is lehet mondani hog1 akúv passzil.iuis.
1l. Az ima Isten meg,tapasaa.Iása. Ennek mindig két ellentétesnek lászó eleme vaa: öróm a szenvedésbeq közelség a

távoiság meglapasaaiásában. tiszteleneljes meghinség, Isten végtelen nagysága előtt kicsinységem megélése,,

beteijesületlen beteljesedés, méiy eg_vségben a rrrásság mesupa§aalása_ stb.
m. .-\z igazi ima világos meghatározísával kepcsolatban mire kell a vezetőnek üryetnie?
1, Imádkoari nem nehéz de az imát világosan meghauiroz,u nem könnlu és nem lehet egy meghatlroúsba minden
ío nnáj át be iefo g1 alni. Ru g a1 ma s ságra van sziikseg.
2, Aziglzj ima mindig eilentétesnek látszó eiemek összhanga: csendben tönénó kommurr_rkii_lás, közetség a távolság
me$apasaa]ásában, erő a g,vengeségben. ráhagyatkozis méiy erős vágvakoásban, örömteli szenvedés, iiLrességben
vezetenel való beszélgetés köáen tehát ügyelru kell ezekre az "ellentéles''
megtapasaalt beteljesüés. stb.
megnyila&oásokra. men ezek mutatják azQaÁ ima elmélJtiiését_
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