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� Mindenki tudja, hogy hol és 
mikor van a találkozó?

� Minden szükséges 
eszköz rendelkezésre áll a 
programhoz?

� Van elegendő Biblia vagy 
Márk evangéliuma?

�  Jut Kereszt-kérdések Makro 
Munkafüzet és toll vagy 
ceruza mindenkinek?

� Beállítottad a DVD-t a 
fi lmnézéshez? (Vagy 
felkészültél az előadásra, 
és hoztál személyes 
példákat?)

�  Végiggondoltad, te mit 
válaszolnál az egyes 
kérdésekre?

� Imádkoztál a 
csoporttagokért és saját 
magadért mint a csoport 
vezetőjéért?

Ellenőrző lista vezetőknek

1. HÉT

A keresztyénség 
Krisztusról szól

� Üdvözöld a csoportodat és köszönd meg nekik, hogy eljöttek. Mu-
tatkozz be, ha szükséges, és mondd el nekik, hogy te leszel segítségükre, 
bármilyen kérdésük, problémájuk akad.

� Röviden magyarázd el nekik a foglalkozások menetét, és hogy mikor 
fejezitek be. Néhány példával illusztráld, mit is fogtok együtt csinálni, 
pl. egy bemelegítő játékkal kezdünk, hogy egy kicsit megismerjük 
egymást, azután röviden beszélgetünk, meghallgatunk egy elő-
adást, és végezetül megnézünk a Bibliából egy rövid részt. Bőven 
lesz idő és lehetőség, hogy kérdezzetek.

� Nyugtasd meg őket, hogy senkinek nem kell majd hangosan olvas-
nia, a többiek előtt imádkoznia vagy körkérdésekre válaszolnia, ha 
nem akar. Ezeken a foglalkozásokon az élet nagy kérdéseiről próbálunk 
meg nyugodt légkörben beszélgetni.

VÁLASZTHATÓ JÁTÉK
� Ha a csoportod számára megfelelőnek találod, kezdd az alkalmat 
valamelyik alábbi játékkal. A fi atalabb korosztály számára javasolt 
játékok közül is választhatsz, amennyiben ezek inkább illenek a cso-
portodhoz: az ALÁÍRÁSGYŰJTÉS vagy a FORRÓ KRUMPLI játék a 53–54. 
oldalakon található.

KÉTPERCES TURMIX
Cél: Egymás megismerése, a hangulat oldása.

Szükséges eszközök: CD/MP3 lejátszó; stopperóra; síp, gong vagy 
duda.

• Valójában ez a játék egy „villámrandi”, ahol a cél az, hogy min-
denki megosszon másokkal legalább egy keveset magáról, és 
mindenki szót válthasson mindenkivel.

• Kérd meg a csoporttagokat, hogy legalább 5 különböző em-
berrel beszélgessenek, minden egyes emberrel 2 percig. A kö-
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vetkező dolgokat mondják el magukról: Születési név (ha két keresztnevük 
van, mindkettőt!); születési hely; mi a legértékesebb tulajdonuk; ki a legjobb 
barátjuk; miért döntöttek úgy, hogy részt vesznek a Kereszt-kérdések Makro so-
rozaton; egy szokatlan tulajdonságuk; mi lenne az első dolog, amit vásárolná-
nak, ha rengeteg pénz ütné a markukat stb. Állíts össze a csoportod számára 
megfelelő, rövid kérdéssort. A kérdéseket felírhatod nagy papírlapokra, vagy 
kivetítheted PowerPoint diaként, hogy mindenki jól láthassa.

• Szóljon zene a háttérben, és fújd meg a sípot, kongasd meg a gongot (vagy 
egyszerűen kiálts egyet), ha letelik a két perc.

Megjegyzés: Ha nagy létszámú a csoport, csak egy percig tartson a feladat, hogy 
minél több ember megismerje egymást. Izgalmasabb, pörgősebb lesz így a játék.

IGAZ VAGY HAMIS?
Cél: Egymás megismerése, a hangulat oldása.

Szükséges eszközök: Nincs szükség eszközökre.

• Kérj meg egy csoporttagot, hogy mondjon három állítást magáról, ebből ket-
tő legyen igaz, egy pedig kitalált.

• A többi csoporttag ezután szavazzon, hogy melyik állítás volt a hamis.

• Játsszátok, amíg mindenki sorra nem kerül, és el nem mondta magáról a há-
rom állítást..

Megjegyzés: Lehetőleg mindenki együtt játsszon, hogy megismerjétek egymást, 
de ha túl nagy a létszám, legyen több kisebb csoport egy-egy saját játékvezetővel.

�  Ha egyik játék sem megfelelő számodra vagy a csoportod számára, további 
ötleteket találsz a www.szentirasszovetseg.net/kereszt-kerdesek/Ifi  honlapon is. Vagy 
akár ki is hagyhatod a választható játékot!

FEDEZZÜK FEL!
� Osszatok ki egy-egy Kereszt-kérdések Makro Munkafüzetet minden résztvevőnek. 
Kérd, hogy lapozzanak a 4. oldalra, és írják le válaszukat az alábbi kérdésre:

Ha Istentől egyetlen dolgot kérdezhetnél, tudva, hogy Ő biztosan válaszol, 
mi lenne az?

� Kérd a csoportot, hogy mondják el, mire gondoltak. Jegyezd fel a kérdéseket, hogy 
később a foglalkozások során vissza tudjatok térni rájuk. Nem kell minden kérdésre 
válaszolnod, de fordíts fi gyelmet az összes meghallgatására, és beszéljétek meg, hogy 
a Kereszt-kérdések Makro során még vissza fogtok térni rájuk. (Néhány kérdés tisztá-
zódni fog az előadásokban, míg másokkal – mint például a szenvedéssel kapcsolat-
ban – a legmegfelelőbb a kereszt/kegyelem témakörnél újra foglalkozni.) Természete-

KKifivez-nagyobb.indd   134KKifivez-nagyobb.indd   134 1/6/12   7:10 PM1/6/12   7:10 PM



135

sen egy-két egyszerű, rövid kérdésre most is válaszolhatsz. De akár a saját kérdésedet 
is felolvashatod a csoportnak. 

Megjegyzés: Ha a csoportod túl szégyenlős, hogy hangosan megossza a kérdéseit, 
kérd meg őket, hogy egy darab papírra írják le őket, és dobják be a „kérdés-dobozba”. 
Így összegyűjthetitek az összes kérdést egy dobozban, és felolvashatod őket a csoport-
nak.

� Bátorítsd őket, hogy a kérdéseik teljesen rendjén vannak – sok emberben merülnek 
fel hasonló kérdések az élettel vagy Istennel kapcsolatban. Azt is elárulhatod, hogy 
egyik-másik benned is megfogalmazódott. Ezáltal megérthetik, hogy a dolgokra, 
amik őket mélyen felkavarják, mások is komolyan keresik a válaszokat. 

� Elképzelhető, hogy ennél a pontnál, de lehet, hogy az előadás után felmerülnek kér-
dések a teremtés/evolúció témakörében. Ezekre mindenképpen szánj időt, várhatóan 
valamelyik későbbi alkalmon, a 246–247. oldal jegyzeteit felhasználva. Most elegendő, 
ha annyit mondasz, hogy ennek a sorozatnak nem az a célja, hogy a „teremtés kont-
ra evolúció” vitával foglalkozzon. Csupán szeretnénk rávilágítani, hogy az emberiség 
vagy egy véletlen következtében alakult ki, vagy valaki alkotott bennünket, és hogy 
melyiket fogadjuk el a kettő közül, az nagyon is befolyásolja azt, hogy mit gondolunk, 
van-e értelme az életnek, és ha igen, mi.

CSOPORTOS FELADAT: PLAKÁT
�  Ossz ki a csoportnak egy nagy papírt és néhány tollat. Kérd meg őket, hogy 
rajzolják le a papírra azokat a dolgokat, amik eszükbe jutnak, ha meghallják a 
keresztyénség szót. Például, rajzolhatnak egy nagy katedrálist vagy templomot. Ha 
nem szívesen rajzolnak, le is írhatják, ami eszükbe jut.

Megjegyzés: A vezetők nem szólhatnak bele, hogy mit rajzolnak a résztvevők. Ha 
valami olyasmit szeretnének lerajzolni, ami teológiailag problémás, azt is enged-
jük meg, mert később lesz lehetőség a félreértések tisztázására.

Megjegyzés: Fontos, hogy ez a játék semmiképpen ne maradjon ki, mivel a taní-
tás kérdései között visszatérünk rá.

VÁLASZTHATÓ CSOPORTOS FELADAT: FOCIPÁLYA
� Ossz ki a csoportnak egy nagy papírt és néhány tollat. Rajzolj fel rá egy futballpályát 
a lenti ábrához hasonlóan, és jelöld be rajta a következőket: szurkolók, ellendrukkerek, 
bejárat, kispad stb. Kérd meg a csoporttagokat, hogy tegyenek egy x-et a pályán oda, 
ahol éppen most érzik magukat. Pl.: játékos az, aki hívőnek vallja magát; éppen a 
pályára lép az, aki nem sokat tud még a keresztyén hitről, de most szeretne többet 
megtudni róla; sérült a kispadon – aki keresztyén, de most éppen kétségek gyötrik; 
ellenfél – számára valamilyen okból ellenszenves a keresztyénség; szurkoló – kiskorától 
templomba jár (talán hívő családba született), de érzi, el kell döntenie végre, hogy 
kinek szurkol, melyik oldalra áll.
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Magyarázd el számukra, hogy ez a játék segíthet nekik, és nem az a cél, hogy 
egymást kritizálják. Adj időt, hogy átgondolhassák, hová teszik az x-et, és adj lehe-
tőséget arra is, hogy elmondhassák, miért oda tették. Ne erőltesd azt, aki nem 
akar részt venni.

Megjegyzés: Ez a játék nem kötelező. Ha úgy gondolod, hogy nem viszi előrébb 
a csoportot, vagy úgy érzed, hogy beskatulyázza őket már a kezdet kezdetén, 
akkor inkább hagyd ki.

Az alábbi ábra letölthető a www.szentirasszovetseg.net/kereszt-kerdesek/Ifi  hon-
lapról is.

� Adj mindenkinek egy Bibliát. Mutasd meg nekik, hol találják meg benne Márk evan-
géliumát. Magyarázd el, hogy működik a rész, vers felosztás.

� Kérd meg őket, hogy lapozzanak a Márk 1,1-hez. (Megjegyzés: A Kereszt-kérdé-
sek Makro Munkafüzet kérdései és idézetei az Újfordítású Bibliát veszik alapul.)

� Az egyik vezető olvassa fel hangosan a Márk 1,1-et; majd a csoport dolgozza fel a 
lenti kérdést. Az alábbiakban megtalálhatók a válaszok, segítségül.

Mit ír Márk könyvének első mondatában, mi a keresztyénség lényege?

•  Azt mondja, hogy „örömhír”. (Magyarázd el, hogy az evangélium szó „öröm-
hírt” jelent.)

•  Azt mondja, hogy Jézusról szól.

•  Azt állítja, hogy Jézus az Isten Fia. 

a pályán (játékos)

néző

néző 
(szurkoló)

éppen a 
pályára lép

lelátó (el-
lendrukker)

sérült kispadon (várja, hogy játszhasson)
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Mennyiben különbözik ez a rajzainktól?

Ezzel a kérdéssel a keresztyén hittel kapcsolatos általános félreértéseket lehet kiszűrni, 
amik a plakátrajzolós feladatnál már előjöhettek.

•  Márk azt mondja, hogy „örömhír”. Más szóval: nem rossz hír, hanem nagyszerű, 
fantasztikus és izgalmas, a legkevésbé sem unalmas hír! Ha a keresztyénséget 
unalmasnak tartod, akkor még nem értetted meg, hogy mi is a lényege.

•  Márk azt mondja, hogy Jézusról szól. Nem épületekről, templomba járásról 
vagy „vallásosságról”, hanem egy Jézus nevű férfi ról szól, aki ezen a Földön 
járt-kelt, élete történelmi tény.

•  Márk azt állítja, hogy Jézus az Isten Fia. Isten Jézuson keresztül mutatkozott be 
számunkra.

DVD FILMVETÍTÉS
� Nézzétek meg a DVD 1. részét vagy mondd el az 1. előadást a 56. oldalon található 
vázlat segítségével. Ez a jegyzet letölthető a www.szentirasszovetseg.net/kereszt-
kerdesek/Ifi  honlapról is, hogy saját csoportod igényeihez tudd igazítani, és saját 
illusztrációiddal egészíthesd ki.

� A Kereszt-kérdések Makro Munkafüzetben található egy összefoglalás (LETÖLTÉS 
címmel) a résztvevők számára. Bátorítsd őket, hogy jegyzeteljenek a Letöltés oldalra az 
előadás közben. Az összefoglalást lásd alább..

LETÖLTÉS
• A keresztyénség nem szabályokról és szertartásokról, hanem Jézus Krisztusról 

szól.

• Ha a véletlen műve, hogy itt vagyunk, akkor nem számítunk, és értéktelenek 
vagyunk. De mivel Isten teremtett bennünket – nagyon értékesek vagyunk.

• Mindnyájunknak szembe kell néznie a halállal előbb vagy utóbb. De ha mind-
nyájunknak meg kell halnia, mi értelme az életnek?

• A Biblia azt mondja, hogy nem is élünk igazából addig, míg meg nem ismerjük 
Alkotónkat, és nem élünk úgy, ahogyan Ő szeretné.

• De hogyan ismerhetjük meg Istent? Neki kell megmutatnia magát nekünk. 
Márk szerint Isten már megtette ezt azáltal, hogy elküldte a Fiát, Jézus Krisz-
tust. Ha szeretnénk Istent megismerni, Jézusról kell többet megtudnunk.

• Ezért jó hír Jézus Krisztus evangéliuma.

BESZÉLJÜK MEG!
� Az alábbi kérdések felhasználásával indítsuk be a beszélgetést (a kérdések 
megtalálhatók a Kereszt-kérdések Makro Munkafüzetben is).
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� Ne feledd, hogy ez az első alkalom, és ezért nem az a cél, hogy az evangélium 
minden összefüggését elmagyarázzuk nekik, vagy rögtön megtérésre hívjuk őket, vagy 
akár azon kezdjünk el vitatkozni, hogy ki mit hisz jelenleg. A cél csupán annyi, hogy 
bevezessük a következő hetek témáit.

� Fontos, hogy a BESZÉLJÜK MEG! alatt ne fussatok ki az időből. Sokkal jobb a 
kíváncsiságot fenntartva egy jó beszélgetést félbeszakítani, mint mindent részletesen 
átbeszélni, kockáztatva azt, hogy a csoport egy része unatkozzon, és elmenjen a kedve 
a következő alkalomtól. 

Ha az utcán megkérdeznél embereket arról, hogy „Mi az élet értelme?”, 
mit válaszolnának?

• Ilyesmi válaszokat kapnánk: sok pénzt keresni; szórakozni; legyenek jó barátai 
az embernek; rátalálni a szerelemre.

• Azt is megkérdezheted a csoportodtól, hogy mit gondolnak, a különböző em-
berek számára miért más-más dolgok fontosak.

• Itt a cél nem az említett válaszok kritizálása, hanem, hogy a csoport elkezdjen 
az élet értelmén gondolkozni. Nincs szükség arra sem, hogy megjegyzéseket 
fűzz hozzájuk, hacsak a beszélgetés természetes módon abba az irányba nem 
halad.

Mit gondolnak az emberek Istenről és a keresztyénségről? Miért 
gondolod, hogy ez így van?

• Ezáltal visszacsatolunk a FEDEZZÜK FEL! kérdésekhez, anélkül, hogy túl sze-
mélyessé válna a beszélgetés. A válaszok a következők lehetnek: unalmas, fe-
lesleges, elavult, túl sok a szabály stb.

• Magyarázd el, hogy a gyülekezetekben gyakran megtörténik, hogy megfe-
ledkeznek arról, hogy a keresztyénség lényege Jézus, és ezért a vallás ezekhez 
hasonlóvá válhat. De ez nem a valódi keresztyénség.

• Ha szükségesnek érzed, fejezd ki együttérzésedet a csoport valamely tagja 
felé, akinek rossz személyes tapasztalatai vannak e téren: egy rossz példát mu-
tató lelkész, unalmas istentiszteletek stb. miatt.

De mi a helyzet Jézussal? Fontos Ő az emberek számára? Számodra 
fontos?

• Ne erőltesd, hogy elmondják, számukra fontos-e Jézus, de ha szeretnék el-
mondani, akkor azt is megkérdezheted, hogy miért.

• Emlékeztesd őket, hogy a Márk 1,1 szerint Jézus maga az  „örömhír”.
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BEFEJEZÉS
Fejezd be a foglalkozást azzal, hogy a következő alkalommal is szeretettel várod őket. 
Mondd el nekik: Ma láttuk, hogy Márk szerint a keresztyénség egyetlen személyről 
szól, Jézusról. Jövő héten meg fogjuk nézni Jézus néhány tettét és mondását, és 
kiderítjük, miért is „jó hír” Márk szerint Jézus.

AZ ALKALOM UTÁN
• Írd le az elhangzott kérdéseket, hogy a következő hetekben vissza tudjatok 

térni rájuk.

Készíthetsz egy tervet, hogy mikor melyik kérdést fogod újra elővenni.

• Gondold végig a résztvevők listáját. Írd össze a neveket, hogy imádkozz értük.

• Döntsd el, milyen emlékeztetőt fogsz nekik hét közben küldeni a következő 
heti alkalomról.
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