Imádság - lelkünk lélegzetvétele

Egy jó túra épülésére van testnek és léleknek. Vannak enyhe, könnyen vehető szakaszok, van,
amikor nehezebben teljesíthető emelkedőhöz érünk, a veszélyes résznél egyértelmű, hogy
elkél a külső segítség! Ilyen az életünk, de ilyen az imaéletünk is.
Imasétára hívtuk a diákokat 2014 novemberében az internátusban. A bibliakörök vezetői, és
néhány diák munkájának nyomán a díszterem teljesen átalakult. Meghittség, különös fényáradat, titok, zenés dicsőítés, belső csend. Ritka pillanatok. Amitől máskor sajnáljuk az időt.
Amire olyan nehezen szánjuk rá önként magunkat. Pedig olyan felemelő, annyira jól eső, anynyira fontos! Hogy befelé nézzünk, önmagunkba, és mégis kifelé, Istenhez. Kiáltsunk a
csendben, némán, könnyek között, hálával, megbocsátással, kérésekkel teli szívvel. És megtelnek a hála falának rései, elsimul a homokba írt fájdalom, kérések leveleinek sokasága díszíti a fát. A körben ott a kereszt, Jézus is helyet kap. Végy te is levegőt, teljen meg tüdőd, a lelked, a szíved... jusson el a zsigerekig! Itasson át Isten az ő Lelkével!
Vincze Árpád
lelkész-vallástanár

Néhány vélemény a résztvevők tollából:

„Nagyon jó és szép volt, szíven érintett. Sok mindenre ráébresztett ez az imaséta.”
„Segített a lelkiismeretünk kiismerésére, bűnbocsánatra és a tanulás közepette egy kis lelki csendre, Istenhez való közelségre, család, barátok, saját magunk rendbetételére, Nagyon
találóak, ötletesek voltak az állomások.”
„Az imaséta egy nagyon jó ötlet volt. Igaz, hogy az elején bosszankodva álltam hozzá,
mégis úgy érzem, hogy adott valami „pluszt” a meghittségével. Kiszakadhattam a hétköznapokból. Köszönöm a lehetőséget.”
„Nekem nagyon tetszett az imaséta! Szerintem többször is lehetne. Jó volt egy kicsit elcsendesedni és magunkba nézni a pörgős hétköznapokon.”
„Számomra elgondolkodtató volt. Hatására sok dolog Istennel kapcsolatban világosabb
lett számomra.”
„Tetszett az imaséta, tartalmasabb és érdekesebb volt, mint amire számítottam. Szerintem
gyakrabban lehetne ilyen vagy ehhez hasonló. Sikerült helyre tennem bizonyos dolgokat
magamban.”

„Nagyon, de nagyon tetszett! Először azt gondoltam, hogy: - Ahj már megint valami hülyeség! -, de amikor részt vettem benne a véleményem teljes mértékben megváltozott. Soha nem hittem volna, hogy egy ilyen alkalom, ennyi érzelmet ki tud belőlem hozni. Nagyon megható és elgondolkoztató volt.”
„Engem nagyon megérintett és nagy hatással volt rám. Különösen tetszett a hálaadás rész,
ami ráébresztett arra, hogy mennyi minden van az életemben, amiért hálás lehetek. Köszönöm a lehetőséget.”
„Tetszettek az interaktív részek, az ötletes kellékek és az, hogy az utánunk lévő csoport
már azt a sétát járhatta végig, amihez mi is hozzátehettünk a saját gondolatainkból. Köszönöm!”

