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A középpontban egy arany karikában egy város van építve, amit körülvevő városfal és 

kapu arany színű elemekkel van díszítve.  

Megérkezés  

• Egy dal vagy egy tánc – megérkezés és csoportképzés  

 

Bevezető gondolatok 

• Kett pedagógia, mint értelemorientált pedagógia: az élet értelmének keresése 

és arra való rákérdezés – Honnan jövök? Miért vagyok itt? Hová megyek 

majd? Honnan származik az élet? – az ember számára alapvető. Az ember egy 

értelmet kereső lény, egy kérdező személy, aki válaszokat keres.  

• „Létezem!” – De kitől származik létem?1 Erről a kérdésről való gondolkodás 

kétfelé ágazik: az egyik a tudományos felismeréseken alapszik, a másik egy 

mélyebb „értelem- és létalapot” keres. 

• Sok ember azt mondja: „ISTEN teremetett mindent.” „ISTEN gondolt ki 

mindent.” – egyidejűleg azonban kérdezik is: „Ki ISTEN?” „Hol van ISTEN?” 

• Érdemes gyerekekkel is ezekről a kérdésekről filozofálni, hiszen a gyerekek 

gyakran rendkívül meglepő válaszokat találnak ezekre a kérdésekre. A 

gyerekekkel való filozofálás és teologizálás egy lényeges lépés az önálló 

gondolkodás felé vezető úton. Ennek durva ellentéte lenne, „előre gyártott” 

vélemények közvetítése, amik minden más gondolkodásmódot kizárnak. 

• „ A gondolkodás okossá tesz” mottó alapján motiváljuk a gyerekeket, hogy 

elgondolkodjanak az élet alapvető kérdésein, hogy mások véleményét 

meghallgassák és saját maguk számára alkossanak egy képet a kérdésről. A 

pedagógusok saját meglátásaikról mesélnek, azt mondják, amiben hisznek. Ez 

minden esetben egy „hitbéli dolog” és nem „tudás”.  

A középpont megfigyelése és a helyszín kialakítása 

• Megfigyeljük, „rátekintünk” a középpontunkra – Mit mond nekem ez a kép? 

Miről mesél nekem? Mi szólított meg?  

• Összegyűjtjük az asszociációkat, amelyek „tapasztalat szerint” egy értékes, 

különleges, híres városra fognak utalni.  

• A város kapui előtt legelők vannak, amelyeken juhnyájak élnek. 

                                                           
1 A magyar „Létezem!” felkiáltást a németben három szóval fejezzük ki: „Es gibt mich!”. Ebben a mondatban a 

ragozott létigén és az én személyes névmás tárgyesetén kívül van még egy személytelen alany. Anita Würkner 

erre kérdez rá: Ki ez a „plusz” alany?  f.m.  



 

 

• Lépésről-lépésre együtt építjük meg a helyszínt. Zöld kendőket helyezünk a 

város köré, a kis bárányokat megsimogatjuk, majd elhelyezzük őket egy nyájba 

a „legelőn” és melléjük egy pásztorfigurát. Közösen átgondoljuk, mire van 

szüksége egy báránynak az élethez, mi mindent tesznek érte a pásztorok.  

• A kép következő részéről szavakkal és gesztusokkal mesélünk: Betlehem 

legelőin túl sivatag van. 

• Homokszínű kendőket helyezünk el a sivatagi vidék jeleként. Kiscsoportokban 

átgondoljuk mi mindent található a sivatagban, mi minden van ott, ami 

tipikusan sivatagi. Ezt pantomim játékkal megmutatjuk a többieknek is.  

• A sivatagban van egy oázis is. Megalkotjuk az oázist, amelyben egy teve is 

található. 

A történet elmesélése és megalkotása 

• „Gimel a többi báránnyal együtt Betlehem városának közelében legelt.” 

Mutatunk egy bárányt, akit Gimelnek hívnak, és aki különbözik a többi 

báránytól.  

• Elmeséljük és eljátsszuk a történetet a figurákkal. A gyerekekkel együtt minél 

több nevet keresünk Isten megnevezésére, idősebb gyerekeknél kártyákra is 

írhatjuk őket.  

A történet 

„Isten századik neve 

Betlehem mezőin legelészett egy kis bárány, Gimel, sok nővérével és testvérével 

együtt.  Míg a többi bárány megelégedtek azzal, hogy füvet, illatos fűszereket 

legeltek, Gimel arra vágyakozott, hogy megértse az élet értelmének a forrását. 

Gimel megtudta, hogy a Isten kezdetne megalkotta az eget és a földet.  Nem messze 

Betlehemben minden teremtmény sokat tudott Istenről beszélni. Egyesek úgy 

nevezték Király, mások Úrnak, sokan Atyának vagy Pásztornak. Néha hallott 

idegen neveket is, mit az Adonaj ésElohim. 

Idővel Gimel egyre több nevét tanulta meg Istennek, végül már 99-et tudott. De egy 

századik nevet senki sem tudott mondani neki. Gimel nagyon szomorú volt, mert 

szerette volna tudni isten mind a száz nevét. Egy napon összetalálkozott Bileámmal 

a szamárral. A szamarakat általában butának tartják. De amikor Gimel az Isten 

századik nevéről kérdezte Bileámot, a szamár ezt válaszolta: „ Ha szeretnéd 

megtudni az Isten századik nevét, el kell menned a sivatagba.  Egy oázisban él 

Sulamith, a bölcs teve. Ő tudja az Isten századik nevét.” 

Gimel nyomban útra kelt. De az út a sivatagon át nagyon megerőltető volt. A nap 

könyörtelenül sütött az égen, sehol nem volt egy fa, ami árnyékot adott volna. Sehol 

egy frissítő vizű forrás.  Sehol nem lehetett egy fűszálat sem találni. Mindenhol csak 

homok és kő. 



 

 

Gimel már vissza akart fordulni, amikor a távolban felfedezett egy pálmát. És 

amikor közelebb ment  egy forrás csobogását hallotta. Gimel végtelemül boldog 

volt, amikor egy hatalmas teve szólította meg. Ő volt a bölcs Sulamith. Barátságos 

hangon szólt hozzá: „Tudom, hogy miért jöttél. Szeretnéd tudni az Isten századik 

nevét.  Elárulom neked.” És Sulamith lassan letérdelt, egészen lehajolt és Gimle 

fülébe súgta az Isten századik nevét.  Ekkor Gimel arca felragyogott. Beteljesedett a 

vágya. Boldogan és elégedetten tért vissza fivéreihez és nővéreihez a betlehemi 

legelőre.  

Te is meg akarod tudni az Isten századik nevét, neked is útra kell kelned a sivatagba 

és valahol rátalálsz a bölcs Tevére, Sulamithra, neked is a füledbe súgja majd az 

Isten századik nevét.”  

 

• A gyerekeknek a fülébe súgjuk Isten egyik nevét pl.: „Én vagyok, aki van” vagy 

„Veled vagyok” vagy „Isten a szeretet”. 

Vallási dimenzió 

• pl.: a kártyákat elhelyezzük a sivatagba és kidíszítjük azokat, egy „képkeretet” 

készítünk nekik ill. kis „életjeleket”, Isten egy jelét alkotjuk meg a sivatagban. 

• Az alkalom kínálja a lehetőséget egy filozófiai beszélgetésre Isten neveiről és 

azok sokféleségének és különbözőségnek okairól. 

• A Jer 29,12-13 felolvasása – az emberek már sok-sok évvel ezelőtt is 

gondolkodtak Istenről és keresték őt. Ez a bibliai hely arról mesél, hogy ez a 

keresés nem marad eredmény nélkül. Pont úgy, mint a történetben. Érdemes 

Istent keresni. 

• Egy áldással vagy egy áldó dallal zárhatják ezt a foglalkozást.  

 

 


