
Lehetőségek a feldolgozáshoz 
 

1. „A nagyobb élet vágya jelzi azt, hogy Ő alkotott minket, hogy „ujjlenyomatát” 
hordozzuk magunkon.” 

Feladat: 
 Rajzoljatok egy hatalmas ujjlenyomatot és a rovátkákba írjátok bele, hogy mit jelent 
számotokra Isten „ujjlenyomatát” hordozni magatokban. Milyen értékek, vágyak, álmok 
vezetnek?  
Kezdjétek csendes egyéni munkával és összesítsétek a nagy ujjlenyomaton! 
Eszközök: csomagolópapír, filcek 
Idő:35-40 perc 
 
2. „A hit által Krisztusra épülünk (vö. Kol 2,7), ahogyan egy ház az alapra épül.” 
Feladat:  
A beszélgetés első részében mindenki mondhat egy személyes élményt, gondolatot, ami a 
„ház” szóról eszébe jut. A második részben kérjük meg a csoport tagjait, hogy 25-30 
percig (lehet több is a csoport igényei szerint) egyénileg olvassák a Szentírást és 
keressenek olyan helyeket, amelyben szerepel a „ház” szó. Ha nehezen indulna, néhányat 
felírhatunk előre. 
 Egy nagy lapon érdemes összegezni a résztvevők által talált szentírási helyeket. A sok-
sok megtalált idézetet „magától” mutatni fogja a szó gazdag jelentését a Szentírásban.  
Az idézeteket lehet csoportosítani, lehet „házat építeni” az igehelyekből, igekártyát 
készíteni egymás számára, vagy az egyházközség tagjainak… 
Eszköz: Szentírás, toll, papír, csomagolópapír, filc 
Idő: 80-90 perc (legalább) 
Irodalom:  
Biblikus teológiai szótár, SZIT  
Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma, Bibliai jelképek kézikönyve. 2002, SZIT. 
 
3. „Először nézzük a fa képét, amely az őt tápláló és szilárdan tartó gyökereknek 

köszönhetően erősen áll a földön, amelybe ültették.” 
A beszélgetés első részében mindenki mondhat egy személyes élményt, gondolatot, ami a 
„fa” szóról eszébe jut. A második részben kérjük meg a csoport tagjait, hogy 25-30 percig 
(lehet több is a csoport igényei szerint) egyénileg olvassák a Szentírást és keressenek 
olyan helyeket, amelyben szerepel a „fa” szó. Ha nehezen indulna, néhányat felírhatunk 
előre. 
 Egy nagy lapon érdemes összegezni a résztvevők által talált szentírási helyeket. A sok-
sok megtalált idézetet „magától” mutatni fogja a szó gazdag jelentését a Szentírásban.  
Az idézeteket lehet csoportosítani, lehet egy „bibliai erdőt” rajzolni  az igehelyekből, 
igekártyát készíteni egymás számára, vagy az egyházközség tagjainak… 
Eszköz: Szentírás, toll, papír, csomagolópapír, filc 
Idő: 80-90 perc (legalább) 
Irodalom:  
Biblikus teológiai szótár, SZIT  
Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma, Bibliai jelképek kézikönyve. 2002, SZIT. 
 
4. Fakéreg-meditáció 
Ez a feladat nagyobb előkészületet igényel, de megéri. Gyűjtsetek össze olyan ágakat, 
fadarabokat, amelyeken van kéreg. Lehetőleg minél több félét.  



Válasszon mindenki egy-egy fadarabot. Forgassa, tapintsa, szagolja meg. Gondolja végig, 
mit érhetett meg a fa? Mire jó a fa kérge? Miért van olyan sokféle kéreg? 
Mi véd meg a rossztól? Hogyan tartom távol magamtól, ami árthat?Mit jelent számomra 
Radnóti Miklós mondata „ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg” (Levél a hitveshez)? 
 
 
 

 
 

 


