
A Hétlépéses-módszer 
 

Ez a módszer nem igényel teológiailag képzett vezetőt. Lehetővé teszi a bibliai 
szöveg elmélkedő-imádkozó olvasását, Isten személyhez szóló hívásának 
felismerését és életre váltását. 

Ennél a módszernél azon van a hangsúly, hogy figyelmesen hallgassuk a 
Szentírás szavait és engedjük, hogy azok hassanak ránk. Ami megérintett minket, azt 
pedig megosszuk a többiekkel, és figyelmesen, nyitottan befogadjuk azt, amit ők 
megosztanak velünk. 

A vezető feladatai egyszerűek: segíteni, hogy a lépések sorrendjében haladjon a 
csoport; a tagok figyelmesen meghallgassák egymást; mindenki elmondhassa 
gondolatait, megérintettségét. 

Az ideális csoportlétszám a 6-8, de lehet nagyobb csoportban is végezni. 
Fontos, hogy mindenki kezében ott legyen a szöveg. 
A módszer lépései: 
1. Hívjuk az Urat. A vezető megkér valakit, hogy saját, vagy mások szavaival 

(kötött imával) kérje az Urat, hogy vezesse, világosítsa meg, nyissa ki 
szívüket… 

2. A szöveg elolvasása. A vezető – miután mindenki kézbe vette, kikereste az 
adott szakaszt – felkéri az egyik tagot, hogy érthetően, nyugodtan olvassa 
fel a szöveget. Ezt követően rövid csendben gondolkodnak a szövegről. 

3. A szöveg „ízlelgetése”. Azok, akiket megérintett a szöveg valamely’ szava, 
kifejezése, felolvassák azt. Majd csendet tartanak, mialatt mindenki kétszer-
háromszor, nyugodtan elismétli magában ezeket az elhangzottakat. Fontos, 
hogy hagyjanak kellő időt erre az „ízlelgetésre”. Ha mindenki, aki akarta, 
elmondta szavait, a vezető megkér valakit, hogy újból lassan, érthetően 
olvassa el a szöveget. 

4. Elmélkedés. Ez a szöveg, az elhangzott szavak csendes átgondolásának 
ideje. A vezető a csoport, és a rendelkezésre álló idő ismeretében adja meg 
ennek tartamát: pl. 3-5 perc. (Azok esetében, akiknek nincs gyakorlatuk  a 
csendes elmélkedésben, a hosszabb idő zavaró lehet.) 

5. Megosztás. A csoport tagjai szabadon megosztják egymással, ami 
megérintette őket a szövegből. A legjobb, ha életük konkrét tapasztalatairól 
beszélnek, kapcsolatba hozva azokat a szöveg üzenetével. Lényeges, hogy 
ez megosztás legyen, vagyis ki-ki saját magáról (E/1-ben) beszéljen, ne 
tanítson, prédikáljon, és ne általánosságokat mondjon. 

6. Elhatározás. Az eddigiek fényében minden csoporttag döntést hoz, hogy 
mit fog tenni, mire fog figyelni a következő napokban, vagyis hogyan fogja 
életre váltani azokat a felismeréseket, amelyekkel a Lélek megajándékozta. 
Fontos, hogy ezek az elhatározások egészen konkrétak legyenek. Szükség 
lehet időre, hogy kiben-kiben megfogalmazódjék az őszinte, általa 
vállalható elhatározás. Adjuk meg ezt a időt. (Jó, ha a megvalósításról 
beszámolnak egymásnak a csoporttagok a következő találkozáskor.) 

7. Záró imádság. A résztvevők szabadon imádkozhatnak az alkalom végén 
(hálát adhatnak, kérhetnek, dicsőíthetnek…). Végezetül egy mindenki által 
ismert imát mondanak el, vagy éneket énekelnek. 

 


