
Gyakorlati tanácsok     
az imához  

Érzékelhető jelenlét 
Tapasztalod Isten jelenlétének 
erőteljes növekedését? Akkor 
folytasd, amit eddig csináltál! 

Beszélgess a 
Szentlélekkel! 

A Szentlélek egy személy. 
Beszélgess Vele! A 

Szentlélekkel való aktív 
kapcsolat fontos kulcs az 

imádsághoz! 

Imádkozz nyelveken! 
Aki nyelveken imádkozik, az 
építi a saját lelkét (1Kor 14,4; 

Júd 20) Ha megkaptad a 
nyelveken szólás ajándékát, 

hangosan vagy csendesen, de 
használd! 

“ITT ÉS MOST” 
Vegyél egy mély lélegzetet, és érkezz meg! Hogy honnan 
érkezel és mi történt veled a távoli és közeli múltban, az 
nagyban meghatározhatja, hogy mennyire tudsz “jelen” 

lenni Isten számára. Próbálj meg megérkezni! Isten itt van, 
Ő jelen van. Légy üdvözölve a valóságban!
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4 lépés ahhoz, hogy 
megtapasztald Isten jelenlétét 
és meglásd az Ő szépségét 
Az imaszobában szinte mindig szól a zene. Ez 
készen vár téged. Az viszont a te feladatod, hogy 
eljusson a szívedig mindaz, amit Isten szeretne.  



TEDD LE A TERHEIDET 
Minden gondodat és aggodalmadat átadhatod 

Jézusnak, leteheted az Ő lábai elé. Ne menekülj el a 
problémák elől, legyél nagyon őszinte a te 

Alkotóddal! Mondd el mindazt, ami súlyként 
nehezedik szívedre! Tedd le a terheidet!
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ÁLLÍTSD VISSZA A FÓKUSZT ISTENRE 
A figyelmedet mostantól Istenre fordítsd! 

Előfordulhat, hogy ez nem sikerül rögtön. Ilyenkor 
“használnod” kell a hitedet. Isten jelen van, lát téged, 
várja a tekintetedet, az Ő szerető figyelme már csak 

rajtad nyugszik. Vár téged. 
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NE MARADJ TÉTLEN 
Az imádság közben ne maradj 
tétlen, mintha egy koncerten 

lennél! Próbálj énekelni és 
hangosan vagy csendesen 

imádkozni! 

Dicsőíteni az Urat, megvallani, 
hogy milyen Ő, hálát adni, vagy 
szükségleteidet, hiányaidat Elé 

tárni. 

Nem kell, hogy bármit kitalálj, 
imádkozhatsz a Szentírás igéivel, 

például így: “Óvj meg engem, 
Uram, mert tebenned van 

reményem!” “Te vagy az én 
Istenem, nagyobb javam nincsen 

nálad!” (Zsolt 16)
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ISTEN SZERETŐ TEKINTETE 
Ha nehéz bemenned Isten jelenlétébe az ima elején, végezhetsz egy egyszerű 
gyakorlatot: állítsd magad Isten szeretettel teljes tekintete alá! Isten szerető Atya és 
szenvedélyesen szerető Vőlegény. Bizalommal telve 
jöhetsz eléjük. 

Csukd be a szemeidet és tudatosítsd magadban, 
hogy Isten lát téged. Tekintete szeretettel és 
gyengédséggel van tele, melegség árad belőle, 
mint amikor a Nap rásüt a bőrödre.  

Gyere ki mások tekintete alól: hogy ki mit gondol 
most rólad, elég jól imádkozol-e, vagy hogy mit 
várhatnak el tőled, mit “kellene” tenned az ima alatt, 
stb.  

Gyere ki az alól a tekintet alól is, amit saját magadra 
vetsz az aggodalmaid miatt! 

Állítsd magad csakis Isten tekintete alá! Csináld ezt a 
gyakorlatot néhány percen keresztül, addig, amíg jobban nem tudatosul benned az Ő 
tekintete, mint a másoké! Elképzelhető, hogy imádság közben is újra tudatosítanod kell 
ezt. Ez nem baj! Az imádkozást lehet tanulni és lehet gyakorolni.

Ima a zsoltárokkal 
Fogd a Bibliádat és nyisd ki a Zsoltárok 
Könyvénél. Keress egy zsoltárt, ami a 
mostani helyzetedhez illik. Imádkozz ezzel 
a zsoltárral csendesen vagy félhangosan. 
Például a 23. zsoltárral: 

1. RÁHANGOLÓDÁS “Uram, megvallom, 
hogy Te vagy a Jó Pásztor.” 

2. HÁLAADÁS “Köszönöm, hogy Jó 
Pásztorom vagy!” 

3. KÉRÉS “Kérlek, mutass nekem még 
többet a te utaidból, különösen a mostani 
helyzetemre vonatkozóan!” 

4. AZ ÉLETEDRE VONATKOZÓ DÖNTÉS 
“Újra Eléd tárom aggodalmaimat és 
félelmeimet, és elhatározom, hogy bízni 
fogok Benned.” 

Imádság a Szentlélek 
gyümölcseiért 

Átimádkozhatod lassan a Galatákhoz írt 
levél 5. fejezetének 22-es versét: 

“Uram, kérlek, add nekem a Szentlélek 
gyümölcseit! Adj nekem szeretetet, örömet, 
békességet, …”


	Érzékelhető jelenlét
	Beszélgess a Szentlélekkel!
	Imádkozz nyelveken!
	4 lépés ahhoz, hogy megtapasztald Isten jelenlétét és meglásd az Ő szépségét
	Az imaszobában szinte mindig szól a zene. Ez készen vár téged. Az viszont a te feladatod, hogy eljusson a szívedig mindaz, amit Isten szeretne.
	“Itt ÉS MOST”
	tedd le a terheidet
	Ne maradj tétlen
	állítsd vissza a fókuszt istenre
	isten szerető tekintete
	Ima a zsoltárokkal
	Fogd a Bibliádat és nyisd ki a Zsoltárok Könyvénél. Keress egy zsoltárt, ami a mostani helyzetedhez illik. Imádkozz ezzel a zsoltárral csendesen vagy félhangosan. Például a 23. zsoltárral:

