
2. FEJEZET

ÉLET-KÉRDÉSEK ALKALMAK
 





BEVEZETÉS

Ez a rész a hét alkalom anyagát tartalmazza. A résztvevők munkafüze-
tében leírtak mind szerepelnek itt, emellett az alkalomtartók további 
megjegyzéseket és tudnivalókat is találnak benne a sorozat vezeté-
séhez.

• Ha valaki lemarad egy alkalomról, akkor segítsünk neki felzárkózni 
még az alkalom előtt! Az összefoglalók segítenek ebben. Ha regiszt-
ráltuk csoportunkat a kereszt-kerdesek.hu/elet-kerdesek honla-
pon, mindannyiunk számára elérhetővé válnak a filmek – ezeket 
megnézve is lehet pótolni a kimaradt alkalom anyagát.

• Lehet olyan résztvevő, aki kételkedik benne, hogy a Biblia hiteles 
történelmi forrás. Ez a gondolat felvet egy nagyon fontos témát, 
de elég sokáig tart elmagyarázni részletesen. Erről négyszemközt 
érdemes beszélni vele az alkalom után, vagy ajánlhatunk neki köny-
veket erről.
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Jelmagyarázat:

 

 Nézzük meg a filmet!

Beszélgessünk a témáról! 
Előadás

Olvassuk el az igerészt!
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1. alkalom

A JÓ ISTEN

Nyitány (3 perc 50 másodperc)

Mi Isten legnagyobb ajándéka?

(5 perc, munkafüzet, 7. oldal)

Megjegyzés: Érdemes leírni a résztvevők válaszát most vagy a későb-
biekben, mert visszatérünk majd ezekre a 7. alkalmon.

Az előadás bevezetéseképpen olvassunk el egy részt Mózes első 
könyvének első fejezetéből. (munkafüzet, 8. oldal)

27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmásá-
ra teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 
28 Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporod-
jatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! 
Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó 
minden élőlényen! 
29 Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az 
egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: 
legyen mindez a ti eledeletek! 30 Minden földi állatnak, az ég minden 
madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet 
van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. 
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31 És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és 
lett reggel: hatodik nap.

1Mózes 1,27–31

Megáldotta őket | Szeretettel fordult hozzájuk és értékes, jó dolgokra 
tett ígéretet.

Uralkodni | Rendet tenni, gondozni, ápolni.

Előadás

Megjegyzés: Ez az összefoglaló a munkafüzet 9. oldalán is megtalál-
ható.

• Az emberről itt azt hallottuk, hogy egyszerre „dicsősége és szeme-
te” a teremtett világnak. 

• Azért vagyunk a „dicsősége”, mert a dicsőséges Isten minket a 
„maga képmására” teremtett meg (1Mózes 1,27).

• A „maga képmására” kifejezés arra utal, hogy megismerhetjük Őt 
és örülhetünk a Vele fenntartott kapcsolatnak. Isten azt szeretné, 
hogy örömmel forduljunk Hozzá!

• Minél jobban hasonlítunk Rá, annál jobban ki tudunk bontakozni, 
és örülni annak, hogy ismerhetjük Őt.

• Ott van viszont a „ szemét” is az életünkben. Ahelyett, hogy a Te-
remtőnket tükröznénk vissza, inkább „teremtményeknek” örülünk 
igazán és azok határozzák meg az életünket. Más „isteneink” van-
nak.

• Egy adott személy „istene” bármi lehet, amihez ragaszkodik, amitől 
az életében biztonságot és elégedettséget remél.

 

Mindenki a boldogságot keresi. A kérdés az: vajon jó helyen keres-
sük-e? Most egy olyan bibliai részt nézünk meg, ami ezzel a témá-
val foglalkozik: olvassunk a 19. zsoltárból.  (munkafüzet, 10. oldal)
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2 Az egek hirdetik Isten dicsőségét, 
kezének munkájáról beszél a menny. 
3 Nappal a nappalnak adja át e szót, 
éjjel az éjjelnek adja tudtul. 
4 Nincs szó, és nincs beszéd, 
hangjuk sem hallatszik, 
5 mégis eljut hangjuk az egész földre, 
szavuk a világ végéig. 
Sátrat készített a napnak, 
6 amely mint vőlegény jön ki szobájából, 
örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. 
7 Elindul az ég egyik szélétől, 
átível a másik széléig, 
nincs rejtve melege elől semmi. 
8 Az Úr törvénye tökéletes, 
felüdíti a lelket. 
Az Úr intő szava határozott, 
bölccsé teszi az együgyűt. 
9 Az Úr rendelkezései helyesek, 
megörvendeztetik a szívet. 
Az Úr parancsolata világos, 
ragyogóvá teszi a szemet. 
10 Az Úr félelme tiszta, 
megmarad örökké. 
Az Úr döntései igazak, 
mindenben igazságosak, 
11 kívánatosabbak az aranynál, 
sok színaranynál is, 
édesebbek a méznél, 
a csurgatott méznél is. 

Zsoltárok 19,2–11

Dicsőség | Isten tökéletes és végtelen jósága.

Az Úr | Isten neve (Jahve) az eredeti szövegben. 

Igazságos | Isten szemében jó és igaz; teljesen tökéletes.
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1. Az első vers szerint a menny és az ég valamiről „beszél” nekünk. 
Miről?

Isten „dicsőségét” hirdetik, ami meglátszik a keze munkáján. Olyan 
gyönyörű az égbolt, hogy annak a végtelen nagyságára, jóságára 
(vagyis dicsőségére) mutat, aki létrehozta.

2. Mikor és hol lehet ezt az üzenetet hallani a 3–5. versekben leír-
tak szerint?

Minden nap és minden éjjel hallható (3. v.) az egész földön (5. v.).

3. Nézzük meg az 5. verset! Azt olvassuk, hogy Isten „sátrat készí-
tett a napnak”. Mit gondolunk, mit mond el ez Istenről?

Isten elképzelhetetlenül hatalmas. Még a nap felett is uralkodik.
A sátor ugyanakkor a védelem szimbóluma is. Isten nem hagyta 
magára a világot, miután létrehozta. Fenntartja és gondozza.

4. A 8. verstől kezdve a zsoltáríró az „Úr törvényéről”, a Bibliáról be-
szél. Mit árul el a 8. és a 9. vers Isten szavairól? Hogyan hatnak 
ezek ránk, ha hallgatunk rájuk?

• Isten szavai tökéletesek, határozottak és megbízhatóak (8. v.).

• Helyesek és világosak (9. v.).

• Felüdítik lelkünket és bölccsé tesznek minket (8. v.).

• Örömöt, fényt árasztanak életünkbe – tisztábban látunk általuk 
(9. v.)

5. Mit szoktak gondolni az emberek Istenről? És ez hogyan egyez-
tethető össze azzal, amit az 1Mózes 1-ben és a 19. zsoltárban 
olvasunk róla?

Az 1Mózes 1-ben és a 19. zsoltárban Istent úgy látjuk, mint aki 
teremtő, kedves, nagylelkű és hatalmas. Egyszóval: az itt leírt Isten 
jó! Ő egy személyes kapcsolatokban gondolkodó Isten, nem pedig 
egy távoli, érdektelen és személytelen „erő”.
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Isten lénye a Szentháromság. Három személye van, de Ők egy 
Istent „alkotnak”. Ezek a személyek feltétlen, örömteli szeretetben 
forrnak össze.

Ő mindig is megélte a túlcsorduló szeretetet, így alkotott meg 
minket – nem azért, hogy legyen valaki, akit szerethet, vagy mert 
szüksége lett volna a mi szeretetünkre, hanem azért, mert úgy 
döntött, hogy minket is bevon az Ő örömébe.

Ezt fontos tudnunk, ugyanis a legnagyobb öröm, amit átélhet az 
ember, az Isten megismerése. Isten legnagyobb ajándéka Ő maga.

(Ha a résztvevők megemlítik, hogy Isten ítél is, fogadjuk el ezt a 
megállapítást, és tegyük hozzá, hogy erre a témára a következő 
alkalmon kerül majd sor.)

6. Ha a 19. zsoltárt igaznak fogadjuk el, akkor mit mondanánk Is-
tenről?

• Ilyen válaszok várhatók:

• Isten kedvesebb és szeretetteljesebb, mint gondoltuk.

• Isten törvényei jók és nem azért vannak, hogy korlátozzanak.

• Komolyabban vennénk Isten törvényeit, illetve a Bibliát.

• Gyakrabban olvasnánk a Bibliát, hogy többet megtudhassunk 
Istenről.

• Isten jósága nem lenne annyira megfoghatatlan számunkra, stb.

7. (Ha van még rá időnk) Mi az, ami leginkább elgondolkodtatott 
a mai programból? 

Ez a kérdés segít abban, hogy könnyedén alakuljanak ki négy-
szemközti beszélgetések az alkalom után.


