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A kreatív szemlélődő imádság papíron
Az okostelefonra tervezett EucharistiAPP alkalmazásnak a papír alapú változatát
az egyéni és a közösségi imádságod gazdagítására használhatod. Az arany hátterű 
kártyasorozat három korosztály számára készült: a 7-12 éves kor közöttiek, a 12-
16 évesek és a 16 év felettiek számára. Az imádsághoz ajánlott szentírási részeket 
külön kártyagyűjtemény tartalmazza. Az EucharistiAPP PAPÍRON arra hív meg, 
hogy a Teremtő Isten egyre tudatosabb társa légy: ismerd meg és alkoss az Örök 
Igével. Az imához szükséged lesz egy Szentírásra, papírra és színes rajzeszközök-
re. Javasoljuk, hogy kezdd imádságodat Isten köszöntésével: például egy kereszt-
vetéssel. Majd kövesd az aranyhátterű kártyák útjelzéseit! Rajzolás közben vala-



milyen fényképező eszközzel örökítsd meg az alkotási folyamatot! Az imádságod 
segítségével annál közelebb juthatsz Istenhez, minél inkább egyezik az Istenről 
kialakult képed Krisztus örömhírével és az Egyház tanításával. Ezért mindig vesd
össze a kettőt, és oszd meg élményedet tapasztalt személlyel!        
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Az imádságvezetőnek
Ha az imádságot nem önállóan végzik, hanem közösségben vagy katekézis során, 
akkor a vezetőnek javasoljuk, hogy röviden ismertesse a kereteket (45 perces 
hossz, rajzolás lehetősége, jegyzetelés leginkább külön lapon), majd a vezető 
kezdje és vezesse be az imádságot (például keresztvetéssel vagy rövid fohásszal). 
Ezután egyesével mutassa az imádság lépéseit a résztvevőknek. Figyeljen a szük-
séges ritmusra (általában az ima közepén rajzolnak a legtöbbet), és az új kérdé-
sek előtti fényképezésre! A vezető a kártyákat mutathatja: nagyméretű nyom-
tatásban, kivetítéssel, online megosztással (ebben az esetben külön képekként). 
A kreatív imádság végén a vezető buzdítására szenteljen mindenki rövid figyelmet 



a megtett útra: egyénileg a jegyzetekre, és lehetőség szerint csoportosan, az elké-
szült rajzokra tekintve! Zárásképpen közös hálaadást javaslunk. A vezető minden 
alkalommal és minden imádkozó esetében vesse össze az imádság gyümölcseit
Krisztus örömhírével és az Egyház tanításával, és személyes odafigyeléssel – rá-
mutatva az egyezésekre és az eltérésekre – terelgesse a rábízottakat a teljesebb 
istenismeret felé!
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Az EucharistiAPP alkalmazás terveit egy másik dokumentum mutatja be.
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