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Bibliai emberkép 

 

Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására 

teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Teremtés könyve 1,27 

 

„Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz 

reá?  
6Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad.  
7Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél:  
8minden juhot és barmot, a mezők vadjait,  
9az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering.” 

Zsoltárok könyve 8,5-9. 

 
6Ő(Jézus) Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem 

tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, 7hanem 

kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. 

Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 8Megalázta magát és 

engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Filippi levél 2,6 

Keresztény emberkép 

„1. Az öröm és remény, a gyász és szorongás, mely a mai emberekben, főként a 

szegényekben és a szorongást szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és 

reménye, gyásza és szorongása, és nincs olyan igazán emberi dolog, amely 

visszhangra nem találna szívükben. A tanítványok közössége ugyanis 

emberekből, sőt Krisztusban egységet alkotó emberekből áll, akiket a Szentlélek 

irányít az Atya országa felé vezető zarándokúton, és megkapták az üdvösség hírét, 

hogy mindenkinek elmondják. Ezért e közösség az egész emberi nemmel és annak 

történelmével valóban bensőséges kapcsolatban érzi magát.” (A II. vatikáni zsinat 

Gaudium et spes dokumentum 1. bekezdése) 

 

„Az emberek a különböző vallásoktól várnak választ az emberi lét rejtélyeire, 

melyek ma épp úgy, mint régen a szíve mélyén nyugtalanítják az embert: mi az 

ember? Mi az élet értelme és célja? Mi a jó és mi a bűn? Honnan ered a 

szenvedés és mi a célja? Melyik út vezet az igaz boldogsághoz? Mi a 



2/1 
 

 

 

FRANZ KETT PEDAGÓGIA 
 

„A  KERESZT, MINT AZ EMBERI LÉT SZMBÓLUMA” 
  

halál, az ítélet és a halál utáni megfizetés? S végül mi az a végső és 

kimondhatatlan misztérium, mely átöleli létünket, melyből eredünk, s 

mely felé tartunk?” (A II. vatikáni zsinat Nostra Aetate dokumentumának 

bevezetője) 

 

TÉMAKÖREINK: 1 

- ki vagyok, kivé lehetek? 

- az embernek jövője van 

- ember, aki kapcsolatokban él 

- ember, aki kapcsolatban él a világgal 

- egymással kapcsolatban élő emberek 

- az ember, aki keresi az élete értelmét keresi 

- az ember, aki alkot 

- az ember, aki korlátok között él 

- az ember, akinek neve van 

 

                                                           
1 Religionspaedagogische Praxis 2002/1 Egységes értelemorientált pedagógia emberképe 
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A KERESZT, MINT AZ ÉLETÜNK SZIMBÓLUMA 

A foglalkozást tervezte: Petra Ostermann 

 

 

Minden résztvevő ujjával a középpontra mutat. Egy résztvevő egy kör alakú piros 

anyagot helyez le, ezzel ellenőrizve és pontosítva a középpont helyét. 

• A kiválasztott résztvevő ez által „meghatározó”, döntő 

szerepbe kerül. 

• A többi résztvevőnek az adott személy döntésével kell 

továbbélnie, mert ő feladatát legjobb tudása szerint végezte el.  

• Az adott résztvevőnek ily módon megbecsülést és tekintélyt 

kölcsönzünk. 

1. A kereszt, mint szimbólum 

• A piros körre egy keresztet helyezünk – először még elrejtve  

• Néhány résztvevő „felfedezheti” a titkot. 

• A keresztet a levegőbe rajzoljuk. 

• A keresztet kézről-kézre továbbajándékozzuk a 

szomszédunknak. 

• A foglalkozás vezetője a kereszt 4 végének egy 

triangulummal egy-egy hangot kölcsönöz – ezzel rámutatva a kereszt 

megbecsülésének új dimenziójára és jelentőségére  

• A keresztnek mind a 4 oldalára 4-4 résztvevő áll, ezáltal 

felnagyítva a keresztet 

2. A testünk, mint kereszt 

• Mi emberek is hordozzuk testünkben a keresztet – Ki tud 

kereszt formában állni? 

• Mondóka: „A földön állok, az ég felé növekszem!”  

Két középpontunk van: a köldökünk és a szívünk.  

• Mondóka: „A földön állok, az ég felé növekszem, középen 

van a köldököm és a szívem.” 

Ha kitárom a karjaim, akkor megérintem a többieket, akik körülöttem 

vannak, akkor összeköttetésben vagyok a világgal.  

• Mondóka: „A földön állok, az ég felé növekszem, középen 

van (a köldököm és) a szívem és én a szívemből nyílok ki a világ felé.” 

3. Szívmeditáció idősebb gyerekek és felnőttek számára  
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4. Emberalak 

• Minden résztvevő kap egy kendőt és két fapálcikát, 

amelyekből megalkothatja a keresztet. 

• Minden résztvevő kap két madzagot, egy karikát és egy 

szívet.  

• Ebből a résztvevők megalkothatják az emberalakot, saját 

magukat.  

• Mondóka: „A földön állok, az ég felé növekszem, középen 

van (a köldököm és) a szívem és én a szívemből nyílok ki a világ felé.” 

• A résztvevők megkapják ajándékba a szívet és egy szívbéli 
jókívánságot (méltatás). 

Megjegyzés:  
Minden, amit szívünkkel ragadunk meg, SZÍVÉLYESSÉ válik. A szív formálásához 
sok időre, sok szeretetre és sok türelemre van szükség. A vallási nevelés 
mindenekelőtt a szívek formálása. A jó nevelés mindig a szívből indul ki. 
 

 

 


