VÁZLAT AZ ELSŐ ELŐADÁSHOZ: JÉZUS - MIÉRT ÉRDEMES
MEGISMERNI?
Célok
• Üdvözölni a résztvevőket.
• Leszögezni, hogy sok embernek téves elképzelései vannak a keresztyénségről.
• Elmondani, hogy a keresztyénség nem szabályok vagy szokások halmaza, hanem egyedül Jézus
Krisztusról szól.
• Megértetni, hogy az életünk igazi értelmét és valódi fontosságát csak akkor ismerjük fel, ha
rájövünk, hogy Isten, aki alkotott minket, létezik, és szeretné, hogy megismerjük Őt.
• Elmondani, hogy Istent csak Jézuson keresztül ismerhetjük meg, és hogy a Kereszt-kérdések
Mikro alkalmakon róla fogunk többet megtudni.

Bevezető illusztráció
Meséld el a csoportnak egy saját vicces/érdekes emlékedet arról, hogy te mit gondoltál régen a
keresztyénségről. Lehetőleg személyes példa legyen, de ha nem tudsz ilyet (talán, mert
gyermekkorod óta hiszel), kérdezz meg egy másik csoportvezetőt vagy más ismerősödet. Legyen
rövid a példa. A másik lehetőség, hogy egy rövid filmrészletet (pl.: Mr. Bean a templomban),
esetleg rajzfilmrészletet (pl.: A Simpson család a templomban) mutatsz be. A filmek szerzői jogait
ellenőrizd.

Ráhangolódás
• Rengeteg ember a legkülönfélébb dolgokat gondolja a keresztyénségről. Általában a
vélemények attól függnek, hogy az illető ismer-e hívő embereket, vagy vannak-e személyes
tapasztalatai az egyházzal kapcsolatban.
• A plakátjaitok néhány véleményt megjelenítenek ezek közül.
Emelj ki néhányat a plakátokon látható rajzok közül. Semmiképpen ne tegyél negatív
megjegyzéseket – e pillanatban a cél csak annyi, hogy a csoporttagok elképzelései
nyilvánosságra kerüljenek. A sorozat során lesz lehetőség rá, hogy ezek közül néhány
nézőpontot megvitassatok, ezért tartsd meg a plakátokat, vagy készíts emlékeztetőt magadnak a
rajzokról, hogy később elő tudd hozni a témákat.

1. Mi a keresztyénség?
• Sokak számára a keresztyénség vallásos szertartásokról, vagy szabályok betartásáról szól.
Márk valami egészen mást állít. Ahogyan Márk evangéliumának első mondatában olvastuk, a
keresztyénség egy személyről szól, Jézus Krisztusról..
Magyarázd el, hogy az általatok használt Biblia tartalmaz kiegészítéseket, hogy megkönnyítse
egy-egy rész megtalálását. Számok jelölik a fejezeteket és a verseket, de vannak címek is a
szövegben. Nem Márk írta az 1. vers elé a címet, ezt a kiadók tették hozzá.
• Valójában az első vers Márk főcíme, amiben megfogalmazza, hogy miről is szól a
könyve.
� Olvasd fel hangosan a Márk 1,1-et.
Márk egész könyve
• egy Jézus nevű férfiról szól;

• akit Krisztusnak hívtak (ami azt jelenti: „Isten által kiválasztott Király”);
• aki Isten Fia.
Márk könyvének további részei felfedik, hogy mit jelentenek mindezek, és hogy miért gondolta
úgy Márk, hogy ez az igazság. Tehát a Kereszt-kérdések Mikro alkalmakon Jézus Krisztussal
foglalkozunk majd, és megnézzük, hogy Márk mit ír Róla.
• Fogunk beszélgetni az élet néhány nagy kérdéséről is, például „honnét származik az élet?” és
„Mi az élet értelme?”

2. Honnét származik az élet?
Itt használhatsz valami vicces illusztrációt, mondjuk egy képregényfigurát az élet keletkezésével
kapcsolatosan. Másik lehetőség, hogy felolvasod a következőt: „egy vödör víz, nyolc darab
szappan, egy szög és egy gyufafej”. Majd kérdezd meg a csoportot, hogy szerintük mit lehet
készíteni a fenti összetevőkből. (Válasz: egy emberi testet, mert ezek az anyagok a kémiai
alkotóelemei!)
• Milliárdokat költenek évente kutatók arra, hogy bebizonyítsák, hogyan is keletkezett pontosan
a Föld, és hogy hogyan kezdődött az élet. Valószínűleg az iskolában tanultatok elméletekről,
vagy könyvekből, esetleg a tv-ből hallottatok róluk.
• Két lehetséges válasz van erre a kérdésre. Vagy véletlen, hogy létezünk, vagy valaki alkotott
bennünket.
• Ha véletlen, hogy létezünk, az azt jelenti, hogy nincs jelentősége, sem valódi értéke az
életünknek. Csupán kémiai anyagok halmazai vagyunk, akik járnak-kelnek a Földön, és
találkoznak más kémiai anyagok halmazaival. Értéktelenek vagyunk, nem számítunk, hiszen
csupán emberi formába rendeződött atomok gyűjteménye vagyunk!
• Ha viszont van egy Alkotónk, ha Valaki teremtett bennünket, az sok mindent megváltoztat. A
Biblia szerint Isten teremtett bennünket, az Ő keze munkája vagyunk. Ez azt jelenti, hogy
nagyon értékesek vagyunk. Isten ezt mondja.
• Nem attól vagyunk értékesek, hogy a legmenőbb cuccaink vannak, vagy az utolsó divat
szerint öltözünk. Nem a származásunk miatt vagyunk értékesek, vagy mert ügyesek vagyunk
valamiben. Attól vagyunk értékesek, méghozzá rendkívüli módon, hogy Isten teremtett
bennünket. Ő alkotott, Ő szeret, és célja van az életünkkel. Fontos az életünk.

3. Mi az élet értelme?
• Az, hogy honnan származik az élet, akkor válik igazán érdekes kérdéssé, amikor a halálra
gondolunk. Legtöbben nem szívesen beszélnek a halálról, pedig előbb vagy utóbb
mindannyiunknak szembe kell néznie vele. De ha egyszer úgyis mindenki meghal, akkor mi
értelme az életnek?
• Sokan megpróbáltak rájönni az élet értelmére. Ha ezekről készítenénk egy plakátot, biztosan
rengeteg különleges ötlet jutna az eszünkbe. A tv, a magazinok és az internet gyakran azt
sulykolják belénk, hogy a cél az, hogy gazdag, híres és vonzó legyél. Persze sokszor éppen
azokról a celebekről szólnak a hírek, akik mégsem találták meg a boldogságot ezekben a
dolgokban.
• Csatolj ide egy képet valakiről, aki nemrégiben szerepelt a hírekben, mert sikerei ellenére
depressziós lett, öngyilkosságot kísérelt meg, vagy kábítószerfüggő, esetleg alkoholista lett.
• Azt hihetnénk, hogy a hírnév és a pénz boldoggá tesz, pedig nagyon sok sztár mondhatná el,
hogy ez nem így van. Ezért kábítószerekhez vagy alkoholhoz nyúlnak, sőt öngyilkosságot
követnek el. De miért?

• Nos, a Biblia azt mondja, hogy nem is kezdünk el igazából élni addig, amíg meg nem
ismerjük az Alkotónkat, és nem úgy élünk, ahogy Ő szeretné. Tehát a kérdés az, hogy hogyan
ismerhetjük meg Istent!

4. Isten megismerése
Válassz egy jól ismert hírességet ehhez a példához. Mit tennél, ha igazán meg akarnád ismerni
……….-t? (Helyettesítsd be egy sztár nevét, aki a csoportod számára megfelelő.) El lehet menni a
sztár lakhelyére, és a nevét kiabálni, amikor kilép a házból. Vagy ki lehet nyomozni a
telefonszámát, e-mail vagy twitter címét. Valószínűleg ő válaszra sem méltat majd. Csak akkor
ismerheted meg igazából ….-t, ha o is meg akar ismerni téged. Neki kell felvennie a kapcsolatot
veled és megszervezni a találkozót.
• Ugyanez igaz, amikor szeretnénk megismeri az Alkotónkat. Az emberek próbálták
megismerni Őt úgy, hogy sokat gondolkodtak Róla, próbálták elképzelni, milyen is Ő
valójában, de Istent nem lehet megismerni így. Saját magunktól nem tudjuk megismerni Őt.
• Isten kell, hogy leleplezze magát nekünk. Márk szerint Isten megtette ezt az által, hogy
elküldte a Fiát, Jézust. Ezért szól Márk egész könyve Jézusról. Ha szeretnénk Istent jobban
megismerni, Jézusról kell többet megtudnunk

Befejezés
• Szerepel Márk első mondatában egy szó, amiből látszik, hogy Jézus megismerése milyen jó
dolog. Az „evangélium” szó örömhírt jelent. A Jézusról szóló hírek nem rosszak vagy
unalmasak, hanem jók.
• A Kereszt-kérdések Mikro alkalmain fel fogjuk fedezni, hogy Márk szerint kicsoda Jézus, és
miért jött el. Azon is fogunk gondolkozni, hogy mit jelent keresztyénként élni, azaz mit jelent
Jézust követni.
• Ezek szerint érdemes hét héten át kitartani a sorozat végéig? Azért gondolom, hogy
mindenképpen, mert egyedül Jézus az út ahhoz, hogy megismerjük az Alkotónkat, és
megértsük az életünk célját. Jézusnak van válasza az élet nagy kérdéseire, amik foglalkoztatnak
minket: „Honnan származik az élet?” és „Mi az élet értelme?”.
Ezért jó hír Jézus Krisztus evangéliuma.

VÁZLAT A MÁSODIK ELŐADÁSHOZ: JÉZUS KI VOLT Ő?

Célok
• Jézus élete néhány eseményének vizsgálatával rávilágítani arra, hogy Ő Isten.
• Megmutatni, hogy Jézusnak van hatalma megbocsátani a bűnt, gyógyítani és uralkodni a
természet erőin, de hatalma van a démonok és a halál felett is.
Megjegyzés: Legyen tempós az előadás – egy gyors körképet akarunk nyújtani, nem kell ízekre
szedni minden egyes Igét!

Bevezető illusztráció
Válassz egy közismert/ történelmi személyt, aki a csoporttagok érdeklődését felkeltheti, pl.: Elvis
Presley, Michael Jackson, Illés együttes, Leonardo da Vinci, Mátyás király, Petőfi . Kérdezd meg a
csoportot, hogy hogyan tudhatnának meg többet erről a személyről?
Mondd el nekik, hogy most Jézusról úgy fogtok többet megtudni, hogy megnézitek a tetteit és
mondásait.

Ráhangolódás
• Az előző alkalmon láttuk, hogy a keresztyénség lényege Jézus. Márk az írja, hogy Jézus a
„Krisztus”, ami azt jelenti, hogy Isten választottja, Isten által megígért Király. Márk azt is
mondja, hogy Jézus az „Isten Fia”.
• Ezek igazán megdöbbentő állítások, Márk éppen ezért számos bizonyítékot felhoz, hogy
alátámassza őket. Elmeséli Jézus sok döbbenetes csodatettét és példázatát. Ma mi is
megismerkedünk ezek közül néhánnyal, hogy megláthassátok, mit árulnak el arról, kicsoda is
Jézus valójában.
� Szemléltető eszköz: Használj szemléltető eszközt, hogy a csoporttagok láthassák, Márk hogyan
szedi össze a bizonyítékait Jézus személyének bemutatásához. Írhatsz táblára, nagyalakú
csomagolópapírra, vagy állíts össze Powerpoint diákat. Írd fel vagy vetítsd ki a következőt:
„Kicsoda Jézus?” Egy másik lehetőség, ha egy előző héten készült plakátra ragasztod az előre
megírt feliratokat („Kicsoda Jézus?” stb.).

1. Kicsoda Jézus? Akinek hatalma van megbocsátani a bűnt.
• Már megnéztük ezt a részt a csoportban, de olvassuk most el együtt újra:
Olvasd fel a Márk 2,1–12-t.
� Megjegyzés: Te ismered a csoportodat. Ha úgy gondolod, hogy jól emlékeznek az előzőekben
felolvasott részre, akkor lerövidítheted az előadást azzal, hogy az újbóli felolvasást kihagyjátok.
• Amikor Jézus azt mondja a béna embernek, hogy a bűnei meg vannak bocsátva, valójában két
megdöbbentő dolgot állít:
1. Hogy Neki joga és hatalma van megbocsátani a bűnt.
2. Hogy Ő Isten.
• A vallásos vezetők megértették Jézus üzenetét, ezért voltak annyira dühösek rá.
Játsszátok el a következő jelenetet:
Képzeld el, hogy elmegyek ………-hoz (az egyik vezető), és gyomorszájon vágom. Majd
odamegyek ………-hoz (egy másik vezető vagy résztvevő), és bocsánatot kérek tőle. Ennek nincs
értelme, ugye? Csak akkor nyerhetek bocsánatot, azért mert megütöttem ………-t (az első vezető),
ha ő maga bocsát meg nekem.

• Ugyanez igaz a bűneinkre is. Mi Isten ellen vétkezünk, Őt bántjuk meg ezzel, tehát egyedül O
bocsáthat meg nekünk.
• A törvénytudóknak igazuk volt, amikor feltették a kérdést: „Ki bocsáthat meg bűnöket az egy
Istenen kívül?” Vagyis azzal, hogy Jézus azt mondta, hogy Ő megbocsáthatja a vétkeket,
egyben azt állította, hogy Ő Isten.
Szemléltető eszköz: A „Kicsoda Jézus?” főcím alá írd: „Akinek hatalma van megbocsátani a
bűnöket.”

2. Kicsoda Jézus? Akinek hatalma van gyógyítani.
• Újra csak képzeld el, hogy ott vagy a szobában Jézussal. Láttad, ahogy szétbontották a tetőt;
végignézted, ahogy leengedik a nyíláson át a férfi t a földre; és hallottad Jézust, amint azt
mondja az embernek, hogy megbocsáttattak a bűnei. Te elhinnéd, amit Jézus mond?
• Nehéz lenne elhinni, hiszen látszólag semmi sem változott. A férfi még mindig Jézus lábai
előtt fekszik, nem tud járni. A vallásos vezetők bizonyára nem hitték el. Ők biztosak voltak
abban, hogy Jézus csak úgy tesz, mintha képes lenne arra, amire Isten – emiatt voltak Rá
annyira mérgesek.
• Jézus tudatában volt mindennek, ezért tett még valamit, hogy mindenkinek bebizonyítsa, Neki
tényleg isteni hatalma és tekintélye van.
Olvasd fel a Márk 2,11-12-t.
• Ennek a férfinak négy barátra volt szüksége, hogy elvigyék őt Jézushoz. De most már
tökéletesen jól volt, ereje teljében. Fel tudott állni, a hóna alá vette a matracot, amin feküdt, és
kisétált a házból anélkül, hogy bárki segített volna neki.
• Nem csoda, hogy mindenki csak ámult! Látták, hogy Jézusnak isteni hatalma van a
gyógyításra. És ahogy Jézus maga kiemelte, ez volt a bizonyíték arra, hogy Neki hatalma van
megbocsátani a bűnöket is.
Szemléltető eszköz: Tedd hozzá az eddigiekhez: „Akinek hatalma van gyógyítani.”

3. Kicsoda Jézus? Akinek hatalma van a természet erői felett.
Meséld el Canute viking király történetét, aki ezer évvel ezelőtt uralkodott Angliában.
Ezzel vezesd be a következő csodát.
Az emberek gyakran azt gondolják, hogy Canute király őrült volt, aki azt hitte, hogy megállíthatja
a dagályt. Valójában nem ő, hanem az udvari emberei voltak idióták, ő egy cseppet sem! Ők
annyira biztosak voltak abban, hogy az ő királyuk a leghatalmasabb, hogy még azzal is
dicsekedtek, hogy ha a király a trónján ül a tengerparton, a dagály nem mer a közelébe sem jönni,
sem eláztatni őt. Canute király tudta, hogy ez butaság, ezért elhatározta, hogy bebizonyítja nekik.
A trónját a tengerpartra vitette, majd leült és azt parancsolta a tengernek, hogy ne jöjjön közelebb.
Persze, ahogy a király sejtette jól, a víz nem vett róla tudomást, hanem elmosta a partot, mint
máskor. A király lába vizes lett, de végre bolond udvari embereit kijózanította.
• Most Márk evangéliumának 4. fejezetéhez lapozunk, hogy Jézus egy másik csodájáról
olvassunk. Látni fogjuk, mennyire különbözik ez a történet Canute királyétól.
Olvasd fel a Márk 4,35-41-et.
• Jézusnak tényleg volt hatalma a tenger felett, nem úgy, mint Canute királynak. Sőt, Jézusnak
nem csak a tenger felett, hanem a szél felett is hatalma volt. Azt mondta a szélnek, hogy álljon
el, és a hullámoknak, hogy csendesedjenek le, és mindkettő engedelmeskedett neki!
• Nem meglepő, hogy Jézus barátai megrémültek! Tudták, hogy csak Istennek van hatalma a
természet erői felett. Erre megjelenik Jézus, bebizonyítva, hogy ugyanolyan hatalma van, mint
Istennek!

Szemléltető eszköz: Tedd hozzá az eddigiekhez: „Akinek hatalma van a természet erői felett.”

4. Kicsoda Jézus? Akinek hatalma van a démonok felett.
• Amint elült a vihar, Jézus és a tanítványai átértek a túlsó partra. Ahhoz a helyhez közel
szálltak partra, ahol egy nagyon boldogtalan ember élt, akinek gonosz szellemek tették tönkre
az életét. Ezek a démonok annyira eltorzították a férfi t, hogy a helyi lakosok próbálták őt
megkötözni. Azonban még lánccal sem sikerült nekik, mert azt is elszakította.
• Amikor ez az ember meglátta Jézust, odafutott hozzá és térdre borult előtte. A tanítványok
valószínűleg nagyon megrémültek tőle, de Jézus nem. Ő sokkal hatalmasabb, mint bármilyen
démon.
Olvasd fel a Márk 5,6–17-et.
• Amikor Jézus parancsolt a gonosz szellemeknek, hogy hagyják el az embert, azok tudták,
hogy nincs más választásuk, engedelmeskedniük kell Jézusnak. Az O parancsára kimentek az
emberből, és egy disznónyájba mentek, ami lerohant a meredek hegyoldalon, és a tengerbe
fulladt.
• A férfi még mindig Jézus lábai előtt volt, de a démonok, akik tönkretették az életét, elhagyták
őt. Tökéletesen rendbejött, Jézus megmentette őt. Később a férfi bejárta a vidéket, és elmondta,
hogy mit tett vele Jézus. Mindenki csodálkozott, amikor hallották a történetét, mert rájöttek,
hogy Jézusnak van hatalma a démonok felett is, akiktől előtte annyira féltek.
� Szemléltető eszköz: Tedd hozzá az eddigiekhez „Akinek hatalma van a démonok felett.”

5. Kicsoda Jézus? Akinek hatalma van a halál felett.
• Még egy történetet átnézünk Márk könyvéből. Eddig láthattuk, hogy Jézus meg tudja
bocsátani a bűnt, és hatalma van gyógyítani. Azt is láthattuk, hogy hatalma van a természet erői
és a gonosz lelkek felett. De ebben a történetben a tanítványoknak Jézus bebizonyítja, hogy
valami sokkal félelmetesebb felett – a halál felett is hatalma van.
• Jézus a tanítványaival újra átkelt a tengeren, és megint csak találkoztak valakivel, aki nehéz
helyzetben volt. Jairusnak hívták, és egyike volt a helyi zsidó zsinagóga vezetőinek. A lánya,
akit nagyon szeretett, haldoklott, ez volt az ő nagy baja.
• Jézus beleegyezett, hogy azonnal elmenjen hozzá, de az úton valaki, akinek szintén segítségre
volt szüksége, feltartotta. Senki nem volt képes segíteni az asszonyon, aki már 12 éve beteg
volt. Egyedül Jézus tudott – és Ő meg is gyógyította egészen. De mivel Jézus megállt segíteni
ezen az asszonyon, ez lelassította Őt. Amint befejezte, férfiak jöttek, szörnyű hírt hozva
Jairusnak:
Olvasd fel a Márk 5,35-36-ot.
• Képzeld el, mit érezhetett Jairus! Azt hallja, hogy a leánya meghalt, túl késő! Azonban Jézus
biztatja, hogy ne féljen, csak higgyen. Ilyet mondani rettenetes dolog lett volna Jézus részéről,
ha nem lett volna biztos benne, hogy tud segíteni. De Ő biztos volt benne. Jairus így maga
jöhetett rá, hogy Jézusnak olyan hatalma van, mint egyedül Istennek: hatalma van a halál felett.
Olvasd fel a Márk 5,37-42-t.
• Amikor Jézus úgy beszélt a lányról, mint aki „alszik”, nem azért tette, mert a lány valójában
nem halt meg. Tényleg halott volt. Jairus szolgái meggyőződtek erről alaposan, mielőtt
megkeresték volna őt a rossz hírrel. Hanem Jézus tudta, hogy annyira könnyen életre keltheti a
kislányt, mintha csak álmából ébresztene fel valakit.
• Ezért így is tett: szólt hozzá, és a kislány azonnal életre kelt. Itt is, mindenki, aki csak látta,
megdöbbent: Jézusnak valóban hatalma van a halál felett!

Szemléltető eszköz: Tedd hozzá az eddigiekhez: „Akinek hatalma van a halál felett.”
Befejezés
• Márk öt különleges dolgot mutat meg nekünk „Jézus Krisztusról, az Isten Fiáról”:
• Jézusnak hatalma van megbocsátani a bűnöket;
• Jézusnak hatalma van gyógyítani;
• Jézusnak hatalma van a természet erői felett;
• Jézusnak hatalma van a démonok felett;
• Jézusnak hatalma van a halál felett.
• Mindenki, aki látta Jézus tetteit, megdöbbent, mert egyedül Istennek van hatalma, hogy
ezeket megtegye. Csak Istennek van hatalma megbocsátani a bűnöket. Csak Istennek van
hatalma gyógyítani, uralkodni a természet erői felett vagy gonosz démonoknak parancsolni.
Egyedül Istennek van hatalma a halál felett.
• De Jézus ugyanezzel a hatalommal bírt. Márk nagyon tisztán kifejti azt, hogy Jézus Isten. A
kérdés az, hogy ha Jézus valóban Isten, megengedhetjük-e magunknak, hogy nem törődünk
Vele?
Szemléltető eszköz: Tedd hozzá az eddigiekhez: „Jézus Isten.”

VÁZLAT A HARMADIK ELŐADÁSHOZ: JÉZUS - MIÉRT JÖTT?
Célok
• megértetni, hogy Jézus azért jött, hogy a legnagyobb problémánkkal foglalkozzon: a bűnünkkel;
• meghatározni, hogy mi a bűn, és rávilágítani, hogy mindannyian vétkesek vagyunk;
• megmutatni a bűn következményeit;
• megmutatni, hogy egyedül Jézus képes megmenteni bennünket a bűneinkből.

Bevezetés
• Láthattuk, hogy Jézus szerint a bűn a legnagyobb probléma a világon. Szeretnénk megtudni,
hogy miért gondolja így Jézus, de először is tisztázzuk, hogy mit jelent a bűn.

Mi a bűn?
• A Bibliában a leggyakrabban előforduló kifejezés a bűnre szó szerint azt jelenti: „célt
téveszteni”. (Amennyiben a csoportodat érdekli, elmondhatod, hogy ez a görög „hamartano”
szó, ami szó szerint azt jelenti: „célt téveszteni”.) Célt téveszteni ehet úgy, hogy túllövünk a
célon, vagy úgy, hogy nem érünk el a célig.
Szemléltesd ezt egy egyszerű játékkal. Válasszatok két-három önkéntes jelentkezőt, akik
előrejönnek. Mindegyikük kapjon három labdát. (Labdának megteszi egy-egy összegyűrt
újságpapír.) Az önkéntesek álljanak egy kijelölt vonal mögé (pl. egy bot a földön), és célozzanak
egy kb. három méterre lévő vödörbe vagy tálba. Számoljátok, hányszor „tévesztenek célt”. A másik
lehetőség, hogy darts-szal játszotok (lehetőleg a tépőzáras verzióval), a feladat ugyanaz.
• Korábban láttuk, hogy a két parancsolat, amit Jézus adott, ezek voltak: „Szeresd az Urat, a te
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.” és „Szeresd
felebarátodat, mint magadat.”
• Senki nem tartja be ezt a két parancsolatot mindig. Mindannyian célt tévesztünk. A bűn az,
amikor eltévesztjük a célt. Függetlenül attól, hogy be akarjuk-e tartani a parancsolatot vagy
sem, senki sem teszi meg mindig – mindannyian vétkezünk.
• De „célt téveszteni” valami sokkal komolyabb, mint egy játékban hibázni. Egy másik
meghatározás a bűnre, ami segítségünkre lehet, az az Isten elleni lázadás (Dániel 9,9).
Ennél a résznél szemléltetésre használhatsz egy koronát (pl.: játékkoronát, vagy Burger Kinges
papírkoronát) Emeld magasra a koronát oldalra (Ne a fejed fölé!). Mondd el, hogy Isten minden és
mindenki valódi Királya. Ő a mi világunk szerető Teremtője, aki uralkodik mindenek felett. Ő a
Király. Ezután tedd a koronát a saját fejedre. Mondd el, hogy mindannyian jobban szeretünk a
saját életünk királyai lenni. Mi akarunk uralkodni.
• Mi akarunk uralkodni; úgy akarjuk élni az életünket, ahogy nekünk tetszik; mi akarjuk
meghozni a szabályokat.
• Megehetünk egy nap akár tíz csokit, de megkínálhatjuk az új osztálytársunkat is vele.
Azonban akárhogy is döntünk (akármilyen szabályokat is hozunk); még mindig úgy élünk,
ahogy nekünk tetszik. És azok, akik semmibe veszik a Király szabályait, és saját szabályokat
hoznak, igazából lázadók. A Király ellen lázadnak.
• Ezt a lázadást nevezi a Biblia „bűnnek”.
• Nézzük meg, mit gondol a bűnről Jézus:

Olvasd fel a Márk 7,20-23-at. A felolvasáskor fűzd hozzá, hogy a „tisztátalan” szó „Isten
számára elfogadhatatlant” jelent.
• Jézus azt mondja, hogy a probléma belülről, a szívünkből fakad. A szívünk beteg. (A szív
alatt itt nem a szervet értjük, ami a vért pumpálja, hanem azt, akik vagyunk, amilyenek belül
vagyunk.)
• A rossz dolgok, amiket teszünk, mondunk vagy gondolunk a külső jelei, a tünetei a
betegségnek. Azonban a valódi baj, az igazi probléma a szívünkkel van.
• A szívünk tesz minket tisztátalanná, Isten számára elfogadhatatlanná.

Miért a bűn a legnagyobb probléma számunkra?
• A bűn két dolog miatt a legnagyobb probléma. Az egyik az, hogy tönkreteszi a
kapcsolatunkat Istennel.
Olvasd fel a Márk 9,43–47-et.
• Jézus itt figyelmeztet minket, hogy a vétkeink a pokolba vezetnek. Azt is mondja, hogy ez
olyan komoly, hogy jobb, ha bármelyik testrészünket, amelyik bűnre visz, levágjuk, minthogy
a pokolban kössünk ki!
• Isten a Teremtőnk, aki szeret bennünket. Tökéletes és egyedül jó. Isten a mi szerető
Királyunk, de mi lázadunk ellene. Elutasítjuk Őt, és magunk alakítjuk az életünket, úgy, ahogy
nekünk tetszik, akár a lázadók.
• Ha továbbra is elutasítjuk Istent, Ő reagálni fog a döntésünkre, és Ő is elutasít majd. Tőle
elválasztva leszünk, nem csak most, hanem mindörökre.
• A Biblia szava erre az örök Istentől elválasztott állapotra a pokol. A bűn azért annyira komoly
probléma, mert a pokolba vezet bennünket.
• Tehát a bűnnel az első probléma az, hogy elválaszt Istentől, és hogy a pokolba vezet.
• A második probléma az vele, hogy mi magunk nem tudunk tőle megszabadulni.
Kérj meg egy önkéntest, hogy jöjjön előre. Válassz egy vezetőt, ha a csoporttagok számára ez
kellemetlen lehet. Az arcán apró piros matricákkal vagy piros arcfestékkel imitáljatok
bárányhimlőt. Magyarázd el, hogy ez a szegény önkéntes súlyos bárányhimlőben szenved, de
aggodalomra semmi ok, mert neked van rá megoldásod. Ezután vegyél elő egy doboz ragtapaszt,
és minden piros foltra ragassz egyet. Majd kérdezd meg a csoporttól, hogy ha ez igazi bárányhimlő
lenne, segítene-e a ragtapasz? Miért, miért nem? (Megjegyzés: bizonyosodj meg róla, hogy az
önkéntes nem allergiás a festékre vagy a ragtapaszra. Lehetőleg olyan ragtapaszt használj, ami
könnyen eltávolítható!)
• Vannak, akik úgy gondolják, hogy megoldották a bűnnel kapcsolatos problémáikat azzal,
hogy nem gonoszak vagy mohók, és hogy igyekeznek rengeteg jót tenni. De ez olyan, mintha
ragtapasszal takarnánk el a foltokat. Lehet, hogy a folt nem látszik, de a betegség megmarad
mögötte. A jócselekedetek nem gyógyítják meg a bűnös szívünket.
• Tehát a második probléma a bűnnel az, hogy mi magunk nem tudunk vele megbirkózni.

Jézus azért jött, hogy a lázadókat megmentse
• Láttuk, hogy a bűn komoly dolog, amivel mi magunk nem tudunk megbirkózni, sőt, ami a
pokolba vezet bennünket. A bűn ezért a legnagyobb probléma a világon.
• Azonban a Márk 1,1 azt mondja, hogy Jézus „jó hír”. Jó hír, mert Ő azért jött, hogy a
lázadókat megmentse.
Olvasd fel a Márk 2,13–17-et.

• Mit gondoltál, kikkel tölti az idejét Jézus? Lehet, hogy arra számítottál, hogy a jófiúkkal van
együtt. Fontos, magas rangú emberekkel, talán vallásos vezetőkkel.
• Viszont itt azt láthatjuk, hogy együtt eszik egy csomó bűnössel, a rosszfiúkkal.
• Lévi adószedő volt. Aki állami pénzbeszedésből él, sosem számíthat nagy népszerűségre.
Ráadásul, azokban az időkben a vámosok a rómaiaknak, az ellenségnek dolgoztak. Legtöbbjük
a kiszabottnál több pénzt szedett be, hogy saját hasznot húzzon. Utálták őket akkoriban.
• Erre Jézus együtt eszik velük!
• A vallásos vezetőknek nem tetszett, amit láttak. „Miért eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel
együtt?”– kérdezték.
• Nézzétek meg újra a 17. versben Jézus válaszát. „Nem az egészségeseknek van szükségük
orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket.”
• Te mikor mész el orvoshoz? Amikor megbetegszel, és segítségre van szükséged. Jézus is azt
mondja, hogy olyanokért jött el, akik tudják magukról, hogy bűnösök, olyanokért, akik tudják
magukról, hogy lázadóként élnek.
• Jézus világosan megmondja, hogy azokhoz jött, akik felismerték, hogy hibáztak, és nem
azokhoz, akik jónak gondolják magukat.
• Jézus a lázadókat jött megmenteni, akik tudják, hogy az Ő segítségére van szükségük. Jézus
tudta, mi a probléma a bűnnel, és tudta, hogy mit kezdjen vele. Eljött, hogy megmentsen
bennünket. A következő alkalmon meglátjuk, hogyan is éri el ezt.

VÁZLAT A NEGYEDIK ELOADÁSHOZ: JÉZUS - MIÉRT HALT MEG?
Célok
• Elmagyarázni, hogy Jézus tudta, mikor fog meghalni. Halála nem véletlen volt – előre meg
volt írva.
• Megérteni, hogy Jézus kereszthalála az egyetlen megoldás, ami által megmenekülhetünk Isten
ítéletétől a bűneink felett.
• Megmutatni, hogy Jézus halála tette lehetővé számunkra, hogy Isten elfogadjon bennünket, és
hogy személyes kapcsolatunk lehessen Vele.
• Meglátni az emberek különböző reakcióit Jézus halálára.

Bevezetés
Végezzetek egy felmérést a csoportban, hogy megtudjátok, hányan viselnek valamilyen jelképet,
szimbólumot (pl.: ruhán, táskán, mobiltelefonok márkajelei stb.).
Tegyél ki egy keresztet (pl.: rajzolj egyet a táblára, vetítsd ki projektorral vagy készíts egyet
kartonból, és rögzítsd a falra)l
• A kereszt a keresztyénség legfontosabb jelképe. Sok templom tetején és bent az épületekben
is megtaláljuk, sőt, sok hívő ember visel a nyakában kereszt alakú medált vagy a ruháján
kitűzőt.
• Azonban egy kicsit különös ékszerként viselni a keresztet. Olyan, mintha egy miniatűr
elektromos széket vagy akasztófát viselnénk! A kereszt egy ősi kínzóeszköz volt, amivel a
halál a lehető leglassabban és legfájdalmasabban következett be. A kereszt nem egy jópofa
jelkép vagy egy elegáns nyakbavaló – hanem egy eszköz, amivel embereket öltek meg.
• Valami igazán különleges dolognak kellett történnie ahhoz, hogy olyan sok ember válassza
ezt a rettenetes kivégzőeszközt a legkedvesebb jelképének. Valóban különleges, ami történt –
és ma ennek fogunk utánajárni.

Miért halt meg Jézus?
• Már a csoportos beszélgetésben megnéztük, hogy Jézus tudta, meg fog halni. A halála idejét
is tudta. Nem véletlen, ami történt. Nem fogtak ki rajta. Őt nem érte ez váratlanul.
• Jézus, a halálát megelőző hetet Jeruzsálemben töltötte, ahol Istenről tanított. Tudta, hogy a
vallási vezetők el fognak jönni érte. Tudta, hogy meg fogják szervezni az elfogatását. Tudta,
hogy át fogják őt adni a rómaiaknak kivégzésre. És így is lett.
• Jézus tudta, hogy meg fog halni. De azt is tudta, hogy miért fog meghalni.
Olvasd fel a Márk 10,45-et, és magyarázd el, hogy az „Emberfia” kifejezést Jézus gyakran
használta, amikor magáról beszélt.
• Jézus Isten Fia, ugyanolyan a hatalommal, mint Isten, az Atya. Azonban itt azt mondja, azért
jött, hogy szolgáljon. Azért jött, hogy az életét adja: meghaljon, és ezáltal váltságul legyen.
Mutasd be ezt úgy, hogy egy önkéntest egy vastag kötéllel egy székhez kötözöl. Mondd el, hogy
nem tudja önmagát kiszabadítani – a kötél túl vastag, és nem éri el a csomót – és csak akkor
engeded el, ha a váltságdíjat kifizették érte. Hatalmas összeget hirdess ki, és kérdezd meg, hogy ki
tudja-e valaki fizetni. Amennyiben a hírekben nemrégiben emberrablásról hallottatok, utalhatsz
erre is, hogy megértsék, a váltságdíjak óriási összegek, és ha nem fizetik ki, gyakran halálos
kimenetellel végződhetnek. (Ne felejtsd el eloldozni az önkéntest a szemléltetés végén!)

Megjegyzés: Figyelj rá, hogy Istent ne úgy tüntesd fel, mint valami önző, váltságdíjat követelő
emberrablót! Ha visszautalsz az előző hetek anyagaira, elkerülheted ezt. • Az elmúlt héten
láthattuk, miért jött el Jézus – hogy megmentse a lázadókat. Azt is megláttuk, hogy mindnyájan
lázadók vagyunk, mert mindannyian a magunk útját szeretnénk járni Isten útja helyett. Lázadunk
Isten ellen, a Király ellen, pedig Ő szeret bennünket.
• Jézus azért jött, hogy megmentse a lázadókat – azzal menti meg őket, hogy az életét váltságul
adja.
Mi történt, amikor Jézus meghalt?
• Márk elmondja, mi történt, amikor Jézus meghalt.
� Olvasd fel a Márk 15,22–32-t.
• Jézust felfeszítették egy fából készült keresztre, hogy azon függve haljon meg. A rómaiak
keresztre feszítéssel büntették az embereket. Általában csak a bűnözőket végezték ki így, amint
láthatjuk is, hogy ugyanakkor két rablót is erre ítéltek éppen. Három keresztet állítottak fel
egymás mellé, a középsőn volt Jézus.
• Képzeld el, hogy ott vagy. Látod a három férfi t. Mindegyiküket megkínozták, véresek,
ruhájuk letépve. Mindhármukat keresztre szegezték. Nagyon hasonlóan nézhettek ki.
• Azonban egyáltalán nem voltak egyformák! A két rabló a gonosz cselekedeteiért kapta a
büntetést, de Jézus nem lopott el semmit. Nem hazudott, nem csapott be senkit, nem bántott
senkit. Jézus nem azért volt halálán, mert rosszat tett – azért haldoklott, mert váltságul lett
sokakért. Életét adta, hogy megmentse a lázadókat.
• De hogyan ment meg Jézus halála másokat? Hogy ezt megértsük, meg kell néznünk, mi
történt ezután.
Olvasd fel a Márk 15,33–39-et.
• Mikor Jézus már három órája a kereszten függött, valami megrázó történt. Dél körül volt – de
hirtelen vaksötét lett, ami három órán át tartott.
• A Bibliában a sötétség Isten ítéletének és haragjának a szimbóluma. Ez a sötétség jelképezte,
hogy Isten haragja kiöntetett Jézusra. De ha Jézus semmi rosszat nem tett – miért haragudott rá
Isten? Hogy ezt megértsük, előbb azt kell megértenünk, ami Jézussal történt, míg a kereszten
függött.
Hogy bemutasd, hogyan vette magára Jézus a bűneinket, használd a következő szemléltetést:

• Jézus önként vállalta a kegyetlen halált és a számára rettenetes elszakadást az Atyától. Úgy
döntött, hogy elszenvedi a mi bűneink büntetését. Ő bűnhődött helyettünk, hogy mi
megmenekülhessünk.
• A három órán át tartó sötétség után Jézus hangosan felkiáltott és meghalt. Elvégezte a
feladatát – elszenvedte a mi bűneinkért járó büntetést, kifizette a váltságot sokakért.
• Most már tudjuk, miért olyan fontos jelkép a kereszt a hívok számára. Jézus halála borzasztó
volt. De a halálának következménye csodálatos! Jézus kifizette a váltságot sokakért, és ezzel
lehetővé tette, hogy Isten elfogadhasson bennünket, és személyes kapcsolatunk lehessen vele.
A következő kérdés felvetésével hangsúlyozhatod a lényeget: Jézus pénteki napon halt meg.
Hogyan nevezzük még ezt a napot? (Nagypéntek) Jézus halála kegyetlen volt. Miért nevezzük ezt a
napot mégis nagyszerűnek? Mégis miért? Mert valami nagyszerű történt: Isten elfogad minket,
barátaiként élhetünk csak azért, mert Jézus az életét adta váltságul sokakért! Visszautalhatsz az
első alkalomra is, amikor a fő mondanivaló az volt, hogy a keresztyénség jó hír Jézusról. A kereszt
a legfontosabb példája annak, hogy a keresztyénség valóban jó hír.

Hogyan reagáltak az emberek, amikor Jézus meghalt?
• Márk említést tesz olyan emberekről, akik jelen voltak, amikor Jézus meghalt.
Mindegyikük máshogyan reagált a halálára.
Egyszerű vizuális szemléltetőeszköz használatával mutasd be ezt a négyféle embert és a négyféle
reakciójukat (pl.: táblán, falra erősített szókártyákkal, vagy projektorral). Üres háttérrel kezdj, és
minden új részt akkor helyezz fel, amikor éppen beszélsz róla.
Pilátus enged a tömegnek.
A katonák saját magukkal vannak elfoglalva.
A vallási vezetők úgy gondolják, nincs szükségük Jézusra.
A római százados felismeri az igazságot.
Megjegyzés: Ezzel a négy reakcióval közvetlenül megszólíthatod a csoporttagokat, segítve nekik,
hogy elgondolkozzanak a saját hozzáállásukon Jézusról. A csoporthoz igazodva és a rendelkezésre
álló idő függvényében döntsd el, hogy az előadás ennél a szakaszánál, vagy a lezáró „Beszéljük
meg!” kérdéseknél hozod fel a témát, esetleg teljesen kihagyod. További alkalmazási javaslatok
találhatóak a „Beszéljük meg!” résznél, a 92. oldalon.
1. Pilátus
� Olvasd fel a Márk 15,15-öt.
• Pilátus volt a római helytartó Izraelnek ezen a területén. Tisztában volt vele, hogy Jézus nem
követett el semmit, azonban a tömeg hangosan ordítozott, és azt kiabálta, hogy Jézust végezzék
ki. Pilátus tehát engedett a tömegnek – és átadta Jézust, hogy végezzék ki.
2. A katonák
• A római katonák számára, akik keresztre feszítették Jézust, megszokott dolog volt ez a fajta
kivégzés. Mielőtt megfeszítették volna Jézust és a két rablót, levetkőztették őket; így alkalmuk
nyílt sorshúzással megosztozni a ruháikon. Nem sokat törődtek a haldokló emberekkel – csak
saját magukkal voltak elfoglalva.
3. A vallási vezetők
• A vallási vezetők már évek óta gyűlölték Jézust. Ok találták meg a módját, hogy Jézust
elfogassák, és felbujtották a tömeget, hogy az Jézus halálát követelje. Úgy gondolták, Istennek

kedves, ahogyan élnek. Nem hitték, hogy szükségük van segítségre, úgy gondolták, nincs
szükségük Jézusra.
4. A római százados
• Amint láthatjuk, az utolsó reakció a római századosról szól, aki a kivégzésért felelt. Akárcsak
a katonái, már o is számos embert látott, akiket kivégeztek. De soha nem látott senkit, aki
Jézushoz hasonló lett volna! Nézzük meg újra, mit ír Márk:
� Olvasd fel a Márk 15,39-et.
• A százados felismeri az igazságot. Jézus, aki éppen most halt meg a szemei előtt, valóban
Isten Fia, aki azért jött, hogy megmentse a lázadókat. • Négy különböző hozzáállás Jézus
halálához: Pilátus engedett a tömegnek; a katonák saját magukkal voltak elfoglalva; a
vallási vezetők úgy gondolták, nincs szükségük Jézusra; a római százados pedig felismerte
az igazságot.
• És te mit gondolsz róla? Te hogyan reagáltál volna?

VÁZLAT AZ ÖTÖDIK ELOADÁSHOZ: JÉZUS - TÉNYLEG ÉL?
Célok
• Elmagyarázni, hogy Jézus feltámadása a keresztyénség létfontosságú eleme.
• Megvizsgálni Jézus halálának és feltámadásának bizonyítékait.
• Feltárni Jézus feltámadásának következményeit!.

Bevezető illusztráció
Mutass a csoportnak egy háromlábú vagy -kerekű tárgyat, pl. egy háromlábú sámlit,
kameraállványt, háromkerekű babakocsit vagy egy triciklit! Ha lehetséges, valódi tárgyat
használj fel, annak hiányában pedig képet. Kérdezd meg, mi történne, ha eltávolítanánk az
egyik lábat vagy kereket! (Az eszköz összeomlana. Érdekesebb, ha ezt be is mutatod a tárgyon.)
Magyarázd el, hogy ugyanez igaz a keresztyénségre – ha Jézus nem támadt fel a halottak közül,
az olyan, mintha hiányozna a „egyik lába”. A feltámadás ténye létfontosságú a keresztyének
számára – e nélkül összeomlana a hitünk.
• Múlt héten láttuk, hogy Jézus azért jött, hogy az életét váltságul adja sokakért. És azt is, hogy
Jézus a halálával mentette meg az Isten ellen lázadókat.
• Ma pedig azt fogjuk megvizsgálni, miért olyan fontos Jézus feltámadása. De először is meg
kell bizonyosodunk afelől, hogy Jézus tényleg meghalt, majd feltámadt.

Jézus valóban meghalt?
• Jézus péntek délután halt meg. Közel volt a naplemente, mely a zsidók különleges napjának, a
szombatnak kezdetét jelölte. Ez a zsidók számára a pihenés napja volt, így sietniük kellett,
hogy eltemessék Jézust még sötétedés előtt.
Olvasd fel a Márk 15,42–47-et! Kérd a csoportot, hogy figyeljenek nagyon, és próbálják
észrevenni, ki volt benne biztos, hogy Jézus tényleg halott volt!
• Egy köztiszteletben álló ember, arimátiai József elment a római helytartóhoz, Pilátushoz, és
engedélyt kért, hogy eltemethesse Jézust.
• Pilátus meglepődött, hogy Jézus máris halott volt. A keresztre feszített emberek gyakran
nagyon sokáig – akár napokig – haldokoltak. Ellenőrizni akarta, hogy ez volt-e az igazság,
ezért magához hívatta a római századost, akire rábízták a kivégzést. A százados megerősítette,
hogy Jézus meghalt, ezért Pilátus megengedte Józsefnek, hogy elvigye a holttestet.
• József új gyolcsba tekerte Jézus testét, és eltemettette őt egy kősírban. A sírhely olyan volt,
mint egy sziklafalba vájt kis barlang. Jézus testét ide helyezték, majd egy hatalmas kővel
elzárták a bejáratot.
• Jézus két barátja – két asszony, mindkettőt Máriának hívták – nézte, ahogy Jézust eltemették.
� Kérdezd meg a csoportot: „Ennek a bibliai szakasznak a végén ki volt biztos Jézus
halálában?” Érdemes lehet megjegyzéseket fűznöd a válaszaikhoz, hogy megerősítsd a Márk
által adott bizonyítékokat, pl.:
Igen, József biztos volt benne – különben nem kérte volna el a testet.
Igen, a római százados biztos volt benne – a saját szemeivel látta Jézus halálát.
Igen, Pilátus biztos volt benne – ellenőriztette a századossal, és tudta, hogy a százados
tapasztalt volt a kivégzésekben.
Igen, a két Mária biztos volt benne – látták, ahogy eltemetik Jézust.

• A Bibliában van még három másik evangélium, melyek még több bizonyítékkal szolgálnak,
hogy Jézus tényleg halott volt – de már Márk is bőven eleget nyújt. Biztosak lehetünk benne,
hogy Jézus valóban meghalt.

Jézus tényleg feltámadt a halálból?
� Szemléltetésként ehhez a részhez mutasd be egy híres ember életrajzát! Válassz valakit, akit
a csoportod ismer (pl. egy sportolót vagy egy filmsztárt), de már halott. A közkönyvtárak jó
forrásai a népszerű életrajzoknak. Magyarázd el, hogy az életrajzok felépítése legtöbbször
egyezik: Elkezdődnek a születéssel és gyermekkori adatokkal; majd a legnagyobb részük a
híres vagy fontos dolgokról szól, melyeket az illető felnőtt- korában véghezvitt; végül a
halálával zárulnak. Ezután már nem nagyon van miről írni, mert az adott személy életének
végpontja a halál.
• De Jézus élettörténete más. A Bibliában Jézus négy életrajzát találjuk – mi Márkét olvastuk
eddig; a három másikat Máté, Lukács és János írta. Jézus életrajzai különböznek a többitől,
mert nem a halálával végződnek. Mind azt mondják el nekünk, hogy Jézus visszatért az életbe.
Olvasd fel a Márk 16,1-8-at.
• Már tudjuk, hogy Jézus testét vászonba csavarták, majd egy kősírba temették. Normális
esetben a vászonba csavarás alatt illatos kenetekkel kellett volna megkenni a holttestet. Ez
azonban nem történt meg – talán már nem volt idő rá a szombatot megelőző nagy sietségben.
• A szombat péntek naplementétől szombat naplementéig tartott. A zsidó törvény megszabta,
hogy a szombatnak pihenőnapnak kell lennie – így a legelső lehetőség, amikor az asszonyok
elmehettek, hogy megkenjék a holttestet, vasárnap kora reggel volt. (Lukács 23,55–56)
• Tudjuk, az asszonyok arra számítottak, hogy a test ott lesz a sírban, máskülönben nem vittek
volna magukkal illatszereket és drága keneteket. Emellett, nem aggódnának a hatalmas kő
elmozdításának módján, ha nem akarnának eljutni a holttesthez.
• De mikor megérkeztek a sírhelyhez, a követ már valaki elmozdította, és a sír üres volt. Nem
volt ott a test!
• Nem találták meg Jézus holttestét. Ehelyett egy fehér ruhás férfi állt előttük, egy angyal, Isten
küldöttje. Ez az angyal elmondta az asszonyoknak, hogy Jézus feltámadt. Újra él!
• Később több százan látták az élő Jézust. Annyira biztosak voltak abban, hogy Ő él, hogy
szinte nem is tudtak másról beszélni. Sokukat meg is ölték, mert ragaszkodtak azon
kijelentésükhöz, hogy Jézus tényleg életben van.
Megjegyzés: A bibliai utalások ezekben az előadásokban mind Márk evangéliumából valók.
Érdemes más helyeken is megvizsgálni a bizonyítékokat Jézus feltámadására: Máté 28,8–20,
Lukács 24,13–53, János 20,10–31, 21,1–25, ApCsel 1,1–11, 10,39–43, 1Kor 15:3–7.
• Egy újabb bizonyíték Jézus feltámadására, hogy Jézus maga megjövendölte azt. A Márk 8ban Jézus azt mondja, hogy „meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia”. A 9. és 10.
fejezetben ugyanezt halljuk Tőle. Tudta, hogy meg fog halni – és tudta, hogy aztán vissza fog
térni az életbe.
• Minden jel arra utal tehát, hogy Jézus tényleg meghalt és feltámadt. A feltámadás igaz mint
létfontosságú elem, „harmadik láb”, így a keresztyénség nem omlik össze.
• De miért olyan fontos ez? Miért számít annyira Jézus feltámadása?

Miért támadt fel Jézus?
• A Biblia rengeteg bizonyítékot nyújt a feltámadásra, de még többet foglalkozik azzal, hogy
mi az, amit a feltámadás bizonyít.

Használj valamilyen egyszerű szemléltetőeszközt (pl. táblát vagy projektort) a következőkhöz:

A feltámadás bizonyítja, hogy:
Jézus legyőzte a halált.
Jézus vissza fog térni, hogy ítéletet mondjon mindenki felett.
A váltság megfizettetett.
1. Jézus legyőzte a halált
Mutasd fel az életrajzot, amiről korábban beszéltél, és emlékeztesd a csoportot, hogy ez az
életrajz az illető személy halálával végződik.
• Mindenki, aki él, egy nap meg fog halni. Ez olyan dolog, amiben teljesen biztosak lehetünk –
nem tudjuk, mikor lesz ez, de mind meg fogunk halni.
• De Jézus legyőzte a halált! Nem maradt halott, visszatért az életbe. Az Ő feltámadása
megmutatja, hogy a halál nem a vég. A halált már legyőzték.
2. Jézus vissza fog térni, hogy ítéletet mondjon mindenki felett
• Hogy megértsük, mi történik a halál után, meg kell vizsgálnunk valamit, amit Jézus mondott
halála előtt.
• Miután Jézust elfogták, de még mielőtt Pilátushoz vezették, a zsidó főpap kérdéseket tett fel
neki. Jézusnak volt egy nagyon fontos mondanivalója a jövő eseményeiről.
Olvasd fel a Márk 14,61b–63-at.
• A főpap felháborodott azon, amit hallott – annyira feldühödött, hogy még a ruháit is
megszaggatta, hogy kimutassa haragját. De miért jött ki ennyire a sodrából?
• Amikor Jézus „az Emberfiáról” beszélt, aki „eljön az ég felhőiben”, az Ítélet Napjára utalt. Ez
az a nap, amikor minden egyes valaha élő ember élete megítéltetik majd. Jézus ezzel azt
mondta, hogy bármit is tesz vele a főpap, az Ítélet Napján Jézus lesz majd az, aki ítél. Nem
csoda, hogy a főpap szinte őrjöngött!
• Az Ítélet Napja az a nap, melyen minden bűnünk láthatóvá válik majd, és nyilvánvalóvá lesz
lázadó mivoltunk.
• De ez valójában jó hír. Ha valaha már gondoltál arra, hogy milyen igazságtalan, hogy a
gyilkosok és nemi erőszakot elkövetők egyszerűen megússzák – a Biblia válasza, hogy ez nem
így lesz. Minden valaha élt ember ítélet alá fog kerülni.
• Egyszer, amikor Pál apostol Athénben tanított, azt mondta, hogy Isten „rendelt egy napot,
amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre
kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból”.
(ApCsel 17,31) Jézus feltámadása valójában annak is a bizonyítéka, hogy az Ítélet Napja el fog
jönni, és hogy Jézus maga lesz a Bíró, aki ítél.
3. A váltság megfizettetett
• Természetesen mi is ítélet alá kerülünk majd az Ítélet Napján. Mi is lázadók vagyunk. Minden
rossz dolog, amit mondtunk, tettünk, vagy gondoltunk; minden alkalom, mikor hátat
fordítottunk Istennek, ítélet alá fog kerülni. Jézus nélkül mindannyiunkat bűnösnek találna
Isten. De Jézus azért jött, hogy megmentse a lázadókat.
• Jézus azt mondta, azért jött, hogy az életét váltságul adja sokakért. De honnan tudjuk, hogy
Isten elfogadta a váltságot? Onnan, hogy Isten feltámasztotta Jézust.
• Isten elfogadta Jézus halálát teljes fizetségként a mi bűneinkre. Jézus helyettünk halt meg.
Felvállalta a büntetést, amit mi érdemelnénk meg. Amikor Isten feltámasztotta Jézust, ezzel

kimutatta, hogy elfogadta Jézus halálát váltságul sokakért; az egyetlen módja ez annak, hogy
bocsánatot nyerjünk (Róma 4,25).
• Most már láthatjátok, miért olyan fontos a feltámadás a keresztyéneknek. Megmutatja, hogy
azoknak, akik Jézusban bíznak, nem kell félniük a haláltól és az ítélettől. Ha Jézusban bízunk,
tudhatjuk, hogy Isten minket is fel fog támasztani. Jézus legyőzte a halált, és kifizette a
váltságot.

VÁZLAT A HATODIK ELŐADÁSHOZ: MIÉRT FOGAD EL MINKET
ISTEN?
Célok
• Szemléltetni a tényt, hogy a legtöbben azt gondolják, Isten azért fogadja el őket, amit tettek,
vagy éppen nem tettek.
• Megmutatni, hogy Isten csakis kegyelemből fogad el minket.
• Meghatározni, mi az a kegyelem.

Bevezetés
Kérd meg a csoportod, hogy gondolja végig a következő kérdést, és írja le rá a válaszát!
Biztosítsd őket, hogy senki sem fogja megkérdezni, mit írtak! Válaszukat írhatják a Keresztkérdések Mikro Munkafüzet 26. oldalára. A kérdés így hangzik:

Ha Isten megkérdezne téged: „Miért adjak neked örök életet?”, mit mondanál?
Adj a csoportnak pár percet, hogy leírhassák válaszukat!
• Nem fogom megkérdezni, mit írtatok, de a legtöbb ember így kezdené:

Adj nekem örök életet, mert én…
• …és ezután különböző okokat hoznak fel, amiért megérdemlik az örök életet.
Lehet, hogy az indokoknak köze van a…
• Családunkhoz vagy országunkhoz: „mert a szüleim hívő emberek”,
„mert itt születtem”
• Rossz tettekhez, amiket sosem követtünk el: „Sosem gyilkoltam”, „Nem szoktam lopni”,
„Sosem bántottam senkit”
• Jótetteinkhez: „Törődöm az állatokkal, kedves vagyok a barátaimhoz stb.”, „szoktam adni
segélyszervezeteknek”
• Vallásos tevékenységeinkhez: „Járok templomba/ebbe a csoportba”, „Hiszek Istenben”,
„Meg vagyok keresztelve”, „Olvasom a Bibliát és imádkozom”
• Rengeteg lehetséges válasz van – de ezek mind arról szólnak, hogy te mit tettél vagy nem
tettél meg.
• Az utóbbi hetekben viszont láttuk, hogy a bűn a szív betegsége; és ez belülről jön. Legbelül
mindannyian lázadók vagyunk, és bármennyi jó dolgot is teszünk, nem tudjuk megtisztítani a
saját szívünket.
• A Biblia azt mondja nekünk, hogy mindenki bűnös, ezért Isten senkit sem fogadhat el. Senki
sem érdemli meg az örök életet!
Itt szemléltetésként használhatod a jó matróz példáját. Mesélj egy matrózról, aki csodásan végzi
a dolgát a tengeren! Mindig segít a társainak a hajón; mindig engedelmeskedik a kapitánynak;
igazán jó tengerész. Csakhogy a hajójának árbocáról egy halálfejes zászló lóg – o ugyanis kalóz!
Ugyanez a helyzet velünk is. Még ha nagyszerű emberek is vagyunk, a szívünk lázad, és Isten ezért
mindünket meg fog ítélni.
• Akkor hogyan menekülhetünk meg?

Jézus segítségét kérni
• Márk elmond nekünk egy történetet egy emberről, aki megértette, hogy csak Jézus segíthet
rajta.

Olvasd fel a Márk 1,40-t! (Megkérhetsz néhány vezetőt vagy csoporttagot, hogy játsszák el ezt a
részt, hogy még érdekesebb legyen, ha úgy gondolod, hogy ez alkalmas a csoportodnak.)
• Ennek a férfinak egy undorító bőrbetegsége, leprája volt. Arcát és testét gyógyíthatatlan
fekélyek borították. Emiatt „tisztátalannak” számított, vagyis számkivetett volt: nem engedték
neki, hogy az egészségesek közelében éljen. Nem ehetett velük, sőt meg se érinthette őket. A
betegsége teljesen elválasztotta a barátaitól és családjától, és Istentől is. A „tisztátalanok” nem
mehettek be a templomba vagy a zsinagógába.
• A lepra gyógyíthatatlan volt. Egy orvos sem tudott rajta segíteni. Valószínűleg
megpróbálhatta volna elfedni a dolgot – ruhák mögé rejteni a borét, vagy akár sárral
bemocskolni magát, hogy ne betegnek, csak piszkosnak tűnjék! De az igazság az volt, hogy ha
meg is próbálta elrejteni, a betegség nem tűnt el. Semmit sem tehetett, hogy megszabaduljon
tőle.
• Így a férfi az egyetlen ésszerű dolgot tette – Jézus segítségét kérte. Megkérte Őt, hogy
„tisztítsa meg”.
Olvasd fel a Márk 1,41-42-t..
• Amikor a férfi Jézus segítségét kérte, az egyetlen olyan személyt kérte, aki tudott is segíteni.
Látható, hogy Jézusnak mennyire fontos volt ez az ember. Áradt belőle a részvét, ahogy
kinyújtotta a kezét, és megérintette őt. Valószínűleg ez volt évek óta az első alkalom, hogy
valaki megérintette a férfi t; senki más nem vállalta a kockázatot. De Jézus tudta, hogy nem fog
átterjedni rá a betegség – ehelyett Ő tüntette el azt. „Tisztulj meg!” – mondta, és az ember
azonnal meggyógyult.
• Mit tett ez az ember az egészségéért? Megpróbálta egyedül megoldani a problémát? Pirulákat
vett valamilyen orvostól? Tett bármit is, hogy kiérdemelje Jézus segítségét? Nem, egyszerűen
csak kérte Őt. Segítséget kért az egyetlen olyan személytől, akinek ezt hatalmában állt
megadni.
• Mi mind olyanok vagyunk, mint ez a férfi. Őt a bőrbaja tette „tisztátalanná”. Elválasztotta őt
családjától, barátaitól, és még Istentől is. Csak Jézus tudta őt „megtisztítani”. Mi nem vagyunk
leprások, a mi betegségünk másféle – de ez is tisztátalanná tesz minket. A bűnünk elválaszt
minket Istentől. A leprás férfihoz hasonlóan nekünk is kérnünk kell Jézust, hogy tisztítson meg
minket.

Istentől elválasztva
• Az elmúlt hetek során már többféle képet alkalmaztunk, hogy jobban megértsük a bűn
kérdését. Túszként megkötöztünk valakit, hogy belegondoljunk a fizetendő váltságdíj
nagyságába, és eljátszottuk, hogy valakinek bárányhimlője van, hogy lássuk, a kiütések
elfedésével nem tüntetjük el a valódi betegséget. De ahhoz nem kell semmiféle szemléltetési
módot keresnünk, hogy lássuk, hogyan választ el minket a bűn Istentől – Isten ezt már megtette
helyettünk!
Mutasd be az alábbi ábrát, mely a templom belső elrendezését mintázza! Ha rendelkezésedre áll
iskolai tábla, használd arra, hogy a megfelelő pillanatban letöröld a kárpitot! Másik megoldás, ha
két változatát mutatod be ennek az ábrának (pl. Powerpoint segítségével), és így illusztrálod, mi
történik.

• Körülbelül 1000 évvel azelőtt, hogy Márk megírta volna evangéliumát, Isten utasítást adott
népének, Izraelnek, hogy építsen templomot. Ez emlékeztette Izraelt, hogy ok Isten kiválasztott
népe, és hogy Isten velük van. De azt is ki kellett fejeznie az épületnek előttük, hogy Isten szent
és tökéletes, és semmi tisztátalan nem jöhet a közelébe. A templom egyik végében volt egy
szoba, melyet egy vastag és nehéz függöny osztott két kisebb helyiségre. E mögé a kárpit mögé
senki sem léphetett be, mert azon túl volt a Szentek Szentje. Csak egy embernek, a főpapnak
volt szabad a bejárás, de még neki is csak évente egyszer.
• A kárpit szemléltetésként volt ott, hogy megmutassa: a bűnünk elválaszt minket Istentől.
Olyan volt, akár egy hatalmas „Belépni tilos” felirat; jól látható emlékeztető az emberek
számára a bűn problémájára.

A templomi kárpit
• De hogy jön ide ez az egész téma a templommal és a kárpittal? Úgy, hogy Márk valami
csodálatos eseményt mond el nekünk, amely Jézus halálakor történt.
Olvasd fel a Márk 15,37–38-at.
• A templomi kárpit a mi „tisztátalan voltunk” jelképe: Isten számára elfogadhatatlanok
vagyunk, mert a bűnünk elválaszt Tőle. De mikor Jézus meghalt, Isten kettéhasította a kárpitot,
felülről lefelé.
Vagy töröld le a kárpitot az ábrádról, vagy mutasd azt a változatot, ahol a kárpit már
kettéhasadt!
• Ez a kettéhasadt kárpit csodálatos képe annak, hogyan menti meg Jézus a lázadókat. Jézus
halálával a bűn váltsága megfizettetett. Helyettünk halt meg a kereszten; felvállalta a büntetést,
amit mi érdemlünk. Amikor a templomi kárpit kettéhasadt, ez azt jelezte, hogy Isten elfogadta
a váltságot. Megnyílt az út Isten felé. Bárki, aki bízik Jézusban, bűnbocsánatot kap.
• Láthatjuk, miért nem kell ehhez kitalálnunk újabb szemléltető eszközt – Isten már adott
nekünk egy kiváló képet erre. És ne feledjük, hogy Isten legelőször Jézus születése előtt 1000
évvel adott utasítást ennek a jelképnek a megalkotására! Isten már ennyi évvel ezelőtt tudta,
hogy el fogja küldeni a Fiát, hogy helyettünk meghaljon a kereszten! Végig ez volt a terve, és
hogy ezt jobban megértesse velünk, eltervezett egy kárpittal elzárt helyiséget a templomában.

Mit jelent a kegyelem?
• Gondoljunk vissza a gazdag emberre, akiről korábban olvastunk! Ő ezt kérdezte Jézustól: Mit
kell tennem, hogy örök életem legyen? De semmit sem tehetünk az örök életért. Isten nem
bizonyos tetteinkért fogad el minket. Inkább olyannak kell lennünk, mint a másik embernek,
akinek leprája volt. Ő tudta, hogy nem tud magán segíteni, ezért térdre borult Jézus előtt, és Őt
kérte, hogy segítsen.
• A leprás férfi el volt választva Istentől és sok embertől. „Tisztátalan” volt, és önmagában
képtelen volt ezen változtatni. Ezért segítséget kért, és Jézus megtisztította. Nem arról van szó,
hogy a leprás beteg kiérdemelte a segítséget; ez meg nem érdemelt ajándék volt az egyetlen
személytől, aki képes volt segíteni rajta, Jézus Krisztustól.
• Nekünk mindannyiunknak van egy betegségünk: a bűn, ami elválaszt minket Istentől.
Tisztátalanok vagyunk, és önmagunkban képtelenek vagyunk ezen változtatni. Jézus segítségét
kell kérnünk, hogy megtisztítson minket. Nem érdemeljük meg a segítségét, és nem is tehetünk
semmit, amivel megszolgálhatnánk; meg nem érdemelt ajándékként adja ezt nekünk az
egyetlen, aki segíthet rajtunk, Jézus Krisztus.
� Mutass be egy ábrát, amelyen a „Kegyelem” szó látható, és mellette egy becsomagolt ajándék
képe.

• A Biblia ezt hívja kegyelemnek. A kegyelem Istentől kapott, meg nem érdemelt ajándék a
számunkra. Ez Isten csodálatos kedvessége mifelénk, minden lázadásunk ellenére. Azt jelenti,
hogy Isten úgy bánik velünk, ahogy nem érdemeljük meg, azért, amit Jézus tett értünk.
• Minden, amit arról tanultunk, hogy kicsoda Jézus, és miért jött – a halála és feltámadása –
mindez azért történt, mert Isten így tervezte el. Ő azért küldte Jézust, hogy megmentse a
lázadókat. Elküldte a saját Fiát, hogy helyettünk haljon meg a kereszten. Magát a Fiát adta
nekünk mint szeretete meg nem érdemelt ajándékát.
• És van még valami csodálatos a kegyelemben. Ha Isten azért fogad el, amit Jézus tett, és nem
azért, amit én, ez azt jelenti, hogy Ő akkor is elfogad, ha hibázom.
Ezt a következő példával szemléltesd: „A legtöbben tudjátok, milyen érzés, amikor teszel
valamit, amit aztán nagyon szégyellsz. Talán elloptál valamit, vagy épp gonosz hazugságot
terjesztettél valakiről. Belehalnál, ha a barátaid ezt megtudnák, ezért magadban tartod a dolgot.
Úgy kell tenned, mintha nem tettél volna semmi rosszat, mert annyira félsz attól, amit tenni fognak,
ha rájönnek az igazságra.”
• Isten elől semmit sem rejthetünk el – és nem is kell. Előtte lehetünk önmagunk. Ha Isten azért
fogad el minket, amit Jézus tett, Ő akkor is el fog fogadni, amikor elszúrunk valamit. Ha
bízunk Jézusban, Isten meg fog bocsátani, és a Vele való kapcsolatunk nem megy tönkre. Ez a
kegyelem – Isten szeretetének meg nem érdemelt ajándéka.
Kérd a csoportodat, hogy újra nézzék meg, mit írtak válaszul erre a kérdésre: Ha Isten
megkérdezne téged: „Miért adjak neked örök életet?”, mit mondanál?
• Ha az, amit írtál, úgy kezdődik, hogy „Mert én…”, akkor még nem érted igazán, miről szól a
keresztyénség. Isten az ilyen választ nem fogadja el.
• De ha a válaszod úgy kezdődik, hogy „Mert Jézus…”, akkor talán kezded megérteni, hogy a
Jézusba vetett bizalom az egyetlen válasz, amit Isten elfogad. Csak Isten kegyelme által
menekülhetünk meg – az ő szeretetének meg nem érdemelt ajándéka által.
.. Az előadás befejezésének szemléltetéséhez leírhatod a csoportodtól várható tipikus válaszokat
papírlapokra, majd eltépheted azokat, amelyek nem vezetnek örök élethez.

VÁZLAT A HETEDIK ELŐADÁSHOZ: MIÉRT HIGGYÜNK?
Célok
• Emlékeztetni a résztvevőket arra, kicsoda Jézus – a személyére;
• Emlékeztetni a résztvevőket arra, hogy Jézus azért jött, hogy meghaljon – a küldetésére;
• Elmagyarázni, hogy aki keresztyén, annak meg kell tagadnia önmagát, fel kell vennie a
keresztet, és követnie kell Ot (Márk 8,34) – erre hív Jézus.

Bevezetés
• Ma Márk 8. fejezetét fogjuk megvizsgálni, hogy megértsük, mit is jelent keresztyénnek lenni.
Látni fogjuk, hogy Jézus azt mondja, az mondhatja el magáról, hogy ő keresztyén, aki tudja, ki
Ő; érti, hogy miért jött; és kész Őt bármi áron követni.
1. A keresztyének olyan emberek, akik tudják, kicsoda Jézus
Szemléltetőeszközzel segíthetünk a csoportnak, hogy követni tudják a mai előadás témáját.
Az első részhez ezt írjuk fel: „A keresztyének olyan emberek, akik tudják, kicsoda Jézus.”
• Felmerülhet bennetek, miért taglaljuk már megint Jézus kilétét, elvégre Márk már a könyve
kezdetén választ ad nekünk erre. Elmondja nekünk, hogy Jézus a „Krisztus, Isten Fia”. És azóta
rengeteg bizonyítékot találtunk erre.
• De Jézus követői is rengeteg bizonyíték birtokában voltak, és még így is segítségre volt
szükségük, hogy meglássák, ki is Ő valójában.
Használd az alábbi szemléltetőeszközt, hogy segítsd a csoportod annak megértésében,
hogyan lehet valakit két különböző módon látni: Mutasd meg nekik a képet (letölthető a
www.szentirasszovetseg.net/files/kk_noi_arckep.pdf oldalról), és kérj meg valakit, hogy mondja
el, mit lát! Ha azt mondja, egy öregasszonyt, kérdezd meg, ki más látja még az öregasszonyt!
Kérdezd meg, lát-e valaki valami mást is! Ha kell, segíts nekik, amíg mindannyian, vagy
majdnem mindannyian látják a gyönyörű fiatal lányt és a csúf öregasszonyt is!

• Jézus legközelebbi barátai, a tanítványok, évek óta Vele voltak. Csodás dolgokat láttak és
hallottak. Látták Jézust, ahogy rengeteg embert meggyógyít; ahogy lecsendesíti a vihart; ahogy
hatalma van a tisztátalan lelkek felett, és feltámaszt egy fiatal lányt. Hallották a tanítását
Istenről, és a saját szemükkel látták, hogyan reagáltak az emberek a szavaira. Mindig Vele
voltak, és sosem látták, hogy bármi rosszat, kegyetlent vagy hamisat mondott vagy tett volna.

• Mindezt látták és hallották, de még így se értették, ki volt valójában Jézus. Aztán egy napon
végre kezdték megérteni az igazságot:
� Olvasd fel a Márk 8,27–29-et.

1a: Jézus a Krisztus
• Isten felnyitotta Péter szemeit, hogy meglássa az igazságot. Jézus nem csupán egy csodálatos
képességekkel megáldott ember volt. O a Krisztus, a Megmentő Király, akinek elküldését Isten
megígérte.
Ennek szemléltetéseként magyarázd el, hogy mikor régen valakit királlyá választották, olajjal
kenték fel. Mutasd is be ezt vagy egy kisebb üveg vagy kancsó magasba emelésével, vagy csak
egyszerűen játszd el az olaj kiöntését egy képzeletbeli üvegből! Tégy úgy, mintha olajjal felkennéd
a csoportod egyik fiútagját, és magyarázd meg neki, hogy ezzel királlyá avattad, pl. „Mikor olajjal
felkenem Bencét, ezzel o „Bence királlyá” lesz.” Majd mondd el nekik, hogy a görög „Krisztus”
szó „felkentet” jelent. Tehát ha Jézus a Krisztus, ez azt jelenti, hogy Ő az Isten által felkent és
kiválasztott király. (Ha szükséges, elmagyarázhatod, hogy ez hasonló, mint amikor lovaggá ütnek
valakit: az illető vállára ütnek egy karddal, és onnantól kezdve a neve is tükrözi a méltóságot, amit
kapott.)
• Péternek igaza volt, mikor Jézust Krisztusnak nevezte. Ő az a Király, akinek elküldését Isten
több száz évvel korábban megígérte; a Király, aki meg fogja menteni népét.

1b: Jézus Isten Fia
• Jézus nem csupán a Krisztus, hanem Isten Fia is. Márk megmutatta nekünk, hogy Jézusnak
olyan hatalma van, amellyel csak Isten rendelkezhet. Láttuk Őt, amint megbocsátja a bűnöket,
embereket gyógyít meg, és a természet felett is Úr. Láttuk, hogy hatalma van a tisztátalan
lelkek felett, sőt még a halál felett is. Ugyanolyan ereje és tekintélye van, mint Istennek –
hiszen Ő Isten. Még a tisztátalan lelkek is kiáltva mondták, hogy Jézus az Isten Fia (Márk 5,7)!
(Ha a csoportod már ismeri ezt a történetet, azt is megemlítheted, hogy Isten maga hívja Jézust
a Fiának a megkeresztelésénél – Márk 1,11)
• Amikor Péter és a többiek Jézusra néztek, nem csupán egy emberi lényt láttak, hanem Istent.
Akárcsak a kép, amit megnéztünk, mely egyszerre mutat egy öreg és egy fiatal nőt – Jézus
egyszerre volt ember és Isten.
Add hozzá a következőt a szemléltetéshez: „Jézus a Krisztus, Isten Fia.”

2. A keresztyének olyan emberek, akik értik, miért jött Jézus
A szemléltetés második részéhez ezt írd fel: „A keresztyének olyan emberek, akik értik, miért jött
Jézus.”
• Könnyen elképzelhető, milyen izgatottak lehettek Péterék, mikor rájöttek, hogy Jézus a
megígért Király, Akire vártak. De Jézusnak volt egy döbbenetes híre számukra:
Olvasd fel a Márk 8,30–31-et.
• Mikor önmagáról beszélt, Jézus gyakran használta az „Emberfia” elnevezést. Ez az
ószövetségi Dániel könyvéből ered, a rengeteg ígéret egyikéből, amelyben Isten az O
kiválasztott Királyának elküldéséről szól. Eszerint valaki „emberfiához hasonló” lesz örökkön
örökké a király (Dániel 7,13–14). Tehát mikor Jézus az „Emberfia” nevet használja, megerősíti,
hogy tényleg Ő a Krisztus, Isten megígért Királya.

2a: Jézus azért jött, hogy meghaljon
• De ezután Jézus olyat mondott, ami velejéig megrázta követőit.
• Szenvednie kell.

• El fog vettetni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól.
• Meg kell öletnie.
• Még csak nem is azt mondta, hogy mindez megtörténhet, hanem azt, hogy meg kell történnie.
• Péter teljesen odavolt. Ez nem lehet igaz…! Nem Jézus a Király, aki meg fogja menteni őket?
Ezért Péter félrevonta Jézust, hogy kettesben beszélhessen vele.
Olvasd fel a Márk 8,32–33-at.
• Nem túl kemény szavak ezek? Péter csak annyit mondott, hogy nem akarja, hogy Jézus
meghaljon. Miért nevezi őt Jézus Sátánnak?
• Péternek téves volt az elképzelése arról, hogy mit jelent a király. Azt akarta, hogy Jézus
izraeli királyként uralkodjon, és tüntesse el a gyűlölt rómaiakat.
Jézus ezeket a gondolatokat „emberek szerintinek” nevezte: egy emberi királyuralma lenne ez,
a valós fizikai világban.
• Jézus viszont tudta, hogy meghalni jött. Életét váltságul fogja adni sokakért; így fogja
megmenteni az Ő népét. Ez volt Isten terve, az „Isten szerinti”, ahogy Ő mondja. De az ördög
mindig el akarja rontani Isten terveit. Ő hihetetlenül örült volna, ha Jézus úgy dönt, hogy olyan
király lesz, amilyennek Péter képzelte. Péter pontosan azt mondta, amit a Sátán akart.

2b: Jézus azért jött, hogy magára vegye a büntetést, ami nekünk járna
• Miért jelentette az „Isten szerinti” terv azt, hogy Jézusnak meg kellett halnia? Mert csak így
lehetett megoldani a bűn problémáját; ez volt az egyetlen mód, hogy megmeneküljünk Isten
ítéletétől. Jézus helyettünk halt meg, magára vállalva azt a büntetést, amit mi érdemlünk meg.
Csak így nyerhetünk bocsánatot; a bűnös emberek csakis így kerülhetnek újra kapcsolatba
Istennel.
Tedd hozzá a szemléltetéshez: „Jézus azért jött, hogy helyettünk haljon meg, magára vállalva azt
a büntetést, amit mi érdemlünk.”

3. A keresztyének olyan emberek, akik követik Jézust
A szemléltetés harmadik részéhez ez legyen írva: „A keresztyének olyan emberek, akik követik
Jézust.”
• Keresztyénnek lenni nem csak annyit jelent, hogy tudjuk, kicsoda Jézus és miért jött; ezeket
még a Sátán is tudja. Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy követjük Jézust, bármibe is
kerüljön.
Olvasd fel a Márk 8,34-et.
Kérdezd meg a csoportot: Szerintetek mit jelent „megtagadni önmagunkat”? Figyelj az
ötleteikre, és a későbbiekben, ahol lehet, építsd bele őket a mondandódba! Ez segítségedre lesz az
önmegtagadásra való konkrét példák felhozatalánál.
• Nem azt jelenti, hogy meg kell tagadnunk a személyiségünket, vagy eljátszani, hogy valaki
mások vagyunk. Annyit tesz, hogy többé nem magunkért és az önző vágyainkért élünk, hanem
Jézusért és másokért. Azt jelenti, hogy Jézust tesszük első helyre életünk minden területén;
hogy Jézus az első abban is, hogy mire használjuk az időnket, vagy költjük a pénzünket. Azzal
törődünk, mire van másoknak szüksége, ahelyett, hogy mi mit akarunk – épp úgy, ahogy Jézus
tette.
� Mutass egy képet egy keresztről vagy egy keresztet cipelő emberről! Emlékeztesd a csoportod,
hogy a kereszt egy ókori kínzóeszköz! A rómaiak arra használták, hogy nyilvános és fájdalmas
halállal végezzenek ki vele embereket. Akkoriban, ha láttál valakit keresztet cipelni, tudtad, hogy a
saját kivégzésére tart.

• Aki keresztet hordozott, nagy szenvedéseknek nézett elébe. Az ilyen embereket nyilvánosan
megalázták; sértegették és kinevették; levetkőztették és megverték; és lassú, fájdalmas halált
haltak. Akkor miért mondja Jézus, hogy aki Őt követi, annak fel kell vennie a maga keresztjét?
• Ha Jézust követjük, számítanunk kell a szenvedésre. Lehet, hogy a barátaink és családunk
kinevet minket, és megpróbál rávenni, hogy adjuk fel a keresztyén életet. Lehet, hogy
elszakadunk olyan emberektől, akikkel régen sok időt töltöttünk. Ha megpróbálunk Jézusról
beszélni másoknak, megtörténhet, hogy nem lesznek hajlandóak meghallgatni, és kigúnyolnak,
amiért Benne hiszünk. És számtalan példa van a történelemben is és ma is emberekre, akik
elvesztik a munkájukat, a családjukat, vagy akár az életüket is Jézusért. (Ha szeretnél, adhatsz
egy mai példát a keresztyének üldöztetésére. Ebben segíthet a www.barnabasfund.org honlap,
ha tudsz angolul.)
• Felvenni a keresztünket azt jelenti, hogy felkészülünk arra, Jézust követjük, bármibe is
kerüljön.
Adjuk hozzá a szemléltetéshez: „A keresztyének olyan emberek, akik követik Jézust, bármibe is
kerüljön.”
• De ha ilyen sokba kerül, miért akarná bárki Jézust követni? Ő elég meggyőző okkal szolgál
erre a következő néhány versben:
Olvasd fel a Márk 8,35–38-at.
• Jézus nem azt mondja, hogy szó szerint meg kell halnod, hanem úgy tarthatod meg az életed,
ha elveszíted azt. Ha Jézusnak adjuk az életünket, Ő meg fogja menteni azt.
• A feltámadás bizonyítja többet között azt, hogy Jézus egy nap vissza fog jönni, hogy ítéletet
mondjon mindenki felett, aki valaha is élt. Nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, de tudjuk, hogy el
fog jönni. És amikor eljön, úgy fog bánni velünk, ahogy mi bántunk Vele. Ha visszautasítottuk
Őt; ha szégyelljük Őt és az Ő szavait, akkor Ő is szégyellni fog minket, és visszautasít majd.
• De ha az életünket Jézusnak adjuk, Ő meg fog menteni minket. Szerető Mennyei Atyánknak
ismerjük meg Istent, és így élvezhetjük a Vele való kapcsolatot. És boldogan várhatjuk a
halálunk után következő örökkévalóságot Vele.

Befejezés
Utalj vissza a vázlatra!
• Tehát a keresztények olyan emberek, akik…
• tudják, kicsoda Jézus;
• értik, miért jött Jézus;
• követik Jézust, bármibe is kerüljön.
• Jézus mindannyiunkat hív, hogy kövessük Őt.
• Talán néhányan közületek már biztosan tudják, hogy keresztyének, és hogy Jézusért élnek.
Remélem, nektek segített ez a sorozat jobban megismerni Jézust, és mélyebben belegondolni,
mit is jelent Érte élni.
• Talán néhányan közületek úgy érzik, még nem tudnak eleget ahhoz, hogy döntsenek Jézus
felől. Ha így van, később adok néhány javaslatot, hogyan tudhattok meg még többet Róla.
• De talán vannak olyanok is közöttetek, akikben most dőlt el, hogy készek vagytok elkezdeni
Jézust követni. Ennek az alkalomnak a végén lesz erre lehetőség.

