Imaséta leírás a helyi vezető, és az imasétát kiépítő személy számára
Az imaséta az imaéjjel egyik idősávjában az igetanulmányozási tevékenységet váltja ki.
Lehetőség szerint a második vagy harmadik idősávban legyen.
Az imasétán a résztvevők egyszerre, egy időben vegyenek részt!!
Ennek több oka van! Legfontosabb, hogy ha ez az idő teljesen erre van szánva, akkor meg
tudnak állni és lélekben jelen lenni Isten számára. Emellett mindenkinek nagyon szép
élmény látni, ahogy mélyen megérintve imádkoznak a többiek a különböző helyszíneken.
Online részvétel esetén a mellékelt „Imaséta online.pptx” fájlt kell elindítani a résztvevők
számára, vagy ha elküldjük nekik, futtathatják a saját gépükön.
Hat imaséta állomás lesz, amin bármilyen sorrendben végig lehet menni.
A csapat oszoljon szét a különböző helyszíneken, és úgy haladjon tovább mindenki, ahogy
jónak látja.
Szép lelki hátteret biztosít, ha a fő helyszínen halkan szól egy végtelenített hangszeres
dicsőítő zene.
Az imaséta kiépítésére rá kell szánni az időt. Ez maximum fél óra. Ha vannak segítők, akkor
valamivel rövidebb lehet.
Az imasétán online is részt lehet venni. Csatolva van egy időzített Powerpoint file, amit
számukra a gyülekezeti központból vagy otthon saját gépről elindítva otthonról is
„végigjárhatják” az imasétát.
Az imasétára elvileg 30-40 percet szánunk az idősávban, de lehetséges, hogy úgy látod,
hogy a legtöbb fiatal nem fejezte be. Ebben az esetben várj addig, amig több mint a fele a
résztvevőknek túl van az imasétán. Ez egy egész éjszakás alkalom, nem kell sietni.
Az imaséta után kiscsoportokban mesélje el mindenki, hogy milyen élmény volt számára.
Online imaséta esetén is!!
Körülbelül így lehet hirdetni a résztvevők számára az imasétát:
„Nagyon izgalmas lesz a következő 30 perc! Mindannyian végigmegyünk egy szép imasétán.
Hat állomás lesz, ahol különböző módokon imádkozhattok.
Nincs meghatározott sorrend. Bármelyik imaállomásnál kezdheted, és bárhogyan
folytathatod.
Mindegyik imaállomásnál egy időben többen is lehettek. Ha úgy látod, hogy mégis betelt egy
helyszín, akkor válassz egy másikat.
Nem az a cél, hogy „teljesítsed” az összes állomást!!! Maradj egy-egy helyszínen annyi
ideig, amig úgy érzed, hogy ott kell lenned. Várj. Előfordulhat, hogy szinte az egész időben
egy helyen imádkozol, annyira megérint ott Isten.
Ha hamarabb végzel, akkor kérlek ne zavard a többieket. Kimehetsz inni vagy csipegetni.
Beszélj kicsit a helyszínekről – hol vannak. Például az udvar, kijáratnál felirat, asztal…
Imádkozzunk…”
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A helyszínek leírása, és tanácsok a kiépítéshez
Döntsétek el, hogy az Összetört családok állomást képekkel vagy törött tárgyakkal
csináljátok, ennek megfelelően kell hozzá a leírást kinyomtatni.
Nyomtasd ki az imaséta helyszínekhez szükséges leírásokat (PDF fájlok):
- Páros székek 2 pld
- Kavicsok 1 pld
- Összetört családok 1 pld (attól függően, hogy tárgyakkal vagy képekkel csináljátok)
- Összetört családok – JPG képfájlok
- Akiért senki sem imádkozik 1 pld
- Ne csak beszélj róla 4 pld
- Csillagnéző 1 pld
A kinyomtatott szövegeken vonal jelzi, ahol több darabra kell vágni.
A nagyteremben segít, ha folyamatosan megy halk hangszeres alapú dicsőítő zene
felvételről.
30 fő alatt a legtöbb állomás elfér egy gyülekezeti nagyteremben.
1. Páros székek
Egy külön szobában, vagy a nagyterem egyik részében kettesével egymás mellé helyezett
székek vannak, kicsit egymás felé fordítva. Mintha ketten leülnének beszélgetni.
Az egyik széken felirat van egy papírcsíkon, ezt a nyomtatandó szövegeknél megtalálod.
A székpárok között legyen 2-3 méter távolság, hogy kicsit „egyedül” érezzék magukat.
Annyi székpárt helyezz el, hogy akár a résztvevők egyharmada is leülhessen ezen az
állomáson!
Kellékek – csak a kinyomtatott felirat-csíkok!
2. Akiért senki sem imádkozik
Egy körbeállható asztal közepén nagyobb gyertya ég.
Az asztalon kétfelől egy-egy felirat, hogy bárhonnan megközelítve olvasható legyen.
Az asztalon vannak kis mécsesek, papírcetlik, legalább annyi, ahány résztvevő van.
A szöveg a kinyomtatható szövegeknél.
Kellékek: mécsesek, papírcetlik, néhány toll, feliratok.
3. Kavicsos ima (foto mellékelve)
Itt egy kavics csoportnál maximum 4 fiatal imádkozhat. Annyi helyszínt kell kiépíteni,
hogy itt is kb. a résztvevők egyharmada elférjen.
A földre leteszünk kb. 30 kavicsot. Legyenek érdekes, változatos formájúak! Mindegyik
egy embert fog jelölni.
A kavics csomag körül, négy irányban van egy-egy imádkozó hely. A kavics középen,
körülötte kb. 25cm szabad tér, ahova majd kiveheti a térdelő a kavicsait. Utána a felirat,
és nagyobb, egyszerű szalvéták. Ez után (esetleg) a térdeléshez szőnyeg vagy hasonló.
Kellékek: kavicsok, szalvéták, feliratok, esetleg a térdeléshez szőnyegféleség
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4. Ne csak beszélj róla
Egy szobában, vagy a nagyterem egyik fala mentén egymástól 2-3 méterre székek
vannak, mindegyiken egy felirat. A szék előtt letérdel az imádkozó.
Kellékek: csak a feliratok
5. Összetört családok (kinyomtatható képek és kétféle felirat. Fájlok csatolva)
Kétféle módon lehetséges:
- Egy fal mentén a nagyteremben, vagy egy szobában körbe képek vannak felragasztva
(ajánlom a bluetack helyett a festőszalagot).
- Másik lehetőség az, hogy a földre törött / sérült tárgyakat helyezünk. Pl. szétnyitott
vasaló, törött váza, stb.
A feliratot több helyen helyezzük el, hogy az érkezőknek ne kelljen sorba állni.
Kellékek: Képek vagy törött tárgyak, feliratok
6. Isten csodája a csillagokban
Remélhetően van egy udvar, ahol a lámpákat lekapcsolva láthatóak a csillagok. Ide
mennek ki a fiatalok szemlélni Isten teremtő szépségét, hatalmát a csillagokban.
A kijárathoz helyezzük el az „Isten csodája – kijárat” feliratot.
A kijáratnál legyen egy asztal néhány A4 lappal, tollakkal, és az „Isten csodája – asztal”
felirat. Amikor visszajönnek, egy-egy mondatban foglalják össze, amit Istenből láttak,
éreztek odakint.
Ezekből a mondatokból állítsuk össze az imaéjjel zsoltárját!!
Kellékek: asztal, néhány A4 papír, 3-4 toll, kétféle felirat
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