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     Kedves ifjúsági       
         vezetők!

Sok ifjúsági vezető és lelkipász-
tor egyik legnagyobb problémája 
úgy péntek környékén, hogy mit 
is mondjon a fiataljainak az if-
júsági órán. Amúgy is elég prob-

lémás ez a tinédzser generáció, 
nehéz lekötni a figyelmüket, nehéz 

olyan témát találni, ami egyáltalán 
érdekli őket, és nagy művészet megta-

lálni a helyes arányokat a játék és a bib-
liatanulmányozás, az előadás és az előadó 

kezéből kifolyó vitatkozás között.

Szeretnénk segíteni. Ebben a munkafüzetben 
majdnem egy évre elegendő ifjúsági óravázlatot 

gyűjtöttünk össze. Nem csak a témájában, de a fel-
dolgozás módjában, kidolgozásában is sokszínűek és 

különbözőek ezek az anyagok. Ha csak ötleteket, kiin-
dulási pontokat sikerül belőlük szerezni, már az is so-
kat segíthet - de azért bízunk abban, hogy akár az egész 
vázlatot fel tudjátok használni elejétől a végéig. Bízunk 

a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, akinek nagyon 
drága ez a mostani fiatal generáció, és kívánjuk, 
hogy akár ezeknek az anyagoknak, akár a ti saját 
ötleteiteknek segítségével sikerül az evangéliumot 
belecsepegtetni sok-sok ifjú szívbe és fejbe, mert 

nincs nagyobb öröme a Mennynek egy-egy bűnös 
megtérésénél - nem beszélve arról, ha minél több idő áll 

majd a rendelkezésére, hogy életével Istent szolgálja.

Azt hiszem arról nem is kell senkit meggyőzni, hogy fon-
tos az ifjúsági munka. Reméljük, hozzá tudunk járulni 
ahhoz, hogy a fontos munkáinkat jól is tudjuk csinálni 
- amiben gyönyörködik a mi Urunk, és amit élveznek a 
fiatalajaink is.

THEOLOGION KIADÓ
A TheoLogion azzal a céllal indult el három évvel ezelőtt, hogy annak a háttérirodalomnak 
a megteremtője és szolgálója legyen, amelyre a lelkészeknek, vezetőknek, bibliatanítóknak 
lehet szüksége a mindennapos szolgálatukhoz. Elsősorban kézikönyveket, gyakorlati segéd-
anyagokat és gyűjteményeket szeretnénk megjelentetni, amelyek a gyülekezetnövekedésben 
és a misszióban egyaránt hasznosak, hatékonyak és színvonalasak. nagy hangsúlyt fek-
tetünk az elektronikus kiadványokra és az Internetes, online adatbázis-szolgáltatás felépíté-
sére is. Kiadványainkról és szolgálati területeinkről részletes információt webportálunkon 
kaphat, a www.theologion.hu címen.
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TOP 1
Barátságok születése / 1. rész

BARÁT-LELŐHELYEK

Barátok
Amikor az ifisek megérkeznek adj a kezükbe 4x7 betűkártyát, amelyekre a 
következő betűk egyikét előre írd fel: B, A, R, Á, T, O, K. Annyi kártyát készíts 
elő, hogy mindenkinek jusson, és jó alaposan keverd össze a lapokat! Amikor 
a többség már megérkezett, mondd el a feladatot; az általad megadott jelre 
másokkal összeállva rakjanak ki egy értelmes szót a betűikből! Add meg a jelet, 
és körülbelül 10 másodpercet adj nekik a feladat végrehajtására! Ellenőrizd a 
kirakott szavakat, és gratulálj a sikeres szókirakóknak!

A második menetben már „hosszabb” szavakat kell kirakniuk. A leghosszabb szó 
kirakásáért jutalom jár.

Végül, ha még senki sem rakta össze a „BARÁTOK” szót, akkor rakasd ki velük! 
Ezután kaphatják meg jutalmukat a második forduló győztesei.

Barátok listája
Mondd az ifiseidnek, hogy írják le a barátaik vezetéknevét, vagy monogramját! 
Írjanak kis betűkkel, hogy elég legyen a papír. Fontos, hogy csendben írjanak, és 
hogy mindenki a maga lapjával legyen elfoglalva. Vagyis ne nézegessék a másik 
kártyáját. Néhány perc elteltével mondd nekik, hogy karikázzák be azokat, akiket 
„nagyon közeli” barátnak tekintenek!

Kérd meg őket, hogy nézzék a lapjukat, amíg néhány gondolatot elmondasz nekik! 
„Ez nem „kinek van több barátja” verseny volt. Lehetnek olyanok közöttünk, 
akik sok nevet írtak fel, de csak néhányat karikáztak be, mint „nagyon közeli” 
barátokat. Lehetnek olyanok, akik nagyon kevés nevet írtak fel, mert ilyen gyorsan 
nem tudták végiggondolni, hogy kik is sorolhatók a barátaik közé. Lehetnek 
olyanok, akik nem igazán tudták eldönteni, hogy tulajdonképpen kiket írjanak 
fel, mert pont mostanában alakulnak át a barátságaik. Mindenesetre érdekes 
szembesülnünk azzal, hogy kiket tartunk barátainknak.”

„Most nézzetek meg újra a lapotokat, és azon gondolkozzatok el, hogy van-e 
olyan a felírt nevek között, akivel vagy akikkel szeretnétek nagyon jó barátok 
lenni!”

Ne feledd, hogy ez a „bevezetés” nem beszélgetéses feladat, ezért alapvetően 
az a cél, hogy csendben hallgassák végig a kommentárjaidat, és önmaguknak 
válaszolják meg a kérdéseidet. 
„Most gyűrjétek össze a lapjaitokat, kis papírgalacsinokká, és lássuk, hogy ki tud 
beletalálni a szemetesbe!” Ehhez használhatsz egy papírdobozt vagy műanyag 
szemetest. A végén a mellé esett galacsinok is kerüljenek a „kosárba”!

CÉLKITŰZÉS:
Az alkalom végére a 
fiatalok fel tudjanak 
sorolni 3-5 olyan helyet, 
ahol barátokat találhatnak

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ 
FELADAT
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Magányosan
Jenő családjával együtt Békéscsabáról Sopronba költözött a nyári szünet idején. A 
végtelennek tűnő autózás után Jenő már alig várta, hogy végre beköltözhessen új 
otthonába, elfoglalhassa saját szobáját, és megismerje a környéken élő kortársait. 
Amikor megérkeztek, már besötétedett, ezért nem láthatta, hogy egyáltalán 
laknak-e a közelükben hozzá hasonló korúak. Másnap reggeli után elindult, 
hogy felfedezze a környéket, és barátok után nézzen. Ahogyan kószált abban a 
reményben, hogy más korabeliekkel találkozik, csak kisgyerekes szülőket látott. 
Egy sarkon befordulva végre megpillantott egy csapat körülbelül vele egyidős 
srácot, akik éppen nagy lendülettel fociztak a pályán. Odasétált hozzájuk, és nézte 
őket egy darabig. A focizók szemmel láthatólag nagyon jól érezték magukat, de 
mivel úgy tűnt, hogy Jenőt észre sem veszik, egy idő után elment onnan. Így telt 
el az első hét, ami egyben a vakáció utolsó hete is volt. Minden korabeli, akivel 
csak találkozott addig vagy túl elfoglaltnak vagy érdektelennek tűnt.

Az első nap az új suliban meglehetősen kusza volt. A kissé ódon, labirintusszerű 
folyosókkal rendelkező iskolaépületben időbe telt, mire eltévedés nélkül sikerült 
megtalálnia a termét. Népes osztályba csöppent, ahol már eléggé megszokott 
lehetett az új diákok érkezése, mivel senki nem szólította meg. A nagy létszámú 
osztálya és évfolyama ellenére Jenő magányos volt. Egyedül utazott a buszon, a 
jókedvű iskolatársai mellett. És egyedül bolyongott a folyosókon az órák közti 
szünetekben. Nem voltak barátai.

Szeretném, ha mondanátok néhány jelzőt, amivel szerintetek jellemezhetőek Jenő 
érzései ebben a helyzetben! Szerintetek hogyan érezte magát a történetnek ezen 
a pontján?

Éreztetek már úgy, ahogyan Jenő? Én már igen. Voltak idők, amikor nagyon 
magányosnak éreztem magam, és úgy gondoltam, hogy nincs egy barátom sem. 
Lehet, hogy volt ilyen élményed, amikor új suliba mentél. Vagy elköltöztetek. 
Vagy éppen a legjobb barátaid költöztek el. Vagy csak elmentél valahova több 
hétre valamilyen iskolaszünet vagy utazás kapcsán. Az is lehet, hogy mostanában 
érzed magad egyedül és magányosan. Nem lenne jó tudni, hogy hol találhatsz 
barátokat? Sok évvel ezelőtt egy ember, akit Pálnak hívtak írt egy levelet, 
amelyben megfogalmazza az igazi barátság, és az igazi szeretet jellemzőit:

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

Ennek alapján, ha igazán barátja vagy valakinek, akkor türelmes vagy hozzá, 
nem irigykedsz rá, nem vagy gőgős vele szemben, igyekszel, hogy ne bántsd 
meg, nézed az érdekeit, nem pedig kihasználod, tudsz megbocsátani neki, nem 
terjesztesz róla hazugságokat, hanem inkább megvéded, kitartasz mellette, 
mindig a jót feltételezed róla. Természetesen a jó barátság kialakulásához idő 
kell, és nem is lesz minden jó barátod egyformán mély, bizalmas barátod. Például 
lesznek vagy vannak, akikkel a személyiségetek miatt könnyebben megértitek 
egymást. Különböző szintű barátságaid vannak és lesznek, és ez így is van jól. De 
vannak olyan jellemzők, amelyek minden barátságodat kell, hogy jellemezzék, 
pl., hogy nem használsz ki valakit. Emellett a barátságok felépítését valahol el 
kell kezdeni.

A mai alkalmon mindannyian össze fogunk gyűjteni néhány olyan helyet, ahol 
lehetséges új barátokat találnunk. Ha tudod, hogy hova mehetsz új barátokat 
találni, már megtetted az első lépést. Hiszen az a kulcs, hogy tudd hol keresheted 

FELOLVASÁS
Ügyelj arra, hogy lehetőleg 
ne valamelyik ifised nevét 
válaszd!

BESZÉLGETÉSINDÍTÓ
KÉRDÉS:

1 Korintus 13:4-7
Az igeverset írd ki az 
ifiseidnek egy lapra, és 
oszd ki nekik, amikor 
felolvasod! Később 
szükség lesz rá!
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ezeket a potenciális barátokat. Van egy ábrám a számotokra, ami segíthet észben 
tartani, hogy merre indulhattok barátok után.”

K-É-SZ

A „K” betű a KÖZELSÉG szót jelöli. A potenciális barátok már a közeledben 
vannak. Gondolj azokra a helyekre, ahol gyakran, esetleg naponta megfordulsz, 
ahol olyan közel vagy másokhoz, hogy lenne lehetőséged barátságokat kialakítani. 
A lakóhelyed környéke elég kézenfekvő lehetőség például. De emellett 
gondolhatsz a különóráidra vagy azokra a dolgokra, amelyekben részt veszel, 
úgy mint énekkar, szakkör, sport, gyülekezet, stb. A legjobb barát-lelőhelyek a 
közeledben vannak.

Az „É” betű az ÉRDEKLŐDÉS szót takarja. Ez alatt egész egyszerűen azokat a 
dolgokat értsd, amelyek érdekelnek. Mi érdekel, mi a hobbid? Tanulsz-e valamit 
magánszorgalomból? (Például hangszeren játszani?) Mivel szereted eltölteni a 
szabadidődet? Valamilyen sportcsapat drukkere vagy? Mik a kedvenc filmjeid, 
TV műsoraid? Kik a kedvenc színészeid/színésznőid, zenészeid, énekeseid/
énekesnőid? A potenciális barátok azok, akikkel vannak közös érdeklődési 
területeitek. Gondolj osztály- vagy iskolatársaidra. Milyen jelzéseket adnak 
az érdeklődési köreikről – beszélgetésekben, feliratos ruhákon keresztül, stb.  
Valószínűleg sok olyan iskolatársad van, aki szereti azt, amit te is szeretsz.

Az „SZ” betű a SZÜKSÉG szót képviseli. Vannak olyan általad ismert fiatalok, 
akiknek szüksége van egy barátra. Lehetséges, hogy pont te tudod ezt a szükséget 
betölteni azáltal, hogy barátokká lesztek. Lehet, hogy ők belül pont úgy éreznek, 
mint te. Gondolj olyan fiatalokra, akik magányosnak tűnnek. Lehet, hogy naponta 
egy útvonalon közlekedtek, egy különórára jártok, ugyanabban a szakkörben 
vagytok, vagy talán sok órán egymás mellett ültök. A potenciális barátaid ott 
vannak az orrod előtt.

Nézzünk meg néhány példát, hogy mit tettek fiatalok annak 
érdekében, hogy új barátságokat tudjanak kialakítani.

„Móni legjobb barátnője másik városba költözött, és nem igazán volt másik 
közeli barátnője. Móni szeretett énekelni, és tudta, hogy az iskolájában közeleg a 
Karácsonyi Koncertre való jelentkezés ideje. Beiratkozott a kórusba … énekelni 
… és néhány új barátságra szert tenni.”

„Tóbiás éppen most ment át egy másik iskolába, amelyik a város számára eléggé 
ismeretlen részén van. Néhány hét után azon vette észre magát, hogy még mindig 
alig ismer embereket. Egyik nap hallotta, hogy egy új srác, Dávid, bukkant fel a 
suliban. Dávid sem a környékről származott. Tóbiás bemutatkozott Dávidnak, 
amikor váratlanul összefutottak a folyosón.”

Ezek csak példák. Biztos vagyok benne, hogy ti is tudnátok ilyen ötleteket 
gyűjteni.

Stratégiai kártyák
A lap egyik felére gyűjtsd össze mindazokat a dolgokat, amelyekben részt veszel. 
Ez lehet egy sportcsapat, zeneóra, zenekar, ifi, különóra, stb.
A lap másik oldalára sorolj fel legalább három-négy olyan helyet, ahol elképzelhető, 
hogy találhatnál új barátokat! (Emlékezzetek a K-É-SZ szavunkra!)

Írd fel táblára vagy kar-
tonra nagy betűkkel!

Ossz ki mindenkinek üres 
lapot!
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Most jól nézzétek meg a „stratégiai kártyátokat”! Gondolkozzatok a felsorolt 
helyeken, a következő héten imádkozzatok hozzájuk kapcsolódóan, és legyetek 
készen új barátságok kialakítására!

Barátság Isten szerint
A mai alkalommal azt nézzük meg, hogy lehetséges-e Istennel barátságban lenni, 
és ha igen, akkor milyen barát is Ő?

A Biblia három helyen is beszél úgy egy emberről, mint Isten barátjáról. 
Pontosabban, Isten maga nevezi ezt az embert a barátjának. Ábrahámról van szó. 
Ézsaiás 41:8b „…barátom…, Ábrahám…” mondja Isten Ézsaiás prófétának. 
A Biblia két másik helyen is utal erre a barátságra. 2Krónikák 20:7b „… 
barátod, Ábrahám…” mondja a krónikás Istennek. Jakab 2:23b-ben Jakab így 
ír a levelében: „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten 
barátjának neveztetett.”  

Tudjuk, hogy Ábrahám nagy ember volt, tehát elképzelhető, hogy úgy gondoljuk, 
hogy Isten csak néhány kiváltságos embernek hajlandó a barátja lenni. De Jézus, 
akiről tudjuk, hogy emberré lett Isten, ezt mondja: „Ti a barátaim vagytok, ha azt 
teszitek, amit én parancsolok nektek.” Ki tartozhat ebbe bele? Én is? Ehhez tudni 
kellene, hogy mit takar az a bizonyos parancs. Jézus számos parancsot mondott, 
és mond ma is, de van egy alapvető fontosságú, aminek a teljesítésével a barátaivá 
válhatunk; higgyünk Őbenne!

Milyen barát is Jézus? Ő maga azt mondja a szeretet mértékéről, hogy „Nincs 
senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” Tudjuk, 
hogy Ő az életét adta értünk.

Te tudod-e, hogy Jézus az életét adta érted? Tudod-e, hogy ez mit jelent? Jézus a 
barátjának mondhat-e téged? Látod-e Őbenne a barátot? Gondold végig a nálad 
lévő kis lapról a jó barátság jellemzőit! Ismered-e ilyen barátnak Jézust? Milyen 
szinten tart a barátságotok? Rád Ő jó barátként tekinthet-e? Számíthat-e rád vagy 
csak kihasználod a barátságát?

Az előttünk álló héten gondolkozzunk ezeken a kérdéseken! A kis lapotokat vigyétek 
magatokkal, hogy a héten bármikor elővehessétek, és így is gondolkodhassatok!

A Vadkelet leggyorsabb lufisa
Valószínűleg hallottatok már a „Vadnyugat leggyorsabb lövészéről”. Mi most a 
„Vadkelet leggyorsabb lufisát” fogjuk megkeresni.

Jelölj ki kettőt a versenyzők közül, és állítsd őket egymással szemben, kb. 2 méter 
távolságra! Majd helyez egy-egy lufival töltött papírtáskát mindegyikük jobb lába 
mellé! „Most pisztoly helyett lufikkal fogtok tüzelni. Amikor azt mondom „rajta”, 
akkor mindegyikőtöknek le kell hajolni a papírtáskához, ki kell emelnie egy lufit, 
és a másik felé kell dobnia! Aki hamarabb dobja el a lufiját, az a győztes.

A győztes maradjon állva, és válassz egy másik ellenfelet neki a következő 
lövéshez! Mindig a győztes maradjon fenn egy lufi eldobása után. A játék addig 
folytatható, amíg el nem fogy az időtök vagy a lufitok.

ÚTRAVALÓ TANÍTÁS

Ézsaiás 41:8b
2Krónikák 20:7b
Jakab 2:23b

János 15:14

Olvashatod még a 
következő igéket is:
János 6:29
János 6:57a
János 14:1b

János 15:13

BEFEJEZŐ JÁTÉK
Még az ifi előtt fújj fel két 
papírtáskányi lufit!
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Barátságok születése / 2. rész
NYISD KI A SZÁD!

Sorakozó!
Kezd az alkalmat azzal, hogy mindenkit leültetsz! A köszöntés után oszd az 
ifiseket két csoportra, vagy nagy létszám esetén több csoportra! (Ebben az utóbbi 
esetben azonban több időt számolja feladat lebonyolítására.)

Szeretném megnézni, hogy melyik csapat tud gyorsabban felsorakozni az elhangzó 
instrukciók alapján! Többféle instrukció hangzik majd el. Érdemes figyelni, és 
gyorsnak lenni, mert a győztes csapat pontot kap, minden fordulóban. A legtöbb 
pontot elérő csapatra a végén jutalom vár.

Sorakozó!
…egyenes vonalban, a terem elejét és hátulját összekötve!
…egyenes vonalban, a terem jobb és bal falát összekötve!
…egyenes vonalban, a terem elejét és hátulját összekötve, arccal a terem     hátulja   
felé, és ülve
…magasság szerint a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, jobb kezeddel az 
előtted álló vállán! 
…egyenes vonalban, a terem elejétől a terem végéig, ülve!

Képzeld el!
Szandra és Tamás a suli után a buszra várnak, ami késik. Ismerősek egymásnak 
a suliból, de semmiképpen sem nevezhetők barátoknak. Valamilyen módon 
kezdjetek beszélgetésbe, míg a buszt várjátok.
a.) Szandra nagyon csinos leány - Tamás pedig nagyon vagány
b.) Szandra egyáltalán nem csinos leány - Tamás még mindig vagány
c.) Szandra nagyon csinos és „menő” leány - Tamás viszont egy lányok által is 
lesajnált és lenézett „okostojás”
d.) Szandra nem „menő” leány - és Tamás is teljesen átlagos

Múltidéző
A múlt héten arról beszélgettünk, hogy hol találhatunk potenciális barátokat. 
Emlékeztek még a K-É-SZ ábránkra? Mit is jelentenek a betűi?” (Ismételd át 
a helyes válaszokat! K = közelség – a potenciális barátokat a környezetedben 
keresd, suliban, különórákon, stb.; É = érdeklődés – keresd azokat, akiknek a 
tiédhez hasonló az érdeklődési körük; SZ = szükség – keresd azoknak a társaságát 
akiknek szintén szükségük van barátokra.)

Ez az első lépés – olyan helyre menni, ahol találkozhatsz megfelelő emberekkel. A 
következő lépés egy barátság kialakításakor, hogy párbeszédet kezdeményezel. A 
mai alkalmon azt fogjuk megtanulni, hogy hogyan lehet könnyen és természetesen 
beszélgetést kezdeményezni.

TOP 2
CÉLKITŰZÉS:
megtanítani a fiatalokat új 
barátságok kialakítására, 
beszélgetések 
kezdeményezése által

BEVEZETŐ JÁTÉK

SZITUÁCIÓS JÁTÉK
Játsszátok el az itt 
következő szituációkat, 
először úgy, hogy a fiú 
szólítja meg a lányt, 
majd ugyanazokkal a 
szereplőkkel fordítva. 
Ezután új szereplőkkel 
jöhet a következő 
szituáció.

ISMÉTLÉS
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KE-N-Ő-CS
A Bibliában egy érdekes történetet olvashatunk Jézusról. Egyik nap elment egy 
kúthoz, hogy vizet igyon, és a következő dolog történt. A János 4:7-14. mutatja 
be a történteket.

„Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, 
amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott 
fiának, Józsefnek. Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült 
a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus 
így szólt hozzá: „Adj innom!” Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy 
ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: „Hogyan? Te zsidó létedre 
tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?” Mert a zsidók nem érintkeztek a 
samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki 
az, aki így szól hozzád: Adj innom! te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő 
vizet.” Az asszony így szólt hozzá: „Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: 
honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt 
a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is?” Jézus így 
válaszolt neki: „Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a 
vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök 
életre buzgó víz forrásává lesz benne.” 

Jézus beszélgetni akart ezzel az asszonnyal. Nemcsak azért, hogy inni kérjen, 
hanem azért, mert beszélni akart neki az örök életről. Most azt szeretném, ha 
megfigyelnétek, hogy hogyan indította el Jézus ezt a párbeszédet! Nem ismerte 
ezt az asszonyt – teljesen idegenek voltak egymásnak -, de volt egy kapcsolódási 
pontjuk … a víz. Mind a ketten a kútnál voltak vizet keresve; ezért Jézus a vízzel 
kapcsolatban kezdeményezte a beszélgetést.
Ez elvezet minket a beszélgetés kezdeményezésének első alapelvéhez, a KEZDŐ 
ÁLLÍTÁS használatához.  (A táblára írdd fel jól olvashatóan: KE!)  Más szavakkal, 
keress kettőtök közötti kapcsolódási pontokat – valamit, amivel kapcsolatban 
tehetsz egy megjegyzést.

Most gondoljunk vissza Tamás és Szandra esetére! Tamás beszélgetést 
kezdeményezhetett volna azzal, hogy valamilyen megjegyzést tesz a busz késésére 
vagy egy iskolai programra. Figyeljétek meg, azt mondtam állítást – ugyanis 
jobb egy állítást mondani valamiről, mint azonnal kérdést intézni a másikhoz. 
Azt is mondhatta volna: „Jó, hogy ilyen későn megy ez a busz! Máskülönben 
nem biztos, hogy elérném a kosár-edzésem után.” … vagy ”Azt hiszem az idei 
diákdiri választáson végre minőségi jelöltek indulnak, akik eredeti ötletekkel 
tudtak előállni, nem csak a szokásos sablonokkal.” Miután Szandra reagál a 
megjegyzésre, már kérdezhet Tamás egy kérdést. Például: „Te melyik jelöltre 
fogsz szavazni?

A második alapelv egy párbeszéd kezdeményezésénél a NÉV. Ez azt jelenti, hogy 
megérdeklődöd a másik nevét, és a párbeszéd folyamán a nevén szólítod. 
(Írdd fel a táblára az N betűt a KE betűk után!)

A harmadik alapelv az ÉRDEKLŐDÉS. (Írdd fel az Ő betűt a már fent lévő KE-
N- mellé!) Ez nem más, mint hogy mi érdekli a másikat, és arról beszélgetsz vele. 
Például, Tamás megkérdezheti Szandrától, hogy milyen iskolai rendezvényeken 
vagy szakkörökön vesz ő részt, és utána kérdezgetheti őt az azokkal kapcsolatos 
részletekről. Ha valakit meg akarsz ismerni, fontos, hogy kiderítsd, hogy mi 
érdekli az illetőt.

Az utolsó alapelv, ami segíthet nekünk a CSALÁD. (Írdd fel a CS betűt!) Vagyis 
beszélgethetünk a másik családjáról és otthonáról … hol lakik, hány testvére 

TÉMAFELVETÉS

JÁNOS 4:7-14
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van, mióta lakik a jelenlegi lakhelyén, stb. A család életünknek jelentős hányadát 
tölti be, és jó, ha a másikat erről az oldalról is megismerjük. De! Vigyázzunk, ha 
valakinek a családjáról beszélgetünk! Legyünk figyelmesek arra, hogy a másik 
szeretne-e életének erről a területéről beszélgetni. Családjukkal kapcsolatban 
sokan hordoznak sebeket. Vagy lehet, hogy csak bizonyos bizalmi szint kiépülése 
után szeretnének a családjukról beszélgetni. Ha ezzel találkozunk, ne legyünk 
olyanok, mint az elefánt a porcelánboltban, hanem legyünk figyelmesek a 
másikkal!

Nézzük meg, hogy milyen csodaszert sikerült összeraknunk ebből a négy 
alapelvből! KE-N-Ő-CS. (Ismételd át velük, hogy mely betűk mely alapelveket 
rövidítenek!) Ha valakivel szeretnél beszélgetést kezdeményezni ne felejtsd el 
használni a KENŐCSöt!

Bemutatás
Válassz ki egy ifist, és hívd magad mellé! Mondd el, hogy most be fogjátok 
mutatni azt, amiről eddig szó volt! Hangsúlyozd, hogy a jelenetben úgy fogsz 
viselkedni az ifissel, mintha nem ismernétek egymást, és megpróbálsz beszélgetést 
kezdeményezni vele! Kezd azzal, hogy egy nyilvánvaló kapaszkodó kapcsán 
mondasz egy állítást! „Látom, hogy ___________. Hol __________?” (pl. ha 
feliratos póló van rajta, akkor mondhatsz valamit a felirattal kapcsolatosan; 
ha valamilyen különleges kitűzője vagy táskája van, akkor azzal kapcsolatban 
mondhatsz valamit; ha nincs semmi ilyen nyilvánvaló kapaszkodó, akkor 
mondhatsz valamit az ifi alkalommal kapcsolatban, mert ő is ott van az alkalmon.) 
A KE  után menj végig a N, Ő, CS lépéseken is! Azután válassz valaki mást, és 
ővele is mutasd be a KE-N-Ő-CS „módszert”!

Azt hiszem értitek az elgondolás lényegét. Most nektek is lehetőségetek van 
magatokat kipróbálni benne. Keressétek meg a párotokat, akivel az alkalom 
elején megpróbáltatok beszélgetni!

Megismerni
Azt szeretném, hogy tegyetek úgy, mintha idegenek lennétek, még akkor is, ha jól 
ismered már a veled párban lévőt. Az kezdje a párbeszédet, aki kettőtök közül az 
idősebb! Emlékezzetek a KE-N-Ő-CS használatára!

Járj körbe, a segítőkkel együtt, hogy megbizonyodhassatok arról, hogy minden 
ifis komolyan veszi a feladatot! Hagyj a párbeszédre néhány percet! Majd mondd 
meg az ifiseknek, hogy mindenki keressen egy új beszélgetőpartnert! 

Barátság Isten szerint
Ha emlékeztek még, azt ígértem a múltkor, hogy az elkövetkező néhány hétben 
meg fogjuk nézni, hogy Isten mit tanít nekünk a barátságról. A múlt héten arról 
beszéltünk, hogy lehetséges Isten barátainak lennünk, ha hiszünk abban, akit Ő 
küldött, vagyis Jézus Krisztusban. Arról is beszéltünk, hogy Isten irántunk való 
barátsága megbízható és kitartó szeretetre épül. Ma azzal fogunk foglalkozni, 
hogy megnézzük a legőszintébb emberi barátság egy-két vonatkozását.

Van testvéretek? Belegondoltatok már abba, hogy őket ajándékba kaptátok mint 
barátokat? A testvérek nagyon jó barátok lehetnek, és ez egy óriási ajándék, 
amit meg kell becsülni. Fontos, hogy mi mindent elkövessünk azért, hogy a 
testvérünkkel vagy testvéreinkkel jó barátságban legyünk!
Lehetséges azonban, hogy az életünkben kerülünk olyan helyzetbe, hogy a 

SZITUÁCIÓS 
FELADAT

ÚTRAVALÓ TANÍTÁS
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testvérünkre / testvéreinkre nem számíthatunk barátként. Például túl nagy 
a korkülönbség, és még a testvéreid túl fiatalok vagy éppen téged tartanak túl 
fiatalnak egy kölcsönös jó barátsághoz. Lehet, hogy messzire kerültök egymástól 
iskola vagy költözés miatt. Az is lehet, hogy egyáltalán nincs testvéred. Ilyenkor 
sokat segíthetnek a barátok.

A Példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk: 
„… van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.”
Ez önmagában is sokat elárul az igazi barátság kitartásáról. Az igazi barát nem 
tűnik el a bajban, hanem akkor is lehet rá számítani. A testvérek, ha baj van, 
nagyon össze szoktak tartani. Ha valaki ennél ragaszkodóbb, akkor arra az illetőre 
nyugodtan számíthat a barátja. Még egy árnyalatot bemutat, ha az idézett Igének 
az első felét is megnézzük: „Van ember, aki bajba juttatja embertársát, de van 
olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.”
Ez egy ellentét. A másikat bajba juttató ellentettje a kitartó és ragaszkodó barát.

Egy másik példabeszédben ezt olvashatjuk:
„Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.”
Ez az Ige azt is jelenti, hogy az igazi barátokat a baj nem szétválasztja, hanem 
közelebb viszi egymáshoz, mert együtt mennek át azon a nyomorúságon, együtt 
győzik azt le.

Most állítsuk szembe ezt a fajta barátot a következő versben bemutatott baráttal!
„A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik.”

Mit is tanulhattunk Jézustól a szeretet mércéjéről? Jézus azt mondja, hogy „Nincs 
senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” Lehet, 
hogy a mi életkörülményeink olyanok, hogy nem kell szó szerint meghalnunk 
a barátainkért. De vannak önmagunknak való apró vagy éppen jelentős 
„meghalások” a mindennapokban. Ha például lemondok az izgalmas esti film 
megnézéséről, mert felhív egy jó barátom, aki éppen bajban van, és megkér, hogy 
menjek át neki segíteni.

Az előttünk álló héten gondoljuk át, hogy kik azok az önzetlen barátaink, akik 
tényleg ragaszkodóak, és szeretetből nem pedig érdekből vannak mellettünk. 
Értékeljük-e eléggé az ő barátságukat? Viszonozzuk-e a szeretetüket, törődésüket? 
Gondoljuk végig, hogy mi nem vagyunk-e érdekből barátai valakinek/valakiknek? 
Helyes-e ez Isten szerint? Megbecsüljük-e a testvéreinket? Elkövetünk-e minden 
tőlünk telhetőt, hogy jó barátságban legyünk velük? Értékeljük-e Isten felénk 
való önzetlen barátságát? Viszonozzuk-e?

Hintáztatók
Az alkalomra készíts elő egy 120-180 centiméter hosszú partvisnyelet, és köss a 
közepére egy 90 centiméter hosszú zsineget! A zsineg szabadon maradó végére 
erősíts egy teniszlabdát!

Állíts fel 2-3 kétfős csapatot, hogy egymással versenyezzenek! Egyszerre egy 
csapat van a színen. Az a feladatuk, hogy egymással szemben állva úgy fogják 
maguk közé a partvisnyelet, hogy egy-egy végét a csípőjükhöz nyomják. A 
jeladásodra a lehető leggyorsabban fel kell tekerniük a zsineget a nyélre úgy, 
hogy hintáztatják azt. A nyélnek mindvégig a csípőjüknél kell lennie – csak ott 
lehet tartaniuk, és nem lehet elmozdítani kézzel.

Miután a jelt megadod, mérd le, hogy mennyi idő alatt tudják végre hajtani a 
feladatot! Miután mind a három csapat kész, a leggyorsabb csapat jutalmat 
érdemel.

Példabeszédek 18:24b

Példabeszédek 17:17

Példabeszédek 19:4

János 15:13

BEFEJEZŐ JÁTÉK
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Barátságok születése / 3. rész
ELVÁRÁSAINK

Vadászat
Amikor érkeznek az ifisek, a terem különböző pontjaira ültesd le őket. Ez fogja 
majd meghatározni, hogy ki melyik csapat tagja lesz. 3-4 megközelítőleg azonos 
létszámú csapatra lesz szükség. A játék kezdetekor minden csapatnak kell egy 
képviselőt választania a tagjai közül. Amikor kiválasztották a képviselőket, hívd 
előre a kijelölt 3-4 embert!

MONDD EZT:
Most „fedett pályás” vadászaton fogtok részt venni. A csapatok képviselőinek 
fogok súgni egy tárgyat. Amikor ők visszafutnak hozzátok, és megmondják 
nektek az adott tárgy nevét, akkor az a feladatotok, hogy a nálatok lévő holmik 
közül vadásszátok azt elő. Ha megvan, akkor adjátok oda a képviselőtöknek, aki 
ide fog azzal rohanni hozzám. Amelyik csapat képviselője elsőként ér hozzám a 
becserkészendő tárggyal, az fog pontot kapni. Értelemszerűen a versenyt a leg-
több pontot gyűjtő csapat fogja megnyerni.

Kezd el a versenyt, és legyen egy segítőd, aki bíróként figyeli a küzdelmet, és 
írja a pontokat! Körülbelül 6 vagy 7 forduló után hirdesd ki az eredményt! A 
következő tárgyakat kérd:
 - órarend
 - fénykép egy jó barátról (családtag fényképe nem ér)
 - barna fésű
 - egy barátságot jelképező szimbólum
 - lakáskulcs
 - fehér cipőfűző (cipőből kihúzva)
 - mozijegy bilétája (amit érvényesítés után kapsz vissza a jegyszedőtől)

Ki ne tudná?
A játék célja a fiatalok figyelmének és memóriájának letesztelése. A kérdések 
olyan aktuális eseményekkel, közéleti személyekkel, könyvekkel, filmekkel legy-
enek kapcsolatosak, amelyek vagy akik nagy valószínűséggel ismeretek az ifiseid 
körében. Keress legalább 10-15 ilyen kérdést. 

 Lássunk néhány ötletadó példát:
 - Ki szokta bevinni a kutyáját beszélgetős műsorába?
 - Hány részes a Mátrix?
 - Mi a túrórudi reklám szlogenje?

Ossz ki papírt és íróeszközt! Egyszerre egy kérdést olvass fel, és hagyj nekik 
időt, hogy leírhassák a válaszukat! Amikor az összes kérdés elhangzott, hívd fel a 
figyelmüket arra, hogy még szükségük lesz a papírra, úgy vigyázzanak rá! Majd 

TOP 3
CÉLKITŰZÉS:
Megtanulni azt, hogy 
odafigyeljünk a másikra, 
és másokkal szemben csak 
olyan elvárásokat illik 
támasztani, amelyeket ma-
gunk felé is támasztunk.
FIGYELEM: új csoportok 
elindításakor hasznos, 
összeszokott csapattal ne 
csináljuk!

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ JÁZÉK
A játék kérdéseit írd 
össze még az ifi előtt!
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két-két ember cseréljen papírt, és egymás megoldásait javítsák, amíg elmondod 
a helyes válaszokat. A kijavított lapok jussanak vissza az eredeti tulajdonoshoz, 
hadd nézzék meg az eredményüket. A győztes jutalmat érdemel.

Ki kicsoda?
Írjátok fel a lapotokra az összes jelenlévő nevét! Ha tudjátok, akkor a családnevét 
is! Ez nem csoportmunka lesz, úgyhogy azt kérném, hogy mindenki egyedül dol-
gozzon! Azt is jelöljétek magatoknak, ha van itt olyan, akinek a nevét már tudtá-
tok korábban, de mostanra elfelejtettétek!

K-E-L-L
Az előző két feladat jó volt arra, hogy tesztelje a memóriánkat. Nem érdekes, 
hogy milyen gyorsan el tudunk felejteni tényeket, fontos eseményeket, sőt még 
embereket is? Mi a helyzet a névmemóriával? Nem volt részed az imént abban 
az élményben, hogy valakit, akiről már sokat tudsz képtelen lennél bemutatni, 
mert a nevét bizony elfelejtetted? Lehet, hogy te is olyan vagy, mint én. Álta-
lában ha valaki bemutatkozik nekem szinte hiába teszi, mert két másodpercen 
belül elfelejtem a nevét. Nem emlékszem a nevére, ugyanakkor égőnek érzem 
újra megkérdezni.

Azonban az új barátságok kialakításánál az egyik kulcsfontosságú dolog éppen a 
másik nevének megjegyzése. Ha a következő lépéseket követed, akkor nem jelent 
majd gondot egy új nevet egyszeri elhangzás után visszaidézni!

Mindenkinek fontos a saját neve. Hiszen ez az, akik vagyunk! Nem jó érzés, ha 
valaki emlékszik a nevedre, és azon szólít? (Pláne, ha a kedvenc beceneveden 
hív!?) Nekem igen. Sokkal jobban szeretem a nevemet hallani, mint azt, hogy 
„Hé, te, ott!” vagy „Szia, haver!” vagy „Helló, Hogyishívják!”

A Bibliában még fontosabbak voltak a nevek. A szülők híres férfiak és nők után 
nevezték a gyermekeiket, vagy olyan karakter alapján, amit a gyermeküknek ál-
modtak. Például, Jóél azt jelenti, hogy Jehova az Isten, és Jóél felnőve próféta lett, 
Isten hírvivője.

Voltak próféták, akiktől azt kérte Isten, hogy a gyerekeiket a jövőben 
bekövetkezendő eseményről nevezzék el. Például Hóseás a leányának a “Lo-ru-
hamah” nevet adta, ami azt jelenti, hogy “nincs kegyelem”, mert Isten megmond-
ta, hogy nincs nála több kegyelem Izrael számára. Neked hogy tetszene, ha a 
neved “Lo-ruhamah” lenne? A barátaid eljönnének hozzád, és megkérdeznék a 
szüleidet: „Itthon van ’Nincs kegyelem’?

Akár szereted a nevedet, akár nem, jól esik, ha az emberek a neveden (vagy a 
beceneveden) szólítanak. Ha emlékeznek a nevedre, az azt mutatja, hogy em-
lékeznek rád, számon tartanak. Aki nem jegyzi meg a másik nevét, közvetve azt 
árulja el, hogy nem számít neki az az ember.

Jézus ismerte a nevek fontosságát. Egyszer találkozott egy kis növésű emberrel, 
akit Zákeusnak hívtak, aki szerette volna látni Jézust. Mivel a tömeg eltakarta 
előle Jézust, felmászott egy fára, hogy onnan jól láthassa. Amikor Jézus elhaladt 
a fánál, amelyiken Zákeus kuksolt, felnézett rá, és azt mondta: „Zákeus, szállj le 
hamar…” (Lukács 19:5). Jézus a nevén szólította Zákeust, aki ettől olyan izgatott 
lett, hogy majdnem leesett a fáról.
Az első dolog, ami segít egy név megjegyzésében, az, hogy KÖTÖD vagy KAP-
CSOLOD valamihez. Más szóval gondolatban összekapcsolod valamivel, társí-
tod valamihez. (Írd fel a táblára az, hogy „Kötni / Kapcsolni valamihez! A kezdő 

A JÁTÉK FOLYTATÁSA: 
A felhasznált papírok 
másik oldalát használ-
hatjátok ennél a feladatnál.

BESZÉLGETÉS
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K betű legyen nagybetű!) Mit is jelent ez? Az elhangzó nevet valamilyen képpel 
kapcsolod össze a gondolatodban, amiről eszedbe fog jutni az adott név.  Lássunk 
egy-két példát. Ha Márk atlétai alkatú, akkor megállapíthatod róla, hogy milyen 
markáns, és egy atlétikus testfelépítésű fiatalember lehet az emlékeztető képed. 
Ha bemutatkozik Zsuzsa, akkor gondolhatod róla, hogy a kedvenc étele a zúza, 
és gondolhatsz a finom főtt csirkezúzának a képére. Ha Gyöngyvért mutatják be 
neked, gondolhatsz a gyömbérre. És így tovább.

A második lépés egy név megjegyzése érdekében, a név ELISMÉTLÉSE; elis-
métled miután hallottad.” (Írd fel a táblára, hogy „a név Elismétlése” és az E 
betű legyen kiemelten nagy!) Ismételd el a nevet magadban … mondd ki, halljad, 
lássad! Majd használd az illető nevét a beszélgetésben amilyen hamar csak tudod! 
Például mondhatod azt, hogy: „Dóra … elég sok Dórát ismerek. Dóra vagy Dor-
ottya a teljes neved?” Vagy „Marcell – de jó név. Egy családtagod nyomán kaptad 
ezt a nevet?” Ismételd el a nevet hangosan, amint tudod!

A harmadik mozzanat, amelyre általában a találkozás után kerülhet sor, a név 
LEÍRÁSA. Használhatsz ehhez egy jegyzetfüzetet, egy papírlapot, amire leírod 
az illető nevét. A leírás segít a megjegyzésben, és abban az esetben, ha mégis elfe-
lejtenéd a nevet, hát tudod, hogy hol nézhetsz utána.” (A táblára írd fel a „Leírni” 
szót „a név Elismétlése” alá! Írhatod kétszer is. Ne felejtsd el nagy L-el írni!)

Nézzük meg még egyszer. Hogyan tudjuk a neveket megjegyezni? Az adott nevet 
gondolatban egy képhez kötjük / kapcsoljuk (K), majd elismételjük (E), végül 
leírjuk (LL). Nézzük, milyen szót kaptunk a lépések kezdőbetűiből? „KELL”. 
Ez a szó segítségünkre lehet, amikor fel akarjuk idézni a most megtanult három 
lépést.

Gyakorlás
Demonstráld a KELL folyamatát egy ifitaggal! A beszélgetést kezd a KENŐCS-
csel, és csak utána kapcsold hozzá a KELL-féle névmemorizálást! (Emlékez-
tetheted az ifiseidet a múlt héten megtanult KENŐCSre, és felhívhatod a figyel-
müket, hogy most azt is fogod alkalmazni!) Az egész folyamaton lassan haladj 
végig! Kezd el a beszélgetést, majd használd az illető nevét természetes módon! 
Beszélgess vele néhány pillanatig az érdeklődésével kapcsolatosan, majd a csa-
ládjáról, és végül köszönj el tőle! Miután egyedül maradsz, vegyél elő egy je-
gyzetfüzetet, és jegyezd fel a beszélgetőpartnered nevét! Áruld el a hallgatóság-
nak, hogy milyen képpel kötötted össze az adott nevet! Ha szükségesnek érzed, 
válassz még egy fiatalt, és vele is mutass be egy beszélgetést!

Ezután válassz ki két fiatalt, hogy most ők csinálják végig az egész folyamatot.

Barátság Isten szerint
Ha itt voltatok az elmúlt két hét alkalmain is, akkor tudjátok, hogy mostanában 
azt nézzük meg, hogy mit tanít nekünk Isten a barátságról. Két héttel ezelőtt arról 
beszéltünk, hogy lehetséges Isten barátainak lennünk, ha hiszünk abban, akit Ő 
küldött, vagyis Jézus Krisztusban. Arról is beszéltünk, hogy Isten irántunk való 
barátsága megbízható és kitartó szeretetre épül. Egy hete megállapítottuk, hogy a 
legőszintébb emberi barátság próbája a nehézség, amivel az egyik vagy mindkét 
félnek meg kell birkóznia.  Láttuk, hogy az érdekbarátok ekkor mind eltűnnek, 
de az igazi barátok még a testvéreknél is jobban ragaszkodnak a másikhoz, és 
a nehézség csak közelebb viszi őket egymáshoz. Foglalkoztunk azzal is, hogy 
mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a testvéreinkkel jó barátságban 
legyünk, mert ők ajándékok a számunkra.

SZITUÁCIÓS 
FELADAT

ÚTRAVALÓ TANÍTÁS
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Ma egy nagyon jó barátságot ismerünk meg közelebbről. De előtte még szeretnék 
néhány gondolatot megosztani veletek. A jó barátságok nagyon fontosak a szá-
munkra, mert a barátainkkal megoszthatjuk az örömeinket és fájdalmainkat egy-
aránt. Ők törődnek velünk, és támogatnak minket. De a rossz barátságok teljesen 
leszívhatják az energiáinkat. Lehet, hogy úgy érezzük, elárultak, manipuláltak, 
kihasználtak minket.

A jó barátságok nem csak úgy  egyszer csak az ölünkbe pottyannak. Energia és 
időbefektetés az ára annak, hogy jó legyen egy barátság. Őszintének kell lennünk; 
őszintén kell beszélnünk ez érzéseinkről, arról, ami bánt, és el kell fogadnunk 
a másik érzéseit és fájdalmait is. A barátság talán legfontosabb tartópillére az 
őszinte nyíltság.

Ez azt jelenti, hogy a jó barátság felépítésénél az első lépés, amit meg kell ten-
nünk nem más, mint hogy őszintén beszélünk magunkról. Gyakran elkövetjük azt 
a hibát, hogy olyasmit várunk el mástól, amit magunktól nem követelünk meg. 
Ha azt szeretnéd, hogy veled a másik őszinte és együttérző legyen, akkor te is 
ilyen legyél vele! Ha azt akarod, hogy valaki tényleg törődjön veled, akkor te is 
komolyan törődj vele!

A Biblia bemutat nekünk egy igazán mély és hűséges barátságot; Jonatán és Dá-
vid barátságát. A barátságuk teljes történetét elolvashatjátok a 1Sámuel 17. 18(:1-
4). 19(:1-7). 20. 23(:16-18). fejezeteiben. Most csak bizonyos mozzanatokat 
nézünk meg belőle közösen. Jónátán Saul király fia volt, tehát ő volt a jog szerinti 
trónörökös. De apja bűnt követett el Isten ellen, ezért Isten azt mondta Saulnak, 
hogy más fog a trónra kerülni. Isten Dávidot választotta ki új királynak. Trónra 
kerüléséig még sok évnek kellett eltelnie, de a folyamat elkezdődött, amikor Dáv-
id legyőzte a nagy ellenséget, Góliátot. Ez után a győzelem után kötött barátságot 
Jónátán és Dávid. „… Jónátán lelke összeforrt Dávid lelkével. Úgy megszerette 
őt Jónátán, mint önmagát. … És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy 
szerette őt, mint önmagát. Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt 
ruháját meg a kardját, az íját, és az övét is.

Eleinte jól mentek a dolgok, de eljött az idő, amikor Saul féltékenykedni kezdett 
Dávidra, és ártani akart neki, meg akarta öletni. Ekkor Jónátán Dávid segítségére 
sietett. „Jónátán Dávidnak az érdekében beszélt apjával, Saullal, … Saul hall-
gatott Jónátán szavára. … Majd Saulhoz vezette Jónátán Dávidot, aki ismét olyan 
lett hozzá, mint azelőtt.” (1Sámuel 19:4a.6a.7b.) Ennek ellenére később Saul újra 
Dávid életére tört. Ismét beszélt Jónátán apjával, barátja Dávid érdekében, de 
ekkor már hiába. Saul végleg Dávid ellen fordult. A két barátnak búcsút kellett 
egymástól vennie. Az elválás mindkettőjüknek nagyon nehéz volt. „… megc-
sókolták egymást, megsiratták egymást,…” (1 Sámuel 20: 41b.) Elképzelhető 
volt, hogy soha többé nem találkozhatnak.

Azonban hosszú idő után még egyszer találkozhattak. Ez a hosszú idő Dávid 
számára Saul király elől való bujkálással telt. “Ekkor elindult Jónátán, Saul fia, 
és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Mert 
így szólt hozzá: Ne félj, nem ér utol apámnak, Saulnak a keze! Te leszel Izráel 
királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám, Saul is tudja, hogy így 
lesz. És szövetséget kötöttek egymással az ÚR színe előtt. Dávid az erdőségben 
maradt, Jónátán pedig hazament.”  Jónátán itt már tudta, hogy Isten rendeléséből 
Dávid lesz a következő király, de ez nem rombolta le barátságukat. Miért? Mind 
a ketten ismerték és szerették Istent, és életük alakulása mögött látták az Ő min-
denhatóságát. Ez felszabadította őket arra, hogy ne egymásra taposva próbál-
janak előbbre jutni az életben, hanem ellenkezőleg egymásnak hűséges barátaivá 
legyenek. Ráadásul itt Jónátán bátorította Dávidot, ahogy olvastuk, erősítette az 
Istenbe vetett bizalmát.

1Sámuel 17-23. részek

1Sámuel 23:16-18
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Dávid nagyon sokat köszönhetett ennek a barátságnak; ha nincs mellette Jonatán 
a nehéz időkben, sokszor ezzel életét kockáztatva, lehet, hogy sohasem lett volna 
belőle uralkodó, sohasem érte volna el célját. Az igazi barátok segítenek minket 
életünk vezetésében, s lehet, hogy ezt sokszor nem vesszük észre, de ha vissza-
pillantunk életünkre láthatjuk, hogy barátaink nélkül nem tartanánk ott, ahol va-
gyunk. Szükség van az ilyen barátokra.

Kukoricapehely és tejszínhab
Még az alkalom megkezdése előtt kérj fel két ifist (azonos neműt) a játékban való 
részvételre! Lehetőleg olyanokat, akik még nem nagyon szerepeltek befejező já-
tékokban. Áruld el nekik, hogy egy tálka kukoricapelyhet kell majd megenniük 
a játékban!

A játék elején állítsd a két versenyzőt a többiekkel szembe, egy-egy asztal mögé! 
Magyarázd el a közönségnek, hogy a versenyzők feladata egy tálka kukoricape-
hely elfogyasztása lesz! És kérd meg az ifiseidet, hogy hangosan bíztassák a 
versenyzőket a „küzdelem” alatt! Ekkor hozz elő két nagyméretű tálkát, és töltsd 
fel őket kukoricapehellyel. Mondd el a versenyzőknek, hogy olyan gyorsan egyék 
meg az adagjukat, ahogy csak tudják! Az a győztes, akinek hamarabb üres lesz a 
tálkája. Ha kérdezik, hogy hol van tej és kanál, akkor elmondhatod nekik, hogy 
kanál helyett csak a szájukat használják, és a tej helyett tejszínhabot tudsz a ren-
delkezésükre bocsátani! Jól borítsd be tejszínhabbal mindkettőjük kukoricape-
lyhét! A két kezüket hátuk mögött összekulcsolva a te jeledre neki kezdhetnek a 
tálkák kiürítésének. A közönség hangosan bíztassa őket.

A végén hirdesd ki a győztest, és adj mindkettőjüknek papírtörlőt, hogy letisz-
títhassák magukat!

BEFEJEZŐ JÁTÉK



20

Egyedi és értékes vagy / 1. rész
A KÍVÜLVALÓ DOLGOK

A legújabb divat
Válassz ki 8 fiút. A fiúknak az lesz a feladata, hogy válasszák ki, hogy szerintük 
a kirakott kalapok közül melyek a legdivatosabbak. Állják körbe az asztalt, amin 
7 db divatjamúlt női kalap található. Magyarázd el nekik, hogy ez a játék hasonló 
lesz a székfoglaló nevű játékhoz. Zenét fognak hallani, és amíg a zene szól hátra-
tett kézzel kell körbe-körbe járniuk az asztal körül. Amint azonban elhallgat a 
zene, mindegyiküknek meg kell ragadni egy kalapot, a fejére kell tenni, és olyan 
pózba kell vágni magát, mintha egy közönség előtt lenne. Az a fiú akinek nem 
jutott kalap leül. (Megjegyzés: a másik fejéről nem érvényes lelopni a kalapot!)

Minden megtett kör után el kell venni egy kalapot, hogy mindig eggyel keve-
sebb legyen, mint amennyi fiú van. A játék akkor ér véget, amikor már csak 1 fiú 
maradt. A nyertes kapjon jutalmat! (Pl. megtarthatja a kalapot :-)

„Ha meg tudnál változni…”
Ossz ki lapokat és íróeszközöket mindenkinek. 
Mondd el nekik, hogy nem kell felírni a nevüket a lapra, de ettől függetlenül ve-
gyék komolyan azt, amiről írniuk kell.

A következőket mondd el nekik: 
„Szeretnék kérdezni tőletek valamit. Nem kell hangosan válaszolnotok, és most 
még a lapra sem kell semmit írni. Egyelőre csak gondolkodjatok el azon, hogy 
mit válaszolnátok. 
A kérdés így hangzik: KI VAGY TE?

Az első dolog ami az eszedbe jutott válaszként valószínűleg a neved volt. Végül 
is a szüleid szerint az vagy te. Ezen túl azonban ki vagy te valójában? Most kap-
tok egy kis időt, hogy leírjátok a lapra, hogy szerintetek „kik” vagytok!

(Néhány percnyi gondolkodás és írás után)
Nézzétek meg, hogy miket írtatok le! 
Lehet, hogy a külső, fizikai adottságaidról írtál, vagy a jellemvonásaidról, 
személyiségjegyeidről, vagy arról, hogy mi az amit szeretsz vagy nem szeretsz, 
vagy a gondolataidról, ötleteidről, vagy az életed céljairól. Azt amit most leírtál 
úgy hívják, hogy énkép. Így látod önmagadat.

Néha elég zavaros ez a kép önmagunkról. Eltűnődünk olyan dolgokon, mint pl. 
„Én sportolónak születtem vajon?”, „Zárkózott vagyok, vagy nyitott az emberek 
felé?”, „Okos vagyok, vagy buta?”, „Hogyan nézek ki? Jóképűnek/Csinosnak tar-
tanak mások?”

 TOP 4
CÉLKITŰZÉS:
Ezen az alkalomon a fiata-
lok megtanulják, hogy nem 
egymáshoz kell hasonlítani 
magukat, hanem a saját 
képességeiket kell felfe-
dezniük és használniuk

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ 
FOGLALKOZÁS
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Az elkövetkező három héten jó alaposan meg fogjuk vizsgálni önmagunkat. A 
témánk az lesz, hogy egyediek és értékesek vagyunk, Isten szemében egészen 
biztos, és jó lenne az Ő szemével látni önmagunkat és egymást. Arról fogunk 
beszélgetni, hogyan is lehet megismerni önmagunkat.

Most megint vegyétek elő a lapokat, és válaszoljatok írásban a következő kér-
désre: 

Ha lehetne (lenne elég erőd hozzá), 

mit változtatnál meg magadban?
Most cseréljétek ki egymás között a lapokat, úgy, hogy jól összekeveredjenek, 
és még véletlenül se tudd, kinek a lapját tartod a kezedben. Mindenki olvassa 
el a lapján található írást, és gondoljátok át, hogy mi a lényege, mert egy párat 
meg fogunk hallgatni közülük. Elég, ha a saját szavaitokkal összefoglaljátok a 
tartalmát, nem kell szó szerint felolvasni őket. Az a lényege az egésznek, hogy 
egy általános képet kapjunk arról, hogy miket írtunk anélkül, hogy belemennénk 
a részletekbe.

BESZÉLJÉTEK MEG A FIATALOK VÁLASZAIT!

Ha őszinték vagyunk, mindannyian bevallhatjuk, hogy tudnánk mit változtatni 
magunkon. Talán szeretnénk gyorsabbak, magasabbak, szebbek, vagy helyeseb-
bek, és okosabbak lenni. Amiatt, hogy elégedetlenek vagyunk önmagunkkal, akár 
meg is utálhatjuk önmagunkat. Az első lépés afelé, hogy helyes képünk legyen 
önmagunkról az, hogy megelégszünk a külsőnkkel. Ma erről fogunk beszélgetni. 
Ennek az ifi órának a végére, remélhetőleg, mindenki megtanulja elfogadni ön-
magát. Az a cél, hogy mindenki elkezdje nem másokhoz, hanem a saját adott-
ságaihoz mérten vizsgálni önmagát.

Összehasonlítások
Mutasd fel az előkészített képeket, és kérd meg a fiatalokat, hogy nevezzék meg 
a képen látható személyeket!

Ezután kérdezd meg tőlük, hogy mi a közös a képeken látható emberekben. 

A helyes válasz: mindannyian olyan emberek, akik az élet bizonyos területén „az 
eszményit” testesítik meg.

Ezután felteheted a következő kérdéseket: 
• Michael Jordan-hez képest te milyen kosarasnak tartod magad? 
• Miss Universe-hez, vagy Miss Hungary-hez képest te milyen esélyekkel indul-
hatnál egy szépségversenyen? 
• Celine Dionhoz képest nálad mi a helyzet a zenei képességek terén?
• Jim Carrey-hez képest hogy tudnád eljátszani a Dumb és Dumber grimaszait? 
(Mutasd be!)

Mindannyian megegyezhetünk abban, hogy ha ilyen összehasonlításokat kell 
tennünk, nem igazán érezzük jól magunkat. Ha valaki olyanhoz hasonlítjuk ma-
gunkat, aki nálunk szebb, jobb az alakja, mi máris reménytelenül rondának tartjuk 
magunkat. Ha valaki olyanhoz hasonlítjuk magunkat, aki nálunk okosabb, máris 
teljesen butának érezzük magunkat, és a felsorolást folytathatnánk még végestel-
en végig.

BESZÉLGETÉS

Ehhez a feladathoz a 
vezetőnek otthon fel kell 
készülnie. Színes maga-
zinokból olyan képeket 
kell kivágnia, amelyeken 
mai ideálok, sportolók, 
sztárok, divatosan öltözött 
modellek láthatók – fon-
tos, hogy ismert személyek 
legyenek!
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Ennek ellenére mi mégis hajlamosak vagyunk másokhoz hasonlítgatni magunkat. 
Pedig azzal, hogy másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, csak megsebezhetjük ön-
magunkat!

A Galata. 6:4-ben Pál azt mondja: mindenki a maga tetteit vizsgálja meg, és ak-
kor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. – Itt arról van szó, 
hogy legjobbat kell kihozni magunkból – aszerint a legjobbat, amire mi képesek 
vagyunk, és nem másokhoz viszonyítva. Isten – és a jobb érzésű emberek – a ma-
gunk képességeinek megfelelő legjobbat várják el tőlünk – azt viszont elvárják, 
ráadásul jogosan!

Két igaz történet
1. A három kosaras fiú

Néhány évvel ezelőtt történt, hogy volt három 7. osztályos tanuló. Mindannyian 
nagyon szerettek kosarazni. Tomi védő volt, és tényleg varázslatos ügyességgel 
bánt a labdával. Magasabb volt a többi fiúnál, és nagyon jól koordinált volt a 
mozgása. A csapatban senki nem ért fel vele.

Laci szintén védő volt, de ő általában csak tartalék játékosként ült a kispadon. 
Elég jó volt ahhoz, hogy játsszon a csapatban, mégis csak akkor állították be, ha 
már eldőlt volt a meccs: ha vesztésre álltak, vagy ha biztos volt a győzelem.

Peti szintén a kosarazás szerelmese volt. Éjt nappallá téve gyakorolt otthon az 
udvaron, de nem lehetett a csapat tagja, mert túl alacsony volt.

Ezeknek a fiúknak a következőképpen alakult az élete: Tomi volt a felső tago-
zatosok között a sztár, mert mindenki másnál jobb volt. Büszkeségét nem is lep-
lezte. Másokhoz képest tényleg nagyon jó volt. A baj csak az volt, hogy mivel 
nagyon jónak tartotta magát, már nem edzett annyit. Közben viszont a többi fiú is 
megnőtt, magasabb lett, és lehagyták a kosarazásban is. Középiskolában már be 
sem válogatták a tizedikesek kosár csapatába.

Laci Tomihoz hasonlította magát, és emiatt bátortalanná vált. Mivel úgy gon-
dolta, hogy ő soha nem lesz olyan jó, mint Tomi, otthagyta a kosárcsapatot, és 
elkezdett egy másik sportot.

Peti nem bízott abban, hogy valaha s bekerülhet a csapatba, de azért kitartóan 
tovább gyakorolt. Kilencedikesként viszont nagyon sokat nyúlt , és már önmagá-
ban ezért bevették a  tizedikesek kosárcsapatába. Végül a gimi kosárcsapatába is 
beválogatták centerként.

Tomi, mivel nála „gyengébbekhez” hasonlította magát, túlértékelte a saját képes-
ségeit.

Laci azzal, hogy nála jobb játékosokhoz hasonlította önmagát, elbátortalanodott, 
és feladta.

Peti viszont nem hasonlította önmagát senkihez. Ehelyett inkább mindig az lebe-
gett a szeme előtt célként, hogy ő személyesen mivé válhatna. Ez arra ösztönözte, 
hogy egyre keményebben eddzen, és fejlessze magát.

2. Joni

Joni történetét már lehet, hogy hallottátok. 
Joni Eareckson nagyon aktív életet élt középiskolásként. Szerette a sportokat, 

Galata 6:4

ÁTGONDOLÁSRA 
SZÁNT TÖRTÉNETEK
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főleg a síelést, a lovaglást, és az úszást. Egy nyári délutánon azonban, éppen a 
ballagási ünnepség után, amint fejest ugrott egy tóba, valamibe beütötte a fejét a 
víz alatt. Emiatt az ütés miatt eltört a nyakcsigolyája, és egész életére megbénult 
nyaktól lefelé.

Ma Joni még mindig csak kerekesszékkel tud közlekedni. Ahelyett azonban, hogy 
egy olyan kiemelkedő sportolóhoz kezdte volna hasonlítgatni magát aki az összes 
végtagját képes használni, Joni a saját lehetőségeihez mérten hozta ki magából 
a legtöbbet. Gyönyörű képeket fest szájjal, beszédeket és előadásokat tart szerte 
abban az országban ahol él, rádióműsort vezet (Joni és barátai), könyveket ír, és 
ráadásul még csodálatos hangja is van, amit két albumán meg is hallgathatunk.

Ahelyett, hogy állandóan azon spekulálunk, hogy hogyan tudnánk megváltoztatni 
azt amit nem biztos, hogy lehet (pl. az orrunk vonalát), inkább arra kellene össz-
pontosítani a figyelmünket és az energiánkat, amit lehetőségünk van megtenni, és 
azon a téren kellene fejleszteni önmagunkat.

Hadd olvassak fel nektek most még egy részt a Bibliából. A 139. zsoltárban Dávid 
így beszél az Úrhoz:

Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert fé-
lelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csont-
jaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén 
képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden 
meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg 
belőlük. Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma! 
Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok.

Ez eszméletlen jó hír!!
Isten teremtett téged, és úgy szeret téged, amilyen vagy. Természetesen mind-
annyiunk életében vannak olyan dolgok, amiktől szeretnénk megszabadulni, és 
amin változtatnunk is kell, de itt most nem erről van szó. Isten mindegyikünknek, 
külön-külön személyre szabott külső tulajdonságokat, képességeket és belső ér-
tékeket adott, és mindegyikünket, egyen-egyenként szeret. Ha ő ennyire szeret 
minket, akkor nekünk pedig egyszerűen kötelességünk elfogadni magunkat oly-
annak, amilyennek Ő megteremtett, és egy egészséges módon, szeretni önma-
gunkat.

Jobban szemügyre véve…
Oszd ki a lapokat, és a tollakat, ceruzákat. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy most sorolják fel az életüknek azon területeit, amiket 
nehéz volt elfogadniuk. Ezek olyan területek legyenek, amelyeknek a megvál-
toztatása nem az ő hatáskörük. (Például: magasság, hajtípus, arcvonások, kor, 
bőrszín, nemzetiség, család, természetes adottságok, stb.)

Adj a fiataloknak néhány percet, hogy felsorolják ezeket a dolgokat.
Miután befejezték az írást, kérd meg őket, hogy a lista végére írják oda csupa 
nagy betűvel, hogy: KÖSZÖNÖM.

Ezek után bátorítsd őket arra, hogy most csendben, magukban adjanak hálát Isten-
nek minden olyan tulajdonságukért, amit itt felsoroltak.

Úgy zárd le ezt a részt, hogy emlékeztesd őket arra, hogy ne hasonlítgassák ma-
gukat másokhoz, hanem fogadják el önmagukat olyannak, amilyennek Isten ter-
emtette őket.

139. Zsoltár

ELMÉLYÜLÉS
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Isten szeretete
Minden hétre szeretnénk egy kis útravalót is adni nektek, egy olyan gondolatot, 
amiről tudtok majd otthon is gondolkodni. Ezeknek az útravalóknak a témája 
Isten szeretete lesz, és olyan történeteket fogunk megnézni a Bibliában, amelyek-
ben erről van szó.

Olvasd fel, vagy mondd el Zákeus történetét.
Hangsúlyozd ki azt a tényt, hogy Zákeus nem egy őszinte ember volt, és, hogy 
az emberek megvetették. Mindezek mellett még nagyon alacsony is volt, és fára 
kellett másznia ahhoz, hogy láthassa Jézust.

Tanulságként azt fogalmazd meg, hogy Jézus annyira szerette Zákeust, hogy a 
saját jó hírét kockára téve ismerkedett meg vele. Nem az számított, hogy milyen 
magas volt Zákeus – Jézus úgy fogadta el amilyen: alacsonyan, és minden rossz 
tulajdonságával együtt. Zákeus egyébként sem tudott volna a magasságán változ-
tatni.

Ami gondot jelentett viszont, az Zákeus életvitele volt. Zákeus, miután találko-
zott Jézussal, így szólt: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha 
valakitől valamit kizsaroltam, visszaadom neki a négyszeresét.” (8. vers).

Jézus elfogadta Zákeust úgy ahogy volt. Más alkalommal Jézus leprásokat érin-
tett meg, és meggyógyította őket. A legtöbb ember inkább kikerülte a leprásokat, 
nehogy megfertőződjön, Jézus viszont odament és megérintette őket.

Az e heti útravaló tehát az, hogy: Isten olyannak szeret minket, amilyenek va-
gyunk, és mi pedig úgy jöhetünk hozzá, ahogy vagyunk!

Átalakulások
Alkossanak a fiatalok 5-10 fős csapatokat, vegyesen: fiúk, és lányok. 
(Nem kell minden csapatban ugyanannyi embernek lenni.)
Minden csapatnak le kell ülnie a földre. 

Ezután te egy tárgynak a nevét kiabálod be. A csapatoknak az lesz a feladata, 
hogy egymásra/egymásba állva-ülve-kapaszkodva felvegyék a tárgy a formáját. 
A csapat minden tagjának részt kell venni a forma kialakításában. Az a csapat a 
győztes, aminek először sikerül „sorba rendeződni”.

 A tárgyak a következők lehetnek:
 • felgöngyölített kötél
 • farakás
 • piramis
 • székek sorba rendezve
 • szénaboglya
 • virágoskert
 • hot-dog
 • kerti szerszámok a falnak támasztva

Csak azokat a tárgyakat mondd, aminek az elmutogatásához van hely.

ÚTRAVALÓ TANÍTÁS

Lukács 19:1-10

BEFEJEZŐ JÁTÉK
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Egyedi és értékes vagy / 2. rész
MIBEN VAGY JÓ?

Cikk-cakk
Alkossatok két csapatot. 

Magyarázd el, hogy vannak olyan szópárok (ikerszavak), és „hangutánzó 
szópárok”, amelyek csak együtt fordulhatnak elő, mert csak úgy van értelmük. 
Ma ezeket a szavakat használva, meg fogjátok nézni, hogy melyik csapat tud job-
ban gondolkodni, figyelni, és utasításokat követni.

Kezdjetek a vau-vau -val, ezzel a jól ismert kutyaugatást utánzó szóval. Az egyik 
csapat mondja azt, hogy vau, és válaszul a másik csapat is mondja ugyanezt. Ad-
dig gyakoroljanak, amíg teljesen együtt tudják mondani a szavakat.

Mindezek után mondja el mindkét csapat egyre gyorsabban egymás után a 
megfelelő szavakat. Végül pedig mondják el nagyon finoman, és utoljára nagyon 
hangosan a szavakat.

Dicsérd meg őket, majd mondd el nekik, hogy most már viszont ideje valami „ko-
molyabb” témára terelni a szót. A következő szó a cikk-cakk lesz. Ez alkalommal 
azonban, már el is kell mutogatniuk a szót. Amikor az egyik csapat azt mondja, 
hogy cikk, akkor dőljenek jobbra. Amikor a másik csapat azt mondja, hogy cakk, 
akkor ők pedig dőljenek balra. Itt is kezdjetek először nagyon lassan, aztán mond-
játok és mutogassátok a szót egyre gyorsabban. (Közben meg is lehet cserélni a 
szavakat, és a jobbra vagy balra dőlést.)

Néhány további példa az egyszerűbb és a bonyolultabb szópárokhoz:
 • kipp-kopp
 • dirr-durr
 • orrba-szájba
 • ingyom-bingyom

Lehet bonyolítani a játékot azzal, hogy miután egyesével jó begyakoroltátok eze-
ket a szó- és mozgáspárokat, akkor össze is köthetitek, és egymás után folyamato-
san mindet próbáljátok meg kivitelezni (vau-vau-cikk-cakk-kipp-kopp, stb.)

Dicsérd meg őket: emeld ki, hogy nagyon tehetségesek a színjátszáshoz, és a 
különböző utasítások betartásához.

Leltár 
Oszd fel az ifit ezúttal NÉGY csoportra.
Nevezz ki minden csapat élére egy vezetőt (legyen ez egy komolyabb, hívő fiatal, 
ha lehetséges), és adj neki egy darab papírt és íróeszközt, és valamit, amin tud 
írni.

TOP 5
CÉLKITŰZÉS:
a fiatalok fel tudják 
ismerni azt, hogy mi az 
erősségük

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ 
FOGLALKOZÁS
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Ezután ossz ki minden csapatnak egy-egy kategóriát ezek közül: 
 • fizikailag
 • intellektuálisan
 • lelkileg
 • társasági szempontból

A csapatok feladata az lesz, hogy fel kell sorolniuk annyi lehetséges „jó pontot” 
ezeken a kategóriákon belül, amennyit csak tudnak.

Mondd el nekik, hogy két percet kapnak arra, hogy elkészítsék a listáikat. Legy-
enek ezek a listák pontosak és teljesek. Minden csapatban legyen egy személy, 
aki összeírja a többiek ötleteit.

Beszéljétek meg a listákon található jó tulajdonságokat. 
Valóban JÓK – vagy csak annak tűnnek?

(Szedd össze a lapokat és tedd el őket későbbre, a játékhoz.)

Erőre kapni
Folytatjuk a múlt héten megkezdett önvizsgálatot, most először az előbbi kat-
egóriák segítségével.

A Lukács 2:52 ugyanezt a módszert használja, amikor arról beszél, hogy milyen 
volt Jézus tinédzserként. Az ige azt mondja, hogy „Jézus pedig gyarapodott bölc-
sességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” Amint látjátok, 
ugyanazokat a kategóriákat használja, amiről az előbb mi is beszélgettünk:

 • Megnőtt – ez a fizikai terület
 • bölccsé vált – ez az intellektuális terület
 • Isten előtt való kedvesség – ez a lelki terület
 • és az emberek előtti kedvesség – ez a társasági terület. 

Jézus ugyanolyan ember volt, mint te vagy én – egy ízig-vérig ember, aki felnöve-
kedett az élet minden területén. 

Ma közelebbről fogjuk megvizsgálni magunkat. 
Sokszor, azonban amikor ezt tesszük, hajlamosak vagyunk csak a rossz tulajdon-
ságainkat észrevenni magunkban. Ha, például, most arra kérnélek meg, hogy írd 
le magadat a fizikai adottságaid terén, valószínűleg olyan válaszokat hallanék, 
hogy „túl alacsony vagyok”, „nem vagyok túl szép”, „szerintem elég sok felesleg 
van rajtam”, stb. Ma azonban ahelyett, hogy a gyengeségeinket emelnénk ki, az 
erősségeinkre és a jó tulajdonságainkra fogunk koncentrálni.
Ennek az ifi órának a végére fel fogtok ismerni legalább egy jó tulajdonságot/
erősséget az életetek különböző területein. El fogjátok kezdeni ezeknek a jó tulaj-
donságoknak a fényében vizsgálni magatokat.

Mit értek ezalatt? 
Vegyük megint a fizikai adottságokat. (Mutass rá a poszterre a falon, amin ott van 
a lista az ezen a kategórián belüli jó tulajdonságokról.)
Ha atletizálsz, ebben a kategóriában gyerekjáték lesz megtalálni az erősségeidet. 
A legtöbbünknek, azonban jó alaposan fel kell térképeznünk magunkat e téren. 
Annak ellenére is, azonban, hogy mennyire kisportolatlanoknak tartjuk magunkat, 
fel kell, hogy ismerjünk legalább 3 v. 4 erősségünket ezen a téren. Ez a jó tulaj-
donság lehet egy olyan adottság, hogy van kézügyességed, tudsz horgászni, vagy 
professzionális szinten tudsz kertészkedni. Lehet egy erősséged a mosolyod, vagy 
a bőrszíned. Lehet jó pont az, hogy kivételesen jó egészségnek örvendhetsz, vagy 
hogy bámulatra méltóan erős vagy.

BESZÉLGETÉS

Lukács 2:52
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Most ti következtek. 
Mindannyian nézzetek most magatokba nagyon őszintén, és közelről, és nevez-
zétek meg az életetek különböző területein legalább egy erősségeteket.

Megjegyzés: oszd ki a lapokat, és az íróeszközöket. Miután kiosztottad ezeket, 
kérd meg őket, hogy erre a lapra írják le az erősségeiket az adott kategóriákon 
belül. Miközben dolgoznak, járj körbe, és adj tippeket, és ötleteket, hogy mit 
írhatnának.

Miután mindenki befejezte, tegyék el a lapokat. Szedd össze a tollakat, és ce-
ruzákat. Ezek után ismételd el azt, hogy Isten szemében mindannyian értéke-
sek, aki a legjobbat akarja mindegyiküknek…és, hogy mindegyiküknek nagyon 
sok erősséget adott. Ahelyett, hogy amiatt aggódunk, amink nincs, meg kellene 
köszönni Istennek azt, amink van, és ezeket az erősségeket kellene fejleszteni, és 
építeni.

Ez a második lépés afelé, hogy megérthessük önmagunkat.

Isten szeretete
A vezérgondolat alkalomról alkalomra ennél a résznél „Isten szeretete”. 
Múlt héten Zákeus történetét néztük meg, egy vámszedőét, akit mindenki 
megvetett. Alacsony volt, és egy fára kellet felmásznia ahhoz, hogy láthassa 
Jézust a tömegben. Jézus azonban úgy fogadta el Zákeust, ahogyan volt, nem         
szabott feltételeket. Ilyen módon szeret, és fogad el bennünket is: úgy ahogyan 
vagyunk.

Ma szeretném ha megnéznénk a tékozló fiú történetét a Lukács 15-ben.
Olvasd fel a történetet a Bibliából.

Beszéljétek meg, hogy az apa Istent jelképezi, és, hogy az ő magatartása azt mu-
tatja, hogy milyen Isten magatartása felénk. Erre a hétre az útravaló az, hogy Isten 
szeret minket függetlenül attól, hogy mivé lettünk vagy mit tettünk Mint az apa a 
példázatban, Isten csak arra vár, hogy visszatérjünk Hozzá – mert egyedül Ő tudja 
a mi jó tulajdonságainkat mások számára áldássá és az élet forrásává tenni!

Stílusosan
Válassz ki 2-4 fiút, hogy jöjjenek előre, és üljenek le az ott található székekre. 
Válassz hozzájuk lányokat is párnak. Megjegyzés: válaszd ki ezeket a fiúkat és 
lányokat előre, és a fiúknak legyen lehetőleg hosszú hajuk.

Magyarázd el nekik, hogy mivel arról beszélgettetek, hogy hogyan is látjuk ma-
gunkat, és, hogyan is nézünk ki, ezek a fiúk és lányok most azt fogják bemutatni, 
hogy milyen is a legújabb divat.

Ezután tegyél a fiúk vállára egy-egy törölközőt, a lányok pedig kapjanak egy 
levegőpumpás dezodoros flakont, amiben víz van, és egy hajkefét/fésűt, esetleg 
hajfestéket, hajszárítót. A lányok feladata az lesz, hogy csináljanak nagyon diva-
tos frizurákat a fiúknak – mondjuk 5 percen belül.

Néhány perc múlva vonuljanak fel a fiúk az új frizurájukkal a teremben.

ÚTRAVALÓ TANÍTÁS

Lukács 15. rész

BEFEJEZŐ JÁTÉK
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Egyedi és értékes vagy / 3. rész
FONTOSSÁGI SORREND

Jövőbenéző
Ossz ki lapokat. Mindenki írja rá a nevét olvashatóan a lapja egyik oldalára, majd 
gyűjtsd össze egy dobozban. Ezután küldd körbe a dobozt, és húzass mindenkivel 
egy nevet, de győződj meg róla, hogy senki nem a sajátját húzza. Kérd meg őket, 
hogy tartsák a kihúzott nevet titokban.

Ezután kérd meg őket, hogy a kihúzott lap másik oldalára írják le azt, hogy szeri-
ntük 2010-ben milyen lesz az a személy, akinek a neve a lapon található. Olyan 
részletekre is figyeljenek oda ebben a leírásban, mint családi állapot, munkahely, 
karrier, külső tulajdonságok, lakóhely, hobbik, stb.

Adj nekik 3-5 percet erre a feladatra. Ezek után kérd meg őket, hogy a saját nevük 
(vezeték –és keresztnév) kezdőbetűit írják oda a jobb alsó sarokba azon az ol-
dalon, ahol a kis jellemzést megírták.

Gyűjtsd össze a lapokat, és helyezd őket a dobozba. Ezután találomra húzz ki 
néhány lapot, és olvasd fel az azokon található kis jellemzéseket, és a csoport 
próbálja meg kitalálni, hogy kiről lehet szó.

Most és mindörökké
Kezdd így: 
Nagyon érdekesek voltak ezek a kis jellemrajzok. Gondolkodtatok már azon, 
hogy milyenek is lesztek ti vagy a barátaitok 10, 15, vagy 20 év múlva? Én, 
szerintem,…(itt mondj valami vicceset saját magadról)

Tudtátok, hogy az, ahogyan a jelenben élünk, nagyban meghatározza azt, hogy 
milyenek leszünk a jövőben. Ez egy nagy igazság. Ha, például, most kimaradsz 
(lógsz) az iskolából, és érettségi helyett el kell menned kőművesnek, elég kicsi 
az esélye annak, hogy híres agysebész, vagy mikrobiológus lesz belőled a távoli 
jövőben. Ha viszont tudatosan, és következetesen fejleszted az ének-tehetségedet, 
sikeres karriert csinálhatsz a zenei világában. Ha úgy döntesz, hogy mostantól 
fogva soha többet nem úszol, valószínűleg, nem leszel tagja hazád úszóválo-
gatottjának az Olimpiai Játékokon.

Ezek elég egyértelmű példák, de vannak más jellegű döntések is, amelyek be-
folyásolják azt, hogy milyen emberré is válunk majd. Most ezeket a döntéseket 
fogjuk közelebbről megnézni.

A legfontosabb meghatározó tényező, ami szerepet játszik abban, hogy milyen 
emberré válunk, talán éppen az önértékelés – ahogyan mi önmagunkról gon-

 TOP 6
CÉLKITŰZÉS:
ennek az ifi órának a vé-
gére a fiatalok rá fognak 
jönni, hogy kik azok a sze-
mélyek akik igazán fonto-
sak az életükben, és meg 
fogják tanulni, hogy csak 
tőlük fogadjanak el fed-
dést, vagy bátorítást.

BEVEZETŐ JÁTÉK

BESZÉLGETÉS
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dolkodunk. Mint azt már korábban említettük is, tulajdonképpen ez a témánk 
most heteken keresztül: a helyes önértékelés. Eddig már volt szó arról, hogy na-
gyon fontos a saját lehetőségeinkhez képest támasztani elvárásokat magunk felé, 
és nem másokhoz képest. Múlt héten pedig megnéztük azt, hogy milyen jó tulaj-
donságaink vannak azzal, hogy megneveztünk legalább egy jó tulajdonságunkat 
az életünk különböző területein. Ugye emlékeztek erre a játékra is?

Életformáló
Egy másik nagyon fontos tényező a helyes önkép kialakításában az, hogy má-
sok milyen véleménnyel vannak rólunk, és, hogy hogyan viselkednek velünk. Itt 
van néhány példa – hallgassátok meg ezeket nagyon figyelmesen, és próbáljátok 
megválaszolni a kérdéseket.

A kis Judit 5 éves, és zongoraórára kezdett járni. A tanára és az anyukája mindig 
mondják neki, hogy milyen jól játszik. Mit gondoltok, Judit mit gondol a saját 
zongorajátékáról?

Lacinak két bátyja van. 9 éves, és korához képest nagyon alacsony. A bátyjai 
mind 1.70 magasak, és 60 kg-ot nyomnak a mérlegen. A bátyjai mindig azzal 
ugratják, hogy „tökmagnak” szólítják. Mit gondoltok, milyen hatással van ez arra 
a képre, ahogyan Laci önmagát látja?

Timi 6. osztályos, és egy kicsit túlsúlyos. Habár nem kövér, és az anyukája szerint 
ki fogja nőni ezt a kis duciságot, néhány hangadó osztálytársa mindig nevetséges-
sé teszi őt mások előtt azzal, hogy „hűtőszekrénynek” csúfolják. Mit gondoltok, 
hogyan fog ez hatni Timi önbecsülésére?

Az igazság az, hogy mindenféle embertől kapunk visszajelzéseket saját ma-
gunkról. Véleményezik a külsőnket, az adottságainkat, a jó- és rossz tulajdon-
ságainkat. Az, amit mondanak rólunk, és az, ahogyan bánnak velünk, nagyon 
nagy hatással van ránk. Ha mindig mindenki azt hajtogatja neked, hogy te nagyon 
jó vagy valamiben, rövid időn belül, te is egyet fogsz érteni velük, és kedvező 
megvilágításban fogod látni magadat. Ha azonban az emberek mindig azt haj-
togatják neked, hogy valamit nem tudsz jól csinálni, te is el fogod ezt hinni, és 
alábecsülöd magadat.

Látjátok, az, ahogyan reagálunk arra, amit mások mondanak rólunk, meghatároz-
za azt, hogy milyen emberekké válunk a jövőben. Természetesen némely em-
ber többet jelent a számunkra, mint mások. Az ilyen emberek véleménye kétszer     
annyit segít, vagy árt, mint azoké, akiknek a szavára nem adunk, vagy akiket 
nem ismerünk igazán. Néha azonban mégis engedjük, hogy a számunkra keveset 
jelentő emberek véleménye is beleszóljon az életünkbe. Az iskolában a diákok, 
vagy akár vadidegenek is hatással lehetnek az önértékelésünkre. Most ezt az e-
setet fogjuk közelebbről megvizsgálni.

Jézus egyszer azt mondta, hogy: „Nektek barátaimnak mondom: ne féljetek azo-
któl, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, 
kitől féljetek, akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehen-
nára vessen.”
Más szóval, néha tényleg el kell döntenünk, hogy ki és mi igazán fontos a szá-
munkra.

BESZÉLGETÉS

Olvasd fel ezeket a kis 
történeteket, és együtt be-
széljétek meg a hozzájuk 
tartozó kérdéseket!

Lukács 12:4-5
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Most és mindörökké

Most 2 év 
múlva

10 év 
múlva

nyugdíjas-
ként

az örökké-
valóságban

A legjobb 
barátom
A kedvesem
A szüleim
Az osztály-
főnököm
A lelkészem
Az osztály-
társaim
Jézus 
Krisztus
Más:

Az első oszlopban csak egy lehetséges felsorolást láthattok arra, hogy kik lehet-
nek azok a személyek, akik befolyásolhatnak minket. Természetesen másokat is 
belevehetnénk még a felsorolásba.

A feladat az lesz, hogy „osztályozzátok” ezeket az embereket 1-5 között, beje-
lölve őszintén azt, hogy mennyire befolyásos személy az illető rád nézve az idő 
távlatában, mennyire fog meghatározni engem a jövőben az, hogy ez a személy 
most mit gondol rólam és mennyiben hat rám. Az 5-ös a legfontosabb, az 1-es a 
legkevésbé fontos.

Most biztos azt kérdezitek magatoktól, hogy miért is fontos egyáltalán ez a táb-
lázat. Ez egy jó kérdés. Először is, azért töltjük ki ezt a táblázatot őszintén, hogy 
kiderüljön számunkra, hogy ki is igazán fontos az életünkben éppen most, ki 
az, aki most nagy hatással van rátok, és hogyan gondolkodtok a személyéről, a 
jövőjéről az idő távlatában.

A második oka annak, amiért kitöltjük ezt a táblázatot az, hogy megnézzük, kinek 
a rólatok alkotott véleménye lesz a legnagyobb hatással rátok a jövőben.

A harmadik, hogy megnézzük, van-e valami különbség a MOST és a többi oszlop 
között.

És végül az utolsó ok, amiért kitöltjük ezt a táblázatot az, hogy tudatosan eldönt-
hessük, hogy ki(k)nek a véleményére adjunk. 

Ha alaposan megnézed ezt a kis táblázatot, könnyen beláthatod, hogy a jelen nem 
minden – mindenkinek egy teljes, egész élete van múlttal és jövővel együtt. Ha-
tározd el, hogy egy kicsit jobban fogsz törődni a jövőddel is, mint talán eddig!

Isten szeretete
Olvasd fel hangosan a Bibliából a Róma 8:38-39-at:
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fe-
jedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem 
mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten 
szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Oszd ki a „Most és mind-
örökké” táblázatot, amelyet 
az ifi előtt el kell készítened 
és le kell sokszorosítanod 
elegendő példányban.

ÚTRAVALÓ TANÍTÁS

Róma 8:38-39
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Ezek a versek a Bibliából Isten szeretetéről szólnak. 

Két héttel ezelőtt megnéztük Zákeus történetét, és az volt az útravaló gondol-
at, hogy Isten olyannak szeret téged amilyen vagy. Múlt héten a tékozló fiúról 
mondott példázatot néztük meg, és az volt az útravalónk, hogy Isten szeret téged 
függetlenül attól, hogy mit tettél.

A mai útravaló pedig az, hogy Isten szeret téged függetlenül attól, hogy éppen 
hogyan érzed magad.

Hadd olvassam fel még egyszer az előbbi igeverseket. Ezúttal, azonban a saját 
szavaimmal fogom őket elmondani:

„Tudom, hogy semmi sem választhat el engem Isten szeretetétől. Az sem, ha jól 
érzem magam, az sem, ha olyan rosszul érzem magam, hogy azt hiszem, hogy 
meg fogok halni; az sem, ha a suli legnépszerűbb diákja vagyok, az sem, ha 
mindenki mellőz engem, ha elzárva, egyedül érzem magam, és magányosan; az 
sem, ha örömmámorban úszom a sikertől, és az sem, ha kudarcot vallottam vala-
miben. Soha semmi sem lesz képes megszüntetni, vagy elzárni Isten irántam való 
szeretetét. Meg vagyok győződve arról, hogy ez igaz, mert Isten elküldte Jézust, 
az ő egyetlen fiát azért, hogy helyettem haljon meg a kereszten.”

Remélem, hogy most már tiszta a kép előttetek Isten szeretetéről, és, hogy meg is 
fogjátok tapasztalni ezt a szeretetet a saját életetekben. Mindig emlékezzetek arra, 
hogy Isten szeret benneteket, függetlenül attól, hogy éppen hogy érzitek magato-
kat. Ez lesz e hétre az útravalónk.

Mindent a földre!
Kérj önként jelentkező párokat, egy-egy fiút és leányt.
A fiúk feküdjenek le a földre. Tegyél törölközőt a fejük alá, a nyakuk köré, és a 
pólójukra. Adj a párjuknak egy-egy kanalat, és egy pohár joghurtot. (Ha lehetsé-
ges legyen mindegyik pohárban különböző színű joghurt.)

Magyarázd el, hogy ha jelet adsz, a lányoknak meg kell etetniük a párjukat a 
joghurttal. Ezt viszont csak úgy tehetik meg, ha a fiúk felett állva, szemmagasság-
ból pottyantják bele a földön fekvő párjuk szájába. Az a nyertes, aki „tisztábban” 
tudja megetetni a párját.

BEFEJEZŐ JÁTÉK
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Érzelmek kezelése / 1. rész
ÉRZELMEK FELISMERÉSE

„Fent és lent”
A jelenlévők létszámától függően ültess mindenkit egy olyan körbe, ahol mindan-
nyian arccal a kör közepe felé fordulnak, vagy egy saját farkába harapó kígyó-
formába.

Kérdezd meg őket, hogy hányan ismerik a „hullámzást”. Mondd meg nekik, hogy 
szeretnéd látni, hogy ez a csoport ilyen alakzatban ülve meg tudja-e valósítani. 
(Magyarázd meg, hogy a megvalósításhoz együttműködésre és koncentrálásra 
van szükség.)

A lánc megvalósítása: az első ember lassan feláll, felemeli a magasba mindkét 
kezét miközben kiált egyet, majd lassan elül (a kiáltás egyre hangosodik amikor 
az illető feláll, és  folyamatosan elhalkul amikor leül). Egy töredék másodperc-
cel az után, hogy az első ember elkezdte a mozdulatsort a jobbról mellette ülő 
követi. Ez így folytatódik végig a soron vagy körön folyamatos hullámmozgást 
eredményezve. Mivel a fiatalok körben ülnek vagy a kígyó feje és farka összeér, 
a hullámzás több körön át, folyamatosan megvalósítható.

Miután ezt a hullámmozgást megakadás nélkül sikerül megvalósítaniuk, a hul-
lámzási irányt ellenkezőjére lehet fordítani. Lehet a hullámzási sebességet is 
növelni vagy csökkenteni. A csoport összetételétől függően a hullámzási irány 
váltakoztatását össze lehet kötni kétféle (általuk ismert és szeretett) zene válta-
kozó bejátszásával. A hullámzás sebességének váltakoztatását lehet a zene sebe-
sségével diktálni, amennyiben ez megvalósítható.

Néhány perc sikeres hullámzás után gratulálj nekik a nagyszerű összjátékhoz és 
koncentráláshoz, és kérd meg őket, hogy forduljanak arccal a szoba eleje felé.

Szópárbaj
Oszd a jelenlévőket két csoportra. Hívd fel a figyelmüket, hogy a következő já-
tékban gyorsaságra és egymásra való odafigyelésre van szükség.

A két csoportnak egymással szóban egyfajta ping-pong játékot kell játszania. Az a 
feladatuk, hogy érzelmekkel kapcsolatos szavakkal és kifejezéssekkel ping-pon-
gozzanak. A játékot kezdő csapatból egyvalaki bekiabál egy szót vagy kifejezést, 
és erre a másik csapat úgy válaszol, hogy egy másik kifejezést vagy szót kiabál be 
egy tagja. Ezután ismét ez első csapatnál van az „ütés”. Mondd meg nekik, hogy 
lehetőleg tartalékolják az energiáikat, és próbáljanak arra figyelni, hogy egyszer-
re csak egy csapattag válaszoljon az ellenfél „labdájára”, de jobb az, ha többen 
egyszerre kiabálnak be egy szót vagy kifejezést, mint ha az egész csoport hallgat. 
Az a csapat veszít, amelyik három másodpercig nem tud új szót vagy kifejezést 
bekiabálni.

 TOP 7
CÉLKITŰZÉS:
Ennek az alkalomnak az 
a célja, hogy a fiatalok 
megtanulják felismerni a 
különböző érzelmeiket, és 
annak alapján körül tudják 
írni, hogy mi zajlik ben-
nük.

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ 
FOGLALKOZÁS
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Ha a folyamatosan röpködnek a szavak és kifejezések mindkét csapat oldaláról 
tetszőleges idő után leállíthatod a játékot. 

Ki tette?
A következő feladatban történeteket kell elmondanod az ifiseknek. Az a feladatuk, 
hogy úgy figyeljenek a történetekre, hogy az abban megadott nyomok (kulcsok) 
alapján meg tudják majd válaszolni az általad feltett kérdést, és így meg tudják 
oldani a rejtélyt. Egyesével mondd el vagy olvasd fel a történeteket, és csak a 
kérdés megválaszolása után térj át a következőre.

1. TÖRTÉNET

Kassainének van egy nagyon értékes vázája, amit a nappali dohányzóasztalán 
tart. Minden egyes alkalommal, amikor Judit vigyáz a Kassai gyerekekre (Dóra 
3 éves, Csilla 5 éves), Kassainé felhívja a figyelmét arra, hogy úgy vigyázzon a 
vázára, mint a szeme fényére. A Kassai családnak van még egy kutyája és egy 
macskája is. Egyik este, amikor Judit vigyázott a gyerekekre elkezdett csörögni 
a telefon, miközben a gyerekeket fektette le. Dóra éppen mászott be az ágyba, és 
Csilla még mosta a fogát. Judit pont elindult a telefon felé, hogy felvegye a kagy-
lót, amikor csengettek. Ezzel egy időben a kutya ugatni kezdett az ajtón kívül 
várakozóra. Judit felvette a telefont, megkérte az illetőt, hogy egy kicsit tartsa a 
vonalat, lerohant az első szintre, hogy megnézze ki csenget az ajtónál. Az édes-
anyja volt ott, aki áthozta neki a tanulnivalóját. Judit megragadta a könyveit, 
elköszönt, és felrohant a lépcsőn, hogy felvegye a félretett kagylót. Lépéseket hal-
lott, és arra gondolt, hogy Csilla most megy az ágyához. Miközben a Kassainének 
szóló telefonüzenetet írta fel, valami csattanást hallott lentről. Amilyen gyorsan 
csak tudta befejezte a telefonbeszélgetést, és leviharzott a földszintre. A váza ripi-
tyára törve hevert a földön. „Jaj, ne!” kiáltotta, és lehajolt, hogy összeszedegesse 
a szilánkokat. Ekkor Csilla, a kutya és a macska is beléptek a szobába.

KÉRDÉS: ki törte el a vázát?
Mik a megfejtéshez szükséges kulcsok? (Írd fel a táblára!)

(Itt van néhány megoldási lehetőség: a kutya nekiment az asztalnak, ahogyan 
visszafutott a bejárati ajtótól; Csilla lejött az emeletről, megijesztette a macska, 
és nekiesett a vázának; Judit nem jól csukta be az ajtót, az kinyílt, és az erős huzat 
lesodorta a vázát az asztalról; stb.)

2. TÖRTÉNET

Béla megragadja a reggeliét, gyorsan magába préseli, és elindul az ajtó felé. 
Miklós a sarkon várja, hogy együtt gyalogoljanak a suliba, és ő nem akar elkésni. 
Az úton Miklós odakínál Bélának egy cukorkát, amit ő el is fogad, majd elfogyaszt 
sétálás közben. Az iskolától körülbelül háromsaroknyira eszébe jut Bélának, hogy 
birkózó edzésre kellett volna mennie korán, a tanítás előtt, ezért futásnak ered és 
még éppen a kezdésre beesik. Mielőtt belépne a terembe nagyot iszik a vízcsapnál. 
Az edzés alatt az edző Bélán mutatja be az új mozdulatsorokat és fogásokat. Edzés 
után Béla az első órájára siet, ami történetesen kémia. A kémia terembe lépve a 
különböző kémiai anyagok erős illata csapja meg. Az órakezdés után körülbelül 
öt perccel Béla kikéreckedik az orvosi szobába – rosszul érzi magát.

KÉRDÉS: Miért érzi rosszul magát Béla?
Mik a nyomravezető jelek?

Ezúttal is írd fel az összegyűjtött megoldási kulcsokat a táblára, és engedd meg, 
hogy néhányan kifejtsék mi idézhette elő Béla rosszullétét. (pl.: habzsolva ette a 

Olvasd fel a most 
következő történeteket, 
és közösen próbáljatok 
választ találni a kér-
désekre.
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reggelijét, megette a cukorkát és rögtön azután futott az iskoláig, ivott a futás után 
és közvetlenül ezt követően birkózó mozdulatokat mutattak be rajta, belélegezte a 
kémiai anyagok erős szagát, mindezek együttes hatása; csak tettette a rosszullétet, 
hogy kilóghasson a kémiáról, stb.)

Mondd meg az ifiseknek, hogy általában több kiváltó oka is van a következmé-
nyeknek, ezért hallgassanak figyelmesen. Majd olvasd fel nekik a következő szi-
tuációt.

3. TÖRTÉNET

Mariann sokáig volt fent az éjjel, mert a házi feladatán dolgozott. Reggel nem 
ébredt fel az ébresztő óra hangjára, hanem az ébresztette fel, hogy a kutyája az 
arcát nyalogatja. Az elaludt haját fésüléssel sem sikerült helyére igazítania, köz-
ben még a pirítósát is odaégette. Az édesapja pont ezen a reggelen vette elő azért, 
hogy nem elég jók a jegyei. Mariann csak magára dobta a kabátját, megragadta 
a könyveit, és futó lépésben megindult a buszmegálló felé, hogy még elcsíphesse 
a sulibuszt. De a nagy siettség közben megbotlott, majdnem hasra esett, végül 
csak a könyvei szóródtak szét. Mire összeszedte őket éppen hogy csak fel tudott 
ugrani a buszra. Amikor az iskolába ért barátnője, Cecília rohant oda hozzá, 
hogy valami nagyszerű eseményről számoljon be neki. Mariann ironikus „Hát ez 
nagyszerű!” megjegyzéssel faképnél hagyta barátnőjét.

KÉRDÉS: Miért így viszonyult Mariann Ceciliához?
Mik a megoldást adó nyomok?

Nagyon jók voltatok abban, hogy megtaláljátok a megoldáshoz 
vezető kulcsokat. Sokszor jobban megértünk dolgokat, ha kívülállóként figyeljük 
őket, mert tisztább a rálátásunk. De amikor mi vagyunk egy adott helyzetben, 
lehet, hogy sokkal nehezebb számunkra tiszta fejjel gondolkodni.

Idézzük fel Mariann esetét. A reggel folyamán történt események miatt nagyon 
dühös volt…, és mérgét Cecílián vezette le Cecíliának fogalma sem volt arról,  
hogy valójában mi zajlott, és lehetséges, hogy Mariannak sem.

Néha Mariannhoz hasonlóan teszünk számunkra is meglepő dolgokat, vagy 
érzünk olyan érzéseket, amelyeket fogalmunk sincs mi idézett elő.  Lehetséges, 
hogy azon gondolkodunk ilyenkor „Miért csináltam ezt?” vagy „Miért érzek most 
így?”. De ha felismernénk a megoldást adó kulcsokat, akkor tudnánk a választ a 
„miért”-re, és megoldanánk a „rejtély”-t!

Ezt fogjuk ma megtanulni. A mai alkalom folyamán meg fogjátok tanulni mi mó-
don ismerhetitek fel az életetekben az érzelmi nyomokat, és képesek lesztek körül 
írni, hogy mi zajlik bennetek… miért tesztek valamit bizonyos szituációkban. De 
először nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit is értünk az „érzelmek” szó 
alatt.

Kulcsok tárháza
Kérd meg az ifiseidet, hogy soroljanak fel különböző érzelmeket. Az általuk mon-
dott érzelmeket írd fel a táblára. „Itt van előttünk egy gazdag lista. Biztos vagyok 
abban, hogy sokunk átélte már ezeknek az érzéseknek a többségét. A legkülönfé-
lébb dolgok válthatnak ki érzéseket, érzelmi reakciókat bennünk. Például elszo-
moríthat ha egy jó barátod elköltözik, ha a barátod vagy barátnőd szakít veled, ha 
nem neked osztják az áhított szerepet a darabban, ha meghal egy hozzátartozód 
vagy bármi ezekhez hasonló történik veled. De lehet, hogy azért vagy szomorú, 
mert kialvatlan vagy, mert nem tudtál aludni az éjszaka, és másnap esik az eső.”

A TÖRTÉNETEK 
TANULSÁGÁNAK 
ALKALMAZÁSA

BESZÉLGETÉS
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Sok évvel ezelőtt élt egy ember, akit Jóbnak hívtak. Mindene megvolt… szép és 
népes család, jól menő vállalkozás, jó hírnév, népszerűség, egészség… a dolgok 
nagyon jól mentek. De azután tragédia, vagy inkább úgy kéne mondanom tragé-
dia sorozat érte. Mindent elveszített – a családját, a házát, és minden vagyonát. 
Amikor eljöttek hozzá a barátai azt mondták neki, hogy bizonyára azért történt 
meg vele mindez, mert valami rosszat tett, és Isten így büntette meg. De Jób 
istenfélő jóember volt – tudta ezek a vádak nem igazak.

Elképzelhetitek hogyan érezhette magát Jób, milyen érzelmek dúlhattak benne. 
Mérhetetlenül szomorú és magányos volt. Emellett dühös is volt. Annyira bedüh-
ödött, hogy elmondta Istennek mit érez, pontosan úgy ahogy érzett. Továbbra is 
bízott Istenben, és továbbra is csak Istenben bízott, de azt a kérdést szegezte Isten-
nek, hogy miért történhetett meg vele mindez a szörnyűség – válaszokat akart. 
Végül Isten válaszolt Jóbnak a történet végén. Isten sok mindent mondott neki, 
de sohasem mondta azt Jóbnak, hogy nem volt helyes szomorúnak, magányosnak 
és mérgesnek lennie. Ezek az érzelmek nem helyesek vagy helytelenek voltak; 
egyszerűen csak voltak. Ha akarjátok, el tudjátok olvasni a történet egészét a Bib-
liából. Közben emlékezzetek arra, hogy nem válogathatod meg milyen érzelmek 
születnek meg benned, de az már rajtad múlik, hogy miként reagálsz ezekre az 
érzelmekre.

Időnként, ahogyan Mariann esetében is láthattuk, az érzelmeink (talán önmagunk 
számára is) meglepő reakciókat válthatnak ki belőlünk. 

Hadd adjak most elő nektek 
néhány lehetséges reakciót, 
ti pedig mondjátok meg nekem, hogy melyiket milyen érzelem válthatta ki. 

 • széles mosoly és ujjongva magasba emelt kezek
 BOLDOGSÁG vagy ÖRÖM 

 • temesd az arcod a kezedbe, vegyél elő egy zsebkendőt, 
 fújd bele az orrod, és utána kezdj el vigasztalhatatlanul zokogni
 SZOMORÚSÁG

 • remegjél úgy, hogy összekoccannak a térdeid, és vacognak a fogaid 
 FÉLELEM

 • az egyik ökölbeszorított kezeddel üss bele a másik tenyeredbe 
 HARAG, DÜH

Fontos, hogy pontosan beazonosítsák a háttérben rejlő érzelmeket. Majd kérdezd 
meg tőlük, hogy milyen más módokon hathatnak rájuk érzelmek. Más szavakkal, 
ha nagyszerű napjuk volt a suliban és ezért örülnek, miként hat ez rájuk utána ott-
hon. (Legnagyobb valószínűséggel hogyan fognak viselkedni?) Ha mélységesen 
szomorúak az hogyan befolyásolja őket? Stb.

Mi történik valójában?
Amikor figyelmeztető jeleket vagy megoldáshoz segítő kulcsokat akarunk felis-
merni, fontos megkérdeznünk, hogy „Mi történik valójában?” Írd fel a következő 
jeleket, és a lehetséges kiváltó érzelmeket a táblára.

 • rosszkedv… haragszik mindenkire és mindenre – DÜH, HARAG
 • szomorú… padlón érzi magát – SZOMORÚSÁG vagy FÉLELEM
 • depresszió – SZOMORÚSÁG, MAGÁNY vagy HARAG
 • étvágytalanság vagy gyomorfájás – FÉLELEM, SZOMORÚSÁG 

A következő reakciókat 
egyesével mutasd be, és 
minden egyes bemutatott 
reakció után hagyd, hogy 
bekiabálják milyen ér-
zelem válthatta ki az álta-
lad bemutatott reakciót.

ELMÉLYÜLÉS
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 • fejfájás – FÉLELEM, AGGODALOM
 • álmatlanság – FÉLELEM, HARAG
 • mindig aludna / folyton álmos – SZOMORÚSÁG
Kínáld fel nekik a lista kiegészítésének a lehetőségét. 

Jelek és jeladások
Olvasd fel ezeket az illusztrációkat:

• Miklós nem tudott éjszaka rendesen aludni. Hiába feküdt le már tíz órakor, csak 
álmatlanul forgolódott sokáig, és éjfélnél hamarabb nem tudott elaludni. Miután 
megértette, hogy ez valamire utaló jelzés elgondolkodott. Rájött, hogy aggodal-
mai és félelmei tartják ébren. Akkoriban sok nehéz feladat állt előtte… egy gigan-
tikus vizsga, kiselőadás és a nagybátyja szívinfarktus után lábadozott.

• Kincső nagyon levertnek érezte magát, a depresszió kerülgette, annak ellenére, 
hogy az utóbbi időben semmi igazán rossz dolog nem érte. Mivel tudta, hogy a 
depresszió jele valaminek, átgondolta az utolsó heteinek történéseit. Ekkor tuda-
tosodott benne, hogy mennyire kihozta a sodrából valami, ami a suliban történt. 
Mivel senkinek nem beszélt erről a problémáról a harag eltemetődött benne és 
depresszióvá vált.

• Tamás egész nap csak panaszkodott és zsörtölődött. Senkivel nem tudott szót 
érteni. Amikor egy jó barátja felhívta a figyelmét arra, hogy oda kéne figyelnie 
erre a hozzáállására, mert ez valami kiváltó okot takar, Tamás végig pörgette 
emlékezetében a közelmúlt eseményeit. Felismerte, hogy azért volt olyan kiáll-
hatatlan, mert nagyon haragudott a szüleire. Ezt a haragját vezette le mindenkin, 
aki csak az útjába került.

Több olyan történetet is hallottatok, amelyekben a kiváltó érzelmek felismerése 
jelentette a reakciók, viselkedésmódok megértését. Szeretném, ha most mind-
annyian visszagondolnátok az elmúlt hetetekre, és leírnátok egy helyzetet vagy 
viselkedést, amely kapcsán azt kérdeztétek magatoktól: „Miért tettem ezt?” vagy 
„Miért érzek így?”, és megpróbálnátok megfejteni, hogy milyen kiváltó érzelem 
lehet mögötte. A leírt helyzet lehet pozitív is, például öröm váltotta ki. Lehet 
olyan helyzet is, amelyben valaki veled szemben viselkedett számodra érthetetlen 
módon. Ekkor értelemszerűen azon kéne gondolkodnod, hogy a másikban mi 
játszódhatott le.

Adj nekik néhány percet a feladat végrehajtására. Ha szükséges, járj körbe, hogy 
megbizonyosodhass arról, hogy mindenki komolyan veszi-e a feladatot.

Miután befejezték az írást, kérd meg őket, hogy keressenek maguknak egy párt, 
akivel szívesen megosztják azt, amit papírra vetettek.

Zsoltárok
Mivel most néhány alkalmon keresztül az érzelmekkel fogunk foglalkozni, az 
„útravaló” forrása a Biblia erősen érzelmekkel átitatott részéből, a zsoltárok 
könyvéből származik majd. A zsoltárok többségét Dávid, Izrael királya írta életé-
nek több fontos eseményéhez kapcsolódóan. Lényeges jellemzője a zsoltároknak, 
hogy Dávid tudta, mit és miért érez, és ezeket az érzéseket elmondta Istennek.

Ma az 55. zsoltárt fogjuk elolvasni. Ezt a zsoltárt Dávid akkor írta, amikor egy 
közeli barátja ellene fordult. Képzelhetitek mit érzett! Ahogyan felolvasom a 
zsoltár egy részét (2.-9., 13.-15., 23.-24. versek)  figyeljetek arra, hogy Dávid 
hogyan önti ki a szívét Istennek!

FELADAT

ÚTRAVALÓ TANÍTÁS

55. zsoltár
OLVASD FEL AZ EGÉSZ
ZSOLTÁRT!
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Dávid tisztában volt azzal, hogy mit érez – szomorúság, fájdalom, csalódottság, 
félelem-, és azt is értette, hogy mi váltotta ki ezeket az érzéseket benne. Ahelyett, 
hogy magában őrizgette volna, az érzéseit elmondta Istennek és Isten segítsé-
gét kérte. Figyeljetek erre a fontos mondatára újra: „Vesd az Úrra terhedet, és 
ő gondot visel rád!” (Az angol nyelvű Bibliában ez így hangzik: Vesd az Úrra 
terheidet, és ő fogja hordozni azokat.”) Teljesen mindegy, hogy milyen jellegű és 
milyen súlyú érzelmi terhet cipelsz, Isten segíteni akar. Ezt a gondolatot vigyünk 
magunkkal a következő hétre.

Dünyörésző úr
A létszámtól függően vagy kérd meg az ifiseidet, hogy alkossanak egy kört, vagy 
ha ehhez túl sokan vannak, állítsd őket oszlopokba.

A játék menete: Az első ember odafordul a következőhöz és azt mondja: „Mondd 
utánam, láttad Dünyörésző urat?”. A feladat nehézsége, hogy az illetően mindezt 
úgy kell elmondania, hogy NEM LÁTSZÓDHATNAK A FOGAI közben. Más 
szóval be kell húznia/szippantania az ajkait úgy, hogy beszéd közben eltakarja 
velük a fogait.

A megkérdezettnek szintén fogai eltakarásával kell a következő képen válaszol-
nia: „Nem tudom. Meg kell kérdeznem.” Ezután oda kell fordulnia a harmadik 
emberhez, és fel kell tennie a kérdést. Így megy végig a soron a párbeszéd.

Beszéd közben tilos nevetni és a fogakat kivillantani. Ha valaki ezt nem tudja 
betartani, az vagy kiesik vagy a sor végére kell állnia. Ha kieséssel játsszátok, az 
a győztes, aki utolsónak bent marad. 

Az alkalom befejezéseként emlékeztesd őket a háttérben rejlő érzelmek/jelek fi-
gyelésére, és arra, hogy ne felejtsék el feltenni a kérdést: 

„Mi történik valójában?”

BEFEJEZŐ JÁTÉK
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Érzelmek kezelése / 2. rész
ÉRZELMEK KEZELÉSE

Csak betűk
Oszd a jelenlévőket két csoportra, és ültesd le őket két egymással párhuzamos 
oszlopba. Mindkét csapat előtt a tőlük legalább két méterre elhelyezett asztalra 
helyezz egy-egy pakli ábécés kártyát. (Minden lapon csak egy betű szerepeljen.) 
Keverd meg a kártyákat, hogy véletlenszerű sorrendbe kerüljenek a lapok. 

A játék menete: jeladásodra mindkét csoport első emberének ki kell futnia az asz-
talhoz és meg kell fordítania a pakli tetején lévő kártyát, majd felfelé fordítva le 
kell tennie a pakli mellé. A következő csapattagnak ugyanez a feladata, miután az 
első csoporttag visszaért a helyére. (Váltófutás szerűen váltják egymást.) Egészen 
addig kell ennek így folytatódnia, amíg az egyik csapat valamely tagja össze nem 
tud állítani egy értelmes szót a felforgatott betűikből.

A kirakott szó minden egyes betűje 5 pontot ér. Egy szó kirakása és lepontozása 
után a játék tovább folytatható a paklikban maradt lapokkal. Ha az egész pakli 
elfogyott, de még van idő a játék folytatására, a paklik megkeverése után lehet a 
játékot elölről kezdeni.

Nézőpont
Ebben a játékban a táblára kell megadott rajzokat felrajzolnod (mint az Activity-
ben). Miután egy képet lerajzoltál, nekik ki kell találni, hogy mi az. Csak miután 
kitalálták rajzolhatod fel a következő ábrát.

           1.)      2.)

      3.)

 TOP 8
CÉLKITŰZÉS:
Ennek az alkalomnak az a 
célja, hogy a fiatalok meg-
tanulják kezelni az érzel-
meiket.

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ 
FOGLALKOZÁS
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 4.)

                        5.)
A VÁLASZOK:
1. - eszkimó bérház
2. - harsonás a telefonfülkében
3. - pelenka sün-bébik számára
4. - kifordított biciglikerék
5. - légifelvétel egy pulykáról

Akár hiszitek, akár nem, az elkövetkező hetekben sok olyan ábrát fogtok látni, 
mint ez a legutolsó volt. Ha emlékeztek még, a múltkor azt mondtam, hogy néhány 
alkalmon keresztül az érzelmekkel foglalkozunk. Ez a pulyka ábra segíteni fog 
abban, hogy megtanulhassátok milyen lépésekkel tudjátok jól kezelni az érzései-
teket, érzelmi reakcióitokat. Sőt a mai alkalmunk végére ti magatok is könnyen 
fel tudjátok majd rajzolni ezt a diagrammot. Remélhetőleg az elkövetkező hetek-
ben jelentős segítséget nyújt majd nektek hurukkoló barátunk.

A pulyka
Annak érdekében, hogy felidézzétek az előző héten tanultakat, kérj meg néhány 
ifist, hogy nevezzenek meg néhány érzelmet. Ezt követően kérdezd meg a cso-
porttól, hogy mit tanultak egy héttel korábban – milyen kérdést hasznos feltenni, 
ha érzelmi reakciók kiváltó okát keressük? (Válasz: Mi történik valójában?)

Egy bibliai történet:

„Egy nap, amikor Jézus a tanítványaival utazott, látta, hogy egy temetési menet 
jön ki abból a városból, amelybe éppen igyekezett. Így ír erről a Biblia: „Amikor 
közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egy-
etlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, 
megszánta és így szólt hozzá: „Ne sírj!”. Azután odalépett, és megérintette a ko-
porsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: „Ifjú, neked mondom, kelj fel!”. 
Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem 
fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Nagy próféta tá-
madt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét.”

Hallottátok és éreztétek a történetben rejlő érzéseket? Itt volt egy özvegy, akinek 
az egyetlen fia meghalt – teljesen egyedül maradt. Gondoljatok bele, milyen mély 
lehetett a gyásza. Emellett ott voltak még a gyászolók, akik vele együtt sírtak. És 
azt írja a Biblia, hogy Jézus megszánta az asszonyt. Micsoda kontraszt volt ehhez 
képest a feltámasztás utáni helyzet! Csodálkozás, istenfélelem vegyült mérhe-
tetlen örömmel.

BESZÉLGETÉS

Lukács 7:12-16
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Lehet, hogy mi nem leszünk tanúi emberek feltámasztásának ilyen módon, de a 
mi érzelmeink is megváltozhatnak ilyen gyökeresen, ilyen rövid idő alatt. Néha 
úgy tűnik, mintha érzelmi hullámvasúton ülnénk – fent és lent; örömmel telve és 
lesújtva, szomorúan. De gondoljunk csak vissza a múlt héten elhangzottakra: nem 
tudjuk megválogatni a bennünk megszülető érzelmeket, de az már rajtunk múlik, 
hogy miként reagálunk ezekre az érzelmekre.

Itt lép be hurukkoló barátunk a képbe:

Ha közelebbről megnézitek ezt a rajzot, láthatjátok, hogy három részből áll: a 
törzsből, a farktollakból, valamint nyakból és fejből.  Amikor felismeritek, hogy 
érzelmi megoldókulcsokkal álltok szemben és megkérdezitek: „Mi történik 
valójában?”, akkor az az első lépés, hogy elgondolkodtok. El kell gondolkod-
notok azon, hogy milyen érzés is van bennetek. Itt jön be a törzs. (Húzz a törzsön 
belül három vízszintes vonalat, és föléjük írd be, hogy GONDOLKODÁS.) Ez az 
a hely, ahol megtalálhatóak bennetek az érzelmek.

A következő lépés a farktollakat érinti. Ezek a tollak az érzelmeinket kiváltó oko-
kat szimbolizálják. Tehát ez az érzelmeink MEGÉRTÉSe. (Írd be a farktollak alá 
a MEGÉRTÉS szót.)

Végül elérünk a pulyka harmadik részéhez. Talán nem kerülte el a figyelmeteket, 
hogy a nyak és a fej egy felfelé mutató nyílként szerepel ezen az ábrán. Ez nem 
díszítésként van így. Ez a nyíl azt jelzi, hogy a MEGÉRTÉSből fakad a „fej”, 
azaz valamiféle REAGÁLÁS. Más szóval valamiféle cselekedet. (Írd a nyíl fölé a 
REAGÁLÁS szót.) Miután ELGONDOLKODSZ az érzéseiden és MEGÉRTED 
a mögöttük rejlő kiváltó okokat, akkor készen állsz arra, hogy ezek fényében 
REAGÁLJ / CSELEKEDJ.

Mi történik valójában?
Most nézzük meg egy konkrét példán keresztül is, hogyan működhet 
segítőeszközként a „pulykás módszer”. 

Ferenc nagyon szorgalmas családapa. Lelkiismeretesen végzi a munkahelyén a 
munkáját. Egyik nap különösen nehéz és fárasztó volt a munkája. Ráadásul a 
főnöke lehordta valami olyasmiért, amiért nem is ő volt a hibás. Hazafelé Ferenc 
nagy dugóba került. Amint ott araszolgatott észrevette, hogy szinte üres a tankja. 
Amikor végre hazaért háromnegyed óra késéssel, már az egész család megvac-
sorázott, és az ő adagja kihűlt. Evés után újságot olvasott, és Pamacs, a kutyája 
felugrott az ölébe, hogy befészkelje oda magát, de Ferenc ráripakodott, és lelökte. 
Amikor a gyerekei valamire engedélyt szerettek volna kérni tőle, nemet mondott, 

Rajzold fel ezt a pulykás 
ábrát a táblára

ELMÉLYÜLÉS
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anélkül, hogy végighallgatta volna őket..”

Mi történik valójában?

Nézzük meg az ábránk segítségével! 
Először is Ferencnek el kellett volna gondolkodnia az érzésein Egyértelmű, hogy 
mérges, frusztrált, és megbántott volt. (Írd fel a táblára a „mérges”, „frusztrált”, 
„megbántott” szavakat.)

Ezt követően meg kellett volna néznie, hogy mi okozhatta ezeket az érzéseit. Ha 
ezt tette volna, bizonyára felidéződött volna benne a főnöke igazságtalan letolása, 
az idegtépő dugó, a kishíjján benzinkút előtt kifogyott tank, az elkésés. (Írd fel 
ezeket az okokat a pulyka farktollaihoz.)

Természetesen önmagában az még nem oldaná meg Ferenc problémáját, hogy 
rájön milyen érzések kavarognak benne, és mi váltotta ki ezeket. De ahhoz 
elengedhetetlenül szükséges mindez, hogy megoldást adó cselekvésre szánja el 
magát. Például elmondhatta volna valakinek azt, hogy mi bántotta; Istennek vagy 
a feleségének, és kérhetett volna tanácsot. Vagy kiírhatta volna magából az érzé-
seit … elmehetett volna kocogni … vehetett volna egy forró fürdőt. Sok olyan 
megoldást találhatott volna, ami segített volna feloldani ezeket az érzéseket. Nem 
kellett volna másokon levezetnie indulatait. (Írj fel néhány megoldási lehetőséget 
a pulyka nyakával párhuzamosan.)”

Lefogadom, hogy nektek is volt már részetek hasonló helyzetekben. Valami rossz 
történt a suliban, megbántották az érzéseidet. Amikor hazamentél, rosszkedvűen 
támolyogtál a lakásban, nem volt köszönet semmiben, amihez hozzányúltál. Ha 
édesanyád megkérdezte, hogy mi a baj, elintézed egy „Á, semmi.” válasszal.

Lehet, hogy reggel indulás előtt csúnyán összekaptál valamelyik tesóddal. Magad-
dal vitted a dühödet a suliba, és ott a barátaidon töltötted azt ki.

Lehet, hogy kimondhatatlanul frusztrál a megjelenésed, kinézeted. Úgy látod, 
semmi sem normális a testeden. Nem igazán tudod, hogy kit hibáztass, de ha 
őszinte vagy magadhoz, akkor Istenre vagy bepöccenve az egész miatt. És hát 
meglehetősen nehéz jó képet vágni ha valójában elkeseredett vagy, nem igaz?

Diagnosztizálás
Ossz ki mindenkinek papírt és íróeszközt. Hajtsák a lapokat keresztben félbe. 
Közben fordítsd meg a tábládat, hogy ne láthassák rajta a pulyka ábrát. Kérd meg 
őket, hogy a lapjuk felső felére rajzoljanak egy kitöltetlen pulyka ábrát. Miután 
meggyőződtél róla, hogy mindenki helyesen rajzolta-e meg a diagrammot elkezd-
heted a diagnosztizálandó esteket. Az ő feladatuk, hogy a történet elhangzása alatt 
jegyzeteljenek az ábra alapján a megfelelő betűkhöz (G, M, R), a megfelelő he-
lyekre.

1. SZITUÁCIÓ
Dóra és Szilvia már közel négy éve nagyon jó barátnők. Ez a barátságuk még a 
középiskolában kezdődött. Tegnap Szilvia elmondta Dórának, lehetséges, hogy 
szüleivel együtt másik megyébe költözik. Azt is hozzátette, hogy ez nem biztos 
még 100 százalékosan. Erre való tekintettel megkérte Dórát ne szóljon egyenlőre 
senkinek erről a tervről. Ma Dóra nem érzi túl jól magát. Elment ugyan a suliba, 
de szinte senkihez sem szólt egy szót sem, és még Szilviát is elkerülte.
Megjegyzés: Dóra szomorú, szíve tele van fájdalommal, fél, talán haragszik is.

Mi történik valójában? 
Írjátok le a lapotokra!

FELADAT:
ALKALMAZÁS
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BESZÉLGETÉSINDÍTÓ KÉRDÉSEK:
G: Mit érzett Dóra?
M: Mi váltotta ki ezeket az érzéseket?
R: Hogyan tudna Dóra minderre helyesen reagálni?

2. SZITUÁCIÓ
Sándor a kórusban énekel. Élvezi az éneklést, de eddigi élete folyamán nem 
énekelt még szólót. De most pénteken a kórus minden tagjának szólót kell énekel-
nie a többiek előtt. Péntek reggel: Sándor alig beszél másokhoz, csak túrkál a reg-
gelijében, pedig az édesanyja a kedvencét, bundáskenyeret készített neki. Amikor 
elindul otthonról, otthon felejti egy tankönyvét és az ebédjét. Félútról fordul értük 
vissza. Majdnem lekési így a buszt.
Megjegyzés: Sándor fél és zavarban van, ha a szólójára gondol.

Mi történik valójában? 
Írjátok le a lapotokra.

BESZÉLGETÉSINDÍTÓ KÉRDÉSEK:
G: Mit érzett Sándor?
M: Mi váltotta ki ezeket az érzéseket?
R: Hogyan tudna Sándor minderre helyesen reagálni

Zsoltárok
Emlékeztesd őket arra, hogy az útravaló néhány alkalmon keresztül a Biblia 
erősen érzelmekkel átitatott részéből, a zsoltárok könyvéből származik majd, 
amelyeknek többségét Dávid, Izrael legnagyobb királya írta életének több fontos 
eseményéhez kapcsolódóan. Emlékeztesd őket arra, hogy Dávid nagyon jó példa 
arra miképpen lehet a pulyka módszert hatásosan alkalmazni, ugyanis zsoltáraira 
jellemző, hogy Dávid tudta, mit és miért érez, és ezeket az érzéseket elmondta 
Istennek.

Múlt héten az 55. zsoltárba arról olvastunk, Dávid hogyan fejezte ki fájdalmát és 
csalódottságát, amikor egyik legközelebbi barátja az árulójává lett. Dávid ponto-
san mondta el Istennek azt, amit érzett. Ma az 59. zsoltárból fogunk néhány sza-
kaszt elolvasni. Figyelmesen hallgassátok, hogy milyen érzelmekről tanúskodnak 
a következő sorok:

Ments meg ellenségeimtől, Istenem,
védj meg támadóimtól!

Ments meg a gonosztevőktől,
szabadíts meg a vérszomjas

emberektől!
Mert ólálkodnak körülöttem,

életemre törnek a hatalmasok,
pedig se bűnöm, se vétkem, ó Uram!

Bár nincs semmi bűnöm,
Sietnek, hogy rám rontsanak.
Serkenj föl, jöjj ide, láss meg!

Milyen érzelmeket hallasz ki ebből a részből? 
(Válasz: félelmet és talán haragot is.) 

Ezt a zsoltárt Dávid akkor írta, amikor Saul király katonákkal vetette körbe a Dá-
vid házát, hogy elfogassa és megölesse. Saul tudta, hogy Dávid nagyon népszerű 
az emberek között, és féltékeny volt rá. Ez a féltékenység addig fokozódott, hogy 
végül Saul azt hitte Dávid az ő ellensége, és ezért megpróbálta megölni őt.

ÚTRAVALÓ 
TANÍTÁS

59. zsoltár (2-5.versek)
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Dávid nagyon félt. Ti hogyan éreznétek magatokat, ha az ország miniszterelnöké-
nek utasítására kiküldenék a hadsereget, hogy elkapjanak Titeket? Valószínűleg 
Ti is ugyanúgy félnétek, és a bajban magatokra hagyottnak éreznétek magatokat, 
mint Dávid. Miután Dávid elmondta az érzéseit Istennek, így folytatta:

„Te vagy az én erőm, rád figyelek,
Isten az én erős váram.

Szeretetével jön felém Istenem.
Még megengedi Isten,

hogy lássam ellenségeim vesztét.”
(10.-11. versek)

Dávid Elgondolkodott azon, amit érzett, Megértette azt, hogy mi okozta ezeket az 
érzéseket, és Reagált az érzéseire; Isten elé tárta a problémát és az érzéseit. És így 
találhatott erőt és bátorságot.

Volt már, hogy úgy érezted magad, mint itt Dávid … körülzárt az ellenséged? Ez 
meglehetősen félelmetes állapot, nem? Emlékezzetek arra, hogy odaadhatjátok 
ezeket a félelmeket Istennek, és akkor képesek lesztek Dáviddal együtt mondani: 
„Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem. Erős váram az Isten, az én hűséges 
Istenem!” (18. vers) .

Nyitott szájba esve
Oszd az ifiseket két csoportba, és állítsd őket két, egymással párhuzamos oszlop-
ba. A terem elejében helyezz el két tál pattogatott kukoricát. Az oszlopok első em-
bereinek jeladásra oda kell rohanni a maguk tálkájához, és ki kell venniük valam-
ennyi kukoricát. Ezeket a kipattogatott szemeket egyesével a levegőbe (fejüknél 
magasabbra) kell dobniuk, majd a kitátott szájukkal el kell kapniuk. Ha az illető 
sikeresen elkapott három kukoricát, visszafuthat a sor végére, és a következő csa-
pattag futhat a tálhoz. Az a győztes csapat, ahol mindannyian vagy néhányan (ezt 
a számot előre meg kell határozni) sikeresen elkapták három kukoricaszemet.

Ha a feladat túl nehéz, akkor lehet úgy könnyíteni, hogy minden sorra kerülő 
három kukoricát dob a magasba, egyesével. Ha mind a hármat elkapta a szájával, 
akkor leülhet, máris a győzelem felé segítette csapatát. Ha nem tudta mind a hár-
mat elkapni, akkor visszaáll a sor végére. A győztes csapat kiválasztása itt is tör-
ténhet a fentebb leírt módon.

BEFEJEZŐ JÁTÉK
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 TOP 9
Érzelmek kezelése / 3. rész

NEHÉZ IDŐK

Felfuvalkodva
Oszd az ifiseket csapatokba. (Ha kevesen vannak, csak két csapatba, lányok a fiúk 
ellen.) Ültesd le a csapatokat a terem egyik végébe, és mondd meg nekik, hogy 
állítsanak fel 5 párt egy váltóversenyhez. (Ha nincsenek elegen, néhány párnak 
többször kell versenyeznie.) Minden pár kapjon egy lufit. A jelzésedre a pároknak 
a nyakukhoz kell tenniük a lufit, és el kell azt szállítaniuk a terem másik végébe 
húzott vonalig. A kezüket tilos használniuk. Ha a lufi leesik, újra kell kezdeniük. 
Amikor átlépik a vonalat, akkor ki kell durrantaniuk a lufikat, olyan módon, hogy 
egymásnak feszítik a nyakukat. Miután a lufi kidurrant, vissza kell futni a csa-
patukhoz. Ekkor indulhat a következő pár. Az a csapat a győztes, amelyik elsőnek 
kidurrantja az öt lufit.

Múltidéző
Két héttel ezelőtt megvitattuk, hogy milyen nyomok / kulcsok segítségével ismer-
hetjük fel különböző érzelmeinket. A múlt héten, a pulyka-módszer segítségével 
arról beszéltünk, hogy miképpen jöhetünk rá arra, mi zajlik bennünk. Szeretném, 
ha valaki a segítségemre sietne, és felrajzolná ezt a pulykát a táblára. Ki segít 
nekem?

Írd bele a kulcsszavakat is:

REAGÁLÁS
GONDOLKODÁS

MEGÉRTÉS

“Találd ki” az érzelmeket!
Ma közelebbről meg fogjuk nézni a GONDOLKODÁS fázisát. Az alkalom vé-
gére mindannyian körül tudjuk majd írni, hogy mi is megy végbe bennünk, amikor 
nehézségeken megyünk át.

Mielőtt elkezdenénk, próbáljuk meg, hogy másokban fel tudjuk-e ismerni a 
különböző érzelmeket.

Vigyél ehhez a feladathoz magazinokból és újságokból kivágott képeket. Oly-
an képek legyenek, amelyeken különböző érzelmi reakciók tükröződnek a 
szereplőkön. Néhány ötlet: győzelmét ünneplő atléta, kéz a kézben sétáló pár, 
síró gyermek, a park padján magányosan üldögélő ember, sír mellett álló alak, 
merülni készülő búvár, stb. Egyesével emeld fel a képeket, és engedd meg, hogy 
mindenki bekiabálhassa az általa felfedezett érzelmeket. 

CÉLKITŰZÉS:
Ennek az alkalomnak az a 
célja, hogy a fiatalok meg-
tanulják körülírni mi megy 
végbe bennük, akkor, 
amikor nehéz időkön  vagy 
nehézségeken mennek át.

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

ISMÉTLÉS

BEVEZETÉS
Szükség lesz magazinok-
ból kivágott képekre, ame-
lyeken érzelmeket kifejező 
emberek vannak. Ezt előre 
készítsd el!
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Érzelmek
Talán megfigyeltétek, hogy milyen könnyű sokszor a másik érzelmeit felismerni, 
és mennyivel nehezebb a saját érzéseinkkel tisztában lenni. Például vannak fér-
fiak, akik úgy gondolják, hogy sírni vagy fájdalmat érezni férfiatlan dolog. Ezért 
nagyon nehéz számukra, ha azon kapják magukat, hogy szomorúak vagy sírhat-
nékjuk van.

Van, amikor a szeretteink kiakasztanak minket valamivel. Mivel szeretjük őket, 
úgy gondoljuk, hogy sohasem leszünk rájuk mérgesek. Majd, amikor felhúznak 
minket, akkor képtelenek vagyunk bevallani, hogy haragszunk rájuk. Sokszor 
ez történik Istennel is. Sokan vannak, akik megharagszanak Istenre, de ezt nem 
veszik észre (tudat alatt tagadják), mert úgy gondolják, hogy Istenre nem lehet 
haragudni.

A gyűlölet egy másik olyan érzelem, amit gyakran nem akarunk bevallani.

Két héttel ezelőtt mondtam nektek valamit, amit most is szeretnék megismételni: 
nem válogathatod meg milyen érzelmek születnek meg benned, az érzések jönnek 
és mennek. De nem szabad figyelmen kívül hagynunk őket.

Ez azt jelenti, hogy őszintén magunkba kell néznünk és körül kell írnunk mi zajlik 
bennünk, vagyis meg kell neveznünk az érzéseinket. Ebben segítségünkre lehet a 
korábban megismert pulykás módszer.

Esetek
Most lássunk néhány példát olyan emberekről, akik nehézségeken mentek át, és 
fel tudták ismerni az érzéseiket.

A Bibliában a Márk 11:15-17-ben ezt olvashatjuk: 
„Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak 
a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, galambárusok székeit, és nem 
engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket: 
„Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára? Ti pedig 
rablók barlangjává tettétek.”

Itt Jézus dühös volt. Ebből a történetből láthatjuk azt, hogy a harag nem mindig 
helytelen. Sőt vannak olyan helyzetek, amelyek ki kell, hogy hozzanak minket a 
sodrunkból, ha helyesen állunk a dolgokhoz.

(Emelj fel egy lányt ábrázoló képet.) 
Hilda nem érezte jól magát, és étvágya sem volt. Felismerte, hogy ez egy fontos 
jele valaminek, feltette magának a kérdést: „Mi történik valójában?”. Miután 
elgondolkodott, rájött, hogy nagyon fél az előtte álló szóbeli vizsgától, amitől 
már csak egy hét választotta el. Valójában az idegesség és a félelem váltották ki 
a rosszullétét.

(Mutass fel egy másik lányt ábrázoló képet.) 
Akárcsak Hilda, Brigi sem érezte magát valami fényesen, és ő sem tudott lenyelni 
egy falatot sem. Ő is rájött, hogy ezen érdemes elgondolkodnia. De neki egészen 
más válasza született, amikor megkérdezte magától, hogy mi is történik valójá-
ban. Brigi fülig szerelmes volt Miklósba, és ez megőrjítette. Az ő rosszul létét a 
szerelem váltotta ki.

(Mutass fel egy srácot ábrázoló képet.) 
Tamás teljesen a plafonon volt. Mindenki és minden az idegeire ment. 

BESZÉLGETÉS

ELMÉLYÜLÉS

Márk 11:15-17
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Egyszer csak Tamás felfedezte, hogy ez egy fontos kulcs a számára. Amikor 
őszintén magába nézett és megvizsgálta, hogy mi zajlik őbenne, megértette, hogy 
nagyon haragszik a szüleire és magára is, mert a szülei arról beszéltek, hogy el 
fognak válni. Tamás mérges volt.

Képzeld el
Ossz ki papírokat és ceruzákat mindenkinek. Mondd el nekik, hogy a következő 
percekben néhány történetet fogsz nekik felolvasni. Az a feladatuk, hogy kép-
zeljék azt, hogy ők a főszereplők. Tartsák csukva a szemüket, amíg elhangzik a 
történet, és utána írják le a papírra amit éreznek - elég csak néhány szóban.

Miután befejezték az írást, kérj meg önként jelentkezőket válaszuk felolvasására. 
Próbálj meg a lehető legkülönfélébb embereket megszólaltatni, de senkit se 
erőltess. Bátorítsd őket, hogy vegyék komolyan a játékot, mert a szituációkra 
adott reakcióik alapján önmagukat is jobban megismerhetik. Olvass fel annyi szi-
tuációt, amennyi az idődbe belefér. Legyen nálad papír utánpótlás azok számára, 
akiknek szüksége lesz rá.

• Az 500 darabos kirakód utolsó darabját készülsz a helyére illeszteni, amikor 
bejön a kutyád és farkcsóválásával szétszórja a kirakódarabokat a padlón.

• A menzán két fogás közül választhatsz. Már eljössz a tálalóablaktól, amikor 
ráeszmélsz, hogy fogalmad sincs mi az a zöld lé a tányérodban.

• Egyedül ülsz a menzán (a barátaid már korábban elmentek). Ekkor odalép 
hozzád az a srác (vagy lány), akivel annyira szeretnél megismerkedni, hogy majd 
belehalsz, és megkérdezi, hogy leülhet-e az asztalodhoz.

• Az órán elmélyülten jegyzeteled a tanár szavait, amikor a hangosbemondóba 
bemondják a nevedet, és azt kérik, hogy azonnal menj le az igazgatóiba.

• Ahogy a zárható suliszekrényed felé sétálsz, észreveszed, hogy az szekrény ajtaja 
kis résre nyitva van. Amikor odaérsz, látod, hogy ellopták a vadi új dzsekidet.

• Két hónapon keresztül gyakorolsz és készülsz, hogy fellépj egy „Ki mit tud”-
on. Elérkezett az idő, hogy elénekeld a szólódat. Bemondják a nevedet, és lassan 
felsétálsz a színpadra. Felkapcsolódnak a reflektorok, és hallod, amint valaki egy 
zongorajátékba kezd.

• Hazaérsz, és látod, hogy az asztalon ott hever az aznapi posta. Találsz ott egy 
levelet a szerelmedtől … kinyitva. 

• Az éjszaka telefoncsörgésre riadsz fel. Téged keresnek. Egy ismerősöd az, és 
arról értesít, hogy a legjobb barátod(vagy barátnőd) autóbalesetben életét vesz-
tette.

Zsoltárok
Röviden idézd fel az útravaló célját, és jelenlegi sorozatod témáját. (A Biblia ver-
seit és dalait olvassátok, amelyeket Dávid, Izrael legnagyobb királya írt. Ezekben 
a zsoltárokban Dávid őszintén elmondja Istennek legmélyebb érzéseit.)

„Két hete az 55. zsoltárból olvastunk fel részleteket. Ebben a zsoltárban Dávid 
szomorúságáról és csalódásáról írt akkor, amikor megtudta, hogy egyik legkö-
zelebbi barátja ellene fordult. Múlt héten az 59. zsoltárból olvastunk. Dávidot 
Saul király üldözte, mert féltékeny volt Dávidra, és ezért el akarta tetetni láb 

FELADAT

ÚTRAVALÓ 
TANÍTÁS
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alól. A hadsereg körülvette Dávid házát. Abban a zsoltárban Dávid beszámolt 
félelméről. De miután beszélt Istennel, szavaiból hit és bizalom áradt.

Ma egy olyan zsoltárt fogunk megnézni, ami nem sokkal az előbb említett es-
emények után íródott. Saul király végigkergette Dávidot az országon. Dávid az 
embereivel az előhegység barlangjaiban bujkált, és egyszer bolondnak is kellett 
tetetnie magát a megmenekülés érdekében. Nem tudom, hogy Ti hogyan érezné-
tek magatokat, de én már biztosan kimerülnék érzelmileg ennyi minden után… 
dühös lennék, szomorú, fáradt, depis és kész lennék bedobni a törölközőt. De 
Dávid nem ezt tette.

Hallgassátok meg a 34. zsoltár 2-8 és 19-20. versét!

Milyen érzéseket találtatok ezekben a sorokban? (dicséret, elbátortalanodás, sírás, 
félelmek, levertség, összetört szív, megbánás)Az biztos, hogy Dávid olyan ember 
volt, aki tudta, hogyan kell érzéseket beazonosítani.

Dávidnak a következő gondolatait szeretném nagyon a szívetekre helyezni: „Ál-
dom az Urat mindenkor,” (angol fordítás alapján: „Áldom az Urat, bármi történ-
jék is”), és „Közel van az Úr a megtört szívűekhez.

Ezek az állítások azt mutatják, hogy Isten nagyon közel szeretne lenni hozzánk, 
amikor fájdalmakon megyünk keresztül. Nem érdekes, hogy mi történik az 
életünkben, amikor úgy tűnik senki sem foglalkozik velünk … ISTENNEK VAN 
GONDJA RÁNK, és segíteni akar. Ez igazán lázba hozhat minket!

Gumiorr
Válassz ki 3-5 fiút egy erősségi és kitartási versenyhez. (Lehetnek azok közül, 
akik részt vettek a nyitó játékban vagy önként jelentkezők közül. Mindenképpen 
idősebb fiúkat válassz!)

A játék menete: a résztvevők előremennek, kapnak egy-egy lufit. A feladatuk, 
hogy 1 perc alatt a lehető legnagyobbra fújják fel a lufijukat. Miután kitágították a 
lufijukat, és éppen újra fújni akarnak bele, a játékvezető utasítására át kell tenniük 
a lufit az orrukra, és csak az orrukon keresztül szabad levegőt fújniuk azokba. (A 
játékvezető szükség esetén biztosíthatja őket arról, hogy a feladat kivitelezhető.) 
Az a győztes, aki egy perc alatt a legnagyobbra fújja a lufiját. A győztes kapjon 
valami jutalmat.

Befejezésként emlékeztesd őket arra, hogy az előttük álló héten próbálják meg 
többször elemezni gondolatban, hogy milyen érzelmek vannak bennük. Emlékez-
tesd őket az „Útravaló”-ban elhangzottakra. 

34. zsoltár

BEFEJEZŐ JÁTÉK
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Érzelmek kezelése / 4. rész
A HÁTTÉRBEN REJLŐ OKOK

Kockafejek
Oszd az ifiseidet kettő vagy kettőnél több csoportba, és adj minden csapatnak 
legalább hét darab gyerekeknek készült ábécés kockát. Gyűjtsd a csoportokat a 
terem egyik szélébe, és állítsd őket párokra. Majd a terem másik végében helyezz 
el minden csapat számára egy-egy papírzsákot.

A játék menete: 
Jeladásra minden csapat első párjának az a dolga, hogy fejük közé helyezzen egy 
betűs kockát, és átfusson a termen úgy, hogy közben ne hagyja el a kockát, és ne 
is nyúljon hozzá a kezével. (Ha a kocka leesik, akkor a párnak újra kell indulnia 
a startvonalról.) Amikor sikeresen átfutnak a termen, akkor a csapatuk zsákjába 
kell ejteniük a kockát. (Ha a kocka a zsák mellé esik, bedobhatják a kezükkel.) 
Amikor visszaérnek a csapatukhoz, indulhat a következő pár. Még egy szabály 
van: minden párnak sajátos módon kell a feje közé fogni a kockát, olyan módon, 
amelyiken még egyik csapatukból való pár sem tette. Vagyis ha hét kockát kell 
a termen átszállítaniuk, akkor hét különböző módot kell találniuk a kocka két fej 
közötti szállítására.

 Néhány lehetőség:
 • fül és fül közé
 • homlok és homlok közé
 • fejtető és fejtető közé
 • orr és orr közé
 • halánték és halánték közé
 • orca és orca közé
 • ajak és ajak közé
 • tarkó és tarkó közé
 • áll és áll közé

Megjegyzés: a zsákokból ne ürítsd ki a kockákat, mert szükséged lesz rájuk a 
következő feladatnál.

Ok és okozat
Emeld fel az egyik zsákot, és a tartalmát ürítsd bele egy másik zsákba. Majd ve-
gyél a kezedbe egy kockát, azt tartsd az egyik kezedben, a kiürített zsákot pedig a 
másikban. Mondd meg az ifiseknek, hogy nézzék figyelmesen amit csinálsz, mert 
szeretnéd, hogy utána körül tudják írni azt, amit láttak. Ezután dobd be a kockát 
a zsákba, és kérdezd meg:

• Mit csináltam az imént? (Minden kérdés után hallgass meg néhány választ.)
• Mit láttatok … és hallottatok? Mi történt a zsákkal?
• Mi okozta ezt?

 TOP 10
CÉLKITŰZÉS:
Ennek az alkalomnak a 
végére az ifisek képesek 
lesznek az érzelmeik hát-
terében rejlő okok felis-
merésére.

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ 
FOGLALKOZÁS
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Vedd ki a kockát a zsákból, és vegyél magadhoz egy pohár vizet. Mondd el, hogy 
a pohárban víz van, majd emeld fel a poharat, és vidd a zsák szája fölé, mintha 
arra készülnél, hogy beleöntsd a zsákba. Megjegyzés: csak akkor öntsd bele té-
nylegesen, ha előtte gondoskodtál a padló védelméről.

Kérdezd meg:
• Ha beleönteném a vizet, mit látnátok és hallanátok? Mi történne a zsákkal?
• Mi okozná ezt?

Tedd el a zsákot és a poharat. 

Amit az imént bemutattam, nagyon jól példázza az ’ok-okozat’ összefüggését. 
Minden okozat mögött rejlik egy kiváltó ok. Ha elmész egy lerombolódott ház 
mellett, akkor tudni fogod, hogy valami történt azzal az épülettel. Valamiféle 
szélvihar tombolt, nekiment egy buldózer (többször persze), esetleg valakik ott 
tartották meg az ifijüket. Egyszóval valamiféle pusztító erő okozta ezt a rombo-
lást. Az OKOZAT a lerombolt ház, és mögötte rejlik egy OK, egy pusztító erő.

A mi életünkben is vannak ilyen ok-okozati összefüggések. Ezek között szerepel-
nek az emberi érzelmek, érzelmi reakciók is. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy 
milyen okok rejtőzhetnek az érzelmeink mögött.

Történések – Kapcsolatok – Kudarcok 
(TKK)
Rajzold fel a táblára a pulyka-diagrammot. De most ne függőleges, hanem víz-
szintes irányban. (Lásd az ábra).

Biztos vagyok benne, hogy emlékeztek erre a hurukkoló barátunkra. Mostanában 
itt már a vízcsapból is ő folyik ki. Emlékszünk még a kulcsszavakra, ugye? G 
jelenti a GONDOLKODÁSt. (Írd be ezt a szót a diagramm törzsébe.) Először 
mindig azon kell elgondolkodnunk, hogy mit is érzünk. A múlt héten azzal          
foglalkoztunk, hogyan tudjuk meghatározni milyen érzéseink vannak a nehéz 
időkben. Ezután szükségünk van az M betűre, azaz MEGÉRTÉSre. (Írd be ezt 
a szót a pulyka farktollai fölé.) Most nem arra a megértésre gondolok, amikor 
Juliska elsírja bánatát a vele együtt érző Jancsika vállán, hanem arra a megértési 
folyamatra, amikor megértjük, hogy mi váltotta ki az érzéseinket. Ez a megértés 
utána mit is eredményez? Így van, REAGÁLÁSt. Valamit lépünk a felismerésünk 
fényében. (Írd be ezt a szót a pulyka fejéhez.)

Ma a MEGÉRTÉS fázisával szeretnék foglalkozni kicsit részletesebben, mint azt 
korábban tettük. Vagyis arról fogunk beszélgetni, hogy különböző érzelmi reak-
ciókat (okozatokat) milyen okok váltanak ki belőlünk.

BESZÉLGETÉS
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Optimális esetben ennek az alkalomnak a végére képesek lesztek az érzelmeitek 
hátterében rejlő okok felismerésére. Lehet, hogy ezt már eddig is tudatosan gya-
koroltátok az életetekben, de lehet, hogy még nem, vagy nem tudatosan.

Nézzük meg pulyka urat ismét. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e arra, hogy az 
érzéseket kiváltó okok, amiket hamarosan felírunk majd, előrébb vannak, mint a 
nyomukban kialakuló érzések. És mind az okok, mind az érzések megelőzik az 
általuk előidézett reakciók. Ez azért van így, mert a valóságban is előbb fel kell 
ismernünk az érzéseinket, és meg kell értenünk mi váltotta ki azokat belőlünk, 
mielőtt helyesen tudnánk reagálni az érzelmeinkre. Kivéve ugye, ha valaki Gim-
li életfilozófiáját vallja, és előbb üt inkább, csak utána kérdez. Persze így nem 
valószínű, hogy helyesen fog reagálni az érzéseire. Sőt.

Érzelmeink mögött három alapvető ok rejlik. (Írd fel a farktollakhoz a TKK 
rövidítést. A betűket egymás alá írd.) Ez most nem egy új focicsapat neve, hanem 
a három alapvető ok, vagy ok-csoport rövidítése. Nézzük meg az elő betűt. „T”, 
azaz TÖRTÉNÉSek vagy események. Valami, ami velünk történik vagy körül-
öttünk történik, vagy olyan valakivel, valamivel történik, aki vagy ami számít 
nekünk. Ez a történés érzelmeket vált ki belőlünk. Lássunk néhány példát ezekre: 
egy buli, kirepedt nadrág, rejtélyes hang / zaj az éjszakában, vihar, világméretű 
események, stb. A végtelenségig folytathatnánk. A körülöttünk zajló különböző 
tevékenységek, történések, események hatással vannak az érzéseinkre. A múlt hé-
ten elmondtam nektek egy olyan történetet, amelyben Jézus mérges volt, és kiűzte 
a Templomból a kereskedőket az ügyfeleikkel együtt. Jézust a körülötte történő 
tevékenységek dühítették fel.

Az első „K” a KAPCSOLATOKat rövidíti ezen az ábrán, és az életünkben lévő 
emberekre utal. Amikor különböző személyekkel problémáink akadnak, azt bizo-
ny megérezzük belül. Ezek az emberi kapcsolatok magukban foglalják a szülein-
ket, a tesóinkat, barátainkat, barátunkat vagy barátnőnket, tanárainkat, lelkészein-
ket, szomszédainkat és még az ellenségeinket is. Láthatjuk máris, hogy ez a „K” 
betű sokféle érzelmet válthat ki belőlünk. A Biblia beszámol egy olyan alkalom-
ról, amikor Jézus ránézett Jeruzsálemre, és sírt. Jézus szomorú volt, mert szerette 
azokat az embereket, és azt a várost, és szerette volna hogy higgyenek Őbenne és 
így örök életük legyen.

A második „K” a KUDARCOK rövidítéseként szerepel itt. Amikor csak  veszítünk 
valamiben vagy valamit képtelenek vagyunk megtenni, pedig meg kellene, ak-
kor a legkülönfélébb érzelmek törnek fel bennünk. Lehet, hogy zavarba jövünk, 
mérgesek vagy szomorúak leszünk, vagy félni kezdünk. Az is lehet, hogy ezek az 
érzések nem is várnak bennünk a kudarc bekövetkeztéig, elég nekik ha csak úgy 
látjuk egy adott helyzetben kudarcot fogunk vallani. A Biblia beszámol egy másik 
olyan helyzetről is, amikor Jézus sírt. Egy jó barátja, Lázár, meghalt, és Jézus sírt, 
amikor ott állt Lázár sírja előtt. Jézus nem azért sírt, mert Lázár meghalt. (Hiszen 
a történetben percekkel a sírást követően feltámasztotta Lázárt.) Jézus azoknak az 
embereknek a kudarca miatt sírt, akik azért gyűltek a sír köré, mert Ő ott volt, és 
várták, hogy tesz majd valamit. De nem hitték el azt, hogy van hatalma Jézusnak 
feltámasztani egy halottat. Jézus az ő hitetlenségük miatt sírt.

Vegyél elő a betűkockák közül hármat (TKK), és az ábrának megfelelően helyezd 
őket egymásra a csoport minden tagja számára jól látható helyen.

Amikor megpróbáljátok megérteni az érzéseiteket és azt, hogy mi váltotta ki azo-
kat, gondoljatok erre a rövidítésre.
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Hogy éreznéd magad, ha …?
Ossz mindenkinek papírt és ceruzát. Közben fordítsd meg a tábládat, hogy ne 
láthassák rajta az ábrát. Kérd meg őket, hogy rajzolják fel maguknak a pulyka-
diagrammot. Írják bele a különböző részek kezdőbetűjét is, de úgy, hogy marad-
jon még helyük benne szavak beírására is. Majd az ábra alá írjanak fel 5 számot 
egymás alá. Mondd el nekik, hogy 5 szituációt fogsz nekik felolvasni. Mindegyik 
elhangzott már az előző alkalmon, ezért ismerősek lesznek Az a feladatuk, hogy 
az első négy történet elhangzásakor a történetet jelző sorszám mellé írják le, hogy 
abban a helyzetben ők hogyan éreznék magukat, majd írják le annak az ok-cso-
portnak a kezdőbetűjét, amelybe szerintük az érzéseket kiváltó ok sorolható (T, 
1K vagy 2K). Végül az utolsó szituációt úgy hallgassák, hogy közben töltsék ki 
a pulyka-diagrammot. (Ha nem hagytak elég helyet a kulcsszavak kezdőbetűinek 
beírásakor, akkor az utolsó sorszám melletti / alatti részen dolgozzanak.)

• Az 500 darabos kirakód utolsó darabját készülsz a helyére illeszteni, amikor 
bejön a kutyád és farkcsóválásával szétszórja a kirakódarabokat a padlón.

• Egyedül ülsz a menzán (a barátaid már korábban elmentek). Ekkor odalép 
hozzád az a srác (vagy lány), akivel annyira szeretnél megismerkedni, hogy majd 
belehalsz, és megkérdezi, hogy leülhet-e az asztalodhoz.

• Ahogy a zárható suliszekrényed felé sétálsz, észreveszed, hogy az szekrény ajtaja 
kis résre nyitva van. Amikor odaérsz, látod, hogy ellopták a vadi új dzsekidet.

• Az éjszaka telefoncsörgésre riadsz fel. Téged keresnek. Egy ismerősöd az, és 
arról értesít, hogy a legjobb barátod(vagy barátnőd) autóbalesetben életét vesz-
tette.

• A plafonon vagy. Mindenki és minden az idegeidre megy. Váratlanul ráébredsz 
arra, hogy ez fontos jel, amit nem kéne figyelmen kívül hagyni. Gondold végig, 
hogy mit is érzel. Írd be az ábrába az érzéseidet. Azután gondolkozz azon, hogy 
mi válthatta ki belőled ezeket az érzéseket. Sok lehetőség van – például hama-
rosan bizi osztás lesz; éppen most vettek be a suli kosárcsapatába; az elmúlt héten 
közölték veled a szüleid, hogy elválnak; vasárnap segítened kell az Istentisztelet 
lebonyolításában; stb. Ezek csak ötletadó példák. A lapra olyan okokat írj, ame-
lyeket te gondolsz.

A végén hangozzanak el a kérdésekre írt válaszok (használj önkénteseket). 

Zsoltárok
Röviden idézd fel az útravaló célját, és jelenlegi sorozatod témáját. (A Biblia ver-
seit és dalait olvassátok, amelyeket Dávid, Izrael legnagyobb királya írt. Ezekben 
a zsoltárokban Dávid őszintén elmondja Istennek legmélyebb érzéseit.)

„Három hete az 55. zsoltárban Dávid szomorúságáról és csalódottságáról írt, az 
59. zsoltárban a félelmeit fogalmazta meg, és a múlt héten olvasott 34. zsoltárban 
pedig azt nézhettük meg, hogyan beszélt Dávid Istenhez akkor, amikor nagyon 
fájt a szíve. Mindegyik zsoltárban láthattuk, hogy Dávid olyan ember volt, aki 
tudta, hogy mit érez, és tisztában volt azzal, hogy milyen okokból kifolyólag 
érzett úgy.”

ELMÉLYÜLÉS

ÚTRAVALÓ 
TANÍTÁS
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Ma az 52. zsoltárból szeretnék néhány részletet felolvasni nektek. Hallgassátok 
figyelmesen, amit olvasok és próbáljátok megtalálni a sorok mögött Dávid érzé-
seit:

„Mit dicsekszel gonoszságoddal,
te nagy hős?

Hiszen Isten szeretete mindig
megmarad!

Romlásomra törsz, te cselszövő!
Nyelved olyan, mint az éles borotva.

A rosszat szereted, nem a jót,
a hazugságot, nem az igaz beszédet.

Szeretsz bántó szavakat mondani,
álnok a nyelved.

Össze is tör téged az Isten végleg,
megragad, kiránt sátradból,

kitép gyökerestül az élők földjéből.
Látják ezt az igazak és félnek,

rajta meg nevetni fognak.
Ez az az ember – mondják -,

akinek nem kellett Isten oltalma,
hanem nagy gazdagságában bízott,

és a megrontásban volt erős.”
(3.-9. versek)

Szerintetek Dávidot milyen érzések borították el, amikor ezeket a szavakat írta?
Tarts egy kis szünetet, hogy tudjanak válaszolni néhányan.

HARAG
Elmondom, hogy mi dühítette fel ennyire ekkor Dávidot. Dávid egyik ellensége, 
Dóég, 85 papot és azok családját megölte. Dávid tiltakozásképpen írta meg ezt a 
zsoltárt, és azért, hogy kifejezze amit érzett a mészárlás kapcsán.

Dávid így zárja ezt a zsoltárát:

„De én olyan vagyok,
mint a viruló olajfa,

Isten házában lehetek,
bízom Isten szeretetében

most és mindenkor.
Hálát adok neked mindenkor,

mert te munkálkodsz.
Nevedben reménykedem,
mert jó vagy híveidhez.”

(10.-11. versek)

Még leghevesebb dühében is tudta Dávid, hogy Istenben megbízhat. Ahogy Isten 
gondot visel őrá, ugyanúgy gondot visel arra is, hogy megbüntesse azokat, akik 
nem helyesen cselekednek. Ezen a héten ismét szeretném hangsúlyozni, hogy 
Istennek BÁRMIRŐL beszélhetünk, és Vele MINDEN érzésünket megoszthatjuk. 
Elmondhatjuk Neki őszintén, hogy mit érzünk, és azt is, hogy miért érzünk úgy. 
Ti őszinték vagytok Istennel, amikor beszélgettek Vele, azaz, amikor imádkoz-
tok? Mondjátok el Neki azt, mai valójában bennetek van. Ez a mai útravaló.
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Szánkózás
Az alkalom elején kiállított csapatokat használd ennek a játéknak a lejátszásához. 
Egy csapat üljön egy sarokba. Elmondhatod nekik, hogy a kinti időjárástól 
függetlenül bent szánkózni fognak.

A játék menete: Jeladásra minden csapat első embere átszánkózik a csapata te-
remsarkából a szemben lévő sarokba, és vissza. (Közben „ülő” helyzetben kell 
magát tartania.) Amikor visszaérkezik a csapatához, a következő csapattag kapc-
solódik hozzá, méghozzá úgy, hogy a lábait ez első ember lábai fölé helyezi. Most 
már kettőjüknek kell oda-vissza szánkázniuk a termen, végig összekapcsolódva. 
Visszaérkezésük után a harmadik csapattag kapcsolódik hozzájuk, és már hármas 
szánkóláncot alkotva szánkázhatnak oda- és vissza. Az összekapcsolódás maxi-
mum 5 főig folytatódjon. Az a győztes csapat, amelyik 5 fős szánkólánca elsőnek 
szánkázik vissza a szemben lévő sarokból.

BEFEJEZŐ
JÁTÉK
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Éretté válás / 1. rész
Egy újfajta elkötelezettség

Hajlandó vagy követni valakit?
Oszd a jelenlévőket két csoportra! Jelölj ki mindegyik csoportban egy vezetőt! 
Az egyik vezetőt kérd meg arra, hogy legyen nagyon szögletes, és főnökösködő 
– olyan vezető, aki nem tudja megnyerni a rábízott csoport bizalmát! A másik 
vezetőtől azt kérd, hogy legyen szeretetteljes, megértő vezető, akinek a kisug-
árzása azt mutatja, hogy meg lehet benne bízni! (Ezeket az utasításokat úgy 
mondd el a két kijelölt vezetőnek, hogy félrehívod őket!) A csapatoknak mondd 
meg, hogy van az épületben (vagy helyiségben) valamiféle kincs, amit meg kell 
találniuk! De a csapattagoknak csak azt szabad megtenniük, amire utasítást kap-
nak a vezetőjüktől! Adj a vezetőknek egy-egy papírlapot, amin három megoldási 
kulcs van felírva! Az első csapat vezetőjének figyelmen kívűl kell hagynia mind-
azt, ami a lapon szerepel. A második csapat vezetőjének pedig meg kell osztania 
a lapon feltüntetett információt minden csapattagjával. Miután előkerül a kincs, 
vitassátok meg a következő kérdéseket!

 • Milyen érzéseket váltott ki belőled ez a játék?
 • Hogyan éreztél a vezetőddel kapcsolatban?
 • Követni akartad a vezetődet a játék alatt? Miért  vagy miért nem?

Ha túl kevesen vagytok az ifin ahhoz, hogy két csapatot lehessen létrehozni, ak-
kor válasz ki két vezetőt, és az egész csoport dolgozzon mind a kétféle vezetővel; 
először az egyikkel, majd a játék folytatásaként a másikkal!

Repülőszerencsétlenség
A repülőgépetek lezuhant a sivatagban. Öt túlélő van. Mindannyiótoknak össze 
kell fognotok, és el kell köteleznetek magatokat egy feladat elvégzése és egy 
vezető követése mellett!

Adj minden csapattagnak egy „túlélési kártyát”! Ezen a kártyán van leírva a karak-
tere és a személyisége. (Ezeket a lapokat előre készítsd el az alább olvasható infor-
mációk felhasználásával!) Adj időt az ifiseknek, hogy elolvashassák a szerepüket, 
és hogy elmondhassák ők miért vagy miért nem lennének alkalmasak a vezető 
szerepére! Ezután bocsássátok szavazásra a dolgot. Mindenki írásban szavazzon 
arról, hogy kit szeretne vezetőjének ebben a helyzetben. (Lehetséges, hogy még 
további szereplőket is ki kell találnod, ha nagyobb létszámú csoporttal dolgoztok, 
vagy azok, akiknek nem jutott kártya lehetnek átlagos polgárok.)

Pávakakas tábornok: 
A légierő nyugalmazott tábornoka. A második világháborúban vadászrepülőgép 
parancsnok volt, hősiességéért kitüntetésben részesítették. Legénységének két 
emberét mentette meg. Olyan ember, aki felemelkedését önmagának köszönheti. 
Erős, hajthatalan, „mindig nekem van igazam” típusú vezető. Kiegyensúlyozott.

 TOP 11
CÉLKITŰZÉS:
Segíteni a diákokat abban, 
hogy felismerjék, ha Isten 
mellett elkötelezik magu-
kat, engedelmességgel tar-
toznak neki.

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ 
FOGLALKOZÁS
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L’oreal Virág: 
A Hunnia Filmstúdió munkatársa már öt éve. A szövegszerkesztői csoportban dol-
gozik. Odaszánt, könnyű vele kijönni, jó a humorérzéke. Negyedik legjobb ered-
ménnyel diplomázott a Passzátszél Karrier Akadémián. Ő szervezi a cég évenként 
megrendezésre kerülő piknikjét. 

Mezőgazdász János: 
Cukorrépa termelő a Dél-Alföldön. Éppen most utazik vissza az EU központból, 
ahol azért járt, hogy szót emeljen a magyar gazdálkodók érdekében. Erős, szor-
galmas, individualista. A szívén viseli a gazdálkodók megélhetési gondjait. Em-
beri kapcsolataira az őszinteség jellemző.

Megfontolt Erzsébet: 
Egy Bibliaiskolában (főiskola) a nők dékánja. Lelkigondozás szakon szerzett    
egyetemi diplomát. Nyaranta ő szervezi a főiskola túlélő táborát. A nehéz hely-
zeteket jól és eredményesen tudja kezelni.

Bors Sámuel: 
Saját vállalkozást indított, és azt egész láncolattá fejlesztette. (Több városban 
is nyitott irodát.) Az alkalmazottait magabiztosságra és bizalomra sarkallja. Az 
emberekkel szemben könyörületes. Nyitott az új ötletekre, de a maga ura. A tettek 
embere, nem ijed meg a saját árnyékától.

Miután megszületett a vezetőválasztás eredménye, kérj meg néhány csapattagot, 
hogy indokolja meg döntését! Milyen erények alapján döntött az adott személy 
mellett? (Hangsúlyozd, hogy itt most élet-halál kérdéséről van szó!)

Kérdések a beszélgetéshez
1. Miért kötelezik el magukat emberek valamilyen ügy mellett? Miért nem?
2. Definiáld az „elkötelezettség” szót!
3. Szerinted egy lelki/szellemi vezetőnek mik a nélkülözhetetlen vonásai?
4. Miért szükséges, hogy az emberek engedelmesekdjenek a vezetőiknek?
5. Kik azok a vezetők a te életedben, akiknek fontos, hogy engedelmeskedj?
6. Mikor könnyű engedelmesnek lenni?
7. Milyen szerepe van a szeretetnek az elkötelezettségben?
8. Nehéz a hosszútávú elkötelezettség? Miért vagy miért nem?
9. Te milyen dolgok (vagy személyek) mellett kötelezted el magad? Miért?
10. Volt már olyan az életedben, hogy megszegted vagy visszavontad az 
elkötelezettségedet? Miért?
11. Mi jön előbb elkötelezettség vagy engedelmesség?

Bibliatanulmányozás
Az elkötelezettség és engedelmesség hozzávalói

A szív (érzelmek + értelem) teljességéből fakad:
Róma 6:17 (szívből fakad)
Róma 12:1-2 (teljes odaszánás)
Máté 6:24 (nem lehet két urat szolgálni)
Példabeszédek 3:5-6 (teljes mértékben Istentől függeni)
Lukács 14:28 (a költségek felmérése)

Fenntartás nélküli készségesség:
Ézsaiás 1:19-20 (következmények)
Mikeás 6:6-8 (amit Isten kér tőlünk)
Márk 8:34 (vegyük fel a keresztünket)
Lukács 14:26 (kit szeretek az első helyen; 

KÉRDÉSEK A
BESZÉLGETÉSHEZ

BIBLIA-
TANULMÁNYOZÁS
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gyűlölni= Isten után a második helyen szeretni)
Máté 10:37-39 (az elsődleges szeretet)
Lukács 9:57-62 (vonakodó követő)

Szándékában kitartó:
Filippi 2:12 (mindig)
János 15:10 (megmaradni)
1Péter 1:14-15 (folyamatosan megújulni)

Hitből fakad:
Zsidók 11:6

Az engedelmesség eredményei – amit Isten fog értünk megtenni
Filippi 2:13 (munkálkodik bennünk)
János 14:27 (békességet ad)
2Krónikák 16:9a (támogat minket az erejével)
Filippi 1:6 ( befejezi elkezdett munkáját benned)
1János 4:19 (megtanít minket szeretni)
Zsoltárok 37:3-5 (áldás)
Máté 11:29 (megnyugvás)
Példabeszédek 3:5-6 (útmutatás)
János 14:26 (nekünk adja a Szentlelket, hogy tanítson minket)

Engedelmességgel kapcsolatos események és példabeszédek
Márk 4:1-20 (a magvető példázata)
Jób 1:1, 2:7-10 (Jób elkötelezettsége a nagy nehézségek ellenére)
Jónás 1 (mi történik, amikor engedetlen vagy)
Máté 21:28-32 (két fivér a szőlőben)
Dániel 3:8-30 (Dániel három izraelita barátja – elkötelezettség)

Idézetek és illusztrációk
1. Milyen képmutató dolog azt állítani magunkról, hogy tanítványok vagyunk, és 
közben engedetlennek lenni. Amikor valaki engedetlen, akkor éppen nem tanít-
ványként viselkedik. Hiszen a Biblia teljes mértékű engedelmességet kér; Isten 
Igéje és Jézus Krisztus iránti engedelmesség a tanítványság szükséges előfeltétele. 
(J. D. Pentecost: A tanítványság megélése)

2. A tanítványnak nem adatott meg a vitatkozás előjoga; a mester által adott 
parancsokat teljesíteni kell. Nem a tanítvány felelőssége, hogy meghatározza a 
vezetés irányát. Ez annak a joga és felelőssége, aki a tanítvány mestere. 
(J. D. Pentecost: A tanítványság megélése)

3. A mi (a sátán és démonai) ügyünk soha nem kerül fenyegetőbb veszélybe, mint 
amikor egy ember már nem szeretné, mégis megcselekszi Ellenségünk (Isten) 
akaratát, amikor ez az ember körülnéz a világon, és úgy látja, hogy számára min-
den nyomvonal szertefoszlott, azt kérdezi, hogy miért lett visszautasítva, és mégis 
engedelmeskedik.
(C. S. Lewis: Csűr-csavar levelei)

4. Az első századi keresztényeknek sok üldöztetésben volt részük hitük miatt. E 
szenvedések egyik példája a karthágói Perpetua és Felicitas mártírhalála. Per-
petua nemesi családól, Felicitas viszont rabszolgasorból származott. Perpetua 
22 éves, férjezett asszony volt, egy gyermek édesanyja. Az édesapja már koros 
nemesember. Amikor keresztény hitre tért, minden lehetséges módon megpróbál-
ták eltéríteni Krisztustól, annak érdekében, hogy elkerülje a keresztény hitért ak-
koriban járó kivégzést. A férje könyörgött neki, hogy adja fel kereszténységét férje 
és gyermeke kedvéért. Az édesapja így rimánkodott neki: „Az ősz hajamért és a 

IDÉZETEK ÉS 
ILLUSZTRÁCIÓK
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családodért sem vagy hajladnó feladni ezt a hitet?” Amikor a bírák elé vezették, 
a bíró ezt mondta neki: „Nézz koros apádra. Nem vagy hajlandó elfordulni ennek 
a hitnek az útjától?” „Mi lesz így a gyermekeddel?” De rendíthetetlen maradt 
Krisztus iránti hűségében. A haláluk napján három keresztényt küldtek az aréná-
ba. Mind a hárman prédikáltak a nézőközönségnek „Krisztus feltámadt! Krisztus 
él!” Leopárdokat, medvéket és vaddisznókat uszítottak árjuk, és azok hamarosan 
halálra sebezték őket. Ezután Perpetuát és Felicitas-t kiszolgáltatták egy vad 
bika dühének. Amikor megsebesültek, akkor a feltüzelt közönség kérésére a kor-
mányzó egy kivégzőt küldött az arénába, aki karddal vetett véget szenvedésüknek. 
Sok éven át, mártírhaláluk évfordulóján hithű keresztények tömege gyűlt össze 
Karthágóban. Ezeknek az asszonyoknak Krisztushoz való hűségük dicsőséget 
szerzett annak a kornak is, amelyben szenvedtek és meghaltak. Cselekedetük an-
nak a hitnek a tanúbizonysága, amely legyőzte ezt a világot. Elhordozták kereszt-
jüket. (G.E. Thomas: Jézus és tanítványság)

5. Hiszem, hogy vágyakozásunk egész egyszerűen Isten eredeti tervének az ered-
ménye. A saját képmására alkotott minket. Úgy alkotott meg minket, hogy képesek 
legyünk a legnagyobb fokú élvezet befogadására. Képessé tett minket arra, hogy 
élvezzük őt! Ennél nincs nagyobb élvezet. Mert Istennél senki sem nagyobb. 
(Eugenia Price: Már korán keresni foglak)

6. Jézus semmi olyat nem kér tőlünk, amihez ne adna erőt. Parancsa soha nem az 
élet pusztítását keresi, hanem felnevelést, erősítést és gyógyulást. 
(Dietrich Bonhoeffer, A tanítványság ára)

7. Vannak, akiknek Isten iránti elkötelezettségük és engedelmességük olyan, 
mint annak az embernek a háza, aki homokra építette azt. Amikor jött a vihar és 
nekifeszült a háznak, az nem tudott ellenállni a nyomásnak, összeomlott és telje-
sen elpusztult. Ha valaki sekélyes elkötelezettségre építi engedelmességét, akkor 
az engedelmességéből fakadó tettek nagyságától függetlenül az elkötelezettségét 
megtámadó viharok megérkezésekor az engedelmesség önzetlen cselekedetei 
össze fognak omlani, és az illető remény nélkül marad. (Máté 7:24-27. alapján)

Témához kapcsolódó gondolatok
Istennel való kapcsolatod hasonlítható a házassághoz. A férj és a feleség magát 
100 százalékosan átadja a másiknak, és teljes mértékben szem előtt tartja a másik 
kívánságait és érdekét. Amikor valóban 100 százalékot adnak magukból, kev-
esebb a köztük lezajló csata, és szívvel-lélekkel arra törekszenek, hogy a másik-
kal összhangban legyenek. Ez szeretetből fakad.

Amikor odaszánod magad Istennek, Ő 100 százalákosan neked adja Magát (Efézus 
5:25.), és a javadat tartja szem előtt. Nem lenne tisztességtelen, ha mi magunkat 
csak félig-meddig adnánk Neki cserébe? Az a keresztény, aki teljes mértékben 
átadja magát Istennek, meg fogja tapasztalni, hogy sokkal gyümölcsözőbb, ha 
mindenek előtt Isten országát (Isten legjobb tervét) keresi.

Valakinek engedelmeskedni, azaz saját akartodat valaki másénak alárendelni nem 
mindig könnyű. Ehhez teljes mértékben biztosnak kell lenned Isten irántad való 
szeretetében, és abban, hogy aminek a megtételére kér, az a javadat szolgálja. 
Isten még az engedelmeskedésedben is segít azáltal, hogy az Iránta való enge-
delmesség utáni sóvárgást is a szívedbe adja, majd segít az engedelmes lépések 
megtételében is. (Filippi 2:13)

Jézus Krisztus iránti elkötelezettséged nem egy egyszeri alkalom, hanem napi 
önátadást jelent. Naponta oda kell magad szánni arra, hogy Isten iránti engedelm-
ességben fogsz cselekedni. Isten teljes lényedet és életedet kéri, de cserébe Ő is 
teljes egészében neked adja Magát. (Filippi 2:5-11)

ELMÉLYÜLÉS

Efézus 5:25

Filippi 2:13
Filippi 2:5-11



58

Engedelmességi teszt
Lent négy engedelmességgel kapcsolatos pontot találsz. Osztályozd magadat 1-
től 10-ig a skálán, annak megfelelően, hogy szerinted hol tartasz ezeken a terül-
eteke

Engedelmes vagyok Istennek teljes szívemmel.
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

Ellenállás nélkül engedelmeskedem Istennek.
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

Engedelmességem állandó.
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

Engedelmességem Istenben való hitemből fakad.
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

Most menj vissza a lista elejére, és válaszd ki azt a területet, amelyikben a leg-
gyengébb vagy!

 1. Miért érzed úgy, hogy ezen a területen gyenge vagy?
 2. Mit tehetnél annak érdekében, hogy fejlődj ezen a területen?”

Elkötelezettségi munkalap
Válassz ki az itt felsorolt területek közül egyet vagy többet! Olyan területeket 
válassz, amelyeken valamilyen elkötelezettséget vállaltál! Írd le, hogy mi-
lyen kötelezettséget vállaltál az adott személlyel vagy dologgal kapcsolatban! 
Írd le, hogy mit szeretnél tenni annak érdekében, hogy eleget tegyél ennek az 
elkötelezettségednek! Imádkozz naponta azért, hogy Isten segítsen neked kivi-
telezni ezeket a célkitűzéseket!

Ki felé kötelezem el 
magam?

Mi az, amire elkötelezem 
magam?

Hogyan fogom 
megvalósítani?

Isten
A családom
A legjobb barátom
Iskola / tanulás
Egyéb:

Jövő héten beszámolhatunk egymásnak, hogy melyikünk hogyan haladt a 
célkitűzéseiben.

A TANULTAK
ALKALMAZÁSA

Készítsd el ezt az
összegző lapot annyi 
példányban, ahány fiatal 
várható

Készítsd el ezt a táblázatot 
annyi példányban, ahány 
fiatal várható
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Éretté válás / 2. rész
Jézussal futok?

Agyag szobor
Adj minden ifisnek egy porció agyagot (lehet gyurma vagy só-liszt gyurma is)! 
Mondd meg nekik, hogy kezdjenek el valamit alkotni! Ez bármi lehet. Hagyd 
őket 3-5 percen át dolgozni, majd mondd meg nekik, hogy az alkotásukat adják 
át bal szomszédjuknak! Az új tulajdonos tekintse az imént megkapott alkotást a 
sajátjának, és tegyen vele azt, amit csak jónak lát. (Lerombolhatják, átalakíthatják, 
adhatnak hozzá. Bármit tehetnek vele.) Amikor a második tulajdonosok készen 
vannak, adják vissza az alkotásokat az első tulajdonosoknak. 
Ezután vitassátok meg a következő kérdéseket!

• Nehéz volt átadni az alkotásodat a bal szomszédodnak? Miért vagy miért nem?
• Mit éreztél, amikor visszakaptad az alkotásodat?
• Hogyan érezted volna magad, ha tudtad volna, hogy a bal szomszédod egy „Mi-
chaelangelo”, aki csak fejleszthette volna eredeti alkotásodat?
• Hasonlítsuk össze mindezt azzal, hogy Isten tulajdona vagyunk, és Ő formál 
minket!

A bizalom megtanulása
Adj minden ifisnek 6 kártyalapot! A lapokon a következő kategóriák (területek) 
legyenek felsorolva, egyesével:

CSALÁD
VAGYON, ANYAGI JAVAK

ISKOLA / TANULTSÁG
SZERELEM / HÁZASSÁG

BARÁTOK
JÖVŐ

Ennek a feladatnak az a célja, hogy segítse az ifiseket abban, hogy egyesével 
rábízzák éleüknek ezeket a területeit Istenre. Célkitűzés továbbá, hogy felfedez-
zék mely területet a legnehezebb átadniuk (ez a kártyalap marad utolsóként a 
kezükben). 

A következő szituációk elmondása után mindig le kell dobniuk egy kártyalapot a 
földre vagy az asztalra:

1. Kereszténnyé lettél. Add át az életed egyik területét Teremtődnek!

2. Épp az imént hallgattál meg egy nagyon erőteljes prédikációt. Add át Istennek 
az életed egy újabb területét!

3. Nagyon jó csendességed volt. Adj át a Mindenhatónak egy újabb területet!

TOP 12
CÉLKITŰZÉS:
Segíteni a fiatalokat annak 
felismerésében, hogy Isten 
uralma és érdeklődése az 
életük minden területére 
kiterjed.

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ
FOGLALKOZÁS
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4. Most jöttél haza egy gyülekezeti hétvégéről. Adj át még egy területet az Úr-
nak!

5. Végigolvastad az egész Bibliát. Ezen keresztül meggyőződtél arról, hogy még 
egy területet át kell adnod a Fennségesnek.

Adj lehetőséget arra, hogy az ifisek megoszthassák, hogy melyik terület maradt a 
kezükben! Vitassátok meg, hogy miért azt a területet volt a legnehezebb átadni!

Jelentőségteljes dolgok szimbólumai
Kérd meg az ifiseidet, hogy keressenek maguknál egy olyan tárgyat, amely szim-
bolizálhatja az életük egy számukra fontos területét vagy dolgát! Menj körbe a 
fiatalok között, és kérdezz meg mindenkit, hogy milyen tárgyat választott, miért, 
és az mit jelent neki! Kérdezd meg, hogy hajlandóak lennének-e feladni ezt a 
tárgyat (az életük általa jelképezett területét vagy dolgát) valamiért! Mi lenne 
az a valami? Miért lennének hajlandóak feladni vagy éppen miért nem? (Ezt a 
beszélgetést és megosztást mindannyian közösen is megtehetitek. Ekkor azonban 
valószínűleg nem minden ifis szeretne majd nyilatkozni a többiek előtt.)

Kérdések a beszélgetéshez
1. Van-e joga Istennek bármilyen kéréssel vagy követeléssel előállnia az életünk 
különböző területeit illetően? Miért vagy miért nem?
2. Mit jelent az életünk különböző területeit átadni Istennek? (Az adott területek 
fölött való döntések, rendelkezések jogát?)
3. Ez megnyírbálja-e a szabadságunkat?
4. Hiszed-e azt, hogy Istent érdeklik életed egyes területei (megjelenés, különórák, 
hobbik, barátok, stb.)? Ha igen, milyen módon, milyen értelemben?
5. Hogyan adhatod Istennek az életed egy részét?
6. Nehéz Istenre bízni olyan dologkat, amelyek számodra fontosak?
7. Miért bizonytalanodunk gyakran ha arról van szó, hogy életünknek egy részét 
Istenre kellen bíznunk?
8. Amikor valamit Istennek átadsz, akkor elveszíted azt? Magyarázd meg!
9. Amikor Istennek átengedjük az életünk felett való uralmat, ad valamit 
cserébe?
10. Kényszerít-e valaha is Isten arra, hogy bármit átadj Neki? Miért vagy miért 
nem?

Bibliatanulmányozás
IGESZAKASZOK:

Lukács 12:22-34 Ha Istennek gondja van a növényekre, állatokra, 
   mennyivel inkább  ránk is
Máté 6:25-34  Isten tudja hogyan adjon jó ajándékokat
Filippi 4:19  Isten be fogja tölteni minden szükségünket
1Péter 5:7  Isten törődik azokkal a dolgokkal, amik 
   fontosak nekünk
Zsoltárok 1:3  Isten szeretne minket megáldani
Márk 12:30  Isten a teljes életünket szeretné
Lukács 14:33  Mindenről le kell mondani
Filippi 3:7-8  Isten ismerete páratlan értékkel bír
Máté 4:18-22  A tanítványok elhívása
5 Mózes 30:15-20 Isten ismerteti velünk az igazságot, ami választás elé 
   állít; választhatjuk az életet vagy a halált
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ESEMÉNYEK/PÉLDÁZATOK:

Lukács 12:13-21  A bolond gazdag példázata: egy ember, aki nem adta az 
   életét Istennek.
Lukács 7:1-10  A százados megértette, hogy mit jelent az élet egy 
   területét átadni Istennek.
Máté 19:16-30  A gazdag ifjú története.

Isten gyámsága
Vitasd meg a következő kérdéseket a csoporttal!
• Gondolj arra a személyre, aki a legközelebb áll hozzád!
• Miért döntöttél úgy, hogy ehhez a személyhez közel kerülsz?
• Mit tettél annak érdekében, hogy ez a kapcsolat értékes legyen?
• Hogyan fejezed ki e felé a személy felé a szeretetedet és a törődésedet?
• Hogyan éreznéd magad, ha ez a személy eltűnne az életedből? Miért?

Most menjünk vissza a kérdések elejére, de úgy, hogy most nézd a kérdéseket 
úgy, mintha te lennél Isten, és nézd a magad személyét, mintha az lenne, akit Isten 
a hozzá legközelebb állónak nevez meg! Most ebből a nézőpontból válaszold 
meg a kérdéseket!

Most nézzük meg a következő részeket a Bibliából, és vitassuk meg, hogy mikép-
pen vonatkoznak ezek arra, hogy keresztény életünk felett Istennek teljhatalma 
van!

Zsoltárok 8:5-9  Kevéssel tett Isten minket kisebbé Magánál.
Ézsiás 43:7  Isten alkotott minket.
János 3:16  Isten annyira szeretett, hogy adott.
2Péter 3:9  Isten nem kívánja, hogy bárki elvesszen.
Zsoltárok 31:20-21 Elrejt és megőriz minket.
Efézus 1:4-5 Már a világ teremtése előtt kiválasztott minket magának.
Judás 24   Képes minket megőrízni a botlástól.

Illusztrációk és idézetek
1. Isten nem fukar. Semmi jót sem fog tőled visszatartani. Sok mindent használ-
hatsz majd az övéből a saját kívánságaidnak megfelelően, de azt akarja, hogy 
előbb kérd az engedélyét, és csak utána használd. Mennyivel jobb kérni az Urat, 
hogy adja meg neked azt, amit szeretnél. (J.Dwight Pentecost, A tanítványásg 
megélése)

2. Tegyük fel, hogy egy kisgyerek elrontotta az egyik játékát. Odaviszi az édes-
apjához, mondva, hogy ő maga hiába próbálta rendbe hozni azt. Megkéri az 
apukáját, hogy javítsa meg. Az édesapa elveszi a játékot, és elkezdi megjavítani. 
Nyílvánvaló, hogy az apa akkor tud a leggyorsabban és leghatékonyabban dol-
gozni, ha a gyermek nem piszkál bele a munkába, hanem csak csendesen ül és nézi 
a műveletet, vagy akár elmegy mással játszani. Semmi kétség, hogy ezen a módon 
a játékot az apa sikeresen rendbe tudja hozni. De mit tesz az ilyen helyzetben Isten 
legtöbb gyermeke? Sokszor ott lábatlankodunk, és a legidétlenebb tanácsokkal 
látjuk el a szereléssel foglalatoskodó Atyát. Van, amikor türelmetlenekké válunk, 
és megpróbálunk besegíteni, így a kezünk útban lesz a Javítónak, akadályozzuk 
a munkáját. Végül kétségbeesésünkben még az is lehet, hogy megragadjuk a já-
tékot, és kirántjuk az Atya kezéből, mondva, hogy igazából nem is tételeztük fel 
Róla, hogy meg tudná javítani, de azért adtunk Neki egy esélyt, amit most végleg 
elpuskázott. (Catherine Marshall, Magunkon túl)
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3. Ha engedelmeskedünk a tanítványágra hívásnak, hova fog az minket elvezetni? 
Milyen döntéseket és útelágazásokat fog ez magával vonni? Ha meg akarjuk ta-
lálni a választ ezekre a kérdésekre, oda kell mennünk Hozzá, mert csak Ő tudja a 
válaszokat. Csakis Jézus Krisztus, Aki arra hív minket, hogy kövessük Őt, ismeri 
az utazás végét. De tudhatjuk, hogy ez az utazás a mérhetetlen kegyelem útján 
vezet. A tanítványság örömöt jelent. (Bonhoeffer, A tanítványság ára)

4. A hit útja Jézus hívása iránti engedelmességen vezet át. Ha nem konkrét lépés 
megtételét kéri tőlünk, akkor az elhívás megfoghatatlan köddé válik, és ha az 
emberek azt gondolják, hogy követhetik Jézust a konkrét lépés megtétele nélkül, 
akkor becsapják magukat, akárcsak a fanatikusok. (Bonhoeffer, A tanítványság 
ára)

5. Amikor vele járunk, a szabadság levegőjét lélegezhetjük be. Érezhetjük a meg-
könnyebbülést, amint szertartási törvények elnyomó követeléséből kiszabadít az 
üdvösség útja. Ha elég sokáig maradunk az Ő jelenlétében, akkor megragad-
hatjuk annak a vidámságnak és örömnek egy részét, ami az életét jellemezte. 
(G. Ernest Thomas, Jézus és tanítványság)

6. Én és Isten egy világban laktunk, egy különlegesen elrendezett világban, ahol 
mindennek értelme volt. Körülöttem mindenütt a valós élet fájdalmas küzködése 
töltötte be a levegőt. De én mindezt nem láttam, mert folyton Istenen függött a 
tekintetem.

7. Küldj akárhova, csak gyere velem. Adj akármilyen felelősséget, csak erősíts 
meg. Vágj el bármilyen köteléket, kivéve azt, amelyik az életemet a Te akaratod-
hoz köti.

8. Az odaszánás azt jelenti, hogy átadok mindent, amit csak ismerek magamból 
mindannak, amit csak tudok Róla.

9. Egy ember, amikor meghalt végignézte a lábnyomait az élete útján. Arra lett 
figyelmes, hogy a hegyeken át, és más nehéz helyeken, ahol utazott, egy pár láb-
nyom maradt, de a lankákon és a lejtőkön két pár láb nyoma volt kivehető, mintha 
valaki szorosan mellette ment volna. Odaforult Krisztushoz, és ezt mondta: „Van 
valami, amit nem értek. Miért van az, hogy a lankákon és lejtőkön, ahol könnyű a 
járás mellettem lépkedtél, de a nehéz és rázós szakaszokon egyedül jártam?” Jé-
zus így válaszolt: „Igaz, hogy amikor könnyű volt az életed, melletted sétáltam, de 
amikor nehéz volt a járás, és egyenetlen az ösvény, észrevettem, hogy akkor volt 
rám a leginkább szükséged … és éppen ezért olyankor a vállaimon vittelek.”

Témához kapcsolódó gondolatok
Lehetséges, hogy a barátaid között volt olyan, aki hozzád futott legelőször a nagy 
hírrel, hogy eljegyezte magát valakivel. Te is izgatott lettél, és minden részletet 
tudni akartál. Gyakran a két ember házasságra lépésének izgalmát nem visszük 
át Istennel való kapcsolatunkra, pedig helyén való lenne ezt tennünk. Inkább ezt 
szoktuk mondni: „Ha van Teremtő Isten, aki mindezt megalkotta és fenntartja, ak-
kor biztosan erőmet és képességeimet meghaladó lenne, hogy megtaláljam Őt. És 
az Ő, valamint az én természetemből kifolyólag Neki kellene megtennie a kezdő 
lépést kettőnk kapcsolatában.

Az igazság az, hogy Isten megtette a kezdeményező lépést, amikor elküldte a 
Fiát a földre mint ember (és Isten egy személyben). Ezzel lehetővé tette, hogy 
mi emberek személyesen találkozhassunk Vele. És ennek a találkozásnak a 
lehetőségét mindenkire kiterjesztette Jézus halála és feltámadása, és a Szentlélek 
kiárasztása által. Ezért találkozhatunk Jézussal mi is, pedig nem az első század-
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ban, és nem a mai Izrael és Palesztina területén élünk. Ahogyan a leendő férj teszi 
azt, Isten is kezdeményezett egy kapcsolatot az irányunkban. De Isten irántunk 
és életünk felé való érdeklődése nem áll meg ezen a ponton. Gyakran folytatja 
ezt a kezdeményező szerepet, amikor gondolatokat, tetteket, válaszokat hív elő 
belőlünk általa indított gondolatokon, körülményeken keresztül. Erre ígéretet is 
tett. A Filippi 2:13 azt mondja, hogy Isten munkálkodik azon, hogy segítsen min-
ket kívánni az Ő akaratát, majd pedig követni is azt.

Hasonlíthatjuk mindezt egy teniszjátékhoz. Amikor teniszezel, akkor valakivel 
együtt vagy fent a teniszpályán egy bizonyos ideig, és a másik személy visszaüti 
minden labdádat. Így nézi Isten is a mi életünket a Filippi 1:6 szerint; ez kétoldalú 
részvételt feltételez. Ezért szorgalmazza Isten annyira azt, hogy első helyen az Ő 
akaratát keressük.

Megkérdezheted, hogy „Van ehhez egyáltalán joga Istennek?”. Elsőször is ter-
mészetes joga, ha elkötelezted magad Őmellette. De még ennél is fontosabb, hogy 
ezt szeretné. Tulajdonképpen miért vette a fáradtságot, hogy elküldje a Fiát? Csak 
azért, hogy Jézus borzalmas kínhalállal haljon meg a kereszten?  Nem. Azért vál-
lalta mindezt a szenvedést, és lemondást, hogy lehetőve tegye Önmaga és a mi 
számunkra is, hogy kapcsolatba kerülhessünk (Róma 5:6-11). Ebben a folyamat-
ban magas árat fizetett azért, hogy megvásárolja számunkra a Vele való kapcso-
latkialakítás előjogát (Róma 5:6-11), és azt a jogot, hogy a tulajdona legyünk (1 
Péter 1:18-19).

A folyamat szépsége hasonlítható az esküvői szertartás és szokás szépségéhez. 
Nem a párt összeadó lelkipásztor hozza létre a házasságot, hanem az összeháza-
suló felek. A férj nem kényszeríti a leendő feleségét arra, hogy hozzámenjen. A 
menyasszony önként (és igencsak örömmel) megy bele a házasságba. Ugyanez 
elmondható a férjről is – szabad akaratából cselekszik. Isten is, Krisztuson keresz-
tül önszántából, kényszer nélkül ajánlja fel a Vele való kapcsolat lehetőségét. Mi 
is szabadok vagyunk arra, hogy saját elhatározásunkból lépjünk be az Istennel 
való kapcsolatba, és így üdvösséget nyerjünk, valamint teljhatalmat engedjünk 
Istennek az életünk felett.

Van egyfajta bizonytalansági tényező a házasságkötésben. Nem érdekes, hogy 
milyen régóta ismered már a másik felet, nem tudhatod előre pontosan, hogy 
mi fog majd a kapcsolatban történni. Ugyanígy az abból fakadó bizonytalanság, 
hogy vajon Isten mihez fog kezdeni azzal, amit adunk Neki, gyarkan meggátol 
minket a Vele való növekedésben.

Istennek átengedni az uralmat, vagyis teljhatalmat biztosítani Neki az életünk 
felett, azt jelenti, hogy meg tudunk bízni Benne. Azáltal épülhet fel Isten iránti 
bizalmunk, hogy elkezdjük megismerni Isten természetét és jellemét.

Alkalmazás
Ossz ki mindenkinek üres A4-es lapot. Az lesz a feladatuk, hogy rajzolják meg 
álmaik házának alaprajzát. Amennyire lehetséges, igyekezzenek méretarényosan 
rajzolni. Egyszerű, földszintes ház legyen, és fontos, hogy mindenképpen tar-
talmazza a következőket:

• nappali
• hálószoba
• dolgozószoba
• kandalló
• fürdőszoba
• előszoba
• konyha
• kamra

Filippi 2:13

Lukács 12:28-31

Róma 5:6-11

1Péter 1:18-19

A TANULTAK
ALKALMAZÁSA



64

Ez a ház az életeteket jelképezi. A szobák az életetek egy-egy területével azono-
síthatóak.

• Nappali: ahol az életed legnagyobb részét töltöd – a munka, az iskola, 
a család területe
• Dolgozószoba: az értelmed, amiről gondolkozni szoktál, amit 
beengedsz az elmédbe, könyvek, filmek, beszélgetések, fantázia, stb.
• Konyha: amit eszel, ahogyan a testedre gondot viselsz, amit beviszel a 
szervezetedbe.
• Hálószoba: ez a személyes, privát szférád; a ruháid, a másik nemhez 
való viszonyulásod. Ezek a dolgok alkotják a szexualitásodat; külsőleg 
tükrözi, hogy belsőleg hogyan tekintesz magadra.
• Kandalló: az Istennel kettesben töltött idő, amikor arra törekszel, hogy 
megismerd Őt, olvasod az Igéjét, és beszélgetsz Vele.
• Kamra/lomtár: azok a titkos dolgok, amelyeket senkivel sem akarsz 
megosztani, még Istennel sem (de persze Isten tud ezekről)
• Fürdőszoba: a lelki tisztálkodás helye
• Előszoba: a külvilággal való kapcsolatod (barátok, ismerősök)

A szoba mérete arra fog utalni, hogy az általa jelölt területe az életednek mennyire 
fontos a számodra.

Adj nekik időt arra, hogy feliratozzák a szobáikat! Majd kérd meg őket, hogy 
minden szobába rajzoljanak olyan szimbólumokat, amelyek az adott életterületük 
dolgait jelképezik! Ezek után kérd meg őket, hogy sétáljanak végig a szobákon 
Jézussal! Minden szobában álljanak meg, és kérdezzék meg Jézust, hogy hogyan 
érzi magát abban a helyiségben. Van-e valami, amit szeretne megváltoztatni?

A következő héten többször is vegyétek elő ezt a rajzot, és beszélgessetek róla 
Jézussal! Kérdezzétek meg, hogy mit kellene változtatni a berendezésen! Mit kel-
lene kiselejtezni a házból? Imádságban adjátok át a szobák feletti rendelkezés 
jogát a Mestereteknek!
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TOP 13
Éretté válás / 3. rész

Nézzük meg A KÖNYVET!

Barkóba
Egy önként jelentkezőt kérj meg arra, hogy válasszon ki a Bibliából egy szereplőt, 
és mondja meg nevének kezdőbetűjét! (Ha idősebbek vagy a Bibliát jól ismeről 
játszanak, akkor nincs szükség erre a könnyítésre.) A többieknek kérdések segít-
ségével ki kell találniuk, hogy ki az illető. Csak olyan kérdéseket tehetnek fel, 
amelyekre „igen” vagy „nem” válasz adható. Maximum húsz kérdést lehet a 
kitalálóknak feltenniük. Utána mindenképpen rá kell kérdezni. A helyes megfejtő 
választhaja ki az újabb kitalálandó személyt.

Bibliai kvíz
Oszd a jelen lévőket két csapatra! Szükség lesz egy pontozóra is. Adj az első csa-
patnak egy kérdést! Ha helyes választ ad rá, akkor pont jár érte. Ha viszont rossz 
az általuk adott válasz, akkor a másik csapathoz kerül a megválaszolás lehetősége. 
A másik csapat ekkor dönthet, hogy megválaszolja-e a „megörökölt” kérdést vagy 
kér egy újat. Minden csapatnak legyen egy szóvívője. Csak a szóvívő mondhatja 
ki hangosan a csapata válaszát. A kérdés elhangzása után hagyj egy kis időt az 
adott csapatnak, hogy megvitathassák a választ! 

LUKÁCS 8
(Érdemes felolvasnod a kérdések alapjául szolgáló fejezetet a játék előtt.)

• Hány démont űzött ki Jézus a Magdalai Máriából? (7)
• Mi történt az útfélre esett magokkal? 
(eltaposták vagy megették a madarak)
• Hova nem bölcs a meggyújtott lámpást tenni? 
(edény alá, ágy alá)
• Miért száradt el a sziklás földre esett mag? 
(nem kapott elég nedvességet)
• Miért voltak a tanítványok veszélyben a tengeren? 
(szélvihar, a hajójuk elkezdett vízzel megtelni)
• Miután Jézus lecsillapította a hullámokat, mit mondott a 
tanítványoknak? 
(Hol van a ti hitetek?)
• Hol lakott az örödög által megszállt ember? 
(a gadaraiak földjén, sírboltokban)
• Mi volt az ördög neve? 
(Légió)
• Hova mentek a démonok, miután elhagyták az embert? 
(egy disznónyájba)
• Mit csináltak a disznók, amikor a gonosz lelkek beléjük szálltak? 
(belerohantak a tóba, és belefulladtak a vízbe)
• A példázatban mit jelképez a mag? 
(Isten Igéjét)

CÉLKITŰZÉS:
Megtanítani a fiataloknak 
Isten Szavának személyes 
és praktikus használatát.

JÉGTÖRŐ JÁTÉK
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• A disznónyájas incidens után Gadara vidékének emberei mit kértek Jézustól? 
(távozzon közülük)
• Kinek halt meg a 12 éves lánya? 
(Jairus)
• Hogyan gyógyult meg a vérfolyásos asszony? 
(megérintette Jézus ruhája szegélyét)
• Mennyi ideig volt beteg a vérfolyásos asszony? 
(12 évig)
•Ki ment be Jairus otthonába Jézussal? 
(Péter, János, Jakab és a lány szülei)
• Kit nevezett Jézus anyjának és testvéreinek? 
(azokat, akik Isten Igéjét hallgatják és megtartják)
• A magvető példázatában kit jelképeznek a madarak? 
(a sátánt)
• Miből lehet tudni, hogy a démonok álltal megszállt férfi erős volt? 
(láncokat és bilincseket tudott eltörni)

Bibliai ábécé
Adj mindenkinek egy papírlapot és íróeszközt! Az a feladatuk, hogy az ábécé 
minden betűjével, ábécérendben, írjanak egy bibliai szereplőt, eseményt, helyet, 
stb. A végén mindenki olvassa fel, amit írt. A felolvasáskor haladhattok betűnként, 
és lehet bekiabálással megosztaniuk a megoldásaikat. 

Kérdések a beszélgetéshez 
1. Miért fontos a Bibliát tanulmányoznunk?
2. Az Isten irátni érdeklődés magába foglalja a bibliaolvasást?
3. Az emberek miért nem olvassák a Bibliát?
4. Szerinted a Bibliának van ma (a mai korra, a te életedre) aktuális mondani-
valója?
5. Az egyéni életedben tud segítséged adni a Biblia? Milyen módon?
6. Miért adta nekünk Isten a Bibliát?
7. Mindig izgatott leszel, amikor leülsz Bibliát olvasni?
8. Mi a különbség a bibliaolvasás és a bibliatanulmányozás között? Mindkettőre 
szükség van?
9. Mi segítene neked abban, hogy jobban érdekeljen a bibliatanulmányozás?
10. Te milyen módokon szoktad tanulmányozni a Biblilát?

Bibliatanulmányozás
A tanulmányozás célja:
Lukács 2:52  Jézus gyarapodott bölcsességben (itt: ismeretben)
2 Timóteus 3:16-17 Hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, 
   az igazságban való nevelésre
Róma 15:4  Tanításunkra és vigasztalásunkra íratott meg
2 Péter 1:20-21  A Szentírás Isten gondolatait és nem emberek 
   gondolatait tartalmazza

A tanulmányozás eredménye:
Zsoltárok 119:105 Megvilágítja előtted azt az utat, amelyen járnod kell
Zsoltárok 119:11  Isten beszédét a szívedbe zárja
Zsoltárok 1:1-3   Az Úr törvényéről elmélkedhetsz éjjel-nappal
Ézsiás 55:11  Isten Szava elvégzi azt, amiért Isten elküldi

JÁTÉKOS FELADAT

KÉRDÉSEK A
BESZÉLGETÉSHEZ

BIBLIA-
TANULMÁNYOZÁS
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Jób 22: 21-22  elfogadhatod Isten szájából a tanítását, 
   és megszívlelheted azt
Zsidók 4:12  Mivel a Szentírás olyan, mint a kétélű kard, belevág a 
   gondolataidba és szándékaidba
Zsoltárok 12:7  Tiszta és megtisztított
Zsoltárok 119:162-168 Nagy békességük van azoknak, akik szeretik 
   Isten Igéjét

Illusztrációk és idézetek
1. Az Újszövetséget ki kell nyitni, és olvasni, méghozzá lassan kell olvasni, min-
den egyes észrevételnél (felfedezésnél) megállva … egész egyszerűen úgy, hogy 
nézhessük és csodálhassuk Jézust. Titokzatos módon ha ezt tesszük, megismer-
jük Őt. Amikor valamilyen felfedezést teszünk (és ez nem egy mindennapos es-
emény lesz), akkor megköszönhetjük ezt Neki, hiszen a felfedezéseink nem a mi 
nagyszerűségünk miatt születnek meg, hanem amiatt, hogy Ő megajándékoz velük 
minket. (Charles Francis Whiston)

2. „Azután ezt mondta Józsué Izrael fiainak: Jöjjetek ide, és hallgássátok meg 
Isteneteknek, az Úrnak beszédét!” (Józsué 3:9)

3. „Azután ezt mondta nekem: Emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok 
neked, fogadd szívedbe, és hallgasd figyelmesen! Menj oda fogságban élő néped 
fiaihoz, szólj hozzájuk, és mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR!... – akár 
hallgatnak rá, akár nem törődnek vele.” (Ezékiel 3:10-11)

4. „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Márk 13:31)

5. Figyelmesen olvassátok a Szentírást, ami a Szentlélek hamisítatlan kinyilat-
koztatása. Figyeld meg, hogy semmi igaztalan vagy hamis tollvonás sincs abban. 
(Római Kelemen)

6. A Szentírást Isten ihlette, és ezt állítják róla az Istenhez hű apostolok is. Az Írás 
a Szentlélek fogalmazványa. Hiszen a célja tőle ered, de hasznot az embereknek 
hoz. Ezért mondja: „A teljes Szentírás Isten inspirálására adatott, és hasznos.” 
(Nisszai Gergely)

7. Az Úr volt az, aki elültette a fejemben azt a tényt, hogy lehetséges innen Indiába 
hajózni … Nincs kétség azt illetően, hogy ez az ihletés a Szentlélektől való, mert 
meggyőzött engem a Szentírásból áradó számtalan fénysugárral; erőtljes és tiszta 
bizonyságtétellel az Ószövetség 44 könyvéből, a négy evangéliumból és az áldott 
apostolok 23 leveléből. Arra bátorított folyamatosan, hogy haladjak tovább a 
megkezdett úton, és ők most minden pillanatnyi habozás nélkül arra bátorítanak, 
hogy siessek. …Jézus azt mondta, hogy minden el fog múlni, de nem az ő csodála-
tos szava. Azt is megerősítette, hogy szükséges minden általa és a próféták által 
elmondott próféciának beteljesednie. (Kolumbusz Kristóf)

8. Hisszük, hogy ezek a szent iratok teljes mértékben tartalmazzák Isten akaratát 
… Mivel megírásuk óta meg van tiltva, hogy hozzáadjanak vagy elvegyenek Isten 
Szavából bármit is. Ezért egyértelmű, hogy a hittételek minden vonatkozásban 
tökéletesek és teljesek. (Belga hitvallás)

9. Az igaz egyház alapvető fontosságú jellemvonása a Próféták szavára való 
odafigyelés … A fejedelmek, királyok és hercegek tekintélye emberi. A tanácsok, 
zsinatok, püspökök és presbiterek tekintélye emberi. A Próféták tekintélye Istentől 
való, és magába foglalja a vallás összegzését. Mózest és az apostolokat is a pró-
féták közé számolva elmondhatjuk, hogy ha egy mennyei angyal lenne is az, aki 
más evangéliumot hirdet, mint amit ők mindannyian, akkor legyen az átkozott. 

ILLUSZTRÁCIÓK ÉS
IDÉZETEK
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Az ő írásaik tartalmazzák Isten és emberei szövetségét a szövetség megtartására 
irányuló parancsokkal együtt; Isten ítéletgyakorlásának példáit; és eljövendő 
dolgok előrejelzését. Amíg Isten népe megtartja a szövetséget, Isten népe marad-
hat. Amikor megszegi, akkor megszűnik Isten népe vagy egyháza lenni. 
(Isaac Newton)

10. A Szentírásban Isten akaratának minden tanácsa kijelentetett, közelebbről az 
a hitben való utasítás és az a gyakorlati előírás, amely bölccsé tehet minket az 
üdvösségre… És valóban a Szentírás tökéletessége, teljessége, és értelme igazán 
ámulatba ejtő. (John Locke) 

11. A keresztény hit kinyilatkoztatás. A természeti ember nem ismerheti meg … A 
keresztény hit kinyilatkoztatás, és ez a kinyilatkoztatás az Isten Igéje. Isten ígérete 
értelmében ez az Ige a világ egészének küldetett. Minden elhívás és minden 
ígéret szabadon szól mindenkihez, akihez elér az Ige … Egyedül csak a szövetség 
Igéjében, az Isten Szavában lesz meg az, hogy az ember azt az új és élettel teli utat 
találhatja meg örvendezve, amely Krisztus királyságába vezet. 
(Michael Faraday)

12. Minden tanítást, minden igazságot és minden hittételt a Szentírás fényében 
kell megvizsgálni. (Martin Lloyd-Jones)

Csoportos bibliatanulmányozás
Annak érdekében, hogy a fiatalok megtanulhassák a Biblia üzenetének értelmezé-
sét és alkalmazását közösen fognak gyakorolni. Válassz ki a következő igesza-
kaszok közül egyet a csoport számára!

Márk 6:34-51  Jézus 5000 embert megvendégel, elmegy imádkozni, 
   vízen jár
Lukács 15:11-32 Tékozló fiú
Máté 5:13-16  Ti vagytok a világ világossága, a föld sója
János 1:35-51  Jézus elhívja első tanítványait (követőit)

Használj táblát vagy nagyalakú papírlapot, hogy minden ifisnek lehetősége le-
gyen a saját ötletét megosztani a többiekkel! Írd fel a következő kérdéseket!

Megfigyelés: Mit mond a szöveg?

Értelmezés: Ez mit jelent?

Alkalmazás: Hogyan alkalmazhatom mindezt a saját életemre?

Az igeszakasz elolvasása után az ifisek dolga, hogy megosszanak néhány olyan 
verset, amely különösen megragadta a figyelmüket. Ezeket a „megfigyelés” rész 
alá írd! Majd megoszthatják az „értelmezésre” vonatkozó gondolataikat (szerin-
tük mit jelen). Végül ötleteket adhatnak arra nézve, hogy mindezt, hogyan al-
kalmazzák az életükben. Ezeknek az ötleteknek praktikusnak kell lenniük.

PÉLDA:

Megfigyelés:
“... miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni.”

Értelmezés:
Jézus látta annak a szükségességét, hogy megszökjön a hétköznapok gondjaiból 
és töltsön időt Istennel négyszemközt.

CSOPORTOS BIBLIA-
TANULMÁNYOZÁS

Az első két vagy három 
szakasz azoknak ajánlott, 
akiknek még csak csekély 
tapasztalataik vannak a 
bibliatanulmányozás terén.
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Alkalmazás:
Szorgalmasabbnak kell lennem az imádságban. Célkitűzés: Ezen a héten minden 
napomat imádsággal fogom kezdeni ______ órától _________ óráig.

Témához kapcsolódó gondolatok
Fontos emlékeznünk arra, hogy a Biblia Isten számunkra elmondott Szava, ame-
lyen keresztül bemutatkozik nekünk. Ahogyan olvassuk és tanulmányozzuk az 
oldalait, növekszünk Isten ismeretében. A János 1:1-5 úgy írja le az Igét, mint 
Isten maga, aki emberré lett Jézus Krisztusban. Éppen ezért a Biblia ismerete új 
jelentőséget nyer, segít nekünk egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válni. Emi-
att úgy kell Isten Szavára válaszolnunk, mintha magával Istennel beszélgetnénk 
személyesen.

Izgalmas belegondolni abba, hogy minél jobban ismerjük az Igét, annál jobban 
fogjuk ismerni Istent, és annál inkább fogunk Őrá hasonlítani. A 2Timóteus 3:15-
17 mutatja, hogy az Ige úgy tanít minket, úgy mutat nekünk utat, mintha Isten 
személyesen lenne itt velünk. Az Ige segít hibáink felismerésében, és megmu-
tatja, hogyan korrigálhatjuk azokat. Emellett igazságra nevel minket. A Zsoltárok 
1:1-3 azt mondja, hogy az igaz ember Isten Igéjén elmélkedik éjjel és nappal.

Isten Igéjének ismerete és az azzal való egyetértés ígéretet ad nekünk a békességre 
(Zsoltárok 119:165), és a reményre (Róma 15:4). Isten Szava örök érvényű, nem 
fog megsemmisülni soha (Máté 24:35), és nem fog üresen, azaz dolgavégezetlen 
visszatérni Hozzá (Ézsaiás 55:11). Ezért bizalommal állhatunk az Igéjére, és tud-
hatjuk, hogy nem fog minket cserben hagyni. Isten Igéje az igazság, és mentes 
minden hazugságtól (2 Sámuel 22:31).

Úgy tűnik, hogy nincs jobb módja közelebb kerülni Istenhez, mint az Ő Igéjé-
nek az olvasása. Segítség lehet a számunkra, ha az igeolvasásunk a korábban 
kipróbált három lépést magába foglalja. Először megkérdezzük „Mit mond a 
szöveg?”. Ekkor megnézzük a tényeket, és a szakasz hátterét. Megpróbáljuk a 
dolgokat az író szemével nézni. Ezután megkérdezzük „Ez mit jelent?”. Hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz a különböző tények? Azonban emlékezz a 2 Péter 1:20-
21-re, és ne téveszd szem elől, hogy a szövegértelmezésedet a Szentlélek kell, 
hogy irányítsa, és a szöveget a Biblia egészének összefüggésében kell nézned. 
Időnként elérhet minket az a kísértés, hogy kiragadjunk bizonyos részeket a Bib-
liából, kicsit elferdítsük azokat, hogy azt mondják, amit mi akarunk. Végül fontos 
alkalmazni az olvasottakat saját életünkre; „Hogyan alkalmazhatom mindezt a 
saját életemre?”. Ez a tanulmányozás legfontosabb része, mert ez segít abban, 
hogy személyesebben láthasd Istent, és hogy felfedezhesd, mit akar Ő benned 
megváltoztatni. Ismétlem, ebben nagyon fontos Isten vezetését kérni, hogy tisz-
tán láthassuk Ő mit akar bennünk megváltoztatni.

Ne felejts el a gyakorlatba átültetni, amit megértettél a tanulmányozás kapcsán! 
Ne legyél olyan, mint az az ember, aki megnézi magát a tükörben, majd elfordul 
és már el is felejti amit látott. Annak megfelelően kell cselekedned, amit meg-
tanulsz magadról egy Ige(szakasz) tanulmányozásakor (Jakab 1:22-25).

Alkalmazási módok
I.) EGY SZEMÉLY TANULMÁNYOZÁSA
Ehhez Bibliát és konkordanciát használj!

1. Sorold fel az adott személyről szóló szakaszokat! (Használj konkordanicát!)

ELMÉLYÜLÉS

János 1:1-5

2Timóteus 3:15-17

Zsoltárok 1:1-3

Zsoltárok 119:165
Róma 15:4
Máté 24:35
Ézsaiás 55:11
2Sámuel 22:31

2Péter 1:20-21

Jakab 1:22-25

A TANULTAK
ALKALMAZÁSA
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2. Ahogyan olvasod a szakaszokat, írd fel magadnak a személy életével kapcsola-
tos fontosabb tényeket, például:
 • teljesítmények
 • Istennel és emberekkel való kapcsolata
 • foglalkozás és képzés
 • jellemezd ennek a személynek a karakterét (hibák, értékek, stb.)

3. Alkalmazd amit a saját életedre vonatkozóan tanultál ebből!
 • Miért tette Isten ezt a személyt a Bibliába?
 • Miben hasonlítok erre a személyre és miben különbözöm tőle?
 • Mindennek hogyan kellene az életemre hatnia?

TANULMÁNYOZÁSRA AJÁNLOTT  SZEMÉLYEK:
Ruth  Ruth 1-4
Illés  1Királyok 17, 18, 19; 2:19-29; 2Királyok 1-2:12
Jónás  Jónás 1-4
Keresztelő János János 1:6-8, 15-36, 13:22-26; Márk 6:17-28; 
   Apostolok cselekedetei 18:25
Noé  1Mózes 6-10
Dávid  1Sámuel 16-27, 29-30; 2Sámuel 1-14; 15:13-16:14; 
  17:21-29;18:19; 2Királyok 2:12
Anna  1Sámuel 1

2.) TÉMA TANULMÁNYOZÁSA
Ehhez is használj Bibliát, konkordanciát, és olyan segédanyagot, amely témánkét 
csoportosítva sorol fel igehelyeket! Válassz egy olyan témát, amely kapcsolódik 
az ifiseid szükségeihez!

1. Sorold fel az adott témához kapcsolódó Igeverseket és szakaszokat!
2. Olvasd el őket, és jegyezd fel a fő gondolatokat és ötleteket!
3. Írj le egy alkalmazási lehetőséget, ami kapcsolódik a saját életedhez! (Mi olyat 
mond a Biblia, amit én jelenleg nem teszek?) Tűzz ki magad elé egy célt!
4. Valósítsd meg!

3.) BIBLIAI KÖNYV TANULMÁNYOZÁSA
Kétféle fordítást használj ehhez!

1. Olvass el egyben egy fejezetet, vagy többet, ha egy gondolat átnyúlik a fe-
jezethatáron!

2. Keress egy kulcsgondolatot!
• Keress parancsokat – valamit, amit meg kell tenni (Pl.:Jakab 5:9 – „Ne 
panaszkodjatok … egymásra…!”)
• Kocentrálj a „hogyan”-okra, annak érdekében, hogy életedben változás 
történhessen (Pl.: Hogyan legyek alázatos? Filippi 2:3 – „… különbnek 
tartsátok egymást magatoknál…”)
• Koncentrálj Isten jellemvonásaira: mit tanultam Istenről vagy Jézusról? 
(Pl.: János 8:1-11, a házasságtörésen ért asszony – Jézus irgalmas.)

3. Keress olyan dolgokat, amelyeket alkalmazhatsz a saját életedre! Tűzz ki 
magad elé egy célt ehhez kapcsolódóan!

4. Valósítsd meg!

4.) FEJEZET TANULMÁNYOZÁSA

1. Válassz ki egy fejezetet, olvasd el, és írd ki a témáját!



71

2. Írd ki a kulcsverset!

3. Mit tanultál Istenről? (Atya)

4. Mit tanultál Jézusról? (Fiú)

5. Mit tanultál a Szentlélekről?

6. Ebből a fejezetből mit alkalmazhatsz a napi életedre?
• Van benne követni való példa?
• Van benne elkerülendő bűn?
• Van benne parancs, aminek engedelmeskedni kell?
• Van benne ígéret, amire építhetek?
• Van benne feltárni való nehézség?
• Van valami olyan, amivel kapcsolatban ma imádkoznom kell?

7. Válassz egy verset ebből a fejezetből és tanuld meg kívülről!

5.) MEDITÁLÓ (SZIVÁROGTATÓ) MÓDSZER 
Válassz ki egy olyan Igeverset, amelyet tanulmányozni akarsz!

1. Mit mond ez a vers kevesebb, mint három szóban?

2. Mit mond a saját szavaiddal?

3. Mit mond neked?

Mikor alkalmazhatod a leghamarabb?



72

 TOP 14
Éretté válás 4.

Imádság: Istennel való kommunikáció

Érthető kommunikáció
Kérd meg az ifiseidet, hogy válasszanak maguknak egy párt, és üljenek le egymás-
nak háttal! A párok egyik személye kapjon egy papírt és ceruzát. Azt kell lerajzol-
nia a papírra, amit a neki háttalülő párja mond. Előre készítse el azt a rajzot, amit 
a pár egyik tagja a másiknak „le fog diktálni”! Például néhány absztrakt vonalat. 
Az a pár, amelyik elsőnek van kész a rajzolással a legsikeresebben kommunikáló 
kettős.

Érzések kitalálósdija
Minden jelenlévő húzzon egy lapot, amin az alább felsorolt érzések egyike legyen 
felírva. Mindenkinek meg kell értetnie a többiekkel az érzelmét, szavak használa-
ta nélkül. Egyszerre egy ifis legyen soron, amíg eljátssza az érzelmét a többiek 
találgathatnak. Lássuk ki a legjobb szavak nélkül kommunikáló!

• szerelem
• magányosság
• frusztráció
• félelem
• meglepetés
• depresszió
• vidámság

Kérdések a beszélgetéshez
1. Mi az imádság?
2. Az imádság különbözik a beszélgetéstől?
3. Hogy lehetséges az, hogy Isten jobban meg tud érteni, mint az emberek?
4. Ki kezdeményezi az imádságot: Isten vagy mi?
5. Miért imádkozzunk ha már Isten amúgy is tud a szükségeinkről?
6. Mit érhet el az imádság?
7. Kiért van az imádság?
8. Melyek az imádság fontos részei?
9. Keresztény életebe hoz-e valami változást az imádság?
10. Milyen hozzáállással kellene imádkoznod? 
(Isten mindenképpen válaszolni fog.)
11. Miért nehéz néha imádkozni?
12. Mikor kellene imádkoznod?
13. Isten hogyan válaszol imákra?
14. Hogyan érzel a csoportban való imádkozással kapcsolatban?

CÉLKITŰZÉS:
Megtanítani a fiataloknak, 
hogyan tudnak hatékonyan 
imádkozni.

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ
FOGLALKOZÁS

KÉRDÉSEK
A BESZÉLGETÉSHEZ
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Bibliatanulmányozás
Imádság: alapelvei és típusai
1. Márk 1:35; Lukács 6:12, 22:39-46 – (Istennel való személyes kapcsolat fenntar-
tásának eszköze) Adj az imádságnak elsőbbséget! Jézusnál ez így működödött .
2. Lukács 4:42a, 22:39a – Legyen egy hely, ahol imádkozhatsz! Jézusnál ez így 
volt.
3. Máté 6:9-15, 18:21-35; Márk 11:25,26 – Imádkozz nyitott és megbocsátó szív-
vel!
4. Márk 10:46-52; Filippi 4:6 – Imádkozz konkrétan a konkrét kérésekért!
5. Máté 26:36-46 – Imádkozz kitartóan!
6. Máté 27:45-46 – Imádkozz szabadon és teljes őszinteséggel!
7. Lukács 11:9-13; Kolossé 4:2 – Imádkozz várakozással és hálaadással!
8. János 14:13-14 – Imádkozz Jézus Krisztus erős nevében!
9. Róma 8:26-27; Zsidók 7:25 – Hagyd, hogy Jézus imádkozzon rajtad 
keresztül!
10. Máté 18:19-20; Apostolok cselekedetei 1:13-14, 2:1, 13:1-3 – 
Imádkozz másokkal!
11. Apostolok cselekedetei 1:13-14; Máté 6:6, 18:20 – A magányosan és a mások-
kal való imádságod legyen egyensúlyban!
12. Máté 6:7-8 – Minőség és nem mennyiség!
13. 2 Sámuel 6:5, 14 – Engedd, hogy a tested is kifejezze az érzéseidet!
14. 1 János 1:9 – bűnvallás
15. Máté 6:5 – helyes hozzáállás
16. Zsoltárok 100, 96, 98 – imádás

Néhány imádság a Bibliából
1. 1Mózes 18:16-33, 19:27 (Ábrahám)
2. Exodus 17: 8-13 (Mózes)
3. Zsoltárok 5:3, 27:4, 7-9; 2 Sámuel 7:18-29 (Dávid)
4. Dániel 6:2-11 (Dániel)
5. János 2:3 (Mária Jézushoz)

Jézus és az imádságok 
(Ezek adnak alapot a mi imádságainkhoz is)
Az imádságon keresztül erőt, bátorítást és mindenek fölött vezetést kapunk 
Istentől. Életünk minden jelentős eseményében központi helye van.”

Példák Jézus életéből:
1. Lukács 3:21-22 – megkeresztelkedés
2. Lukács 5:15-16 – szolgálatba állás
3. Lukács 6:12-13 – a tizenkét tanítvány kiválasztása
4. János 6:15; Márk 6:45-46 – ahogyan nő a hírneve
5. Lukács 11:1-4 – az Úr imádsága (a miatyánk)
6. Lukács 9:18-20 – a dicsőség kinyílvánítása
7. Lukács 9:28-31 – elváltozás
8. Lukács 22: 39-46 – megerősítés Isten akaratának követéséhez

A mi Atyánk hallja és szeretetben megválaszolja minden imádságunkat:
1. János 11:1-44 (Lázár)
2. Lukács 22:39-46 (Gecsemáné)
3. Lukács 11:11-13 („kérjetek és adatik”)

BIBLIA-
TANULMÁNYOZÁS
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Az őszinte imádsághoz az életünket mindig Istenhez kell hozzámérni, és nem 
másokhoz.
1. Lukács 18: 9-14 (a farizeus és a vámszedő)
2. Lukács 22: 39-46 (Gecsemáné)

Imádkoznunk kell másokért és az ő szükségeikért, nem csak magunkért!
1. Lukács 5:17-25
2. Lukács 6:28
3. Lukács 10:2
4. Lukács 22:32
5. Róma 8:34

Imádkoznunk kell bűneink bocsánatáért, és erőért ahhoz, hogy ne kövessünk el 
újabb bűnöket!
1. Lukács 23:34 (szavak a keresztnél)
2. Lukács 11:4 (a miatyánk)

Illusztrációk és idézetek
1. Isten nem csak szóbeli kijelentést vár tőlünk, amelyben elismerjük, hogy Ő az 
Úr, hanem sokkal inkább egy mélyen gyökerező átváltozást; az egyéni akaratunk 
gyakran jól álcázott citadellájának és ezzel saját szuverenitásunknak átadását. 
(Charles Francis Whiston)

2. Isten nem kívánságteljesítő automata. (C.S. Lewis)

3. Követi valaha is Isten emberek javaslatát? Istennek nincs szüksége siettetésre, 
és az emberek semmi tettére sincs szüksége. De az tény, hogy Isten megenge-
di, hogy a teremtett világ minden dolga részt vegyen akaratának végrehajtásá-
ban. Hosszútávon teljesül Isten akarata, de a megvalósulás részletei függnek a 
tettektől, beleértve az Ő teremtményeinek imáit is. Együtt kell működnünk Vele: 
ránk ruház minden hatáskört, amit csak ránk ruházhat ehhez. (C.S. Lewis)

4. Tisztában volt azzal, hogy gyakran az, amit „valóságos világnak” és „valósá-
gos önmagának” érzékelt egyáltalán nem volt valóságos. Őszinte perspektívát 
akart. Azt akarta, hogy az igazi Lewis beszélgessen az igazi Istennel az imád-
ságaiban. Az ima, ami minden imádkozását megelőzte a következő volt: „Hadd 
legyen az igazi énem, aki beszél. És hadd legyen az igazi Te, akihez beszélek.” 
(Kommentár Lewis-ról)

5. És ha valaki azután imádkozik, hogy már döntés született az eseményről, az 
imája mégis beleszámít a döntésbe.

6. Az imádság által Istennel való négyszemközti találkozásról gyakran úgy gon-
dolkodunk, mintha Ő is ugyanolyan teremtmény lenne, mint mi. Pedig Ő fölöt-
tünk, bennünk, alattunk van; körül ölel minket. Kérjük a figyelmét, mintha nem 
az Ő figyelmének köszönhetnénk, hogy egyáltalán életben vagyunk. Lewis úgy 
gondolta, hogy amikor Istent hívta, Ő gyakran így válaszolt: „De hiszen már órák 
óta próbálsz kerülgetni engem.” Elmondjuk neki a bűneinket, mintha nem látta 
volna még nálunk is tisztábban azokat. És Istennek, akit mindetudónak mondunk 
a végén azt kell hallgatnia, hogy informáljuk és emlékeztetjük a szükségeinkkel 
kapcsolatban. 
(Kommentár C.S. Lewis-ról)

7. Amikor imádkozunk meg kell nyitnunk magunkat Isten felé, úgy ahogy vagyunk, 
nem úgy ahogy gondoljuk, hogy lennünk kellene. A gondolataink kellenek, hogy 
az imádságaink legyenek. Ahelyett, hogy tettetni próbálnánk bármit is, a valódi 
gondjainkkal kapcsolatban kell kérnünk. (C. S. Lewis)

ILLUSZTRÁCIÓK ÉS
IDÉZETEK
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8. Adj nekem száz olyan prédikátort, akik semmitől sem félnek csak a bűntől, és 
semmit sem kívánnak, csak Istent, és egy csöppet sem érdekel, hogy ezek az em-
berek papok-e vagy laikusok; egyedül ez fogja megrázni a pokol kapuit és ez fogja 
felállítani a menyország uralmát a földön. Isten nem tesz mást, mint válaszol az 
imádságra. (John Wesley)

9. Senki sem tud jelentős és tartós munkát végezni Istenért, aki nem az imádság 
embere, és senki sem lehet az imádság embere, aki nem szán sok időt imádkozás-
ra. (E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

10. Az imádságról alkotott lebecslő véleményünk egyértelműen meglátszik abból, 
hogy milyen kevés időt töltünk imádkozással. 
(E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

11. Az emberekkel beszélgetni Istenért nagyszerű dolog, de Istennel beszélgetni az 
emberekért még nagyszerűbb. Soha nem fog jól és igazán sikeresen beszélgetni az 
emberekkel az, aki nem tanulta meg jól, hogy hogyan beszélgessen Istennel.
(E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

12. Keveset lenni Istennel annyi, mint kevésnek lenni Istenért.
(E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

13. Miért mondtam magamnak, mégcsak angolul sem tud! Senki nem ért egy szót 
sem abból, amit mond, és itt imádkozik, ahol mások hallhatják. Hallgattam még 
egy kicsit. Egy vagy két mondat németül, majd egy tört angolságú mondatfosz-
lány, azután újra német. Visszatartottam a további ítéletet és újra hallgatóztam. 
Hirtelen azt éreztem, hogy a szívemet megragadja Isten keze. Az idős német asz-
szony sírt! És nem szégyellt imádkozni és sírni. És a hangjából kicsendülő gyen-
gédség elárulta számomra, hogy a könnyei nem frusztráltságból fakadtak, hanem 
az Ura iránti igaz szeretetéből. Neki beszélt. Nem nekünk. És Ő ott volt. Tudtam. 
Ő ott volt. (Eugenia Price, Imádság: beszélgetni Istennel)

14. Az imádság az emberi szív kitárulkozása az Istennel való beszélgetésben. Mi-
nél természetesebb az ima, annál valóságosabbá válik Ő. Az egész a következő 
képletre egyszerűsödött le a számomra: az imádság két egymást szerető személy 
dialógusa. (Eugenia Price, Imádság: beszélgetni Istennel)

15. Jézus azt tanította nekünk, hogy menjük be a belső szobánkba és ott titokban 
imádkozzunk az Atyánkhoz, mert tudja, hogy amikor mindekit kizárunk és a vele 
való együttlétre, a jelenlétének tudatosítására koncentrálunk, akkor a szívünk se-
bei begyógyulnak, és mi teljessé leszünk. Csak ott, a csendességben tud hozzánk 
beszélni, ott tud minket megvigasztalni, ott tud minket útbaigazítani, és ott tudja 
kiönteni ránk a belőle áradó friss életet és szeretetet. 
(Eugenia Price, Imádság: beszélgetni Istennel)

16. DeRenty márki, akinek Krisztus volt a legdrágább, megparancsolta a szolgái-
nak, hogy hívják ki őt az imádságáról egy fél óra múlva. A szolga az idő leteltekor 
láthatta az arcát egy nyíláson keresztül. A márki arcáról olyan szentség sugárzott, 
hogy nem volt szíve megzavarni. Az ajkai mozogtak, de a hangját nem lehetett 
hallani. A szolga addig várt, hogy már három és fél óra telt el; ekkor szólt a 
márkinak. Amikor az a térdeiről felemelkedett, azt mondta, hogy milyen gyorsan 
elrepül egy fél óra, amikor Krisztussal beszélget.
(E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

Témához kapcsolódó gondolatok
A Rákmegelőzési Társaság készített egyszer egy nagyon szívbe markoló tévé 
reklámot. Egy apa és kisfia szerepeltek benne. Az apa elvitte a kisfiát sétálni az 
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erdőbe. A reklám igyekezett bemutatni, hogy a kisfiú mennyire csodálta az apját, 
és mennyire olyanná akart válni, mint ő. Ezért apjának minden mozdulatát elu-
tánozta, a kavicsdobálástól kezdve a lehullott levelek rugdosásáig. A reklám vé-
gén leültek a fűre és az apa előhúzott egy doboz cigarettát, és rágyújott egy szál 
cigire. A kisfia követte apját, és ő is kivett egy szál cigarettát a dobozból, majd a 
mozdulatsor átváltott a következő kérdésre: „Amilyen az apja, olyan a fia?

Amellett, hogy ebből megláthatjuk, hogy a világban vannak nagyon kreatív em-
berek, még sok mást is tanulhatunk. Nem kívánod, hogy bárcsak mi is a kisfiúhoz 
hasonló erősséggel kívánnánk azt, hogy Istent utánozzuk? Ahogyan a kisfiú oly-
anná akart válni, mint az apukája, mi is olyanná akarjunk válni, mint a mennyei 
Apukánk, azon keresztül, hogy tanulunk tőle, időt töltünk vele. Így ugyanaz a 
ragadós Isten irátni izgalom minket is eláraszthanta a vele való kapcsolat teljes-
ségével. Ez a fontos szerepe van az imádságnak az életünkben. Ez nem más, mint 
hogy megosztjuk magunkat a mindenható, törődő, szerető Istennel. Egyszerűen 
az Apukánkkal való kommunikálás. Mélyíti a kapcsolatunkat, vagy a felé való 
elkötelezettségünk egy nyílvánvaló jeleként közelebb von minket.

Voltál már olyan csoportban, ahol valamilyen döntést kellett hoznod? Lehetsé-
ges, hogy azt tapasztaltad, hogy megközelítőleg annyi vélemény volt ott jelen 
a várható következményeket illetően, mint ahány személy, de az is lehet, hogy 
még annál is több. Ugyanakkor, az a folyamat, amely során a csoport közösen 
dolgozta fel az adott témát fontos volt. Olyan végkövetkeztetésre segített eljutni, 
amely valószínűleg jobb volt, mint amire önmagadban jutottál volna. Ugyanez 
az alapelv látszik Istennel való kapcsolatunkban is megvalósulni, azzal a különb-
séggel, hogy az ő forrása minden igazság forrása. A lezajló folyamatban össze-
hangolódunk az ő igazságával. Ez az imádság egyik fontos alkotóeleme – a saját 
akaratunkat a Mesteréhez igazítjuk! A reklámban a kisfiú számára az apukájával 
töltött idő biztosította azt, hogy azzá váljon, amivé igazán akart, az általa csodált 
édesapjához hasonlóvá, de mégis csak egy másik teremtményhez hasonlóvá. Ez 
Isten lekicsinyített változata bennünk! Újra mondom, az alapelv nyilvánvaló lehet 
számunkra, ha látjuk, a kisfiú apja iránti nagyfokú odaszántságát, ami a tetteiben 
visszatükröződött. A mi tettünk az imádság és az eredmény nem más, mint hogy 
Isten útmutatást ad a szívük és az értelmünk számára (Filippi 4:6-7).

Egy másik kérdés: „Mindez hogyan történik?”. Ismét hangsúlyozni szeretném, 
Krisztusnak szerepe van az egész folyamatban. Krisztus maga kezdeményez 
imádságot a számunkra. Arra hív minket, hogy imádkozzunk, akarja, hogy imád-
kozzunk és parancsolja is nekünk, hogy imádkozzunk (Filippi 4:6-7, Máté 6:9-
13, 1 Thesszalonika 5:17).

A földi életében példát láthatunk az imádságot illetően. Láthatjuk, hogy számára 
fontos volt egyedül elvonulnia, hogy imádkozhasson. Sokszor hangsúlyozta, 
hogy a szavai az Atya szavai (János 14:10).

A folyamat másik részének kulcsa az, hogy naponta. Mivel emberek vagyunk 
szükségünk van a rendszerességre és gyakran arra is, hogy helyes irányban tartsuk 
a figyelmünket és a jövőképünket; ezért a naponta történő megvalósítás fontos idő-
intervallum a számunkra, mert az életünk is gyakran ennek az időmennyiségnek 
a körforgására épül.

Az általános iskolában éveket töltünk azzal, hogy megtanuljuk a kommunikáció 
alapelemeit és módjait. A nyelvtan, fogalmazás és más hasonló tantárgyak vannak 
a segítségünkre ebben. Az imádság elsajátításában is vannak ilyen segédeszköze-
ink; az imádság különböző fajtáinak kategóriákba sorolása. Imádás, könyörgés, 
közbenjárás, bűnbánás és hálaadás.

Ezeket az elemeket jó ha belevesszük az imádságainkba. Az imádás vagy dicsőítés 

Filippi 4:6-7

Máté 6:9-13
1Thesszalonika 5:17

János 14:10
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az az imádság, amikor Istent az Ő tulajdonságaiért dicsérjük. A hálaadásban 
megköszönjük Istennek a ránk árasztott áldásait, a múltat, a jelent és a jövőt. A 
bűnbánati imában megvalljuk Istennek bűneinket (tetteket, szavakat, gondolato-
kat, mulasztásokat). A könyörgésben feltárjuk Istennek kéréseinket (és aláren-
deljük azokat neki). A közbenjáró imádság annak az ideje, amikor másokért, má-
sok szükségeiért könyörgünk Istenhez.”

Alkalmazási módok
1.) IMAFA

Ossz ki mindenkinek erről az imafáról egy fénymásolatot! Kérd meg az ifiseket, 
hogy töltsék ki az ábrán az ágakat, mindegyik főágat egy konkrét imakéréssel 
(könyörgés)! Bármit írhatnak, amit csak gondolnak. Majd a lap alján írják be a 
kitöltés dátumát. Amikor elkészültek, kérd meg őket, hogy hajtogassák össze a 
papírjukat, tegyék bele egy borítékba (adj nekik ehhez fejenként egy borítékot!), 
és a borítékot helyezzék a Bibliájukba vagy valamilyen más privát helyre! Imád-
kozzanak továbbra is a leírt kérésekért, de az ábrát ne vegyék elő egy darabig.

Néhány nap vagy hét múlva kérd meg őket, hogy nézzék meg ismét a kitöltött 
ábrát! Pipálják ki azokat a kéréseket, amelykre valamilyen válasz érkezett Istentől 
az imádkozás megkezdése óta. Majd újra tegyék el a papírt egy időre, folytassák 
az imádkozást, és újabb idő elteltével vegyék elő megint a lapot „ellenőrzésre”. 
Mindezt a körforgást addig lehet folytatni, amíg minden leírt imádságukra választ 
nem kapnak Istentől.

A TANULTAK
ALKALMAZÁSA
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2.) MIATYÁNK 

Ez a feladat lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megvizsgáljuk a Jézus által 
rendelkezésünkre bocsátott ima-modellt. Jézus ebben az imában, szinte minden 
sorban adott egy témát, amihez kapcsolódóan imádkozhatunk. Adj a fiataloknak 
egy-egy példányt a Miatyánk lapra gépelt változatából (Máté 6:9b-13)!

A Miatyánkban rejlő imatémák – egy alkalmazási ötlet

Hétfő: „Mi Atyánk, add meg, kérlek, hogy ma tudtosulhasson bennem, hogy Te 
az én mennyei Atyám vagy, Aki igazságos vagy, mindent tudsz rólam, határtalan 
mértékben törődsz velem, és nyugodtan rád bízhatok minden helyzetet, tudva, 
hogy a javamra fogod fordítani.” (Minél konkrétabb az imádság, annál jobb.)

Kedd: „Szenteltessék meg a te neved.” Atyám szeretnék ma neked azzal örömöt 
szerezni, hogy problémáimban, tanácstalanságomban, sikereimben, elégedettsé-
gemben a lényem legmélyéig Benned bízom, és a Te nevednek dicsőséget szer-
zek.

Szerda: „Jöjjöj el a te országod, legyen meg a te akaratod.” Atyám, kérlek ur-
alkodj életem minden területe felett! Segíts felismernem az akaratodat, és annak 
megfelelően cselekdeni haladéktalanul és örömmel, a nap minden pillanatában.”

Csütörtök: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” Atyám, te jól ismered 
a testem és a szívem éhségeit. Ismered a lelkem vágyódásait, álmait, olyan fokon, 
ahogyan senki más sem. Kérlek, töltsd be a szükségeimet! Erősíts engem! Láss el 
ma mennyei kenyérrel.

Péntek: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek.” Atyám, kérlek segíts nekem abban, hogy őszinte és igazságos 
legyek Veled és másokkal. Különösen akkor, amikor feszültésgek vannak kap-
csolataimban. Add, hogy a Te feltétel nélküli és örökké tartó elfogadásod felsza-
badítson minket, bűnösöket, hogy megbocsássunk és szeretni tudjunk!”

Szombat: „Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!” (Az 
ördögtől.) Atyám, őrízz meg minden félrelépéstől! Védj meg az ellenségtől! Add, 
hogy minden próbából megerősödve és egyre érettebben kerüljek ki, a Te célod 
felé haladva! Szabadíts ki a csüggedésből, és őrízz meg a Te békességedben!

Vasárnap: „Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség.” Atyám, ma dicsérlek Téged, 
mindazért, amit az életemben teszel. Elkezdted bennem a jó munkát. És nem is 
fogod feladni, amíg el nem készülök a Te dicsőségedre. Ámen.

3.) AMIRE VÁRAKOZOM
Az imádkozás időt és türelmet igényel

Ez a feladat azoknak nyújthat segítséget, akik egy adott imakéréssel küzdenek; 
valami számukra nagyon fontosért imádkoznak már egy ideje, és még nem kaptak 
választ.

1. Kérd meg az ifist, hogy töltse ki a lentebb mellékelt „Amíg várakozom” című 
imádságot! 

2. Majd helyezze a kitöltött lapot egy borítékba, és azt ragaszd le! Akár lehet 
valamilyen pecsétet is tenni a lezárásra. Amikor elkészült, írja a következő két 
bibliai ígéretet a borítékra, keresztbe: Jeremiás 29:11, Habakuk 2:2-3! Ez segít 
nekik vizuálisabbá tenni, hogy a kérésüket átadták Istennek.
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Amíg várakozom

Úr, Jézus, azt akarod, hogy őszinte szavakkal imádkozzam hozzád: 
semmilyen gondolatom sincs rejtve előled. Nem értem az Atya 
időzítését. Tisztában vagy vele, hogy milyen régóta imádkozom már 
azért, hogy 
_______________________________________________________, 
és megpróbáltam türelmes lenni a válasz érkezésével kapcsolatban. 
De, Uram, miért kell olyan lassan dolgoznod?

Tudom, hogy az évszakok méltóságteljesen váltják egymást a 
megfelelő időben. 

A Föld a neki meghatározott időben és módon forog és kering. Semmi-
lyen imám nem tudná mindezt megváltoztatni. Tudom, hogy a te utaid, 
nem az én utaim; a te időzítésed nem az én időzítésem. De, Uram, ho-
gyan tudnék én, aki földhözragadt vagyok kiegyezni az örökkévalóság 
sebességével?

Tanítható akarok lenni, Uram. Van valami, amit meg akarsz nekem 
mutatni, valami akadály, amit el akarsz mozdítani, valami változás, 
amit el akarsz érni a hozzáállásomban vagy bennem, mielőtt meg tud-
nád válaszolni az imám? Adj nekem olyan szemeket, amelyek meg-
láthatják mindezt, és füleket, amelyek meghallhatják, amit te mondasz 
nekem!

Gyere, Úr Jézus, és maradj az én szívemben! Milyen hálás vagyok, 
amikor ráébredek arra, hogy az imám válasza egyáltalán nem tőlem 
függ. Ahogyan csendesen benned maradok és hagyom, hogy  a te éle-
ted belémáradjon milyen felszabadító tudnom, hogy az Atya nem látja 
a foszladozó türlmemet vagy az elégtelen bizalmamat; hanem csak a 
te türelmedet látja, Uram, és azt a bizalmadat, hogy az Atya mindent 
a kezében tart.

A te hitedben most megköszönöm, hogy minden képzeletemet 
meghaladó mértékben fogod megválaszolni az imámat!

Ámen.

Aláírás _____________________________________

Dátum ________________



80

 TOP 15
A keresztyén ember meghatározása

Ma végére járunk, hogy vannak-e közöttünk keresztyének. Persze most mi mind-
annyian tudjuk, hogy egy keresztyén összejövetelen vagyunk, és a legtöbben 
közülünk keresztyénnek tartják magukat. De valóban azok vagyunk-e, Isten meg 
van-e győződve erről? Ezekre a kérdésekre fogunk most együtt választ keresni.

Igazi valóddal szembenézni soha nem kritikusabb, mint amikor a hit kérdését 
tekintjük. Úgy értem, mi mindannyian meglehetősen fontosnak tartjuk, hogy 
valóban azok legyünk, akiknek mondjuk magunkat. Vagyis ma tégy meg magad-
nak egy szívességet: ne tételezz fel semmit saját magadról, sem Istenről!

Levélírás
Tételezd fel, hogy levelet kell írnod valakinek, aki megkérdezte tőled: “Valójában 
mi az, hogy keresztyén?” Ez a valaki hallott téged a hitről beszélni, hallotta a 
bizonyságtételedet, de még nem világos előtte, hogy mit kell tennie az üdvössége 
megszerzéséért. Neked kell eligazítanod őt, te vagy az ő embere.

Tudjátok, a legtöbb ember azt gondolja, hogy vagy egy valláshoz csatlakozik, 
amely megmutatja, hogy mimódon lehet elnyerni Isten tetszését, vagy a filozó-
fikus idealizmust képviseli, amely szerint az ember alapvetően jó és képes arra, 
hogy megjobbítsa önmagát – és ez az egyetlen kritérium az „üdvösség” elnyeré-
sére (bár ezt inkább az üdvösség megvalósításának kellene momdani). Vannak, 
akik olyan vallások vagy hitek követői, mint a júdaizmus vagy az iszlám, ame-
lyek a törvény és a szabályok betartását hangsúlyozzák - és természetesen van-
nak olyanok is, akiknek mindenféle vallást elutasítanak, és csak saját magukban 
hisznek. 

Mindössze 15 perc áll rendelkezésre, hogy az egyes csoportok megírják a lev-
elet, tehát jól használjátok ki az időt. Ha elkészültetek, minden csoport levelét fel 
fogjuk olvasni. Nem kaptok rá “minősítést”, tehát ne izguljatok. 

Kedves Barátom!

Nagyon köszönöm a leveledet.
Megpróbálok válaszolni a kérdéseidre.

1. Ki nem keresztyén?

2. Ki keresztyén?

3. Hogyan lesz valaki keresztyén?

Remélem, ezzel világosabb lett némely dolog számodra.

     Üdvözlettel:

CÉLKITŰZÉS: Ez az 
összejövetel azt vizsgálja, 
hogy a közvélekedés mel-
lett a Biblia meghatáro-
zása szerint mit jelent   
keresztyénnek lenni. Azt 
követően, hogy erre a 
kérdésre választ kaptak 
a Bibliából, a tanulók 
szembenéznek azzal, hogy 
következésképpen ők ma-
guk keresztyének-e vagy 
sem.

BEVEZETŐ
FOGLALKOZÁS

Alkossanak kisebb cso-
portokat, majd minden 
csoportnak adj egy-egy 
ceruzát és egy példányt az 
alábbi “levélből”.
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15 perc múlva olvasd vagy olvastasd fel a leveleket. Kérd őket, hogy figyeljék 
meg a közös vonásokat a levelekben. 

Tudjátok, amit ma csináltunk, az nem más, mint ami a Bibliában található. Külön-
féle emberekkel való érintkezéseik során Pál és mások is találkoztak kérdésekkel, 
problémákkal és gátlásokkal. Választ adtak ezekre a Szent Szellem sugallatára 
hallgatva. Nézzük, Pál mit írt egy levélben, hogy elmondja valakinek, ki az igazi 
keresztyén.

Olvasd el a Róma 10:3-13-t és a fiatalok kövessék azt versről versre.

A következő kérdések alapján vezesd e szakasz megvitatását: 
 1. Miről beszél itt Pál? 
 2. Mit jelent ez? 
 3. Hogyan vonatkozik ez rám? 

Induktív bibliatanulmányozás
Az előző bibliai szakasz tanulmányozása.

Pál szerint ez stratégiai kérdés. A 2Korintus 13:5-ben azt írja, hogy “Próbáljátok 
meg magatokat, valóban keresztyének vagytok-e?” Kiállod-e a próbát? Érzed-e 
magadban egyre jobban Krisztus jelenlétét? Vagy csak tetteted, hogy keresztyén 
vagy, pedig távol állsz ettől?

Tettetni, hogy vagy valaki... Ez meglehetősen veszélyes cselekedet, mikor olyan 
lényeges dolgokról szólunk, mint az örökkévalóság és a Krisztusban való hit. 
Nem azt értem ezalatt, hogy “tedd félre” saját megtapasztalásodat - de nagyon 
sok ember állítja magáról, hogy ő keresztyén, anélkül, hogy megfelelne azoknak 
a feltételeknek, amelyeket közösen fedeztünk fel Isten Igéjének vizsgálatakor. 

Röviden tekintsük át ezeket újra. ( Ügyelj arra, hogy olyan kifejezéseket használj 
az összegzéskor, amilyeneket ők használtak az igeszakasz megvitatásakor.)

1. Krisztus meghalt, hogy engem megbékítsen Istennel (3. vers). Miért voltam 
haragban  Istennel? A bűneim miatt, melynek következtében a saját akaratomat 
cselekszem, figyelmen kívül hagyva Isten akaratát és elutasítom az Isten törvé-
nyével való azonosulást. 

2. Az Isten által adott üdvözítő út nem az, hogy ha az ember elég jó, elnyeri Isten 
tetszését (3. vers). A látszat lehet az, hogy megjavulok - ez minden. Felemelem 
magam a cipőfűzőmnél fogva és ha már elég jó vagyok, akkor megigazulhatok 
Isten előtt. A probléma csak az, hogy az embernek tökéletesen jónak kell lenni, 
egész életében ellenállni a kísértésnek és soha nem követni el bűnt (5. vers). Ilyen 
értelemben tökéletes-e az ember? 

3. Üdvösség a Krisztusban való hit által van (8. vers). Egy keresztyén ember 
számára Jézus Krisztus halála a történelem központi ténye. Jézusban bízni 
egyszerűen azt jelenti, 2 000 évvel ezelőtti halála elegendő arra, hogy engem 
megigazítson Isten előtt. Adósságba keveredtem, de Jézus kifizette a számlámat 
Istennek. 

4. A hit magában foglalja a kezet és a szájat (9-10. vers). Ha hiszek valamit, 
igazán hiszem azt, ez a bensőmből jön, igazi énemből. Ha belül hiszem, hogy 
Krisztus halála érvényes rám, ésszerűnek tűnik, hogy ezt kifejezésre juttassam. 
Amikor a hitemről beszélek valakinek, akkor “megerősítem az üdvösségemet” 
(10. vers). 

Róma 10:3-13

ELMÉLYÜLÉS

2Korintus 13:5
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5. Akkor válsz keresztyénné, amikor elmondod Istennek, hogy akarod azt, amiért 
Krisztus meghalt (13. vers). Attól még nem leszel keresztyén, ha mindezekkel 
egyetértesz. Ha soha nem mondtad azt Istennek, hogy akarod az Ő ajándékát, 
akkor nem számít, hogy hányszor mentél ki előre a gyülekezetben, amikor fel-
szólítva érezted magad és nem számít az, hogy ki tart téged keresztyénnek. 

E tények tükrében a barátod - akinek a levelet írtad - miért nem akar keresztyén 
lenni? És te miért nem akarsz?

Csendes hitvallás
Nem számít, hogy mennyi ideje forgolódsz keresztyén körökben - tíz napja vagy 
tíz éve. Kérlek, nézz nyíltan szembe önmagaddal és kérdezd meg: “Az vagyok-e, 
akit Isten keresztyénnek nevez?” Azaz ha Maga Jézus lépne be ebbe a szobába és 
kezdene ujjal mutogatni azokra, akik bíznak Benne, te közöttük lennél-e? 

Ha bármilyen kétség van benned, hadd ajánljam, hogy tégy lépéseket. Elhelyez-
tünk kis lapokat a helyiségben, melyek által tudomásunkra hozhatod, ha szeretnél 
velünk leülni és megbeszélni, hogy te valóban keresztyén vagy-e. Nem szala-
dunk el és nem is kényszerítünk semmire. Ha úgy gondolod, hogy itt nem koc-
káztathatsz, akkor tudasd velünk mielőtt távozol, hogy beszélni akarsz  az igazi 
keresztyénségedről.

BEFEJEZÉS
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Az értelem megvizsgálása

Tintapacák
Készítsetek tintapacákat! Adj minden ifisnek egy 10 x 15 centiméteres lapot! 
A lapok legyenek halvány színűek. Készíts elő még különböző színű tubosos 
temperát! Készítsetek tintapacákat, és vitassátok meg, hogy néznek ki! Amikor 
elkészültetek, hagyjátok őket megszáradni, és kezdjétek el az alkalmat!

Kérdezd meg a fiatalokat, hogy tudják-e eredetileg mire használták a tintapacákat! 
Eredetileg a pszichológiában használták őket egyfajta tesztként, azért, hogy meg-
nézzék milyen egy adott ember szemléletmódja / gondolkodásmódja.

A hátsó ajtó
Ez lehetséges, hogy furcsán fog hatni, de tedd fel a következő két kérdést a ti-
niknek!

 1. Helyén való-e bármiről gondolkodni, amiről csak akarunk?
 2. Ettél már valaha füvet, sima zöld füvet?

Ma egy olyan valakiről fogunk olvasni, aki nagyon fontosnak tartotta magát, 
egészen addig, amíg Isten emberi tehénné nem változtatta.

Olvassátok el Nebukadneccar történetét Dániel könyvének 4. fejezetéből! Osz-
tályban az olvasás felgyorsítása érdekében kérj fel diákokat, hogy olvassák fel a 
következő részleteket, és a hozzájuk kapcsolódó megjegyzéseket!

HÁTTÉR: 
Nebukadneccar akkor volt Babilónia királya, amikor Izrael népe fogságban élt ott. 
Ő volt az a király, aki kemencébe vettetett három héber férfit (Sadrakot, Mésákot, 
Abédnegót), amiért ők nem borultak le az ő szobra előtt, hogy ezáltal istenként 
tiszteljék őt. Szemtanúja volt annak, ahogyan a Mindenható kimentette a három 
Hozzá hűséges férfit a tűzből.

Olvassátok el a Dániel 3:26 – 4:3-t! 
Itt Nebukadneccar (hívhatjuk mostantól csak Neb-nek!) felismeri és elismeri, 
hogy ezeknek a férfiaknak az Istene valóságos Isten, és a „felséges” Istennek 
hívja Őt. Más szavakkal az öreg Neb számára összeáll a kép. Isten valóságos, és 
hatalmasabb nála. Ez mind nagyon szép, de sajna a nagy felismerés ellenére Neb 
még mindig helytelenül gondolkodik. Elfeledkezik arról, ami történt, és továbbra 
is úgy gondolja, hogy ő a legfőbb uralkodó és az élet fölött döntést hozó hata-
lom.

Olvassátok el Dániel 4:4-8-t! … itt azt olvashattuk, hogy az öreg Neb-nek rémál-
ma volt, és a saját tanácsadóihoz fordul, hogy fejtsék meg az álmát, de mind-
egyikük kudarcot vall, kivéve Dánielt.

TOP 16
CÉLKITŰZÉS:
Annak felfedeztetése, 
hogy milyen fontos Isten 
irányelvei szerint kezelni 
gondolatainkat.

ALAPIGÉK:
Máté 16:21-23 
Lukács 21:12-15
Ézsaiás 26:3
Dániel 3-4. részek

BEVEZETŐ
FOGLALKOZÁS

Dániel 4.

Dániel 3:26-4:3
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Olvassátok el Dániel 4:23-27-t! 
Itt annak lehetünk tanúi, hogy Dániel megmagyarázza az öreg Neb álmát. El-
mondja neki, hogy el fogja veszíteni a királyságát, száműzik majd az emberek 
közül, és úgy kell élnie, mint a vadállatoknak, a mező füvét eszegetve, 7 időszakig 
(évig), amíg el nem ismeri Istent, mint az Egyetlent, Aki királyságokat állíthat fel. 
Arra is figyelmeztetést kap, hogyha elismeri, hogy a menny uralkodik (nem ő), és 
felhagy vétkeivel és gonoszságával, akkor mindezt elkerülheti.

Olvassátok el Dániel 4:28-37-t! 
Körülbelül egy év múlva Neb sétálgat a palotája tetején Babilóniára nézve, és 
azt gondolja, hogy milyen hatalommal teljes és milyen fenséges is az ő szemé-
lye. Amint kimondja ezen gondolatait kifejező szavakat, „BUMM” egy hang a 
mennyből tudtára adja, hogy az álom beteljesülésének eljött az ideje. Elborul 
az elméje, és ennek eredményeként száműzik. Vadállatként kell élnie, füvet 
eszik, mint az ökrök, és az esők áztatják a testét, nincs fedél a feje felett, még az 
ítéletidőkben sem. Hét éven keresztül így kellett élnie, és végül Neb kénytelen 
volt belátni, hogy ő nem olyan hűde okos és hatalmas. Egy dologra áll rá az 
elméje: „Kicsoda Isten, és milyen szerepet játszik a királyok életében.” Más sza-
vakkal, végül elkezd helyesen gondolkodni Istenről és magáról. Akkor és csak 
akkor tisztítja ki Isten az elméjét, és akkor helyezi vissza Babilónia trónjára, úgy 
mintha mi sem történt volna.

Helyes - helytelen
Kerestesd ki az ifisekkel a következő verseket, és azonosíttasd velük, hogy azok 
tükrében mit jelent a „helytelen gondolkodás”, valamint a „helyes gondolkodás”! 
A legtöbb igehelyen az „értelem” szó kulcsfontosságú.

IGEHELY HELYES
GONDOLKODÁS

HELYTELEN
GONDOLKODÁS

Máté 16:21-23 Isten útjaira való összpon-
tosítás

Az emberek (a világ) út-
jaira való összpontosítás

Máté 22:37 Szereted Istent a gondola-
taiddal!

Soha nem gondolsz Istenre.

Lukács 21:12-15 Elhatározod, hogy nem  
fogsz azon aggódni, hogy 
Isten vajon gondodat fogja-
e viselni, be fogja-e tölteni 
a szükségeidet, és meg fog-
e oltalmazni

A félelmeid leuralják a gon-
dolataidat – „mi van ha?”

2 Korinthus 13:4 A hozzáállásod: „ami az 
enyém, az a tiéd is”… A 
másokkal való megosz-
tozásra való készség békes-
séget teremt.

A hozzáállásod: „ami az 
enyém, az az enyém, és 
mindenki mástól meg kell 
azt védenem” – az önzés és 
a vagyon egymással össze-
kapcsolódva viszálykodást 
szül.

Filippi 3:19 A Szentlélek kívánság-
aira való összpontosítás; 
szeretet, öröm, békesség, 
türelem, kedvesség, jóság, 
hűség, önfegyelem. 
Ezek az életre vezetnek.

A bűnös természet kíván-
ságaira való összponto-
sítás; paráznaság, a pénz 
szerelme, hatalom, élvezet. 
Az ezekért való hajsza az 
elmében kezdődik, és ha-
lálhoz vezet.

(Folytatás a következő oldalon)

Dániel 4:23-27

Dániel 4:28-37

ELMÉLYÜLÉS /
BESZÉLGETÉS
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IGEHELY HELYES
GONDOLKODÁS

HELYTELEN
GONDOLKODÁS

Róma 12:2 Formálódj olyan valakivé, 
aki meglátja / felismeri 
Isten akaratát. Az elme 
megújításával kezdődik 
mindez. Bűnbánatot tar-
tani azt jelenti, hogy va-
lamivel kapcsolatban új 
megközelítésből kezdünk 
el gondolkodni

A bűnös viselkedési szo-
kásokba beragadni ami-
att, hogy a világ logikáját 
követjük.

Máté 6:7 Imádkozz és énekelj úgy, 
hogy a gondolataid Isten és 
egy adott cél körül forog-
nak – (remélhetőleg akörül, 
hogy valamilyen módon 
Krisztus Teste épüljön)

Cél nélkül énekelni és 
imádkozni, vagy egyfajta 
skandálással.

Kolossé 2:18-19 Gondolkodj helyesen arról, 
hogy ki a Fej (Jézus Krisz-
tus), a Teremtő, és te vagy 
a test – a teremtmény … ez 
segít nekünk növekedni, és 
mennybeli jutalmat épít fel 
a számunkra.

Ha az ember fontosságára 
összpontosítunk, az hely-
telen tanításhoz vezethet, 
és eltávolíthat egyeseket 
Krisztustól. Ez a fajta 
gondolkodásmód fegyel-
mezést is vonhat maga után 
(emlékezz Neb esetére, a 
legelésre!)

2 Korinthus 9:7 Istennek együttműködő ér-
telemmel szolgálj és adj, 
ne pedig kényszer hatására! 
Isten látja a tetteid mögött 
rejlő motivációkat.

Ha rossz indítékból szol-
gáljuk Istent, az gyakran 
vezet egy szolgálat kudar-
cához.

Jakab 1:13-15 A bűn matematikája a 
következő:
(kívánságok + hazugságok) 
x ezeken való rágódás = 
bűn Ne őrlődj a gon-
dolatokon! Ne játszadozz 
velük az elmédben! Min-
dig is lesznek bűnös kíván-
ságaid, és a sátán mindig is 
mondja majd a hazugságait. 
A hely, ahol megállíthatod 
a bűnt, az az elméd.

A kísértés még nem fog 
bajba sodorni, a gondolat-
ban való bűn nem számít, 
csak az, ami kiderül.

Központi üzenet
Az ellenséggel vívott küzdelmünk nagy része az elménkben zajlik. A mennyei 
jutalomért folytatott futásunk is főként az elménkben és a szellemünkben törté-
nik. Tartsd a gondolataidat Isten iránti elkötelezettségben! A gondolataidat Isten 
akaratával összehangolva kezeld! Tartsd az elméd „szemeit” Istenre és az Ő dolg-
aira függesztve! És ne engedd, hogy bűnös gondolatok uralkodjanak rajtad!

„Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” 
(Ézsaiás 26:3)

Konklúzió
„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tisz-
ta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek 
figyelembe!” (Filippi 4:8)

KÖZPONTI
ÜZENET

KONKLÚZIÓ
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BAYER-jelenség

A Bayer egy ismert, megbízható aszpirin jellegű fájdalomcsillapító tabletta – erre 
utal az alkalom címe.
 

Bevezetés
A szenvedés nem új jelenség. Naponta látunk hasonlót, és már szinte immunisak 
vagyunk az ilyen hírek iránt. Minden napilap címlapján a szenvedésről írnak, a 
mai filmek tele vannak erőszakkal és ártatlanok szenvedésével – mi mégis meg-
tanultunk közömbösen élni mellettük. De néha nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
szenvedést, mert előfordulhat, hogy közvetlenül minket érint a tragédia. 
Hogyan tudod megmagyarázni, hogy Isten szerető, törődő Isten, ha látod ezeket 
a képeket?
 
Ma a szenvedésről fogunk beszélgetni. Nem szeretjük, de itt van velünk. Alkos-
sunk most 4-6 fős, kisebb csoportokat és próbáljunk szembenézni vele úgy, hogy 
megvitatatunk néhány konkrét helyzetet. 

Helyzetgyakorlat
Oszd fel a fiatalokat az alábbihoz hasonló, megtörtént, vagy kitalált, de reális   
helyzeteket tartalmazó kártyákkal néhány kisebb csoportra, hogy minden cso-
portnak legyen egy-egy szituációja, amiről beszélgethetnek. Felolvashatod han-
gosan a kártyák tartalmát, csak az információ miatt. Kérd a jelenlévőket, hogy 
a kérdések tükrében - melyek szintén a kártyákon találhatók - vitassák meg e 
helyzeteket.
 
PÉLDÁK a kártyákra:
 
Kati kishúga megfulladt egy árvíz alkalmával. Amikor végre megtalálták a folyó 
alján, Kati látta testvére  felpuffadt testét. Azt mondta: “Többé nem tudok hinni 
Istenben. Miért engedte, hogy ez történjék? Ha mindent Ő irányít, ha Ő mindenkit 
szeret, akkor miért engedte,  hogy így haljon meg a testvérem?”
 
Misi azt mondta: “Nem tudok hinni abban az Istenben, akiről te beszélsz. Ő nagyon 
furcsa. Csak azzal foglalkozik, hogy az emberek isznak-e, szednek-e kábítószert. 
Azzal nem törődik, hogy 30 millió ember éhezik. Hitlerrel sem csinált semmit.”
 
BESZÉLGETÉSINDÍTÓ KÉRDÉSEK:
1. Miért történnek meg ilyen dolgok? Mi az oka ezeknek? 
2. Ki a hibás?
3. Szükség van-e ilyen szenvedéssel teli eseményekre?
4. Okolható-e Isten ezekért az eseményekért?
5. Hogyan történhetnek ehhez hasonlók hívő emberekkel? Isten hálátlan?
 
Hagyj 10-15 percet, hogy megvitassák ezeket, majd a nagy csoportban tekintsé-
tek át a válaszokat. 

 TOP 17
CÉLKITŰZÉS: 
Ez az összejövetel segít a 
keresztyén fiatalnak, hogy 
tudja hova tenni a mai vi-
lágra annyira jellemző, és 
sokszor igazságtalannak 
tűnő szenvedést. Ebben 
a világban nem tehetjük 
egyszerűen azt, hogy „bev-
eszünk valamiféle Isten-pi-
rulát”, elfordítjuk a tekin-
tetünket vagy a homokba 
dugjuk a fejünket, mert 
ezektől nem fog megszűnni 
a szenvedés. 

ELŐKÉSZÜLET: 
Keress folyóiratokban, 
újságokban található szen-
vedéssel, erőszakossággal 
kapcsolatos képeket és 
főcímeket. Vágd ki és 
ragaszd fel egy nagy kar-
tonra.

KISCSOPORTOS
BESZÉLGETÉS
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Ezután folytassátok a beszélgetést:
 
Nem könnyű választ adni a világban lévő szenvedés és gonoszság problémájára. 
De ha megpróbáljuk megérteni, akkor megtanulhatunk valamit, ami segíteni fog 
nekünk az élet egyéb területein. Azért, hogy tisztán lássuk ezt a kérdést, Isten 
nézőpontjából kell megközelítenünk a problémát. A Biblia nyíltan beszél a 
szenvedésről. Vannak olyan igehelyek, amelyek segítségével megérthetjük, hogy 
Isten szemszögéből mit jelent a szenvedés. 

Tedd fel az alábbi kérdéseket - az utalásokkal együtt -, majd egyenként vitassátok 
meg azokat. Ha kiosztás céljából fénymásolatokat készítesz a kérdésekről, ügyelj 
arra, hogy a dőltbetűs megjegyzéseket hagyd le róluk, mert ezek a vezető segítsé-
gét szolgálják a beszélgetés folyamán.
 
1. Ki felel azért, hogy a bűn bejött a világba? (Róma 5:12) Isten megteremthetett 
volna bennünket úgy, hogy ne tudjunk vétkezni, de akkor inkább robotokhoz vol-
nánk hasonlók, semmint emberi lényekhez, akik szabad akarattal rendelkeznek.
 
2. Mi őriz meg minket attól, hogy teljesen legyőzzön a gonosz?  (Jeremiás Siral-
mai 3:21-26) Ezek egy ember szavai, aki a hazájáról beszél, de ugyanúgy érvé-
nyesek ránk is, mint egyénekre.
 
3. Mi Isten megoldása a gonoszt illetően? (János 3:16-17; Róma 8:12-14, 18-22) 
Az üdvösség személyes megváltást jelent, egy élet, mely győz a gonosz felett és a 
teremtés újjáépítése Isten által. 
 
4. Van-e valami célja a szenvedésnek? (1Péter 5:10) Isten tudja, hogy bizonyos 
dolgokat, csak szenvedés által tanulhatunk meg. Ne mindig csak a okokat, sokkal 
inkább a célokat keressük!
 
5. A szenvedés minden esetben Isten ítéletének az eredménye? (János 9:1-3) 
A szenvedés néha Isten ítélete, de nem mindig.
 

Következtetéseink
 
1. Mindenekelőtt Isten képességet adott az embernek arra, hogy tudjon választani 
jó és rossz között. Ahogy J. B. Phillips mondta: “a gonoszt a szabad akarat koc-
kázatos ajándékával örököltük”.  
 
2. Másodszor, a világban lévő szenvedés az ember gonosz választásainak az ered-
ménye. Mindez akkor kezdődött, amikor Ádám és Éva engedetlenek voltak Isten-
nel szemben. Tulajdonképpen nem az a kérdés, hogy „Miért van szenvedés?”, 
hanem, hogy „Miért csak ennyi szenvedés van?” Isten szeretete szab gátat annak, 
hogy teljesen elárasszon minket a szenvedés.
Ha még konkrétabb kérdést akarunk feltenni, azt kell megkérdeznünk: „Te 
miért okozol ennyi szenvedést a környezetednek, szeretteidnek vagy az ellensé-
geidnek?”
 
3. Harmadszor, néha Isten tanít vagy büntet minket a szenvedés által.
 
4. Végül, Isten együtt érez velünk a szenvedésben, és végső győzelmet adott az Ő 
Fiában, Aki megerősít minket abban, hogy a jót válasszuk. (Ézsaiás 53:3; Zsidó  
2:18, 4:15)
 
ALKALMAZÁS: A következő napokban olvasd el Jób könyvét! Olvass hozzá 
igemagyarázatokat, és gondold át, hogy mi volt a célja Istennek azzal, amit meg-
engedett Jób életében. Jób hogyan dolgozta fel a saját szenvedéseit, és mit mon-
dott sorsáról és Istenéről a barátainak?

BESZÉLGETÉS

Róma 5:12

Jeremiás Siralmai 3:21-26

János 3:16-17
Róma 8:12-14.18-22

1Péter 5:10

János 9:1-3

ELMÉLYÜLÉS

Ézsaiás 53:3
Zsidó 2:18, 4:15
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Bűnre csábító kísértés

Jégtörő játék
1. variácó – fiatalabb korosztálynak 
(2 bögre és egy doboz szívószál)

Oszd az ifiseket két csoportba, és kérd meg őket, hogy adjanak a csapatuknak 
nevet! A két csapatnak vízicsatát kell egymással vívnia. Mindegyik kap egy bögre 
vizet, és szívószálakat. Hangsúlyozd, hogy CSAK a szívószálon keresztül spric-
celhetik egymást! Előbb-utóbb valamelyik fiatal úgyis megragadja a bögrét, és 
abból közvetlenül locsolja le a másik csapat egy vagy több tagját. Ez azonban 
véget fog vetni a játéknak. Amikor megadják magukat a kísértésnek.

2. variáció – idősebb korosztálynak 
(10 lufi- 5-5 db kétféle színből)

Oszd a fiatalokat két csapatba, és adj mindegyik csapatnak 5 azonos színű lufit! 
A talajon jelölj meg két gólvonalat (például szigetelőszalag-csíkkal) egymástól 
kb. 4-5 méterre! Helyezd a lufikat a földre, a csapattagok elé! A játék célja, hogy 
a másik csapat lufijai közül a lehető legtöbbet átjuttassanak a mögöttük (saját 
maguk mögött) lévő gólvonalon túlra, csak a lábukat használva. Hagyd a játékot 
a maga útján haladni néhány percig, majd egy játékos (akivel mindezt előre meg-
beszélted) szúrja ki egy gombostűvel a saját csapata mindegyik lufiját. 

Mindkét játék célja bemutatni, hogy az emberek hogyan képesek beadni a dere-
kukat a kísértésnek, és áthágni a szabályokat, amikor a nyerésvágyuk fölülkere-
kedik a becsületes játékkal kapcsolatos érzékükön.

BESZÉLGETÉS  A JÁTÉKRÓL
A játékban valaki nem tudott ellenállni annak, hogy megszegje a szabályokat. 
Kérdezd meg a fiatalokat, hogy miért, és vitassátok meg a válaszokat!
Segíts nekik felismerni, hogy a nyerés utáni vágyakozásuk arra csábította őket, 
hogy megszegjék a szabályokat!

Jézus megkísértése
Olvastasd el a Máté 4:1-11-et az ifisekkel!
Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják meg, ki volt az, aki kísértett, és mi volt a 
célja!

AZ ÜZENET LÉNYEGE

A sátán egyik célja az volt, rávegye Jézust az önfejű cselekvésre; hogy rávegye 
cselekedjen anélkül, hogy a Szentlélekre hagyatkozna. Egy másik célja az volt, 
hogy Jézus azonnal akarja betölteni saját kívánságát (a teljes teremtett világon való 
uralkodást) a sátán által diktált módon, és ne az Isten által diktált módon. Ez ma 

 TOP 18
CÉLKITŰZÉS:
Célunk, hogy az alkalom 
segítségével felismerjük 
milyen módon fonódik 
össze a kísértés és bűnös 
természetünk, amikor a 
kísértésnek engedve bűnre 
csábulunk, továbbá, hogy 
megértsük, miképpen le-
hetséges a kísértésnek el-
lenállni.

ALAPIGÉK
Máté 4:1-11
Róma 8:5
Zsidók 2:18
Jakab 1:13-15
Ézsaiás 14:13-15

Máté 4:1-11
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is így van, a mi életünkben is. A sátán azt akarja, hogy elhiggyük, nincs választási 
lehetőségünk; valamit a magunk módján, a magunk elgondolása szerint, azonnal 
meg kell valósítanunk, annak érdekében, hogy elképzelésünk beteljesüljön.

Olvassátok el a Róma 8:5-öt, és hasonlítsátok össze az igevers első felét a máso-
dikkal:
 “... akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, 
 ... akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival.”

Mi derül ki számotokra: könnyű dolog a kísértést kezelni? 
Jézus beadta a derekát? Jézusnak könnyű volt ellenállni?
Vitassátok meg ezeket a kérdéseket, majd nézzétek meg a Zsidók 2:18-at:
Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.

A kísértésnek ellenállni nem könnyű feladat. Még Jézus is szenvedett, amikor 
kísértés érte. A legtöbbünk kísértést érezne arra, hogy lopjon magának valami 
ennivalót, ha 40 napig kellene éheznie … Mi ritkán szenvedünk ennyit. De szá-
munkra manapság a legtöbb kísértés egészen más formában, sokkal árnyaltabb 
módon érkezik.  

Hogyan öljük meg a farkast (eszkimó módra)
Az északi-sarkon él egy eszkimó törzs, amely megtanult egy nagyon egyszerű, de 
hatékony farkas-csapda állítási módot. Először is vesznek egy kést, amit borot-
vaélesre köszörülnek. Majd belemártják azt egy általuk megölt fóka vérébe. 
(Látjátok, a fókákat elég könnyű csapdába csalni, de a farkasok veszélyesek.) 
A vérbe mártott kést kiteszik a hidegbe, hogy a vér ráfagyjon a késre. Miután a 
vér ráfagyott a késre (ez csak percek kérdése), újra belemártják a fókavérbe, és 
újra kiteszik a hidegre, hogy a frissen felvitt vérréteg is megfagyjon. Rétegről-
rétegre haladva egy vérnyalókát készítenek. Amikor kész vannak, a borotvaéles 
kés úgy eltűnik a jéggé fagyott vérben, mint a nyalóka pálcikája a nyalókában. 
Ekkor kiviszik a kést a vadonba, egy olyan helyre, amelyről feltételezik, hogy 
farkas-járta. A kés nyelét eltemetik a hóban, és csak a véres nyalóka kandikál ki 
a földből, amikor elmennek.

Hamarosan egy szimatát követő farkas bukkan fel. Megtalálja a „vérnyalókát”. 
Elkezdi nyalogatni, és minden egyes nyalást kiélvez. Ahogy a kést körbe-körbe 
nyalogatja a nyelve lassan megdermed a hidegtől. Olyannyira, hogy nem érzi azt. 
De a vér utáni étvágya csak fokozódik, és nem győz betelni a vér ízével. Ugyebár 
a nyalókák sokáig ki szoktak tartani. Végül nyalogatásával elér a borotvaéles 
késpengéhez. A penge belevág a nyelvébe újra és újra, de a farkas ezt nem is 
érzékeli, mert a nyelve eddigre már merő zsibbadás; nem érez semmit. Most már 
a farkas saját vére is folyik a nyelvén lévő sebekből. A farkas felvillanyozódik, 
mert a vér még bőségesebben árad a szájában szét, és csak nyalja, nyalja a „vér-
nyalókát”.

Egy kis idő elteltével érzékeli, hogy valami nincs rendben; egyre gyengébb lesz, 
ahelyett, hogy mindinkább erőre kapna. Mivel számára a vér egyfajta erőt adó  
táplálék, még inkább nekifeszül, hogy a mind bőségesebben áradó vér minden 
egyes cseppjét lenyelje. Az utolsó gondolatai akörül forognak, hogy milyen jó íze 
van a meleg vérnek. Perceken belül az utolsót nyalja, és összeesik az időközben 
csupaszra nyalt kés mellett. Az eszkimó tisztában van azzal, hogy a következő reg-
gel a kés mellett meg fogja találni a farkas tetemét.

A sátán ennél sokkal elegánsabb csapdák felállítására képes annak érdekében, 
hogy megsebezzen minket a bűnön keresztül, és gyakran mi is olyan ostobák 
vagyunk, mint a farkas; bekapjuk a horgot. Péter és Pál is felhívja a figyelmünket 
erre a veszélyre.

Róma 8:5

Zsidó 2:18

ILLUSZTRÁCIÓ
(TÖRTÉNET)

Figyelem - kicsit véres ez 
a történet!
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„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán 
jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el” (1Péter 5:8)

„Mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról: vajon 
mindenben engedelmesek vagytok-e? … Rá ne szedjen minket a Sátán. Az ő szán-
dékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk.” (2Korinthus 2:9-11)

A Biblia azt tanítja nekünk, hogy maga a kísértés nem bűn. (Lásd.: Zsidó 4:15) 
A kísértés a saját természetes kívánságainknál és az ördögnél kezdődnek. A sátán 
ismeri bűnre hajló természetünket, ugyanúgy, ahogyan az eszkimók ismerik a far-
kasok vér-szeretetét. Természetünknek megfelelő csapdát állít, és hazudik nekünk 
annak érdekében, hogy rábeszéljen; életünk valamely területén Isten akaratának 
megkerülésével cselekedjünk. Most nézzük meg a BŰN KÉPLETÉT. 
Ezt Jakab 1:13-15-ben találhatjuk.

Írd fel a BŰN KÉPLETÉT a táblára, a következőképen:

     (saját természetes kívánságaink + kísértés) x a gondolatokon való rágódás = BŰN
     (bűnre hajló természet) + (sátán hazugságai) x (érzelmekkel táplálva) = (cselekedet)

Már most rendelkeztek a bűnre hajló természettel, és biztosak lehettek abban, 
hogy érnek majd titeket kísértések. Ezért csak egy olyan elem van ebben a képlet-
ben, amelyen keresztül megállíthatjátok a bűnt; nem gondolkodtok újra és újra az 
adott bűn megtételének lehetőségén. Ehhez a Szentlélek segítségére van szüksé-
getek. A következő lépések megmutatják az ellenállás „hogyan?”-ját.

Az ellenállás
1. Hallgass arra a hangra, amely emlékeztet arra, hogy mit gondol Jézus arról, 
amiről éppen gondolkozol! A halk hang a Szentlélek, ha a hang által sugaltak 
összhangban vannak a Szentírással. (János 16:8)

2. Tanuld meg, hogy mi a bűn, és mi nem az! (Galata 5:19-26.) Tanulj arról, hogy 
milyen csapdákat szokott állítani az ördög, és utána érts egyet Istennel abban, 
hogy mi helyes és mi nem! (1Thesszalonika 5:19.)

3. Kérj segítséget Jézustól – imádkozz! (Jakab 1:2-5 és Lukács 22:40)

4. Menekülj! Fizikai értelemben menekülj ki téged kísértésbe vivő helyzetből! Ne 
maradj a közelében! (2 Timóteus 2:22 és 1Mózes 39:7-12)

5. Állj ellen a sátán módszereinek, és határozd el, hogy Isten módszereit és út-
jait fogod követni (Jakab 4:7)! Rendeld alá saját akaratodat Krisztus akaratának 
(Lukács 22:42)!

Konklúzió
Ne feledd, a bűn lényege, hogy azt mondod: „ÉN A SAJÁT ELGONDOLÁSOM 
SZERINT FOGOK CSELEKEDNI!”! A bűn ellentéte az Isten kijelentéséből 
megismerhető akaratának való engedelmesség.

1Péter 5:8

2Korintus 2:9-11

Zsidó 4:15

Jakab 1:13-15
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Családi találkozó

Cumiztatás, büfiztetés
Két vagy három párnak kell a játékot játszani. Minden pár kap egy kólával töltött 
cumisüveget. (Előre nagyobbítsd meg a cumin a lyukat, vagy szúrj rajta több 
lyukat!) A lánynak meg kell itatni a fiút az utolsó cseppig, majd meg kell „büfiz-
tetni”, azaz meg kell ütögetni a hátát, mint a kisbabáknak szokták etetés után. Az 
a csapat győz, amelyik elsőként produkálja a büfögést.

Vegyél részt a családban
Ehhez a játékhoz előre el kell készítened papírlapokat, a várható létszámnak 
megfelelően. Minden lap egy családtag szerepkártyája lesz. A kártyákra írdd fel 
előre, hogy az milyen és mennyi idős családtagot jelképez! Négyféle családtagot 
használj; apa, anya, fiú, lány! (A fiú, lány életkora ne feleljen meg a csoport élet-
korának!) Ezeket a kártyákat oszd ki az ifiseidnek, és kérd meg őket, hogy a lapra 
felírt családtagnak találjanak ki egy karaktert. Pl. az apa vagy anya foglalkozását, 
hobbiját, a gyerekek iskolatípusát, iskolai- és iskolán kívüli elfoglaltságait! Emel-
lett írjanak fel a lapokra tulajdonságokat, és személyiségi jellemzőket is. Pl.: 
kedves; undok; ideges, ha mindenki kicsinek kezeli a családban; nem szereti, 
ha más is dönteni akar a család dolgaiban rajta kívül; mindent csendben eltűr; a 
váratlan helyzetekben kiabál; a család békítője; stb. 

Miután elkészültek, gyűjtsd be a lapokat, és keverd őket össze! Ezt követően min-
den ifissel húzass egy lapot! Ez alkalommal az általuk húzott karaktert lesz az ő 
szerepük a családi játékban. Oszd a jelenlévőket véletlenszerűen csoportokra! Pé-
ldául kezd el őket 1-től 4-ig beszámolni, és minden 1-es tartozzon egy csoportba, 
valamint minden 2-es, majd minden 3-as, és így tovább! Nem baj ha így „csonka” 
családok is létrejönnek! Csak akkor csinálj csoportbontást, vagy szereplő cserét, 
ha egy családba több apa vagy több anya kerül! Hangsúlyozd még a fiataloknak, 
hogy nem baj, ha a kártyájuk ellenkező nemű, mint ők, legalább így jobban me-
gérthetik a másik nem szerepét!

Amikor megszülettek a „családok”, mindegyikőjük játssza el az alábbi szituációk 
valamelyikét! (Ezt is csinálhatod úgy, hogy lefordított lapok közül kell egyet 
húzniuk, és az azon szereplő szituációt kell eljátszaniuk! Így megelőzhetőek a 
reklamálások.) Adj időt a családoknak, hogy a szerepüknek megfelelően kial-
akítsák és előadják a szituációjukat!

1. A családotok éppen a következő hónap időbeosztását beszéli meg. Megpróbáljá-
tok összegyűjteni, hogy kinek milyen tevékenységei lesznek. A szülőknek azt is 
meg kell határozniuk, hogy a gyerekeknek mikor kell a családdal lenniük, milyen 
elfoglaltságokra mehetnek el, mikor és kivel!

2. A szülőknek el kell dönteniük, hogy a gyerekek milyen cselekedetei vonnak 
büntetést vagy dicséretet maguk után, és milyen formában. Majd a gyerekekkel 

TOP 19
CÉLKITŰZÉS: 
Az összejövetel célja segíte-
ni a jelenlévőknek abban, 
hogy több szeretetet, türel-
met, kedvességet,   megér-
tést tanúsítsanak a minden-
napi életben, elfogadják 
önmagukat és a család töb-
bi tagját. Ennek érdekében 
ez az alkalom igyekszik 
bennük tudatosítani, hogy 
az egyes családtagoknak 
milyen különféle szerepek-
nek kell megfelelni, vala-
mint hogy ezek a szerepek 
hogyan hatnak a többiek 
cselekedeteire.
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el kell játszani egy olyan jelenetet, ahol valami megjutalmazható, és egy olyat, 
ahol valami megbüntetendő dolog történik! (A jutalmazással / dicsérettel és a 
büntetéssel együtt.)

3. A családotokban el kell dönteni, hogy ki milyen házimunkáért lesz felelős! (ud-
vari munka, mosás, főzés, mosogatás, vásárlás, pénzkeresés, fegyelmezés, stb.)

Disputa
1. A szerepjáték során milyen új meglátásokra jutottál?

2. Saját pozíciódból milyen – szülőkre nehezedő – gondokat észleltél?

3. Mi volt a legfőbb célod, miközben a szerepedet játszottad?
a. A többi családtag manipulálása, hogy megkaphasd tőlük mindazt, amit 
akarsz.
b. Segíteni a családi közösségnek, hogy amennyire csak lehetséges együtt 
munkálkodjon.
c. Valaki más jogainak megvédése abban a meggyőződésben, hogy így az 
igazság jut érvényre.
d. Megpróbálni csitítani és zökkenőmentessé tenni a dolgokat, hogy senki 
érzelemvilága ne sérüljön.
e. Megpróbálni csendben maradni, hogy senki se haragudjon meg rád.

4. Mit tanultál ebben a játékban, ami segíteni fog neked abban, hogy építőbb 
családtag lehessél otthon?

A család Isten alkotása
Nem véletlenül élünk családi közösségekben. A családot Isten találta ki. A csa-
lád egyedülálló lehetőséget nyújthat arra, hogy szeretetet adjunk és kapjunk, és 
segítsük  egymást egy jobb, teljesebb élet megélésében. Remélem, hogy a mai 
tapasztalatszerzés hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsd a szüleid, testvéreid 
gondolkozását és érzelmeit! Minél jobban megérted a rájuk nehezedő nyomást 
és az ő félelmeiket, annál könnyebben feladod védekező álláspontodat, és meg-
próbálod igazán szeretni őket. Lehet, hogy felismertél önmagadban, a családtag-
jaidhoz való viszonyulásaidban valamit, amin szeretnél változtatni.

Sajnos amióta bűn bejött a világba a legjobb dolgok is elromolhatnak, így a csa-
ládi élet is. De Krisztus által a bűn minden pusztítását és rombolását helyre lehet 
állítani. Van remény Jézusban!

Nézzünk meg néhány Igét, amelyből tanulhatunk arról, hogy Isten hogyan kép-
zeli a családot!”

Házastársak:  Efézus 5:21
Feleségek:  Efézus 5:22-24. 33b. Kolossé 3:18. 1Péter 3:1-6
Férjek:   Efézus 5:25-31.33a. Kolossé: 3:19. 1Péter 3:7
Gyermekek:  Efézus 6:1-3. Kolossé 3:20
Szülők:   Efézus 6:4. Kolossé 3:21

Ami a mi részünket illeti a családban, fontos mindig szem előtt tartanunk a 
következő igazságokat!

1. Amit Jézus mércének állít: „Amit … szeretnétek, hogy az emberek veled 
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük ...” (Máté 7:12a)

A JÁTÉK
MEGBESZÉLÉSE

ELMÉLYÜLÉS

Máté 7:12a
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2. Amit Jakabnál olvashatunk: „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután 
békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem 
részrehajló és nem képmutató.” (Jakab 3:17)

3. Amit János megfogalmaz: „… ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem 
cselekedettel és valóságosan.” (1János 3:18)

A szeretet öt nyelve
Ossz lapokat a fiataloknak, és kérd meg őket, hogy írjanak le két olyan módot, 
ahogyan ők szokták kifejezni valaki felé szeretetüket! Amikor elkészültek kérj 
meg néhány önkéntest, hogy olvassa fel a válaszát!

Tudjátok a szeretetnek több nyelve is van. Erről akár egy egész alkalmat beszél-
gethetnénk. Most csak röviden foglalkozunk ezzel a témával, de fontos, hogy 
megemlítsük, mert sokszor az ebből fakadó különbségek és félreértések okoznak 
konfliktusokat, megbántódásokat a családokban.

A szeretetet ötféle módon, azaz öt „nyelven” szoktuk másoknak kifejezni:

1. a másikkal való időtöltés
2. a másikat segítem, pl.: valamilyen cselekedettel
3. szavakkal elmondom
4. fizikai érintéssel, pl.: átölelem, megsimogatom / megveregetem a vállát
5. ajándékot adok

Minden ember általában ezek közül a szeretet kifejezési módok közül kettőt részesít 
előnyben, és ezekkel kommunikálja mások felé a szeretetét. Az is megfigyelhető, 
hogy amely nyelveken mi elmondjuk a szeretetünket, azon is értjük leginkább 
mások felénk irányuló szeretetét. Ha a másik szeretet kifejezési módja külön-
bözik a miénktől, akkor lehet, hogy nem értjük meg, hogy szeret minket.

Most fordítsátok meg a lapotokat, és írjátok fel a családtagjaitok nevét, valamint 
a nevük mellé azt, hogy szerintetek melyek az ő szeretetnyelveik!

Konklúzió
A mai alkalom végén lehetőségünk lesz kis csoportokban imádkoznunk egymá-
sért, mindazzal kapcsolatban, ami ma itt elhangzott. Ha valaki úgy érzi, hogy 
benne fájdalmas dolgokat kavart fel ez az ifi, és szeretne valamelyik vezetővel 
erről beszélgetni, akkor az ima után van erre lehetőség.

Jakab 3:17

1János 3:18

ALKALMAZÁS

BEFEJEZÉS
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 TOP 20
Csendes rák

 
 

Zümm, bumm, paff
Rendezd el a csoportot 8-13 fős körökben. Az óra járásával ellentétes irányban 
elkezdenek számolni 35-ig, a 3-at és a 3 többszöröseit a “zümm” szóval helyette-
sítve. Ha valaki téveszt, újra kezdik. Ha elértek 35-ig, akkor egy másik helyettesítő 
szót is mondanak, mégpedig az 5 és a 25 többszörösei helyett a “bumm” szót. (Ha 
a szám a 3-nak és az 5-nek is többszöröse, mint pl. a 15, akkor akár a “zümm”, 
akár a “bumm” szó is megfelel.) Majd a “paff” szó következik a 7 és a 7 több-
szörösének helyettesítésére. Az a csapat a győztes, amelynek tagjai elsőként 
csinálják végig hibátlanul. 
 

A bűntudatról
Van egy olyan érzés, amelyről nem sokat beszélünk  és ez a bűnösség érzése. 
Pedig a bűntudat egy nagyon is reális érzés, mely  egész életünkre kihathat. Mit 
kezdhetünk a bűntudattal? Meg lehet-e szabadulni ettől?
 
1. Arra kérlek most, hogy idézd fel a múltadat. Mindnyájan vissza tudunk em-
lékezni a gyerekkorunkra, amikor elkövettünk valami rosszat, valamire, ami mi-
att bajba keveredtünk, ami rossz érzéssel töltött el bennünket - és nem tudjuk 
kitörölni az emlékeink közül. Mire gondolsz vissza, ami miatt különösen vádolt a 
lelkiismeret kisebb korodban? 
 
2. Nemrégiben (az elmúlt 2-3 évben) milyen dolgokat követtél el, amelyek felka-
vartak vagy bűntudatot okoztak? 
 
3. Talán több dolog is eszedbe jutott, amelyekről hallgatni akartál. Lehet, hogy 
nagyon bánt vagy kellemetlen beszélni róla, viszont leírhatod egy papírlapra. Itt 
vannak papírok és ceruzák, mindenki vehet belőlük. Írj le valamit, amit nemrégen 
követtél el és ami miatt terhel a lelkiismeret. Lehet, hogy egyáltalán nem komoly 
a dolog, de téged zavar. Ne írd rá a nevedet. Egy másik vezető gyűjtse össze a 
papírlapokat, szűrje ki azokat, amelyek nem tartoznak a nyilvánosság elé, a többit 
adja oda neked felolvasásra.
 

Sir Arthur Conan Doyle
Vannak, akik nagyon hallgatnak itt ma este. Olyan dolgokat érintettünk, amely-
eket szeretnénk elfelejteni, de nem tudunk. Bűntudatunk van és lehet, hogy azt 
gondoljuk, elég nekünk cipelni ennek  terhét, minek másokat beavatni. 
 
Egy történet látott napvilágot Sir Arthur Conan Doyle-ról, a brit regényíróról, 
aki a Sherlock Holmes történetekkel lett ismertté. Egyszer egy praktikus tréfát 
eszelt ki: táviratot küldött 12 barátjának, akik a társadalom által ismert, köztisz-
teletben álló emberek voltak. Az üzenet mindenkinek ez volt: “Menekülj azonnal 
- minden kiderült!” 24 órán belül mind a tizenkét köztiszteletnek örvendő úr el-
hagyta Angliát!

CÉLKITŰZÉS
Ez az összejövetel a 
bűntudat és a lelkiismeret 
működését tárgyalja

JÉGTÖRTŐ JÁTÉK

BESZÉLGETÉS

ELMÉLYÜLÉS

TÖRTÉNET
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Mit gondolsz, vádolta őket a lekkismeretük? Bűnösnek érezhették magukat? 
Egyértelmű! 

Lehet, hogy te meg én ugyanezt tennénk, ha kapnánk egy hasonló táviratot. Ha itt 
és most levetítenék nektek egy filmet, amely valamennyi múltbeli gondolatotokat 
megmutatná, valószínűleg nemcsak hogy kellemetlen lenne számotokra, hanem 
vagy tizen biztos kiszaladnának a szobából!
 
Nos, ma este nem vájkálunk tovább a magánéletedben, nem hozunk kellemetlen 
helyzetbe és nem állítunk pellengérre valami miatt, ami bűntudatot okozhat neked. 
Ehelyett megemlítek néhány dolgot, hogy miképpen reagálnánk, ha bűnösnek 
érezzük magunkat. Néha szokatlan dolgokat teszünk. 
 
Néha megkíséreljük, hogy nem veszünk tudomást a bűnösségünkről és úgy 
teszünk, mintha semmi rosszat nem követtünk volna el. 
 
Más esetben csúnyán viselkedünk és megbántunk másokat, különösen a hozzánk 
közel állókat vagy feljebbvalóinkat, mint pl. a szüleinket vagy a tanárainkat. 
 
Lehet, hogy visszahúzódunk, mert olyan rossznak gondoljuk magunkat, hogy mi 
már nem érintkezhetünk többé a barátainkkal. Az eredmény - magától értetődően 
- a magány és az elszigeteltség érzése. 
 
Megpróbálhatjuk azzal büntetni önmagunkat, hogy inni kezdünk vagy kábítószert 
fogyasztunk vagy szándékosan kidobatjuk magunkat a munkahelyünkről, kibu-
kunk az iskolából, netán hajmeresztő szexuális dolgokat csinálunk, esetleg vere-
kedni kezdünk vagy valamilyen más negatív megnyilvánulásunk van. 
 
Sokszor nem is tudunk magyarázatot adni, hogy miért csináljuk ezeket a dol-
gokat. Nem tudjuk kontrollálni magunkat. Minden csak növeli a bűntudatunkat. 
Mivel nem értjük a folyamatokat a munkahelyünkön, megállás nélkül dolgozunk, 
míg végül kialakul bennünk egy állandó önüldözés vagy menekülés. A bűntudat 
el van fojtva, a rák megmarad belül és soha nem kap kezelést. Ez olyannyira erőt 
vesz rajtunk, hogy életünk számos területe fertőződik. 
 
Lehet, hogy ma este, amikor kiosztottuk a papírlapokat, megpróbáltál kitérni e 
téma elől. Valószínűleg nem írtad le, ami legelőször eszedbe jutott, elhesseget-
ted, azt mondván, hogy “Nem, ez annyira rossz, hogy nem lehet róla beszélni”. 
De azóta már többször is eszedbe jutott, igaz? Ez olyan, mintha egy strandlab-
dát akarnál a víz alá nyomni - egy pillanatig ott marad, csakhogy egy másik 
helyen felbukkanhasson újra. Ha megpróbálod ismételten a felszín alá nyomni  
bűnösségedet, előbb-utóbb tönkremész. 
 

Mit kezdhetünk a bűntudattal?
 
Gondoltál-e valaha a szabadságra, amelyet a megbocsátás nyújt? Ez egy felsza-
badulás, egy nagy fellélegzés, amikor a lelkiismereted ismét tiszta lesz.   
Emlékszem... (mondj el egy személyes megtapasztalásodat - vagy egyik barátod 
életéből vett példát -, amikor végre összeszedted a bátorságodat, hogy bocsánatot 
kérj valami miatt.) ... arra a megkönnyebbülésre, amikor napfényre került, meg-
bocsáttatott, megszabadultam a bűnösség terhétől. 
 
Ez az, ami a keresztyénség lényege már kb. 2 000 éve. Isten megbocsát az em-
bernek, tehát te és én azonnal megtapasztalhatjuk ezt a személyes, érzelmi sza-
badságot. Lehet, hogy soha nem érezted szükségét annak, hogy számba vedd a 
megbocsátást szellemi területen. De a Biblia azt mondja: “Mert Isten elküldte 
Krisztus Jézust, hogy magára vegye bűneink büntetését és véget vessen Isten 
irántunk való haragjának. Krisztus vérét és a mi hitünket használta fel eszközül, 
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hogy megmentsen minket az Ő haragjától”. (Róma 3:23-25) 
 
Mivel Isten Az, Aki és tudja rólunk, amit tud (látta minden cselekedetünket és 
ismeri a legtitkosabb gondolatainkat), úgy gondolod, hogy számára elég nehéz 
lenne megbocsátani neked. De ez az igeszakasz azt mondja, hogy Ő szeret min-
ket és hajlandó megbocsátani egész múltunkat, hogy most tiszta lelkiismerettel 
kezdhessük az életet. 
 
Ha Isten hajlandó megbocsátani nekünk, akkor mások és mi magunk is meg kell, 
hogy bocsássunk önmagunknak. 
 
Lehet, hogy sok jelenlegi harcod a bűntudat csendes rákjának az eredménye és 
ma este szembe akarunk nézni ezzel a ténnyel. Ha eddig még nem tapasztald meg 
Isten bocsánatát, akkor ezt most megteheted. Mindössze annyit kell tenned, hogy 
félreteszed a büszkeségedet és megkéred Őt. Az első lépés a legnehezebb, de meg 
fogod tapasztalni, hogy a felszabadulás - amit ez jelent - nagyon megéri. 
 
Ha szeretnél valamit kezdeni ezzel a problémával, mi igazán szeretnénk beszél-
getni veled. Azt akarjuk, hogy felfedezd a teljes szabadságot, amely minket any-
nyira izgalomba hoz!

Róma 3:23-25



97

Dühkitöréseink
 

Bekiabáló-show
 
Ahhoz, hogy egy ifi órán igazán otthon érezzük magunkat, gyakorolnunk kell, 
hogy hogyan is fejezzük ki önmagunkat. Most azt szeretném kérni mindenkitől, 
hogy az érzelmeitekre alapozva reagáljátok le a következő szituációkat. Bátran 
engedjétek el magatokat, és akár szándékosan túlozzátok el a reakcióitokat! 
(Jöhetnek az „ÓÓÓ!”-k „JÉÉÉÉ!”-k, a „Te jószagú málnabokor!”-ok, stb.)
 
1. Képzeld el, hogy éppen meredten nézed a Jurassic Park c. filmet, amikor jön 
az jelenet ahol hirtelen előbukkan a képernyőn a dinoszaurusz feje.(más filmet is 
alapul lehet venni, pl. horror, thriller, stb.) 
2. Éppen a foci VB-én vagy, ahol a kedvenc csapatod bejutott a döntőbe. 1:1 az 
állás, de a második félidő már vészesen a vége felé közeleg…nagyon kellene az 
a gól…mindenki tűkön ül…te is őrülten drukkolsz…egyszer csak a jobb hátvéd 
gyönyörűen passzol, ééés…végre ott a góóól! 
3. Kórházba visznek, mert kificamodott a térded, és most vissza fogják fordítani. 
4. A tanár végighúzza a körmeit a táblán. 
5. Koncerten vagy, izgatottan várod a fő együttest, de az iszonyat’ hamis előzenekar 
visszajön a színpadra, hogy ráadást adjon. 
6. Koncerten vagy, és már két órája hiába várjátok az együttest a színpadra a tik-
kasztó hőségben. Végül azért eljön a várva várt perc, és bemondják a hangosba, 
hogy: „Hölgyeim és uraim, a színpadon a Bolyki Brothers!” 
7. A barátodat elkapja a tanár doga közben, amint éppen a tiédről les. Mindketten 
egyest kaptok. 
8. Megtudod, hogy a barátod vagy a barátnőd a hátad mögött mással randizott, 
és minderről tudott a legjobb barátod is, de neked nem szólt. 
9. Apukád hirtelen meggondolja magát és mégsem adja oda az autót az esti ran-
dira. Neked viszont 30 percen belül már a megbeszélt helyen kellene lenned. 
10. Éppen a kedvenc show műsorodat nézed a TV-ben, amikor betotyog a kis-
öcséd és átkapcsol egy másik csatornára, ahol egy régi rajzfilmet ismételnek. 
 
 

Kirobbanás
 
AZ ELJÁTSZANDÓ SZITUÁCIÓ
Egy csapat fiatal az egyik ifi órát az egyik társuk házában tartja. Az egyik fiatal 
véletlenül összetöri a család antik vázáját pakolás közben. A csörömpölésre bejön 
a szobába a mama, és ahogy meglátja az összetört vázát dühkitörést kap. Az ifi 
vezetőjének meg kellene oldani valahogy a helyzetet.

Próbáljátok eljátszani a szituációt.
 
Használjátok a következő kérdéseket a megbeszéléshez:
1. Jogos volt a szülő kicsattanása? 
2. Mi a véleményetek az ifi vezetőről? Jól oldotta meg a helyzetet? Mit tett hely-
esen és mit nem? 

CÉLKIZTŰZÉS:

JÉGTÖRŐ JÁTÉK

BEVEZETŐ
FOGLALKOZÁS

TOP 21
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3. Tényleg sikerült a gyűlöletet megszüntetni? Hogyan történt ez? 
4. Téged mi hoz dühbe? 
5. Hogyan szoktad kifejezni, ha mérges vagy? Nálad miben nyilvánul meg a 
harag? 
6. Hogyan érzel ha valaki haragszik rád? 
7. Haragudni rossz dolog? 
8. Lehet pozitív módon is bánni a haraggal? 
 

Senkinek sincs igaza
 
JELENET:
Egy tizenéves lány egy iskolai rossz élmény után nagyon ingerülten ér haza. Min-
denen kiakad, és mindenkivel vitatkozik Ráförmed a kisöccsére, mert az otthagy-
ta a kabátját és a könyveit a konyhaasztalon. A bátyjával is elkezd perelni, mert 
megkérdezés nélkül elvette a CD-it. A szüleivel azért száll vitába mert arra kérik 
hogy vacsorázzon a családdal péntek este.
 
Vitaindító kérdések:
1. Miért lesz dühös a lány a kisöccsére? 
2. Tényleg az az igazi ok, hogy a kis kópé dolgai a lány útjában vannak? 
3. Mit gondolsz a lány szüleivel szembeni magatartásáról? 
4. Mit gondolsz, a szülőket hogyan érintette a lány kicsattanása? 
5. Milyen hatással volt a lány lelkiállapota az otthoni hangulatra, légkörre? 
6. Te hogyan kezeled a benned felgyülemlett dühöt? 
 

A szűnni nem tudó harag
 
Mindannyian voltunk már megbántva. Néha talán haraggal és keserűen reagáltunk 
le ilyen helyzeteket. Hányszor hallottad már, hogy „Olyan buta voltam, hogy…”. 
Néha talán olyat is kimondtál amit később nagyon megbántál, pl. azt, hogy „Meg 
tudnám ölni.”
 
Van egy történet egy férfiről aki a II. világháborúban vált mozgáskorlátozottá. Ez 
a történet tökéletes példa arra, hogy mit is tud okozni a harag az emberek életében. 
Ezt az embert Wake szigetén kapták el, és Kínában ítélték el. Már részlegesen 
béna volt, amikor egy ellenséges katona megszúrta egy szuronypuskával. Ma sor-
ra meséli el a különböző történeteket arról, hogy hogyan bántak vele. Durva sza-
vakkal, és eltúlzott érzelmi kitörésekkel számol be arról, hogy milyen tortúrákat 
kellett átélnie, és hogy mennyire gyűlölte a kínzóit.
 
Itt van egy ember, akit kétség kívül borzasztó dolgok értek. Az állandó szenvedés 
és fájdalom amiben napról napra élnie kell nem mérhető. Van azonban valami 
más is ami elviselhetetlenné teheti az életet: a saját haragja és keserűsége.
 
Még mindig egy olyan harcot folytat, amit bizony már évekkel ezelőtt abba kel-
lett volna hagyni. Ő tulajdonképpen még mindig börtönben él, egy saját maga 
által állított börtönben.
 
Valószínűleg most még sokkal nyomorultabb, mint 1944-ben volt. Nincs annál 
rosszabb, mint amikor valakiben belül folyik ez a kínlódás a saját engesztelhet-
etlen, mérges énje miatt. Az ilyen ember nem képes átadni magát a megbocsátásra 
és a gyógyulásra. Nem képes még felejteni sem.
 
Megpróbálhatod elnyomni a haragot, de úgyis mindig a felszínre kerül. „A szív 
teljességéből szól a száj.” Talán azt gondolod, hogy el tudod leplezni, együtt tudsz 
vele élni, el tudod viselni, de sajnos ez nem így működik.
 

JELENET
Ezt a jelenetet be kell gya-
korlni néhány előre felkért 
fiatallal!

ILLUSZTRÁCIÓ
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Lassan-lassan a kérlelhetetlenség és a harag utat tör magának a felszínre és 
megkeseríti mások életét és tönkreteszi a család életét. Ironikusan szólva, éppen 
az kínoz másokat aki maga a legjobban szenved.
 
A Máté 18:21-35-ben Jézus elmond egy példázatot egy emberről, aki nem volt 
képes megbocsátani valakinek annak ellenére hogy neki éppen akkor engedték 
el egy óriási adósságát. Amiatt, hogy nem volt képes megbocsátani, ezt a keserű 
embert végül börtönbe zárták. Jézus ezzel fejezi be a példázatot: „Így tesz majd az 
én mennyei Atyám is veletek, ha meg nem bocsáttok mindnyájan atyátok fiának 
szív szerint.” (35. vers)
 

Gondolkodj mielőtt reagálsz!
 
A harag legfőbb okozói közül három:

1. ÖNZÉS: ha arra használod a haragot, hogy magadnak utat szerezz otthon vagy 
a barátaid között. Emlékszem, gyerekkoromban nagyon sokszor egy jól időzített 
„hiszti” segített, hogy megkapjak egy játékot, vagy plusz egy órát este lefekvés 
előtt. Ez egy teljesen normális „játék” gyerek és szülő között. 

2. BIZONYTALANSÁG: ha védekező mechanizmusként használod a haragot 
amikor félsz. 

3. A SZEMÉLYES JOGAIDRA HIVATKOZÁS: ez talán a leggyakoribb az össz-
es ok közül: a „mert én megérdemlem, hogy…”- szindróma. Ezért van az, hogy 
kijövünk a sodrunkból, amikor apa mégsem adja oda az autót a randira, vagy ha 
a kisöcsénk a kedvenc TV műsorunk közepén átkapcsol egy másikra. „Mi jogon 
tette ezt?”- gondoljuk, és közben füstölgünk magunkban. 

Azt hiszem, abban megállapodhatunk, hogy a fent említett okok a harag leggya-
koribb forrásai, de jó dolog-e a harag? Helyes-e haragudni vagy helytelen?

Sok olyan embert ismerek, akik szerint a haragvás semmilyen esetben sem he-
lyénvaló. „Amikor haragszol, csak azt mutatod, hogy milyen éretlen vagy”- 
mondják.

A Bibliában azonban azt olvassuk, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek (Efé-
zus 4:26). Valójában nagyon sok esetben még Jézuson is meglátszott az, hogy 
haragszik valamiért – hogy az Ó-Szövetséget már ne is említsük, ahol nem egy-
szer azt olvassuk, hogy Isten haragudott az Ő népére. Belátható tehát, hogy a 
harag önmagában nem szükségszerűen rossz vagy bűn.

Vannak azonban esetek, amikor rosszul fejezzük ki haragunkat. 
Például:
- amikor rázúdítjuk a haragunkat másokra, és ezzel megsebezzük őket
- amikor rosszért rosszal fizetünk (Róma.12:17)
- amikor hagyjuk, hogy a harag csak forrjon bennünk, és nem egy egészséges 
módon, érett emberhez illően kezeljük (Efézus.4:26b)
 
A beszélgetés során megállapítottuk, hogy a harag egy olyan érzelem, ami azt 
a vágyat váltja ki bennünk, hogy azonnal reagáljunk a bennünket ért, külső in-
gerre. Sokszor ez abban nyilvánul meg, hogy ha megbántanak minket, akkor mi 
is visszavágunk. Azt azonban még nem beszéltük meg, hogy hogyan kezeljük a 
haragot. 

A következő lépéseket szeretném javasolni a harag kezeléséhez:

Máté 18:21-35

ALKALMAZÁS

Efézus 4:26

Róma 12:17
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ELŐSZÖR ismerd be, hogy mérges vagy. Ne vádold magadat amiért így ér-
zel. Lásd be, hogy ez egy természetes érzés, de légy óvatos azzal, hogy hogyan 
kezeled ezt az érzést.

MÁSODSZOR, derítsd ki, hogy tulajdonképpen miért is haragszol. Jogosan 
haragszol? Ha nem, akkor ne engedj teret ennek az érzésnek. Nagyon fontos az, 
hogy tudd kontrollálni a haragot magadban azért, hogy ne bánts meg másokat az 
elhamarkodott reakcióiddal.

VÉGÜL pedig kérd, és engedd meg Istennek, hogy legyen segítségedre úgy kife-
jezni a haragodat, hogy az a józanság határain belül maradjon.
 

A harag fajtái
 
1. Mindannyian dühbe tudunk jönni, akár minden nap.

a.) meg tudunk haragudni a testvérünkre, szüleinkre, tanárunkra, baráta-
inkra, magunkra, és néha még Istenre is
b.) vannak olyan emberek akik képesek olyan élettelen „tárgyakra” is 
haragudni, mint például a forgalmi dugó, egy tévedés, a magas árak, egy 
piros lámpa az útkereszteződésnél, vagy az egyes vagy a kettes osztályzat 
a suliban.

 
2. Az talán vigasztalást nyújthat sokaknak, hogy még Isten sem kivétel a haragvás 
alól.

a.) a 90. zsoltár 7. és 11. verse így szól: „Bizony megemésztetünk a te 
haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk… Ki tudhatja a te 
haragodnak erejét?” 
b.) akár mintául is vehetjük Isten haragját a magunk számára: Zsoltárok 
78:38b, 30:5, 103:8, 7:11

 
3. Jézus haragudott a farizeusok képmutatása miatt. Ma is rengeteg olyan do-
log vesz körül minket ami miatt okunk van haragudni: bűntények, előítéletek, 
igazságtalanságok, gonoszság, háborúk, erkölcstelenség, csalás, stb. 
Krisztus haragja azonban más mint a miénk:

a.) az ő haragja önzetlen volt és nem önző 
b.) az ő haragja építő volt és nem romboló 
c.) az ő haragját a szeretet irányította (103. zsoltár)

Ahhoz nem fér kétség, hogy az a harag amit nem a szeretet vezérel, bizony kárt 
tehet másokban; a Máté 5:22-ben Jézus a gyilkossághoz hasonlítja a haragot, és 
azt mondja, hogy bárki aki haragszik az ő felebarátjára, ítéletet von magára 

4. Egy másik megközelítésből, a haragot az atomenergiához is hasonlíthatjuk; az 
atomenergia sem rossz dolog önmagában, de nagyon nagy a hatóereje és ezért 
nagyon óvatosan kell vele bánni; ha viszont józanul (az önzetlen szeretet által 
vezérelve) használjuk, jó dologra is fel lehet használni 
 

Lelki tartalékok
 
Lelki értelemben véve is rendelkezésünkre állnak bizonyos „eszközök” arra, hogy 
kontrollálni tudjuk az érzelmeinket. Amint Isten szerves része lesz az életednek, 
és nem csak egy idea szintjén marad, amiben hinni lehet, új tartalékokat fogsz 
találni magadban ahhoz, hogy kezelni tudd a haragot a szívedben. Amikor úgy 
tekintesz Istenre, mint egy szerető személyre, aki úgy fogad el téged ahogy vagy, 
a hibáiddal együtt (és nem csak akkor szeret, amikor „jól viselkedsz”), akkor te 
is szabaddá válsz arra, hogy ezt a tőle kapott szeretetet feltétel nélkül továbbadd 
másoknak.

BESZÉLGETÉS

Zsoltárok 90:7.11

Zsoltárok 78:38b, 30:5, 
103:8, 7:11

103. Zsoltár

Máté 5:22

BESZÉLGETÉS
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A Biblia azt is mondja, hogy amikor kereszténnyé válsz, valami különleges do-
log történik. Pál apostol ezt egy újrakezdésnek nevezi, amikor a múltbeli hibáid, 
rossz lépéseid többé már nem számítanak.

Ez az újrakezdés sokkal több annál, mint ami ebben a tekintetben emberileg le-
hetséges lenne. Amikor olyan emberré válunk amilyennek Isten, és mi magunk is 
szeretnénk válni, egy változás áll be a jellemünkben. Így megváltoztatni azonban 
egyedül csak Jézus képes minket.

 

Hogyan kezeljük a haragot?
 
Azt hiszem nincs itt olyan ember ebben a szobában aki azt merné állítani, hogy 
ő soha nem haragszik. Azzal viszont egyetértek, hogy némelyeknél rövidebb le-
folyású a „dühkitörés”, míg másoknál hosszabb. Most azonban nem is a lefolyás 
hosszúságáról akarok beszélni, vagy arról, hogy mitől megy fel bennünk a pum-
pa, hanem, arról, hogy milyen módszerrel lehet kezelni a haragot. Alapvetően  
három módja van ennek:
 
 1. nem tenni semmit

 2. indirekt módon cselekedni

 3. direkt módon cselekedni
 
AZ ELSŐ MÓDSZER alatt azt értjük, hogy nem teszünk semmit amikor harag-
szunk. Nem üvöltözünk; nem rázzuk az öklünket; nem is teszünk arról említést, 
hogy haragszunk; és egyáltalán nem teszünk semmit. Ennek a módszernek is 
megvannak az előnyei. Például, ha valaki szándékosan felbosszant, borsot törhet-
ek az orra alá azzal, hogy úgy teszek, mintha mi sem történt volna. Amikor ezt a 
módszert választom, akkor a vitákat és a veszekedéseket is elkerülhetem.
 
Másrészről, ennek a módszernek is vannak hátrányai, amelyek közül a 
legszembetűnőbb az a tény, hogy az elfojtott indulatok később úgyis a felszínre 
kerülnek valamilyen úton. Például, ráförmedhetek a tesómra egy olyan apróság 
miatt, hogy horkol miközben én tanulok, miközben a valós ok az, hogy 2 héttel 
ezelőtt hülyeségeket beszélt a barátnőm előtt. A harag végül úgyis felszínre kerül 
- de sajnos sokszor indokolatlan helyzetekben.
 
A MÁSODIK, INDIREKT MÓDSZERT választók kiadják a dühüket, de nem 
közvetlenül a kiváltó okkal kapcsolatban. Ez akkor történhet, például, ha vitat-
kozom egy barátommal és utána hazamegyek és azon töltöm ki a dühömet, hogy 
falhoz vágom a kedvenc plüssmacimat, vagy anyukámra förmedek rá. 
Az is megtörténhet, hogy egy rosszul sikerült matek doga után elmegyek fallab-
dázni, és minden egyes ütésnél azt képzelem, hogy a labda a matek tanár.
 
Ennek a módszernek az az előnye, hogy időt hagyok magamnak mielőtt tényleg 
szembenézek a problémát okozó személlyel vagy dologgal. Ezalatt az idő alatt 
rájöhetek arra, hogy hogyan rendezzem a dolgot, vagy akár arra is, hogy igazából 
semmi okom nem volt arra, hogy haragudjam.
 
A hátránya az lehet ennek a módszernek, hogy túl gyakran fel kell újítanom a 
plüssmaci gyűjteményemet, és sokszor kell magyarázkodnom és bocsánatot kér-
ni anyukám előtt, hogy miért förmedtem rá olyan csúnyán. Rosszabb esetben      
viszont lehet, hogy soha nem is találom meg a harag igazi okát, és ahogy az idő 
telik, a keserűség csak növekszik a kapcsolataimban.

ÖSSZEGZÉS



102

VÉGÜL PEDIG NÉZZÜK A HARMADIK MÓDSZERT, a direkt módszert. Ezzel 
a módszerrel az emberek azonnal reagálnak a kiváltó okra. Ennek a módszernek 
is vannak előnyei és hátrányai. Az előny az, hogy azonnal tisztázható a helyzet 
és nem utólag kell azon tűnődni, hogy mi is volt a haragot kiváltó ok. A hátrány 
viszont az, hogy pont egy olyan lelkiállapotban reagálok amikor nem vagyok 
képes józanul átgondolni a helyzetet, mert éppen az indulataimnak van nagyobb 
terük, azok befolyásolnak. Így fennáll a veszély, hogy csak tovább súlyosbítom a 
helyzetet mintsem, hogy megoldom.
 
Mi tehát a helyes megoldás? 
Minden módszernél voltak előnyök és hátrányok is.
 
Azt kell, hogy mondjam, hogy van egy dolog, ami a módszertől is fontosabb, ez 
pedig a motiváció. Először is: miért is vagy dühös valójában? Most már tudjuk, 
hogy haragudni önmagában nem bűn Isten előtt, de az már igen, ha nem valós ok 
miatt tesszük ezt, és ha felelőtlenül viselkedünk amikor haragszunk.
 
Nagyon sok mindent tanulhatunk a haragról, ha megnézzük, hogy Jézus hogyan 
kezelte ezt a saját életében. Olvassunk fel egy történetet a Bibliából. Figyeljük 
meg, hogyan volt mérges Jézus a vallási szabályok miatt. (Olvassátok fel a Márk 
3:1-6-ot.)
 
Készítsetek jegyzeteket arról, hogy mi volt a kiváltó ok, és a reakció.
 
1. Jézus azért lett mérges, mert azt tapasztalta, hogy a vallási vezetők teljesen 
közömbösek az emberek tényleges szükségei iránt. Amikor a Bibliában a haragról 
olvasunk, akkor az ok mindig az, hogy az ember megszegi, vagy figyelmen kívül 
hagyja az Isten által szabott törvényeket, rendelkezéseket. Ezt a fajta haragot „jo-
gos haragnak” nevezzük, és ez történik a felolvasott igeszakaszban is.

2. Jézus nem engedte, hogy a harag eluralkodjék rajta. Ő egyszerűen csak tette, 
ami a küldetése volt, amikor meggyógyította a sorvadt kezű embert.
 
Végül, hadd javasoljak néhány dolgot:
a.) ismerd be, ha mérges vagy; ne tagadd le magad előtt
b.) ne engedd, hogy eluralkodjon rajtad a harag, hanem Isten segítségével tanuld 
meg kezelni az indulataidat
c.) győződj meg róla, hogy jogosan haragszol, és, hogy a szeretet motivál amikor 
reagálsz és nem a büszkeség vagy a bosszú
 

Hogyan kezeljük a haragot?
 
1. FELDERÍTÉS
Vizsgáld meg a helyzetet, ami feldühít. Próbáld meg előre kiszámítani azt a pon-
tot amikor „bekattansz”.
 
2. SEMMI PÁNIK
Ne akarj előre védekező mechanizmust kiagyalni. Ne ess pánikba. Légy tudatá-
ban az érzéseidnek mielőtt a vészjelző megszólal.
 
3. ISMERD FEL
Légy őszinte és ismerd el ha haragszol. Ne félj ettől. Krisztus azért halt meg, 
hogy szabaddá tegyen ettől is. Az Ő szeretete mindig a rendelkezésedre áll, hogy 
segítsen.
 
4. VEDD SZÁMÍTÁSBA
Ne fogadd el azokat az érveléseket, hogy: „Ugyan, ki ne érezne így?” vagy „Egy 
ilyen problémával szemben mi mást csinálhatnék?”. Ismerd be, hogy az adott 

Márk 3:1-6

A TANULTAK
ALKALMAZÁSA
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szituációban a harag tényleg része az életednek.
 
5, CSELEKEDJ
Fogadd el önmagadat, olyannak amilyen vagy. Kérd Isten bocsánatát ha szüksé-
ges, és vedd példaként Jézus életét. Döntsd el hamar, hogy mi a helyes reakció az 
adott szituációban. Oldd meg a külső vagy belső krízist. Cselekedj saját belátásod 
szerint, vagy fogadd el mások tanácsát.
 
6, ISMÉTELJ
Ezt az eljárást ismételd meg annyiszor ahányszor szükséges. Ez a megközelítés 
szabadságot és könnyebbséget hozhat abba a módszerbe amivel te a krízishely-
zeteket kezeled. Először bonyolultnak és esetlennek tűnhet ez az eljárás, de me-
géri kipróbálni. Sok türelmet és kitartást hozzá!
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Elveszíthető értékeink
 
 
ELŐKÉSZÜLET: Ahhoz, hogy az elmélyülés eredményes legyen, újra el kell 
olvasnotok Jób könyvét. Egy vagy két héttel az alkalom előtt már hirdesd, hogy 
erre a napra mindenki olvassa el otthon!
Az elmélyülés végződhet egy nagyon komoly felszólítással, hogy fogadják el Jé-
zust Megváltójuknak - ez függ a csoporttól, az időzítéstől, stb.

Neked kell döntened!
 
Kétlem, hogy többségünk valaha is vette a fáradságot, hogy meggondolja, hová 
tegye az értékeit és az értékpapírjait, hogy melyik hol áll életének fontossági lis-
táján. 
Ossz ki ceruzákat és ÖT kis papírlapot mindenkinek!
 
Ezen az alkalmon életünk értékeiről fogunk gondolkodni. A kiosztott papirlapokra 
írjatok fel egy-egy nagyon fontos értéket, amelyet az életetekhez nélkülözhet-
etlennek tartotok. (Pl. szülők, barátnő, Isten, állás, tanulás, karrier, megelégedett-
ség - lehet bármi: személy, tárgy vagy fogalom.) 
Bíztasd őket, hogy legyenek őszinték - ez a feladat csak akkor tölti be a rendel-
tetését.
 
Most nézd meg az értékeidet és ha valami okból fel kellene adnod valamelyiket, 
melyik lenne az? Ejtsd le a padlóra azt, amelytől az öt közül leghamarabb meg 
tudnál válni.
 
Vess egy pillantást a négy megmaradt értékedre. Képzeld el, hogy egy aranyhal 
teljesíti a négy közül HÁROM kívánságodat. Melyik lenne az a három? - A meg-
maradtat ejtsd a padlóra.
Kérdezz meg egy-két fiatalt, hogy melyik értéküket adták fel és miért azokat.
 
Nézd a megmaradt értékeidet!
Valami rajtad kívül álló okból még egyet fel kellene adnod. Melyik lenne az? 
Azt is ejtsd le a padlóra. 
Most újra megkérdezhetsz egy-két fiatalt, mitől vált meg, és miért azoktól.
 
Már csak kettő maradt. Itt már egy egyszerű választás kell: a kettő közül melyiket 
választanád, ha csak egyetlen maradhat?
Itt érdemes mindegyik fiataltól megkérdezni, hogy mit tartott legfontosabbnak az 
életében és miért.
 

Mások döntenek helyetted
Vegyétek fel az eredeti öt lapotokat újra, még egyszer eljátsszuk ugyanezt a já-
tékot, csak most más szempontok alapján:
 
1. KÖR
Nézd meg a lapjaidat: ha közülük egy vagy akár több tárgy, mint pl. pénz vagy 

 TOP 22
CÉLKITŰZÉS: 
Ez az összejövetel azt ku-
tatja, hogy mi ad nekünk 
biztonságot és mit tartunk  
értéknek.

SZITUÁCIÓS
FELADAT
1. RÉSZ

SZITUÁCIÓS
FELADAT
2. RÉSZ
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ruhaféle vagy autó, stb. akkor most azokat mind ellopták vagy tönkrement.
Ejtsd le ezeket a lapokat a padlóra.
 
2. KÖR
Nézd a megmaradt lapokat: ezek közül egy vagy esetleg több a másik nemből való 
személy (barát vagy barátnő) - akkor az a személy éppen most hagyott faképnél 
téged - kisétált az életedből. Ejtsd le ezeket a lapokat is.
 
3. KÖR
Nézd a megmaradt lapokat: van-e közöttük olyan, amely egy adottságra vagy 
képességre utal (zene, sport, stb.)? Egy tragikus baleset vagy betegség megfosz-
tott téged ettől a képességedtől... 
Ejtsd le azt a lapot.
 
4. KÖR
Most nézd a megmaradt lapokat: van-e közöttük rokoni kapcsolat (fiútestvér, lá-
nytestvér, anya, apa, házastárs)? Valami rettenetes dolog történt - autóbaleset és 
életüket vesztették, vagy rák támadta meg a testüket. 
Ejtsd le azokat a lapokat is.
 
5. KÖR
Most vedd a megmaradt lapot ill. lapokat - ne vegyél fel egyet sem a földön 
heverők közül. 

Vitassátok meg a következő kérdéseket: 
1. Mi maradt meg neked? Tudnál-e élni egyedül azzal?
2. Melyik laptól volt legnehezebb megválni? Miért?
3. Mit éreznél, ha valóban elveszítenéd, ami a papíron szerepelt?
4. Mi tette olyan fontossá a papírlapokat?
 

Mi marad neked?
Tekintsd azt, ami számodra a legtöbbet jelent. Olyan valami, amit elvehetnek 
tőled? Ha igen, akkor nagyon kockázatos az első helyre tenni - mert ha elveszíted, 
semmid sem marad!
 
A Biblia beszél egy emberről, akinek Jób volt a neve és aki ténylegesen szem-
benézett azzal, amit mi ma este csináltunk. Jób igen gazdag ember volt, szép 
család körülötte és minden érette történt. Egyik nap a Sátán Isten elé állt és azt 
mondta, hogy Jób csak azért hisz Benne és azért imádja Őt, mert jól megy a sora. 
Isten megengedte a Sátánnak, hogy ezeket a dolgokat egyenként elvegye  -  végül 
nem maradt egyebe, mint a keserűsége. Még az egészsége is odalett. A felesége 
azt tanácsolta neki, hogy átkozza meg Istent, aki őt ezért megöli s így véget ér a 
kínszenvedése. 
 
Jób azonban nem átkozta meg Istent. Életében Isten volt a legfontosabb. Ha Jób 
végezte volna azt a gyakorlatot, amelyet mi csináltunk most, akkor a hat érték 
közül utoljára az maradt volna a kezében , hogy “Istennel való kapcsolatom”. Az 
Istenbe vetett hitét senki sem vehette el tőle, még az ördög sem. Csak egyetlen 
módon veszíthette volna ezt el Jób, úgy, hogy feladja.
 
Lehet, hogy egy napon mi is Jóbhoz hasonló helyzetbe kerülünk. Mondj itt saját 
példát, legyen az akár pozitív vagy negatív. Vagy felhasználhatod egy általad is-
mert személy példáját, mint amilyen a következő történet is. Egy barátom került 
hasonló helyzetbe az idén, mikor elveszítette a feleségét és újszülött gyermeküket. 
Ha ma beszélnél vele, azt mondaná neked, hogy életében az Istenbe vetett hite a 
legfontosabb. Ez mindig vele van, senki sem veheti el tőle, még erőszakkal sem.

ELMÉLYÜLÉS
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Valamiféle biztonságra van szükségünk, ami nem engedi, hogy összeomoljunk, 
ha a dolgok kedvezőtlen fordulatot vesznek. Bármiféle biztonság, amelyet anya-
giak nyújtanak neked, olyan, mint a pára - egyszerűen kicsúszik a kezeid közül, 
akárhogy igyekszel megtartani. Jézus azt mondta, hogy Ő olyasmit ajánl neked, 
ami nem időleges. “Bővölködő élet”-nek nevezte azt. Ez örökké tart. Nincs az idő 
korlátai közé szorítva. Egy jó kérdést tett fel: “Mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri is, lelkét pedig elveszíti eközben?” (Márk 8:36.)
 
Ezt elkerülendő, Jézus azt tanácsolja az embernek, hogy az Ő gondviselésére bíz-
za magát. Ő azt mondta: “Aki Énhozzám jön, azt Én soha, de soha nem utasítom 
el.” (János 6:37) “Én örök életet adok nekik és nem fognak elveszni. Senki sem 
ragadja el Tőlem őket, mert az én Atyám nekem adta őket, és Ő hatalmasabb min-
denkinél, tehát senki sem veheti el Tőlem őket.” (János 10:28-29)
 
Miféle biztonság ez? Nos, ez olyan, amit szívesen elmagyaráznék nektek. Ez 
nem elmenekülés a valós világból, ez egy alap, amelyre építve, Isten segítségével  
egy hasznosabb, érett emberré válhatsz. Ha ma este felismerted, hogy értékeid 
nem elég szilárdak és hogy rövid időn belül mindent elveszíthetsz, akkor javas-
lom, hogy találkozzunk és beszélgessünk a Krisztus által nyújtott biztonságról. 
Vagy felszólíthatod a fiatalokat, hogy ott, helyben fogadják el Jézus Krisztust 
Megváltójuknak, de más vezetőkkel együtt készülj fel az összejövetelt követő 
egyéni tanácsadásra azok számára, akik döntenek. Arra is készülj fel, hogy tanács-
csal lásd el az új megtérteket arra vonatkozólag, hogy miképpen tudnak fejlődni 
Krisztussal való kapcsolatukban.

Márk 8:36

János 6:37

János 10:28-29
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FEL és EL - Krisztus visszajövetele
 
 

Bevezetés
Van jó néhány ünnepnap az évben, amikor nem kell iskolába vagy munkába 
menni, ugye? Melyek az egyházi jellegű ünnepek? (Hagyj időt a csoportnak a 
válaszadásra.)
 
Ezek közül melyik ünnepek emlékeznek meg Jézus életének eseményeiről? 
Igen... Karácsony - születés, Nagypéntek - halál, Húsvét - feltámadás. Néhányan 
elfeledkeztetek a mennybemenetel ünnepéről, mely arra emlékeztet, hogy Jézus 
visszatért a mennybe (számos felekezetnél ez egyházi ünnep).
 
Van Jézus életének egy eseménye, amit itt a földön lehetetlen megünnepelni,     
ugyanis senki sem tudja, hogy mikor ünnepelje. Mit gondolsz, mi ez? 
Nézzük meg a Bibliából: János 14:1-3 és 21:22-23.
 
Amint látjátok, egy napon Jézus visszajön a földre, hogy egybegyűjtse az Ő gyer-
mekeit. Nem újszülött csecsemőként érkezik egy elrejtett közép-keleti faluba, ha-
nem mint vezér jön azokért, akik valóban az Övéi. Megalapítja az Ő uralkodását 
minden és mindenki felett. Ez a tény mennyiben jelent változást az életedben? 
 
Vegyél egy Felfedező lapot és töltsd ki. Légy őszinte abban, amit leírsz. Adj min-
denkinek egy lapot - álljon rendelkezésre elegendő mennyiségű toll vagy ceruza. 
Hagyj időt arra, hogy kitöltsenek amennyit csak lehet. Miután befejezték, kérj 
válaszokat a szúrópróbaszerűen kiválasztott kérdésekre.
 

Mit mond a Biblia?
A Biblia sok mindent közöl Jézus visszajövetelével kapcsolatban. Beszél erről 
az ószövetségi prófétai könyvekben. Krisztus tanított erről az Evangéliumokban. 
Valamennyi újszövetségi író utalt erre az eseményre. Vegyünk fontolóra néhány 
dolgot az Ő visszajövetelét illetően, ahogy ezek mindenütt, minden keresztyénre 
vonatkoznak. Közösen keressétek ki az igét és vitassátok meg.
 
1. FIGYELJ. 
Olvasd el a Márk 13:24-27-et és a Róma 13:11-14-t.
Mikor fog jönni Jézus?
Milyen kell, hogy legyen a mi magatartásunk? 
 
Senki sem tudja pontosan, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus. A bibliai prófé-
cia hegycsúcsok vonulatához hasonló. Távolról úgy látszik, mintha egyik csúcs 
közvetlenül a másik mögött lenne, de az ember nem látja messziről a közöt-
tük húzódó völgyet. Ugyanez igaz Jézus visszajövetelére is. Szinte valamennyi 
megelőző prófécia beteljesült már és úgy tűnik, hogy küszöbön áll Jézus második 
eljövetele, nem tudjuk viszont, hogy milyen hosszú az idő “völgye”. Mindeneset-
re arra kaptunk felszólítást, hogy legyünk készen, mert Ő bármelyik pillanatban 
jöhet. Az életünk állandó készenlétben kell, hogy legyen a Vele való találkozásra. 

TOP 23
CÉLKITŰZÉS:
Ez az összejövetel be-
vezeti Krisztus második 
eljövetelének gondolatát 
anélkül, hogy részletekbe 
bocsátkozna. Ez egy ki-
hívás arra, hogy bizony-
ságtételünk eredménye-
sebb legyen.

ELŐKÉSZÜLET: 
Fénymásold le a Felfedező 
lapot.

János 14:1-3 
és 21:22-23

FELFEDEZŐ LAP!

ELMÉLYÜLÉS

Márk 13:24-27-et 
Róma 13:11-14
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A Felfedező lapon elég sok változást leírtál, melyeket szeretnél megvalósítani az 
életedben. A Biblia arra szólít fel, hogy most legyünk készen!
 
2. BIZONYOSSÁG
Olvasd fel:2Péter 1:12-19, 3:3-18

Mi az első igeszakasz lényege? Foglaljátok össze saját szavaitokkal!
Ezt az üzenetet el kell hinni.
 
A második milyen érzéssel tölt el?

- De - mondhatná valaki - az emberek már évszázadok óta várják Krisztus má-
sodik eljövetelét és Ő még mindig nem jött vissza. Én miért izgassam magam 
emiatt?
 
Emlékezz arra, hogy Jézus első jövetele is meg lett jövendölve évszázadokkal az 
esemény bekövetkezte előtt és sokan nem hitték el ezt. A Biblia azt mondja ezen 
a helyen, hogy az Ő jövetele bizonyos.
 
3. TELJESSÉG
Olvasd fel: 1János 2:28-3:3
 
Mi az, ami még előttünk van, ami ránk vár? 
Olvasd el az 1Korintus 13:12-t is.
 
Hová kell helyeznük a bizodalmunkat?

Ma még csak részleges az ismeretünk és sok mindent hit által fogadunk el, de 
“amikor Ő megjelenik”...minden, amire mi keresztyének vágyakoztunk és amit 
reméltünk, be fog következni és teljes, tökéletes lesz Őbenne.
 
4. SÜRGŐSSÉG
Olvasd fel: János 9:4 és Efézus 5:15-20
 
Milyen szellemet kell birtokolnunk és felmutatnunk?
Öröm, szeretet, józanság, cselekedet.
 
Az Ő munkáját kell, hogy “végezzük”, amíg időnk van és amíg az emberek még 
válaszolhatnak. Amikor Jézus visszajön, túl késő lesz azoknak, akik soha nem 
adták oda Neki az életüket. Tehát az Ő jövetele sürget - Krisztus üzenetét most 
kell közölnünk!
 

A Felfedező lap kiértékelése
Nézd meg újra a felfedező lapodat. 
Kérdezd meg önmagadtól: 
- Kész vagyok-e most  a Jézussal való találkozásra?
- Mit kell most megváltoztatnom az életemben?
- Hűséges voltam-e abban, hogy Krisztusba vetett hitemet megosszam mások-
kal?
 
Mikor Jézus visszajön, csak kétféle ember lesz: azok, akik elkészültek és azok, 
akik meglepődnek vagy meghökkennek majd. Ha te személy szerint ismered Jé-
zus Krisztust, akkor megkezdted a felkészülést. Ennek a felkészülésnek állandó 
velejárója az evangélium hirdetése azok felé, akik még nem ismerik Őt, hogy ne 
azok között legyenek, akiket meglepetés ér majd.
 

2Péter 1:12-19

2Péter 3:3-18

1János 2:18-3:3
1Korintus 13:12

János 9:4 
Efézus 5:15-20

ELMÉLYÜLÉS
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Házi feladat
1. Beszélj meg találkozót a lelkészeddel és kérdezd meg tőle, hogy Jézus vissza-
jövetele hogyan illik bele az életedbe.

2. Tanulmányozd a Bibliát és sorold fel az összes próféciát, amely Krisztus máso-
dik eljövetelére utal. A lelkészed az utalások megmutatásával tud neked segíteni 
ebben.

 

FELFEDEZŐ LAP
 
 

Ha tudnád, hogy Jézus Krisztus 24 órán belül visszajön, 
MIT VÁLTOZTATNÁL MEG...
 
1.      Az életmódodban?
 
2.      A cselekedeteidben?
 
3.      Abban, amerre mégy?
 
4.      A beszélgetéseidben?
 
5.      Azokban, akihez beszélsz?
 
6.      Motivációidban?
 
Mit szeretnél csinálni éppen akkor, amikor Jézus megérkezik?

A TANULTAK
ALKALMAZÁSA

MELLÉKLET
Előre le kell fénymásolni 
annyi példányban, ahány 
fiatal várható!
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 TOP 24
Kis bűnök - nagy bűnök

Osztályozó
Az emberek szeretik osztályozni a dolgokat, szeretik rendszerbe foglalni, azon-
ban nem minden emberi osztályozási mód felel meg Istennek!

Osztályozzátok a következő hibákat, mulasztásokat, bűnöket súlyosságuk és 
következményeik szerint 1 és 5 között, úgy, hogy az ötös a legrosszabb, az egyes 
a legenyhébb fokozatú:

1. Házasságtörés
2. Paráznaság
3. Bálványimádás 
4. Varázslás 
5. Babonaság 
6. Ellenségeskedés 
7. Viszálykodás
8. Féltékenykedés 
9. Harag 
10. Önzés
11. Veszekedés
12. Széthúzás
13. Pártoskodás 
14. Irigység
15. Gyilkosság
16. Részegeskedés
17. Hamisság
18. Igazságtalanság
19. Gonoszság
20. Kapzsiság
21. Álnokság
22. Rosszindulat
23. Besúgás (árulkodás) 
24. Rágalmazás
25. Gőg

26. Kérkedés 
27. Engedetlenség a szülők iránt
28. Kíméletlenség
29. Megbízhatatlanság (szószegés)
30. Szeretetlenség
31. Irgalmatlanság
32. Ravaszság
33. Pletykálkodás
34. Ítélkezés
35. Vádaskodás
36. Felfuvalkodás
37. Nyerészkedés
38. Szenvedélyek
39. Hazugság
40. Gyalázatos beszéd
41. Hálátlanság
42. Szentségtelenség
43. Kérlelhetetlenség
44. Mértéktelenség
45. Aki jóra nem hajlandó
46. Árulás 
47. Vakmerőség 
48. Indulatkitörés 
49. Képmutatás 
50. Káromkodás 

A vezető válasszon ki néhányat a legenyhébb és a legsúlyosabb bűnök közül, 
és összehasonlítva beszélgessetek arról, hogy vajon mekkora az értük adható 
büntetés, hogy milyen szempontok alapján lehet vagy kell különbséget tenni 
súlyosságuk között.

Osztályzatok nélkül
Ha elolvassátok a következő igehelyeket, akkor rádöbbenhettek arra, hogy mind 
az ötven felsorolt bűn az Újszövetség egy-egy bűnlistájában szerepel, súlyos 
következményekkel:

2Korintus 12:20-21
Galata 5:19-21
Efézus 5:3-5

CÉLKITŰZÉS:
Megértetni a fiatalokkal, 
hogy Isten nem osztályoz-
za a bűnöket - minden bűn 
céltévesztés.

BEVEZETŐ
FELADAT

ELMÉLYÜLÉS
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Tehát, amint ez kiderült (mert valószínűleg osztályozni fogják a fiatalok a 
bűnöket) mi osztályozunk, és a mi elgondolásunk szerint vannak „kis bűnök” 
meg „nagy bűnök”.

De mi jellemző ezekre a sokszor megtűrt, megmagyarázott „kis bűnökre”?

1. A kis bűn először is a Sátán kéme.
Belopakodik az életünkbe és felméri a védelmet! Felméri, hogy Isten gyermeke 
mennyire őrzi éberen tiszta, megszentelt életét. Felméri, meddig mehet el, hol 
vannak a határok a szent és a szentségtelen között egy ember életében. Mi az, 
amit még eltűr, és mi az, amit már nem, mennyire hajlandó a kompromisszu-
mokra, a fegyverszünetre, az ellenséggel való megbékélésre. A kis bűn kikémleli, 
mekkora élettere lehet a bűnnek.

2. A kis bűn a Sátán nagykövete.
Aki tárgyalni akar, kompromisszumot, hamis békességet akar, halasztást és 
engedményeket szeretne kicsikarni – de mindig Isten és a keresztyén szentségé-
nek rovására! A kis bűn mindig azt üzeni a bűn ellen harcolónak: legyen végre 
fegyverszünet, béküljünk meg egymással és tanuljunk meg egymás mellett élni!

3. A kis bűn a Sátán egyik legjobb taktikája.
Ő csak egy kicsit kér. Egy nagyon-nagyon kicsit. Dánieltől csak egy fejhajtást 
a bálványszobor előtt, Jézustól csak egy térdhajtást … Tőlünk sem kér többet a 
kis mulasztásoknál, a kis csalásoknál, a kis hazugságoknál vagy a kis engedmé-
nyeknél.

Amikor a katonák át akarnak kelni egy szakadék felett, egy különleges szerkezet-
tel, ami leginkább egy nyílpuskára hasonlít, átlőnek a szemben lévő sziklafalba 
néhány nagyon vékony damilt. Ennek a damilnak a segítségével, amely az erős 
fémtüskén át van hurkolva, áthúznak egy vastagabb kötelet, a vastag kötéllel egy 
drótsodronyt, végül erre a drótkötélre ráépítenek egy függőhidat, amin immár 
akadály nélkül át tud masírozni a hadsereg, és elfoglalják az ellenséges területet.

Ez is a kis bűn képe: a szinte hajszálvékony, láthatatlan damilok, amik meg-
kötöznek. Ha nem szaggatjuk el ezeket addig, amíg még vékonyak, előbb-utóbb 
híddá válnak, amin a gonoszság erői beáramolnak az életünkben, és az ellen-
ség területévé nem lesz a szívünk! Fogságba kerülünk általuk, és elveszítjük a 
háborút a lelkünk felett!

4. A bűn kicsinek akar látszani, hogy eltakarja a nagy következményt!
Pedig ahogyan egyetlen csepp tengervízben benne van az óceánok megannyi tu-
lajdonsága, úgy a legkisebb engedetlenségben is benne van a gonoszság gyökere 
és teljessége!

Egy másik példa: olyan a kis bűn, mint a parányi kavicsdarabka, ami a cipődbe 
kerül. Ha azonban nem veszed ki, bizony néhány órán belül véresre sebzi a lábad, 
és nem fogsz célba jutni!

5. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a kis bűn nagyon szapora jószág!
Ahová egyet beengedünk, oda tömegével fognak özönleni utána. Az elefánt négy 
évig vemhes, és csak egyet fiadzik. De a bolha, vagy a tetű!!!!

BIBLIAI ILLUSZTRÁCIÓ: ÁKÁN
Olvassátok el  a Józsué 7. részét!

Ákán legkisebb bűne a kíváncsisága volt.
Kíváncsi volt a díszes köpenyre, hát megnézte.

Józsué 7. rész
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Megnézte – és megtetszett neki.
Megtetszett, és elkezdett vágyakozni utána. Pedig ismerte az Úr parancsolatát, de 
már nem tudott a vágyainak parancsolni. Tudta, hogy „legálisan” nem lehetett az 
övé, mert Istené volt a zsákmány.
Hát ellopta.
Miatta elveszített egy fontos csatát Izráel Ai városánál, és harminchat katonának 
kellett meghalnia.
Isten természetesen nem hagyja a bűnt büntetés nélkül, és megmutatja Józsuénak 
és az egész népnek, hogy ki volt a vétkes. A bűn büntetése pedig a halál, Ákánnak 
meg kellett halnia, de vele együtt megkövezték és megégették az egész család-
ját!

Egy kicsi bűn, a kíváncsiság – harminchat katona és egy egész család életébe 
került! Ilyen a kis bűn valódi természete!

MI A MEGOLDÁS?

A kis bűn ellentéte és ellenszere a KICSI HIT! Amiről az Úr Jézus azt mondta: 
csak akkora, mint a mustármag! Mert nem a méretén van a hangsúly, hanem azon, 
hogy mivé lehet! Legyen kicsi a hited - de a kicsi hiteddel hidd, hogy Isten hatal-
mas, és meg tud szabadítani minden bűntől!

Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt 
mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna 
nektek lehetetlen.

A bűn megoldása Jézus Krisztus golgotai keresztje - és az ő váltsághalálában való 
mustármagnyi hit.

Máté 17:20
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TOP 25
Haragból pártfogásba

Trója
Tudtok a görög mitológiából való történetet? Ahhoz, hogy ráhangolódjunk a mai 
alkalom témájára nézzünk meg egy történetet a görög mitológiából. 
Emlékeztek még Trója és Heléna történetére?

Párisz herceg elviszi Helénát Trója városába. A görög hadvezér, Agamemnon, a 
görög hadiflotta élén utána megy, hogy ki-szabadítsa. Az útjuk során kedvezőtlen 
szelek akadályozzák hajóikat. Mivel Agamemnon leleményes hadvezér, és rájön, 
hogy az ’istenek’ ellenük vannak, hazaküldet a lányáért, akit azután feláldoz an-
nak érdekében, hogy megbékítse az isteneket. A kedvezőtlen szelek elülnek, és a 
hadiflotta tovább folytathatja küldetését.

A görögök sok istenben hittek. Minden istenség képes volt az emberek életét 
megkönnyíteni vagy megnehezíteni. Ezek az istenségek bizonyos dolgokon fel-
húzták az orrukat, és emiatt úgy döntöttek ellened hangolják a körülményeket. 
A bölcs görög üzletember felismerte, hogy az az egyetlen esélye, hogy ezt el-
fogadja, és, hogy tegyen valamit, amivel újra elégedetté teheti az istenségeket. A 
szabály ebben az volt, hogy minél nagyobb, annál jobb. Egy ártatlan szeretett sze-
mély feláldozása nemcsak, hogy nagy volt, de nagyon hatékonynak is tartották. 
Az áldozat bemutatása után a megharagított istenség könnyebbé tette az áldozatot 
bemutató életét, legalábbis egy időre.

Mi köze mindennek az Igaz Istenhez? A Biblia elutasítja és elítéli a görög sokisten-
hitet, az emberi áldozatot, és más görög vallásos felfogásokat is, mint például a 
pogányságot. A Biblia az Igaz Istenről beszél, a Teremtőről. De alighogy elérünk 
a Biblia első könyvének, az 1Mózes (Genezis) 4. fejezetéhez, máris áldozatbe-
mutatásról olvashatunk. Káintól és Ábeltől kezdve egészen Krisztusig egy ártat-
lan állat feláldozását arra használják, hogy Isten megbocsáthassa Isten népének 
bűneit, és, hogy elfordítsák Isten haragját.

Ez a „jóvátétel/kiengesztelődés” koncepciója. Ez a nagy szó a következőt jelenti: 
“képessé tenni azt, aki ellen vétkeztek, hogy jóindulattal nézzen arra, aki vét-
kezett ellene.” Ez nem csak azt foglalja magában, hogy megbocsátanak a vétőnek 
(bűnhődés/vezeklés), hanem a megbántott haragjának lecsendesítését is.

Most nézzünk néhány példát a Szentírásból:
1Mózes 4   Káin és Ábel
1Mózes 22   Izsák (Izrael előtti)
3Mózes 4:13   Izraelnek megparancsolja Isten, hogy használják a bikát 
   bűnért való engesztelő áldozatul. 
   Továbbá: 4:22, 4:27 és 5:5
4Mózes 16   Az áldozat elfordítja Isten haragját. Továbbá: 4Mózes 
   25:11, Józsué 7:26, 2Krónika 12:12, Ezsdrás 10:14
4Mózes 16:48   Megállítja a pestist. 

CÉLKITŰZÉS:
Megérteni a kiengesz-
telés koncepcióját és az 
úgynevezett Jóvátétel / 
Kiengesztelődés dogmati-
kai tételt, valamint annak 
gyakorlati alkalmazásait.

BEVEZETŐ
FOGLALKOZÁS
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  Továbbá: 4Mózes 25:8, 2Sámuel 24:21, 2Sámuel 24:25, 
  1Krónika 21:22

Láthatjuk az egész Biblián keresztül, hogy a bűn kezdetétől az ember feláldo-
zott valamit jóvátételként / kiengesztelésként, hogy visszatartsa Istent haragjának 
kiöntésétől.

Gyakran megtörténik, hogy egy történelem vagy irodalom tanár azt mondja, hogy 
a kereszténység az emberi bűnök jóvátétele érdekében bemutatandó áldozat kon-
cepcióját a görög mitológiából vagy más vallási rendszerekből merítette. Gyorsan 
levonják azt a következtetést, hogy mivel ez a koncepció nyilvánvalóan máshon-
nan merített, a kereszténység csak egy másik szegényes másolata a mítosznak. 
Nos, a Biblia azt mondja, hogy az áldozatbemutatás koncepciója alapjában véve 
előképe Krisztus halálának, akárcsak a görög civilizációnak. Olyan régi dolog, 
mint az ember bűnös állapota. Az, aki bevezette ezt a rendszert aminthogy Ádám 
és Éva elhagyta az édenkertet, nem más, mint maga Isten. A görög csak a „sze-
gény másolattal” rendelkeztek, és a saját elképzeléseik istenségeire alkalmazták.

Most lássuk, hogy meg tudjátok-e válaszolni a következő kérdéseket:
1. Mikor fejeződött be Izraelben az áldozatbemutatás?
2. Mikor fogják újra elkezdeni az áldozatok bemutatását?
3. Miért vezette be Isten a jóvátételi áldozat bemutatásának rendszerét mint a 
kiengesztelődés módját? Miért épült bele a parancsolatokba egy ilyen rituálé?
4. Az állati áldozat valóban kiegyenlíti a bűnöket?

Válaszok:
1. Nem sokkal Krisztus halála és feltámadása után (K.u. 70-ben), amikor a ró-
maiak lerombolták Jeruzsálemet, és benne a Templomot, az áldozatok bemuta-
tásának helyét.
2. Amikor a Templom újra felépül.
3. Azért, hogy előre mutasson Krisztusra. Azért, hogy bevésődhessen ez a kon-
cepció, annak érdekében, hogy amikor Krisztus meghal az emberek megérthes-
sék, hogy mi történt, és hihessenek Krisztusban mint bűneikért való egyetlen Ál-
dozatban.
4. Nem, de Isten modellként használta az állati áldozatot, hogy az emberek előre 
tekinthessenek a Keresztre. (Zsidók 10:1-6 és Róma 3:22-26)

Az egész Szentírás tele van utalásokkal, modellekkel és próféciákkal, amelyek 
mind Krisztusra mutatnak. 
Fel tudsz idézni ezek közük egyet?

- Mózes kivezeti Izrael népét a fogságból .. az ajtófélfára kent vér része Krisztus 
keresztjének. Mózes Krisztus előképe, és a kivonulás az üdvösségé 
(2Mózes 12:22)
- A rézkígyó a póznán a 4Mózes 21:8-ban
- Izsák kishijján való feláldozása ( 1Mózes 22:13)
- Az elfogadható áldozat modellje Káin és Ábel esetében

Ennyi elég is a kvízből, most menjünk tovább, és fedezzük fel jobban mit is 
tett Isten azért, hogy a Szentírás által „Kiengesztelődés”nek nevezett esemény 
megtörténhessen. A kiengesztelődés/jóvátétel szó 4 alkalommal fordul elő az 
Újszövetségben. Mindegyik alkalommal Krisztus halálával kapcsolatban.

Róma 3:21-26 ………. „engesztelő áldozat” … a bűnt büntetlenül hagyta
Zsidók 2:17 …………. „engesztelést szerezzen”
1János 2:2 …………... „engesztelő áldozat”
1János 4:8-10 ………. „engesztelő áldozat”

KÉRDÉSEK:

VÁLASZOK:
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Először a Rómabeliekhez írt levélben láthatjuk, hogy Isten megengedte az em-
bernek, hogy életben maradjon (pedig a bűnért járó fizetség a halál), és Krisztust 
használta mint helyettes áldozatot, hogy az Ő áldozatán keresztül jóindulattal   
nézhessen az emberre. 
A HELYETTES ÁLDOZAT / VALAMI HELYETT kulcs kifejezés.

Amikor Krisztus eljött és meghalt (azért jött, hogy meghaljon), akkor Ő eltörölte 
az állatáldozat létjogosultságát.

A zsidók kezdték úgy látni, hogy az áldozat valami olyasmi, amit Isten látni 
kíván; de...
Hóseás 6:6  Isten szeretet kíván, Isten ismeretet
Máté 9:13  úgyszintén
Példabeszédek 21:3 az igaz és törvényes cselekvést az Úr többre becsüli

Nézzük meg részletesebben a kiengesztelődést:
1. Ez Isten munkája volt .. Isten volt ott a kereszten, ahogyan Isten volt a jászol-
ban is 33 évvel korábban. Isten elfordította (kiengesztelte) a saját haragját a saját 
cselekedetén keresztül. Ez a kegyelem jelentése. Annyira szerette az embereket 
(annyira vágyódott utánuk), hogy a saját Fiát küldte el azért, hogy Ő magára ve-
gye az emberek bűneinek büntetését. És a Fiával való egysége miatt Saját magát 
adta, ugyanezért. (János 3:16)

2. Egy meghalt mindenkiért .. 3Mózes 17:11 azt tanítja nekünk, hogy valakinek 
az élete a vérében van. Róma 5:9 elmondja, hogy Isten haragjától Jézus vérének 
kiontatása által lehet megmenekülni. Ezért mondjuk azt, hogy Krisztus meghalni 
jött közénk. Nem az élete vagy tanítása mentenek meg minket. Hanem a halála. 
A tökéletes HELYETTES ÁLDOZAT halála. (2Korintus 5:14, Ézsaiás 53: 4-10, 
Márk 10:45)

3. A Kiengesztelődés eredménye az emberre nézve „békesség Istennel”. E nélkül 
semmiképpen sem választhatnánk az üdvösséget, mert Isten és gonoszság nem 
fér meg egymással.

4. A Kiengesztelődés eredménye Jézusra nézve Uralom/Uralkodás. A teremtett 
világban minden Jézusnak engedelmessé vált. (Efézus 1:10, Efézus 1:20-22, 
Zsidók 2:6-8, Filippi 2:9-10, Filippi 3:21, 1Korintus 15:27, Dániel 7:11)

Van egy olyan hittétel, amit ma több keresztény egyház közösen elfogad. Ez az 
úgynevezett univerzalizmus. Ez azt mondja, hogy mivel Krisztus halála minden 
ember bűnét kifizette, ezért minden ember üdvözülni fog. Igaz ugyan, hogy lé-
tezik pokol, mondják, de senki nem lesz benne. De ezt a Biblia nem tanítja. A 
Zsidók 9:26 azt mondja nekünk, hogy Isten eltörölte a bűn akadályát. De most a 
szabályok megváltoztak. A bűn helyére új követelmény lépett. Jézus Krisztusban 
való hit az örök élet feltétele. Az Ő és megváltói tettének elfogadása az üdvösség 
nélkülözhetetlen előfeltétele. Ezt hívjuk úgy, hogy Örömhír.

Kinek lehet üdvössége? Kinek lehet örök élete? A következő Igeversek nagyon 
világossá teszik a választ. Akik Jézushoz fordulnak.

A választóvonal:
János 1:1-13  mindenki, aki elfogadta Őt, és hitt a nevében
János 3:3  azok, akik újjászülettek
János 3:14  mindenki, aki hisz Őbenne
János 3:16  aki csak hisz Őbenne
János 3:18  aki hisz Őbenne
János 5:21  akiket a Fiú életre akar kelteni



116

János 5:24  aki hall és hisz
János 6:44  akit vonz az Atya
János 6:47, 11:25, 12:46  aki hisz
János 6:65  akinek megadta ezt az Atya
János 8:12  aki követi Jézust
János 8:47  aki Istenhez tartozik, aki hallja Istent
János 14:6  aki Jézuson keresztül jön az Atyához
Csel 4:12  csak egy név adatott, amin keresztül az ember megmenekülhet
Róma 3:22-24  mindenki vétkezett, megigazulás csak Jézusban való hit által 
Róma 8:1  semmiféle kárhoztatás nincs azok ellen, akik 
  Krisztus Jézusban vannak
Galaták 2:16  Jézus Krisztusban való hit által
Efézus 2:5-10  kegyelemből és hit által Krisztusban életre lettünk keltve
Kolossé 1:22-23 megbékéltettünk Krisztus testén keresztül
Zsidók 9:28  Krisztus feláldoztatott, hogy elvegye a bűnöket
1János 1:9  ha megvalljuk bűneinket, Jézus meg fog nekünk bocsátani

Összefoglalás
Elgondolkodtál már valaha is azon, miért tette Isten a Jézus Krisztusban való hitet 
az Üdvösség feltételévé?

Nos, azért, mert az egyetlen módja annak, hogy Isten bűnös lényekre nézhessen, 
mert Jézus kifizette az adósságunkat. Biztos vagyok abban, hogy Istennek nagy 
dolog volt a halálba küldenie a Fiát. A saját maga által teremtett lények kezétől 
kereszthalált szenvedni sem az Atyának, sem a Fiúnak nem jelenthetett könnyen 
elfeledhető eseményt. Mivel Jézus Önmagát adta értünk, Isten az egész teremtett 
világ fölötti uralmat Neki adta. Ha még ehhez hozzá vesszük azt, hogy az egész 
teremtés arról szól, hogy az ember növekedjen és megtisztuljon Krisztusért, akkor 
elkezdhetjük meglátni, hogy a Krisztushoz való hűség meglehetősen fontos Isten-
nek. Úgy gondolom, hogy hinni Jézusban és az Ő áldozatában, a hűség kezdete.
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TOP 26
Hited megvallása

1. RÉSZ
 

Találkozások
 
Legelső alkalommal, amikor Jézus találkozott két testvérrel - név szerint Péterrel 
és Andrással - akik a halászhajó legénységével együtt a munkájukat végezték, 
egész életüket felrázta. Nézzük, mit mond a Máté 4:18-22. verseiben.
 
Jézus hasonlókat mondott másoknak is, akikkel találkozott. Mi mindnyájan meg 
vagyunk bízva ezzel a nagy feladattal - emberek “lelkének a halászai” lenni. Mint 
akik személyesen ismerjük az Úr Jézust, terhel minket  a felelősség, hogy beszél-
jünk róla másoknak is.
 
Feltételezem, hogy első kérdésed az: “Tulajdonképpen miről kell beszélnem a 
többi fiatalnak?” Nézzünk egy kicsit a mélyére ennek.
 
Alkossatok párokat néhány percre. Ha lehet, ne olyannal, akivel szoros barátság-
ban vagy. Most beszélj arról a párodnak, hogy milyen az Istennel való kapcso-
latod - ha van ilyen. Hol tartasz vele? Mit jelent számodra ez a kapcsolat?
 
Most menjen vissza mindenki a helyére. 
Amit most csináltunk, az tulajdonképpen nem volt más, mint hitünk megvallá-
sa valakinek. Ez az alapja minden Jézusról való kommunikációnak. Valaki azt 
mondta, hogy Krisztusról beszélni azt jelenti, hogy “egyik koldus elmondja a 
másiknak, hogy hol talál kenyeret”. 
 
Más szóval nem próbálsz meggyőzni valakit vagy megváltoztatni a “vallását”. 
Egyszerűen elmondod neki azokat a jó dolgokat, amelyek veled történtek. Pé-
ldául hogyan elégítette ki Jézus a szükségedet és hogyan teheti meg ugyanezt a 
barátoddal. Rajta áll, hogy elfogadja-e ezt az új életmódot, de te magad meg vagy 
győződve arról, hogy ennek nem lehet ellenállni.
 

Hogyan lehetnék keresztyén?
Ha valaki odamenne hozzád és azt kérdezné: “Hogyan lehetek én keresztyén?”, 
mit felelnél? Feltétlenül vizsgáljatok meg mindenféle keresztyén közhelyet, ami 
elhangzik. Kérdezz kitartóan. Mit értesz ez alatt? Ne fojtsd beléjük a szót se ne 
zavard meg őket, de kérd, hogy világosan fogalmazzanak: Gyuri, azt hiszem, nem 
mindenki érti ezt közülünk. Esetleg tudnád másképpen fogalmazni?
 
Kis idő múltán térjetek rá a szerepjátékra. 
Válassz három fiatalt - legyen közöttük hitben érett és éretlenebb is -, hogy beszél-
jenek neked Jézusról. Te, aki egy hitetlent alakítasz, azzal kezded, hogy: Figyelj, 
Vili, valamelyik nap hallottam, hogy azt mondtad Katinak, hogy te keresztyén 
vagy. Ez meglepett engem - úgy értem, hát nem mindenki az? Én mindig járok 
templomba, még ha unalmas is - ez nem tesz engem keresztyénné? Hadd beszél-
jen veled az első kiválasztott fiatal kb. két percig, aztán fordulj a másodikhoz és 

CÉLKITŰZÉS:
hogy a fiatalok megérthes-
sék a bizonyságtétel mo-
tivációját ás módját.

BEVEZETŐ
FOGLALKOZÁS

Máté 4:18-22

SZITUÁCIÓS
FELADAT
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így tovább, mindegyiknél egyenesen a közepébe vágva.

Végül térj rá egy másik általános kérdésre: A Bibliában hol van szó arról, hogy 
hogyan legyünk keresztyének? Ha a beszélgetőtársaid igehelyeket említenek, 
keressétek is ki azokat! 
Forszírozd, hogy elvezessenek téged az igeversekhez, amelyekre gondolnak, az-
tán magyarázzák meg nektek. Azért szükséges ez, mert minden esetben az a leg-
jobb, ha egy hitetlen olvassa el magának az igerészt.
 
Hadd kérdezzem meg mindnyájatoktól a harmadik kérdést: Milyen szerepe van 
a Szent Szellemnek a mások felé való bizonyságtételben? (Különböző válaszok 
hangzanak el. El lehet olvasni a Ján. 16:8-11. verseit.) Isten az Ő Szent Szel-
leme által munkálkodik a másik személy életében, felkészítve őt az evangélium 
fogadására. A Jézus Krisztusról való eredményes bizonyságtétel egyszerűen azt 
jelenti, hogy Isten összehoz két embert az Ő dicsőségére. 
 
Azután már nem rajtunk áll, nem a mi ügyeskedésünkön múlik. Isten felkészíti 
majd a másik személyt, miközben a mi életünkben is munkálkodik. Azaz a mi 
felelősségünk abban áll, hogy érzékenyek vagyunk az Ő vezetése és a nekünk 
adott lehetőségek iránt.
 

Hitvallás
Jézus Krisztusról való beszéd, “tanúságtétel”, hited megvallása - sok elnevezés 
létezik. Lehet, hogy azok közül, akik már régóta járnak ide, sokan felfújták ezt 
egy nagyobb, sürgetőbb dolognak, mint ami valójában. Amint már említettük ma 
este, ez egyszerűen azt jelenti, hogy (a) az egyik koldus elmondja a másiknak, 
hogy hol talál kenyeret és (b) Isten összehoz két embert az Ő dicsőségére. 
 
Valaki azt mondta egyszer, hogy: “Isten olyan emberekhez fog vezetni engem, 
akiken segíteni tudok majd”. Más szóval Isten nem fog bedobni engem egy mély-
tengeri expedícióba, hogy kardhalat fogjak, ha arra vagyok felszerelve, hogy pon-
tyot halásszak. Nem kell szoronganom amiatt, hogy nekem szegeznek egy fogas 
kérdést.
 
Nincs semmi kivetnivaló abban, ha azt mondod: “Nem tudom erre a választ, de 
ez nem jelenti azt, hogy nem is létezik. Megkérdezem valakitől, aki tudja és utána 
visszatérek.” Nem kell félnem zaklatástól, amíg az Isten által adott lehetőségeken 
belül maradok. Pál Ézsaiást idézi a Róm. 10:11-ben: “A Szentírás mondja, hogy 
senki sem szégyenül meg, aki Őbenne bízik”.
 
De Isten bizonyára fel fog engem szerelni azzal, hogy kardhal után menjek. Mih-
elyt készen vagyok  - igetanulmányozás, imádság és gyakorlás által - Ő örömmel 
bíz meg igazán komoly feladatokkal is. A következő,  megvallással foglalkozó 
összejövetelünkön tovább boncoljuk ezt a témát és megpróbálunk felkészülni erre 
a kihívásaira.

ELMÉLYÜLÉS
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Hited megvallása
2. RÉSZ

Nehéz idők 

Van egy történet az Ószövetségben, amely nem igazán kellemes és vidám, de hűen 
ábrázolja azt, amiről ma este beszélgetni akarunk. A 2Királyok 7. rész beszámol 
arról, hogy kb. Kr. e. 845-ben a szír hadsereg ostrom alá vett egy zsidó várost, 
Samáriát. Mivel el volt vágva az élelmiszer utánpótlás, a zsidók elpusztultak az 
éhségtől. A szamárfej 80 ezüstbe került. Némelyek kétségbeesésükben kanniba-
lizmushoz folyamodtak. Saját gyermekeiket ették meg. 
 
Közvetlenül a városszélen volt a lepratelep. Jobb időkben az emberek ennivalót 
dobtak át a falon a leprásoknak. De most nem volt mit enni nekik sem, nemhogy a 
leprásoknak. Négyen közülük elhatározták, hogy -  nem lévén veszítenivalójuk -, 
megadják magukat a szíreknek, hogy így egy kis élelemhez jussanak. Elindultak 
tehát a szír tábor irányába, elszánva, hogy bármelyik pillanatban találat éri őket. 
Így legalább hamarabb végez velük a halál, mintha éheznek.
 
De nem záporoztak rájuk nyílvesszők. Az Úr csodát tett, hogy megszabadítsa a 
zsidókat. “Mert az Úr azt cselekedte, hogy a szíriabeliek tábora szekerek zörgését, 
lovak dobogását és nagy sereg közeledését hallotta...” A szírek - azt gondolván, 
hogy támadók jönnek ellenük - elhagyták a táborhelyet.
 
El tudjátok képzelni a négy leprás lelkiállapotát, mikor a táborba értek és ott nem 
találtak senkit?! Viszont ennivalót igen! Rávetették magukat és egész éjjel ettek. 
Végül az egyikük egy fához támaszkodva a város felé tekintett, ahol éhező em-
berek voltak. A Biblia azt mondja: “Végül azt mondták egymás közt: Ez így nincs 
rendjén. Egy nagyszerű hír és mi nem osztjuk meg senkivel! Ha várunk reggelig 
is, biztosan meg fogunk bűnhődni, menjünk el és mondjuk meg a királyi palotá-
ban!” (2Királyok 7:9.)
 
Mondanivaló? Ez a négy ember olyan környezetből jött, ahol az emberek rette-
netes szükségben voltak. De amikor megoldást találtak, megtartották maguknak 
- noha a többiek annyira igényelték azt. Végül oda jutottak, hogy ha megtartják 
maguknak a jó hírt, azzal veszélyt hoznak saját fejükre. 
 
Úgy gondolom, ez a történet mindnyájunknak szól, akik ismerjük az Úr Jézust 
- akik tudjuk, hogy az embereknek szükségük van Rá - és megtartjuk magunkban 
a jó hírt. 

KÉRDÉSEK:

- Milyen felelősség terheli a hívőt barátai felé, akik nem ismerik Krisztust?
- Valóban úgy gondolod, hogy a barátaidnak szüksége van Jézusra? Valóban? 
- Milyen bizonyítékod van erre? 
- Ők is úgy gondolják, hogy szükségük van rá?
- Mi győzné meg a barátaidat leginkább?
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tivációját ás módját.

BEVEZETÉS
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A színfalak mögött
Vizsgáljuk meg a Bibliát ebben a vonatkozásban. E versek írója a legsikeresebb 
“hitvalló” lehetett a történelem folyamán. Pál minden társadalmi rétegben és sok 
nép fiai között felkeltette az érdeklődést Jézus iránt. A 2Korintus 5:14, 17-20. 
verseiben leír erről néhány, színfalak mögötti értékelést. 

Vitassátok meg röviden ezt az igeszakaszt, versről-versre.
 
14. vers: Milyen hitvallás szolgálhatná a “saját hasznunkat”? Valójában mi mo-
tiválta Pált, hogy beszéljen Jézusról az embereknek? Mi köze van ehhez Krisztus 
szeretetének? (Ez egy kétirányú szeretet... szeretet Jézus iránt és szeretet ember-
társaim iránt.)
 
17. vers: Mi köze annak ehhez, hogy valaki új teremtés? (Ez az élő bizonyítéka 
annak, amit mondasz - az új dolgok benned.)
 
18. vers: Miért “kiváltság” ez?
 
19. vers: Egyszerűen fogalmazva mi az a “csodálatos üzenet”, amelyet át kell 
adnunk? Miért csodálatos ez?
 
20. vers: Mit tudsz a követ státuszáról? (Sok országban a követ képviseli mind-
azt, amit az emberek az illető országról tudnak.) Mi a jelentősége annak, hogy: 
“mintha Maga Krisztus kérlelne téged”?
 
Vannak fiatalok, akikért meghalt Krisztus, de soha nem fognak erről tudomást 
szerezni, hacsak meg nem mondod nekik. Némelyikük a legjobb barátod. Gyakran 
az a legnagyobb kérdés: “Hogyan öntsem szavakba a hitemet? Ha tudnám, meg-
tenném.”
 

De hogyan?
Először nézzük meg néhány irányelvét a Jézusról való bizonyságtételnek, hogy 
az közérthető legyen.
 
1. Mindig légy koldus. A keresztyén ember nem más, mint egy koldus, aki el-
mondja egy másik koldusnak, hogy hol talál kenyeret. Amikor a hitedről teszel 
vallást, akkor abba mindig foglald bele önmagadat. Nagy a különbség, ha azt 
mondod:” Jézus meghalt érted” vagy ha azt, hogy: “A legnagyszerűbb dolog, 
amit felfedeztem, az volt, hogy Jézus annyira törődött velem, hogy meghalt ér-
tem. És érted is.”
 
2. Legyen személyes. Kevés fiatalt érdekli a hited, a törvények vagy az “üdvterv”, 
ha csak ostorozod ezekkel őket. Hited megvallása nem más, mint hogy elmondod, 
mit tett és tesz érted Jézus - nem pedig egy elméleti dolog.
 
3. Találd meg a sérülés helyét, hogy alkalmazni tudd a gyógyszert. A gyógyszer 
az evangélium. De kit érdekel az aszpirin, amíg nem fáj a feje? Beszélhetsz a 
penicillinről (antibiotikum) és ajánlhatod naphosszat, de nem lesz, aki szedje, 
amíg nincs valakinek gyulladása, amelyből meg akar gyógyulni. Vagy együtt kell, 
hogy légy valakivel elég hosszú ideig, hogy megismerd a szükségét, amely felkelt-
heti az érdeklődését Krisztus iránt, vagy pedig nyitottnak kell lenned a Szellem 
vezetése iránt, ahogy alkalomadtán segít neked a szükség felismerésében.
 
“Krisztus szeret téged... Meghalt érted és értem.” Ez csak egy tény, amely lebeg 
az űrben, amíg meg nem látod, hogy tud valamit kezdeni a magányosságoddal, a 

ELMÉLYÜLÉS
2Korintus 5:14.17-20
áttanulmányozása.
Oszd ki e szöveg fénymá-
solatait, vagy győződj meg 
arról, hogy mindenkinél 
van Biblia!
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gondjaiddal, levertségeddel, a megváltozásra való képtelenségeddel, félelmeid-
del, stb.
 
Gondolj vissza arra az időszakra, amikor még nem ismerted Jézust. Volt idő, 
amikor egyáltalán nem érdekelt téged. Mi vonta magára a figyelmedet - mi tűnt 
úgy, hogy van Jézusnak, neked pedig nincs?
 
Segíts a fiataloknak, hogy saját tapasztalataikra koncentráljanak, hogy vala-   
mely szükségletükből kiindulva hogyan látták Jézust. Írd fel táblára a válaszaikat. 
Mondd nekik, hogy a barátaik hasonló cipőben járnak - szükségük van a táblán 
felsoroltak valamelyikére, de nem ismerik fel, hogy Jézus tudna valamit kezdeni 
ezekkel.
 
Fontos tudni és megérteni azt, hogy értelmes módon legyen az ember hívő. Azzal 
nem végeztük el a faladatunkat, ha mindössze annyit mondtunk, hogy: “Jézus jó. 
“Ma este nézzük meg... (ami most következik, abból tetszés szerint választhatsz. 
A “Ha te Isten volnál...” egy másik választási lehetőség.)

Néhány dolog, amelyet tudnod kell ahhoz, 
hogy keresztyén légy
 
1. Te és én áthágtuk Isten törvényét.

Istennek valójában véve egyetlen szabálya van: “Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes értelmedből és minden erődből”. Amikor Jézust megkér-
dezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, Ő tüstént ezt válaszolta, mintegy 
összegzését annak, amit Isten kíván az embertől.
 
Nyilvánvaló, hogy te és én nem vagyunk rendezett viszonyban Istennel. Az, hogy 
hazudtunk-e vagy nem, loptunk-e, megkívántunk-e, csaltunk-e stb. tulajdonkép-
pen mellékes dolog. Megszegtük a Nagy Parancsot, figyelmen kívül hagytuk Is-
tent. És ez az, amit úgy nevezünk, hogy “bűn”.
 
A mellékelt használati utasítások nem azt a célt szolgálják, hogy gátat vessenek az 
örömünknek. Ezeket a gyártó - az, aki összeszerelte - bocsátja rendelkezésünkre, 
hogy a vevő tudtára adja annak leghatékonyabb alkalmazását. Ugyanez igaz Isten 
utasításaira is - de kötjük az ebet a karóhoz, hogy mi többet tudunk erről, mint Ő 
maga.
 
2. Isten törvényének megszegése büntetést von maga után. 
 
Köztem és Isten között van egy fal, és mindig, amikor figyelmen kívül hagytam a 
törvényét, egy újabb téglát raktam erre a falra.
 
Az a fal akadályozza, hogy megkapjak mindent, amit Isten akar nekem adni. Az 
áhított békesség, tartalom, erő, megbocsátás, biztonság Isten kezében van. De a 
falba verem a kezem, valahányszor el akarom érni. 
 
(Ezen a ponton lehet az evangéliumot az illető sérült pontjára “tenni”. Ha valami 
hiányzik az életéből, azt legszemléletesebben a közötte és Isten között lévő fallal 
lehet magyarázni.)
 
Te mit tennél a fal lerontására? (Az átlag hitetlen vagy feladja vagy az emberi 
jóságnak valamilyen formáját javasolja.)
 

ÖSSZEFOGLALÁS

5Mózes 6:5
Róma 3:23

Ézsaiás 59:1-2
Róma 6:23
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3. Jézus Krisztus kifizette a büntetést a törvényszegésünkért

Mi semmit sem tehetünk azért, hogy lerontsuk a falat. 
Isten tökéletes - a törvényszékekhez hasonlóan, Ő nem fogadhatja el a jót a rosszért 
való fizetségképpen. Ha téged letartóztatnak gyorshajtásért, megpróbálod kimen-
teni magad azzal, hogy azt mondod a bírónak, nem fizetsz, ugyanis korábban 
mindig betartottad a sebességhatárt. Ha megszeged a törvényt, ki kell fizetned a 
bírságot. Ha egyébként megtartod a törvényt, az nem mentesít téged.
 
Isten Jézus Krisztust büntette meg helyettem.
Az egyedüli dolog, amely távol tart engem Istentől, a bűnöm. Jézus halálával 
fizetett a bűnömért.
 
SZEMLÉLTETÉS
Képzeld el, hogy 100 000 ezer forint tartozásod van a bank felé és lejárt a fizetési 
határidő. A bankár követeli a pénzt, mire te felajánlod neki a zsebedben lévő két 
pénzérmét. Nagy bajban vagy. Ez idő tájt én arra járok és azt mondom a bankár-
nak: “Uram, nekem van 100 000 forintom és nem tartozom az Önök bankjának. 
Mivel ez az ember a barátom, készséggel kifizetném az ő számláját.” A bankár 
feléd fordul: “Ez Öntől függ - az Ön adósságáról van szó. Akarja-e, hogy a barátja 
kifizesse vagy megpróbálja saját maga kiegyenlíteni?” Ugye, nem nehéz a válasz-
tás? Hozzájárulsz, hogy én kifizessem és meg is teszem. A bank soha többet nem 
zaklat majd a fizetési felszólítással - valaki kifizette az adósságot, amelyet felhal-
moztál. 
 
Jézus pontosan erről beszélt. Mi tartozunk Istennek 100 000 forinttal erkölcsi 
értelemben. Minden vallásosságunk annyi, mint két pénzdarab az adóssághoz 
képest. Jézus felajánlja, hogy az Ő halálával kifizeti a számlát. Rajtad áll, hogy 
engedélyt adsz-e neki a te adósságod rendezésére. 
 
Miután a fal leomlott, Isten mindazt megadhatja neked, amit már régóta 
szeretne. 
 
4. Neked el kell dönteni, hogy akarod-e vagy nem, amit Jézus az Ő halála 
által neked felkínál.
 
Jézus csak akkor ronthatja le a falat, ha te ehhez hozzájárulsz. Őt be kell hívnod 
az életedbe - minden reménységedet belé kell vetned!
 
A Jelenések 3:20 azt mondja, hogy Jézus az ajtó előtt vár. Jézus és te barátok 
lesztek, mihelyt azt mondod Jézusnak, elhiszed, hogy éretted halt meg és akarod, 
hogy belépjen az életedbe. Az Ő ígérete egyszerű: “Be fogok jönni”.
 
Ha valaki kész arra, hogy behívja Jézust az életébe,  segíts neki azzal, hogy...

1. Javasolod neki, hogy fogalmazza meg, azért, hogy biztos legyen abban, amit 
kér Jézustól.
2. Emlékezteted arra, hogy nincs szükség semmiféle varázsszavak használatára - 
egyszerűen elmondja Jézusnak, hogy mit érez az Ő bejövetelével kapcsolatban. 
3. Hangosan imádkozol, mielőtt ő ezt megtenné, vigyázva az egyszerű megfo-
galmazásra, nehogy elriaszd az ékesszólásoddal.
4. Javaslatot teszel, hogy mit mondhat el imádságában, de ez ne legyen egy be-
tanult ima.
 
Ezek az evangéliumi alapelvek nem jelenhetnek meg négy pontban felsorolva, 
amikor ismerteted azokat. Csak te tudsz arról, hogy egy alapvető gondolati váz-
latot követsz. Valahogy így hangzik: “Amikor rájöttem, hogy nagyon sok prob-
lémám az Istennel való problémámra vezethető vissza, megpróbáltam ezt össze-

Róma 5:8

Jelenések 3:20



123

rakni. Felismertem, hogy vétettem az Ő törvénye ellen, mert úgy gondoltam, hogy 
jobb lesz nekem, ha Őt kizárom az életemből. Nem lett jobb. Attól tartok, hogy 
Isten törvényének a megszegéséért ugyanúgy fizetni kell, mint bármilyen más 
törvényszegésért. De Istennél azzal fizetsz, hogy el vagy választva Tőle. Hamar 
felismertem, hogy egy nagy fal emelkedik köztem és Isten között. De azt is felis-
mertem, hogy ezért jött az Úr Jézus...
 
Ez egyszerűen logikus magyarázata a kapcsolatnak, amely megváltoztatta az élet-
edet. A jó hír az, amire legjobb barátaidnak olyan nagy szüksége van. 
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Hited megvallása
3. RÉSZ

KIEGÉSZITŐ ANYAG: 
HITETLENEK ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEK

 
Keresztyén fiatalok gyakran félnek attól, hogy a hitetlenek sarokba szorítják őket 
fogas kérdéseikkel. Szükséges, hogy mindkét fél felismerje: egy keresztyénnek 
nem kell zseninek lennie, aki mindenre tud válaszolni. Ő is az igazságot keresi és 
egyszerűen úgy érzi, hogy rájött valami fontosnak a nyitjára.
 
A Biblia nem azt mondja, hogy Jézus a válasz. Jézus szavait idézi: “Én vagyok 
az út...” A Vele való kapcsolatunk rátesz minket arra a vágányra, amelyen megta-
láljuk a válaszokat, melyeket Ő adhat. Vagyis mi nem foglalkozunk azzal, hogy 
két lábon járó vallási enciklopédiák legyünk. A Biblia és egyéb fontos könyvek 
olvasása által egy életstílust kell kifejlesztenünk, miközben a megoldásokon 
gondolkodunk és elmélkedünk. Valós dolgokért imádkozunk és harcolunk, ame-
lyek többsége nem válaszolható meg gyorsan és nem intézhető el egy könnyű 
válasszal.
 
Az igazság kritériumai: 
1. Összefüggés. Logikailag összefüggő-e? Van-e értelme?
2. Helytállóság. Megfelel-e valamennyi ténynek? Összhangban van-e az észlelt 
valósággal? (Ne felejtsd el, hogy Jézus és a Biblia legitim tények, amelyekkel 
szembe kell nézni az embereknek.)
3. Adekvát. Működik-e az én életemben? Befolyásolja-e egzisztenciális helyzete-
met?
 
Hogyan közelítsünk meg nehéz kérdéseket:
1. Jézus segítségképpen mondott-e valamit erről a témáról?
2. Más bibliaórákon terítékre került-e egyáltalán ez a téma?
3. Jézus életstílusából (jelleme, magatartása, cselekedetei) alkalmazható-e itt va-
lami?
4. Milyen segítséget nyújt a logika, a történelem, a filozófia?
 

Lássuk a nem hívő fiatalok által leggyakrabban feltett 

négy kérdést csupán ízelítőként:
 
1.) A POGÁNYOK EL FOGNAK-E KÁRHOZNI?  

A legtöbb teológiai kérdés mögött egy sokkal lényegesebb kérdés húzódik 
meg. Egy gyors ellenőrzéssel órákat spórolhatsz meg, hogy megbizonyosodj: a 
megfelelő kérdéssel foglalkozol. A legtöbb fiatal, aki ezt kérdezi, valójában arra 
kíváncsi, hogy: “Milyen Isten? Igazságos-e? Valóban bízhatok-e Benne, vagy Ő 
egy kegyetlen lény? Önző-e, mivel csak a hívőket engedi be?”
 
Mi nem diktálhatunk Istennek. Nem ülhetünk le itt és nem dönthetünk mások sor-
sa felől, mintha csak társasjátékoznánk. De mi tudjuk azt, hogy Isten tökéletesen 
igazságos és megbízható (Jeremiás 29:13, Apostolok Cselekedetei 17:26-27.)

 TOP 28
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Pascal azt írja a Pensees-ben: “Isten  nyíltan meg akar jelenni azoknak, akik teljes 
szívükből keresik Őt és el akar rejtőzni azok elől, akik ennek az ellenkezőjét 
akarják.”
 
Azokat az embereket, akik soha nem hallottak Jézusról, a saját lelkiismeretük 
(erkölcsi norma) ítéli meg, nem az, hogy elutasították Jézus Krisztust. A Róma 
1:19-21. azt állítja, hogy az emberek kezdettől fogva látták a láthatatlan Istent és 
az Ő örök, mindenható voltának a jeleit. Azt választották, hogy inkább feltevések-
ben hisznek, mintsem abban, amit az Isten léte jelentene erkölcsi életükre nézve.
 
Sokszor a kérdés azon a hipotézisen alapszik, hogy a hitetlenek (pogányok) 
bámulatosan erkölcsös életet élnek. Igaz, hogy minden kultúrának megvan az 
erkölcsi normája, amely az emberek lelkiismeretét képezi. Ők találták ki azt a 
saját túlélésük érdekében. 
 
Viszont nem tartják be ezeket. Tulajdonképpen élvezik, ha áthágják azt. Isten kri-
tikája az a Róma 2:14-15-ben, hogy nem élnek lelkiismeretükre hallgatva. 
 
Konklúzió: Isten szereti azokat, akik nyitottak felé és válaszol nekik. Ha keresik 
Őt, nem hagyja válasz nélkül őket, hanem még embereket is küld hozzájuk. De 
ítéletének alapja az lesz, hogy nem ismerték fel a világosságot. Ez tiszta ügy. Lé-
nyeg: ha valakinek tudomása lenne Istenről, miért utasítaná el Őt?
 
2. MI A HELYZET AZ ŐSZINTE BUDDHISTÁKKAL, HINDUKKAL, MU-
ZULMÁNOKKAL? 

Ez természetesen -  az első kérdéshez hasonlóan - egy újabb kísérlet az általáno-
sításra. Fontos rámutatni , hogy a keresztyének nem úgy alkották meg a szabályo-
kat, hogy a tagokból egy bizottságot hoztak létre. Jézus maga mondta azt, hogy 
Ő az út Istenhez. Az Istennel való kapcsolat azon alapszik, hogy Jézus át tudja 
hidalni az Isten és az ember közötti űrt.
 
A keresztyének nem mondják, hogy: “Más vallások nem jók”. Vannak nagyszerű 
vallások, erkölcsösek, sok jó van bennük és sok hasonlóság a keresztyén etikával. 
A helyes keresztyén magatartás az, hogy egyik koldus elmondja a másiknak, hogy 
hol találja meg Istent. 
 
Az őszinteség nem szül igazságot. Ha az emberek úgy gondolkodnak, hogy nem 
számít, mit lélegzel be, amíg mélyen lélegzel, a szénmonoxid akkor is a halálukat 
okozza majd. Az igazság hat az értékre. Az érték hat a magatartásra, amely vi-
szont hat a cselekedetekre.
 
Különbség van a hit és a hit tárgya között. Ha valakinek van hite, az nemes do-
log, de - a szerelemhez hasonlóan - nem létezhet elszigetelten. Te nem úgy álta-
lánosságban szeretsz, hanem szeretsz valakit, akinek neve és személyisége van. A 
kérdés az, hogy az én hitem jó irányba mutat-e? 
 
Noha a többi vallás szép és jó, Jézus mégis egyedülálló! Miért?
Kegyelem. Minden más út Istenhez állhatatos erkölcsi önmegtartóztatás függvé-
nye, hogy megvalósíthasd az Istennel való egyesülést. Isten elfogad bennünket, 
annak ellenére, amit teszünk. Hitünk igazságul tulajdoníttatik. 
 
Erő az élethez, s nem jó tanács. Csak Jézus ígér erőt  - túl az egyszerű emberi 
átnevelésen - , erőt, amely a feltámadásban lett nyilvánvaló.
 
3. ISTEN NEM EGY MANKÓ-E? 

Sok ember számára valóban csak mankó. Erich Fromm rámutatott, hogy sok em-

Róma 1:19-21

Róma 2:14-15
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ber inkább imádja a függést, mint Istent, akitől függnünk kell. Isten felruházott 
minket belső erővel, hogy meg tudjunk állni a két lábunkon. De a lényeg az, hogy 
nekünk igenis szükségünk van Istenre! Nem számít gyengeségnek, ha valaki lé-
legzik, eszik vagy valamilyen más szükségét elégíti ki. Isten megengedi, hogy 
az emberek érzelmileg reá támaszkodjanak, mert csak így tudják kezelni a prob-
lémáikat. Nekünk azonban nem csak ezért van szükségünk Istenre. Ha tegyük fel, 
erkölcsi és szellemi sérvünk van attól, hogy próbáljuk magunkat felfelé húzni a 
cipőfűzőnkkel, akkor valami segítségre van szükségünk.
 
Nem szabad azért mennünk Istenhez, mert Ő tehet értünk valamit, Őnmagáért 
menjük eléje, mert szeretjük Őt. Tegyük fel, hogy nem voltak erkölcsi és szellemi 
szükségeid, de tudomásodra jutott, hogy az ország legragyogóbb, legokosabb, 
egyszersmint legszeretetteljesebb és - igazságosabb embere a szomszéd szobában 
van és azt mondja, hogy szeretne találkozni veled. Miért utasítanád vissza?
 
4. MIVEL TUDOD BIZONYÍTANI, HOGY LÉTEZIK ISTEN? 

Nos, milyen bizonyíték lenne meggyőző számodra? Gondold meg, milyen tárgyi  
bizonyíték győzne meg arról az egyáltalán nem tárgyi és anyagi igazságról, hogy 
Jézus Krisztus érted halt meg a kereszten, és a te személyes megváltó urad?!

Az elvont dolgok - mint a szeretet, igazságosság, remény, stb. nem észrevehető 
módon jelennek meg. Isten bizonyára felismerte, hogy nem könnyű hinni. Ő 
kijelenthetné magát úgy, hogy mindenkinek hinnie kellene, de akkor oda a sza-
bad választás. Isten embereket akar, nem akarat nélküli bábokat. Krisztus azért 
jött, hogy élő képviselője legyen Isten jellemének és üzenetének. Jézus megbízó-
levelét a legkiválóbb tekintélynek fogadjuk el arra nézve, hogy hogyan ismerheti 
meg az ember Istent. 
 
Jogos-e az ateizmus? 
J. Edwin Orr azt kérdezi: A világ tudásmennyiségéből te mennyit birtokolsz? 1%? 
10%? Tegyük fel, hogy 10%. Elképzelhető-e, hogy a világ tudásának másik 90% 
-ában lehet valamilyen információ Isten létéről? Ha “igen”-nel válaszolsz, akkor 
nem vagy többé ateista, aki azt mondja: “Nincs Isten és punktum.”, hanem egy 
szabadgondolkodó, aki azt mondja: “Nincs ismeretem Istenről.” Kétféle szabad-
gondolkodó van: dogmatikus és szkeptikus. A dogmatikus szabadgondolkodó azt 
mondja: “Senkinek sem lehet ismerete Istenről”. A szkeptikus szabadgondolkodó 
azt mondja: “Nem vagyok biztos benne”. Te melyik vagy? Az egyetlen álláspont, 
melyet a szkeptikus szabadgondolkodó elfoglalhat, az, hogy ő őszintén keres. 

Természetesen lehet még folytatni ezt a felsorolást, érdemes egy ifialkalmat arra 
rászánni, hogy akár mindenki kap egy-egy ilyen “rázós” témát, amiből felkészül-
het egy 5-10 perces “bizonyságtétellel”. Nagyon hasznos és fontos alkalom ez a 
misszióra való felkészülésben!
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Isten félreértelmezése
 

Vizuális benyomás

Mielőtt bármit tanulnánk Istenről, szánjunk néhány percet arra, hogy lerajzoljá-
tok, milyen Isten. Nem szükséges, hogy “élethű” legyen, ha akarsz, rajzolhatsz 
valami szimbolikust is. Lényeg, hogy adj Istenről egy vizuális benyomást Istenről, 
próbáld meg kifejezni azt, ami benned él Róla.
 
Amikor a csoport befejezte a rajzolást, a képeket ragaszd fel, hogy mindenki 
láthassa.
 

Isten-kép-zelgés
Vannak emberek, akik maguk teremtik meg Istent, aki hasonlít az apjukra, csak 
kicsit nagyobb, mások úgy gondolják, hogy Ő hosszú szakállú öregember, mint 
időapó s megint mások homályként néznek rá, messze az űrben, talán egy felhőn 
ülve. De valójában ilyen lenne Isten? Többségünk azt mondaná, hogy nem - de 
nehéz előállni pontos leírással.

Sokaknak van hamis istenképe.
Nézzünk meg néhány iléyen hamis istenképet:
 
1. ISTEN EGY CSALÁDI EREKLYE. 
A szülők hagyták örökül, nemzedékről nemzedékre száll. A vele kapcsolatos 
tapasztalatunk szigorúan környezeti. Gondolatainkban Isten múlt időben van 
jelen, nagyon nehéz Őt időszerűnek tartani manapság és elhinni, hogy Őt most 
érdeklik a mi konkrét gondjaink.
 
2. ISTEN EGY RENDŐR. 
Ő egy mennyei palánk mögött ül a rendőrautójában és arra vár, hogy elkapja azo-
kat, akik túl nagy sebességgel haladnak vagy túl sok vidámságban van részük.
 
3. ISTEN EGY KEDVES ÖREGEMBER. 
Ez a félreértelmezés kapcsolódik az elsőhöz. Isten egy kedves ember, akit nem 
érintenek a mi felgyorsult, anyagias társadalmunk dolgai - de jó érzés a templom-
ban “imádni” Őt. Ez az Isten hasonló egy kis télapóhoz, vagyis ha igazán bajban 
vagyunk, Ő kisegít minket. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen Istennek nincs hatalma 
arra, hogy igazából megértsen és segítsen nekünk életünk folyamán.
 
4. ISTEN EGY MANKÓ. 
Ez az Isten az, akihez bajunkban odafuthatunk. Ő egy menedék, Aki biztonságot 
jelent nekünk. Ezért pl. sok ember szeret imádkozni, de nem olvassa az igét. Mo-
tivációikat az “Isten akarata” kifejezéssel palástolják. 
 
5. ISTEN EGY CSALÓDÁS. 
Ebben benne van az “én” elfogadása, azaz sokan nem vagyunk megelégedve testi 

TOP 29
CÉLKITŰZÉS:
Ez az összejövetel vizsgálat 
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igyekszik a Szentírásból 
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adottságainkkal. Vannak, akik azért imádkoztak, hogy 1.9 m magasak és 100 kg 
súlyúak legyenek, de Isten csalódást okozott nekik. Mások arra hajlanak, hogy 
vádolják Istent, amiért halál, éhség, háború és szenvedés van a világon. Ez az 
istenszemlélet oda vezet, hogy sok ember azt mondja: “Megpróbáltam, de nem 
megy. “Nem akarjuk az életünket rábízni arra, akiről úgy gondoljuk, hogy elron-
totta a múltunkat.
 
6. ISTEN BAPTISTA (vagy református, mondd a saját felekezeted!) 
Istent gyakran beskatulyázzák egy felekezet vagy dogma korlátai közé. (Így 
gyakran előfordul, hogy ha egy tinédzser elutasítja a teológia egy kis részét, ak-
kor Istent is elutasítja.) Nehéz meglátni, hogy miképpen munkálkodik Isten olyan 
hívők életében, akik más gyülekezethez vagy csoporthoz tartoznak!
 
7. ISTEN EGY IDEOLÓGIA. 
Ő - ill. “Ez”! - egy elvont filozófiai fogalom, egy az általános tények közül, me-
lyekben mindannyian “hiszünk”, de semmi több. Ő egyenlő az igazsággal, az 
igazságossággal ill. a sorssal.
 
8. ISTEN MAGA A VALLÁS. 
Őt kizárólag szellemi dolgok érdeklik, mint a Biblia, az imádság, a bizonyságtétel 
stb. Ő jól megfér egy vallásos dobozban de egyébként a reális, valós világhoz 
semmi köze nincs. Egyébként ez az elgondolás az alapja a szekuralizációnak is.
 
9.  ISTEN EGY FEHÉR, ANGOLSZÁSZ PROTESTÁNS, DE LEGALÁBBIS 
MAGYAR. 
Ez az Isten oda van láncolva a mi konkrét, kulturális, politikai vagy nemzeti cso-
portunkhoz. Ő nagyobb érdeklődéssel tekint ránk, mint a többi “alsóbb” réteg 
vagy nemzetiség.

Tudjátok, mi a helyzet? Legtöbbször, amikor valaki azt mondja, hogy: “Én nem 
hiszek Istenben”, e félreértelmezések valamelyikére utal. Talán erre rögtön azt 
kell kérdeznünk, hogy “Miféle Istenben nem hiszel te?” Miután az illető elmond-
ja, hogy milyen Istenben nem hisz, általában azt felelhetjük: “Ilyen istenben én 
sem hiszek”. 
 

Mi az igazság?
Nos, mi milyen Istenben hiszünk? A Biblia Istenében. Lehet, hogy nem teljesen 
ismert előttünk, hogy mit mond a Biblia Istenről, nézzük meg. 

Oszd ki a függelékben megtalálható “Isten-kép-eslap” táblázatot - és adj legalább 
negyedórát arra, hogy kitöltsék.

Igeversek Mit mond Istenről? Tapasztalataim a saját 
hitéletemből:

Ézsaiás 40:12-18
Róma 5:6-8
2Mózes 34:5-7
Filippi 1:6, 2:13
2Péter 3:8-9
1János 1:5-10

Miután kitöltötték, beszéljétek meg a válaszokat.

Fejezd be ezt az alkalmat egy olyan imádsággal, amelyben nincs kérés, hanem 
csak köszönet azért, hogy Isten az, aki.

ELMÉLYÜLÉS
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Jelek, amiket magunk mögött hagyunk
 
 

Meghökkentő rekordok
Vetélkedő - egyszerű tippeléses verseny.

1. Milyen magas volt a világ legmagasabb férfija? 
 (267.5 cm - Robert Wadlow)
 
2. Milyen súlyos volt a világ legsúlyosabb embere? 
 (485.9 kg - Robert Hughes, akit egy zongoratartóban temettek el)
 
3. Mennyi volt a legtöbb hamburgert, amit valaki együltében elfogyasztott? 
 (77 db - Philip Yazdizh)
 
4. Milyen hosszú volt a leghosszabb haj? 
 (7.8 m - egy indiai férfié)
 
5. Milyen hosszú volt a leghosszabb köröm? 
 (56.87 cm - egy kínai papé, aki 27 évig növesztette)
 
6. Mennyi volt a legtöbb tetoválás egy emberi testen? 
 (4831 - Vivian “Tengerész Joe” Simmons, kanadai tetováló művész)
 
7. Milyen hosszú volt a leghosszabb bajusz 
 (2.55 m - Masuriya Din Indiából)
 
8. Milyen rekordot döntött a leghosszabb köpés? 
 (7.75 m - Don Snyder)
 
9. Mennyi volt a legtöbb gyermek, akik egy anyától születtek? 
 Fjodor Vassziljet felesége Oroszországból 69 gyermeket szült!
 27 terhességből született 16 ikerpárja volt, 7 hármas ikre, 
 4 négyes ikre, és a gyerekek többsége megérte a felnőttkort.
 
Forrás: Guinnes világrekordok könyve, 10. kiadás.
 

Mi lenne, ha?
1. E valóban bizarr jegyektől, melyeket emberek hagytak maguk után, térjünk 
vissza és valóságosabbakról beszélgessünk. Említeni fogok különböző foglal-
kozású embereket és te gyorsan mondd meg nekem, hogy miféle jegyet hagynál 
magad után, ha te volnál az az ember:

 - országod miniszterelnöke
 - iskolád igazgatója
 - köztisztasági dolgozó (kukás)
 - rendőrfőnök

TOP 30
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2. Mi motiválja az embereket, mi készteti arra, hogy jelt hagyjanak maguk után?
Sorolj fel néhány motivációt!

3. Vannak emberek, akik csalnak - és akár az egész életüket is el tudják csalni!

A FALU BOLONDJA

Egyszer egy ember a faluba vezető út mellett mindenütt olyan fákat látott, ame- 
lyekre célkereszt volt rajzolva, és a kellős közepében ott pihent egy-egy nyílvessző. 
Egészen elámult, hogy milyen páratlan céllövő lakhat ezen a környéken. Mikor 
beért a faluba, meg is szólította az egyik helyi lakost:
- Mondja, ki az a páratlan vitéz, aki olyan pontosan lő az íjjal, hogy soha nem 
téveszt célt?
Erre a megszólított csak legyintett:
- Nem vitéz az, Uram, hanem a falu bolondja. Ellövi a nyílvesszőjét valamerre, 
aztán utánarohan, és körérajzol egy célkeresztet.
 
Ismersz ilyen embereket? Miben nyilvánul meg az, hogy ugyanezt csinálják?

4. Ha te hagyhatnál egy olyan jelet, melyet mindenki észrevenne, mi lenne az, és 
miért pont azt?
 
5. Rajtad hagyta-e már valaki a bélyegét? Ki volt rád a legnagyobb hatással és 
hogyan?

ILLUSZTRÁCIÓ



131

Jézus - a kommunikátor

Mi lenne, ha?
Ha Jézus abba az iskolába járna, amelyikbe te jársz, hogyan érne ott el általad 
ismert személyeket? 

Az alábbi kérdések szem előtt tartásával beszélgessetek erről – esetleg lehet írás-
ban is válaszolni rá, mielőtt megbeszélnétek.

 1. Kire szánna időt?
 2. Hogyan folytatná le a beszélgetést?
 3. Milyen tevékenységekben venne részt?
 4. Milyen módszerrel érné el a legtöbb embert?

Kommunikáció - mi ez?
Manapság mindenütt a kommunikációról hallani, az ismereteink mégis na-
gyon felszínesek és közhelyesek ezzel kapcsolatban, különösen a keresztyének 
körében. 

Nos, mi is a kommunikáció valójában?
Próbálátok meghatározni!

A kommunikáció egy gondolat - ötlet, fogalom - közvetítése egyik személytől a 
másikig azzal a céllal, hogy - amennyiben ez a szándék - e közvetítés válaszadást 
vagy cselekvést eredményezzen.

A kommunikáció felépíthető és kiszámítható - már ha jól működik. Íme, a kom-
munikáció lépései - gondolkozz azon, hogy ezek milyen hatással vannak hited 
közvetítésére:

1. ELÉRHETŐSÉG ÉS KONTAKTUS. Ha kommunikálni akarsz valakihez, ah-
hoz szükséges, hogy hozzáférj az illetőhöz és személyes kontaktusba kerülj vele.

2. MONDANIVALÓ. Kell, hogy legyen egy gondolatod vagy témád, amiről 
beszélj, de nagyon fontos, hogy te magad teljesen tisztában légy azzal, mielőtt 
továbbadnád.

3. KÖZVETÍTÉS. Az üzenet tényleges átadása. Ennek az alapvető meghatáro-
zója az a csatorna, amelyen keresztül kommunikálunk. Ez lehet a beszéd, az írás, 
a rejtjel, bármi, ami üzenetközvetítésre alkalmas.

4. KONTAKTUS. Az üzenet célbaérkezése. Akinek szól az üzenet, az meghallja 
és értelmezi azt.

5. VISSZACSATOLÁS. A hallgató válaszol úgy, hogy bizonyos információval 
reflektál.

CÉLKITŰZÉS: Ez az 
összejövetel rávilágít arra, 
hogy Jézus hogyan terem-
tett kapcsolatot olyanok-
kal, akik nem ismerték Őt. 
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6. MEGÉRTÉS. A hallgató értelmezi és megérti a közlés tartalmát a megadott 
közös nyelv segítségével.

7. ELFOGADÁS. Az illető eldönti, hogy elfogadja vagy elutasítja a hallottakat.

8. INTERNALIZÁCIÓ (belsővé tétel). Beépíti saját gondolatvilágába, és részévé 
teszi annak, amit gondol és amit hisz. 

9. CSELEKVÉS.  A kommunikáció nem tekinthető befejezettnek, ha nem törté-
nik cselekvés.

Ha valamikor is nehézséget jelentett számodra, hogy hitedet megoszd valakivel, 
akkor e lépések között talán megtalálod ennek az okát. Hol futott zátonyra a kö-
zlésed? Lehet, hogy nem volt valódi kontaktusod, lehet, hogy te nem értetted 
meg az üzenetet, amit tovább akartál adni, lehet, hogy szóhasználatod nem volt 
érthető a barátod számára, lehet, hogy nem szorgalmaztad a visszajelzést...mit 
gondolsz?

... hitelesség
Ám a kommunikáció sokkal több, mint kilenc lépés megtétele ill. megléte. Jézus 
Krisztus közvetítésének a kulcsa az, amiről a modern tudósok beszélnek. Lássuk, 
mit mondanak ők a kommunikációról:

A közlő szavainak és cselekedeteinek összessége alkotja az üzenetet. Ha a szavak 
és cselekedetek ellentmondásban vannak egymással, akkor a cselekedetek hatá-
sosabbnak bizonyulnak, mint a szavak.

Ezért döntő fontosságú az, hogy Jézushoz légy hasonló! Ha beszélni akarsz róla, 
akkor jobban teszed, ha hozzá hasonló módon élsz! Ha egy olyan Krisztusról 
beszélsz, aki célt ad neked, békességet a gondok között, erőt arra, hogy helyes 
életet folytass, önbizalmat ad, megszabadít a félelmektől, fontosabb dolgokat 
mutat, amelyekért érdemes élni – akkor feltétlen élned kell ezt, mert különben a 
cselekedeteid cáfolják a szavaidat!

KÉRDÉS:
Nem hívő barátaid számára megtérésedet követően milyen különbségek lennének 
a legszembetűnőbbek és a leginkább vonzóak? 
VITASSÁTOK MEG!

Jézus példája
Hatoljunk a Biblia mélységeibe és nézzük meg, hogy Jézus hogyan kommunikált. 
Ez nem egyszerűen csak le van írva, hanem izgalmas olvasmány is. Keresd ki 
János evangéliuma 4. részét. Hadd helyettesítselek be téged a történetbe és azu-
tán nézzük, hogyan kommunikált Jézus. Megtudjuk, hogy miképpen lehetünk Jé-
zushoz hasonlóak ezen a - mindennél fontosabb - területen. Röviden utalj Jézus és 
a samáriai asszony találkozójának  hátterére, Jézus erőfeszítésére, hogy elérje az 
asszonyt, az asszony bűnös hátterére és végül Jézus győzelmére. Nézzük, hogyan 
tette ezt.

Jézus MEGNYILVÁNULÁSA a hitetlenek felé

Ő elfogadja az embereket úgy, ahogy vannak. Mielőtt szóba állt volna az asz-
szonnyal, nem kérte, hogy először változzon meg, nem rohanta le azzal, hogy 
vádakat zúdítson a fejére bűnös életmódja miatt. Jézus tudta, hogy az asszonynak 

BESZÉLGETÉSINDÍTÓ
KÉRDÉS

BIBLIA- 
TANULMÁNY
János 4. rész
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egyáltalán nincs ereje ahhoz, hogy megváltozzon és Önmagával egyenrangúnak 
tekintette, amikor közeledett felé.

Jézus kitérőt tesz azért, hogy elérjen valakit (4-5. vers). Kényelmetlen, sőt veszé-
lyes dolog volt megállni Samáriában. Ő azonban vállalta ezt a kockázatot azért, 
hogy találkozzon az asszonnyal.

Jézus szerint embereket elérni olyan feladat, amit nem lehet halogatni (35. vers). 
Ha valójában örök élet és örök kárhozat a tét, akkor nem mentegethetjük ma-
gunkat, ha késlekedünk. Hited megvallása sürgető feladat!

Jézus nem fél attól, hogy utánamenjen egy nehéz embernek. A nehézség nem 
riasztotta vissza Őt. Sem az asszony megrögzött vallása, sem elvadult élete. A 
menny Istene számára senki sem túl nehéz eset. 

Tehát Jézus azért tudott kommunikálni, mert megfelelő magatartással  közele-
dett  egy hitetlen felé. De a magatartás nem minden. Másik lényeges elem Jézus 
részéről a megközelítés.

Jézus KÖZELEDÉSE a hitetlenek felé

Egy közös érdek(lődés)ből indul ki (7. vers). Az asszonyt a víz érdekelte. Jézus 
nem kezdte rögtön az üzenettel, hanem megkereste, hogy mi érdekelte az asszonyt 
és onnan indult el. Te azzal kezdd valakinek az elérését, hogy őszinte érdeklődést 
mutatsz az ő érdeklődési területe iránt (pl. sport, zene, diákönkormányzat, stb.). 

Jézus az asszony konkrét szükségét használja fel a beszélgetés elkezdésére (13-
14. vers). Szomjas volt fizikai és szellemi értelemben. Jézus nem egyszerűen úgy 
kezdte, hogy felsorolta az üdvtervet, a törvényeket vagy effélét. Várt arra, hogy az 
asszony hangot adjon saját szükségének, amelyet Ő be tudott tölteni. Ez a kulcsa 
annak, hogy a keresztyén életet személyessé tedd a barátod számára. Nem csupán 
lehajítasz rá egy “Evangélium bombát”. Bemutatod neki Krisztust, aki minden 
kérdésére ( magányosság, halálfélelem, bűn stb.) választ jelent. Egy lánynak pan-
aszkodott a barátnője: “Soha nem éreztem magam rosszabbul! Minden elrom-
lott!” A leány egyszerűen  felelt: “Neked olyan barátra van szükséged, mint az én 
jelenlegi barátom.” A hitetlen barátnőben felébredt a kíváncsiság és ezzel  hosszú 
beszélgetés indult meg arról, hogy milyen barát Jézus a bajban.

Jézus elutasítja, hogy a “vallás” mellékvágányára térjenek (20. vers). Az asszony 
össze akarja hasonlítani kettőjük vallását. Jézus azt mondja: “Nem ez a lényeg. 
Mi nem vallásról beszélünk, hanem Rólam.” Nem kell felkészülnöd arra, hogy 
ízekre szedd valakinek a vallását. Egyszerűen bizonyságot teszel arról, hogy mit 
tesz érted Jézus és Róla folytatsz beszélgetést!

A Jézussal való találkozás annyira felvillanyozta az asszonyt, hogy másoknak is 
elmondta, mi történt (39. vers).

KIHIVÁS

Még egy lényeges elemét vesszük észre annak, ahogyan Jézus megközelíti a 
kommunikációt. Bár Jézus tömegeknek prédikál, a János könyvében  számunkra 
feljegyzett  tevékenységeinek nagy része egy embert érint - Nikodémus, Péter, ez 
az asszony, a vak ember, stb. Jézus megközelítése egyetlen emberre irányítja az 
üzenetet.
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Top 5
Azt kérem, hogy erre a papírra sorolj fel neveket. Ha tudnád, hogy a világon 
mindössze öt embert érhetsz el az evangéliummal, ki lenne az az öt ember? Vagy 
úgy is fogalmazhatnék, hogy barátaid közül melyik az az öt, akiket ott szeretnél 
látni a mennyben? Nevezd meg őket.

Tételezzük fel, hogy négy nevet át kell húznod a listán. Egyetlen személyre kell 
redukálnod, akit a világon mindenki másnál jobban el akarsz érni az evangélium-
mal. Ki lenne az az egy ember, aki maradna a listádon? Karikázd be a nevét.

Azért a fiúért vagy leányért Jézus meghalt kétezer évvel ezelőtt. Lehet, hogy ő pil-
lanatnyilag nincs ennek tudatában. Isten színe előtt elhatároznád-e, hogy beszélsz 
neki az Úr Jézusról? Azt jelenti ez, hogy bármilyen árat megfizetsz, bármi ál-
dozatot meghozol azért, hogy azt a tizenéves fiatalt ott lásd majd a mennyország-
ban. Azt jelenti ez, hogy elnyered a meghallgatás jogát azzal, ahogy élsz, hogy 
naponta imádkozol érte név szerint és várod a zöld jelzést, hogy beszélhess neki 
Jézusról.

Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Ha el akarod érni azt a fiatalt, 
mondd el Istennek és kérd, hogy válaszoljon az imádságodra. 

Egy percig maradjatok csendben. Majd a csoport nevében imádkozzatok ezekért 
a barátokért.

Tennivaló
Minden nap beszélj Istenről a barátodnak.

Mérd fel, hogy mindennapi életedben milyen változtatásokra van szükség az 
üzenet előmozdításának érdekében.

Dolgozz keményen, hogy a barátod eljöjjön a legközelebbi Hatás össze-
jövetelünkre. Majd készülj fel arra, hogy ezt az összejövetelt egy személyes 
beszélgetés kövesse az elhangzottakról.

Mindenáron teljesítsd ezt a feladatot, mert ez egy örökérvényű változást idézhet 
elő a barátod életében.

A TANULTAK
ALKALMAZÁSA
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Karácsony – mi ez az egész?

Karácsonyi játékok

SZAKÍTS KI EGY KARÁCSONYFÁT!
Mindenkinek adj egy zöld színű papírlapot! A feladat az, hogy óvatosan tépjenek 
ki abból egy karácsonyfát – olló használata nélkül. A csoport válassza ki a leg-
jobban sikerült munkákat. A fiatalok szavazzanak. A három legjobbnak adj egy 
csekélyke jutalmat, pl. egy szaloncukrot!

JÖN AZ ANGYAL!
Valaki öltözzön be angyalnak, és vicces ajándékokat az ifiseknek, pl. alaposan 
becsomagolt leveskockát! Az angyal találjon ki mókás dolgokat az ifisekkel kap-
csolatban, amivel megindokolhatja, hogy kinek miért ad ajándékot!

KARÁCSONYI KIRAKÓ
Régi karácsonyi képeslapokat vágj szét szokatlan formákra! Oszd szét azokat 
2-3 fős csoportoknak! Érdekesebb, ha a szoba közepén, kör alakban helyezed 
el valamennyit. Minden csoportból egyvalaki közelíthet a körhöz, és egyszerre 
két kirakó darabot vehet el. Ha nem tudja őket összeilleszteni, akkor sem vehet 
el többet. Úgy kell otthagynia az általa választott darabokat, hogy a következő 
csapattársa a lehető leggyorsabban megnézhesse azokat, mielőtt ő is kihúzna két 
további darabot. Az a csoport győz, amely elsőnek rakja ki a képeslap-kirakóját.

AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS
Válassz ki egy-egy versenyzőt! Mindkettőjüknek adj egy-egy pár síkesztyűt, 
amelyet felhúznak! Majd adj nekik egy-egy üres cipős dobozt, egy ív díszes 
csomagolópapírt, ollót, ragasztót és szalagot! Az a győztes, akinek elsőként sik-
erül becsomagolni az ajándékot.

Milyenek a karácsonyaink?
Karácsony közeledtével mindig azt mondom magamnak: „Megint eljött az év-
nek az az időszaka, amikor mindenki a Karácsonyról beszél.” Bizonyos értelem-
ben egyáltalán nem jó az, hogy az évben van egy szezonális időszak, amelyet 
Karácsonynak nevezünk. Mert ilyen módon az év többi részében könnyen elf-
eledkezünk a Karácsonyról. Ez is oka lehet a Karácsonyt körüllengő üzleti gon-
dolkodásnak.

ESZMECSERE

1. Mi a véleményed a Karácsony üzleties beállítottságáról? Az elmúlt időben mi-
lyen változásokat észleltél a Karácsony ünneplésében?

2. Milyen különbségek vannak azok között, akik finanszírozni tudják az üzleties 
ünneplést (dekoráció, ajándékok, finom ételek), és azok között, akik nem enged-
hetnek meg maguknak efféle dolgokat?

TOP 32
CÉLKITŰZÉS: Ezen az 
alkalmon a fiataloknak 
lehetőségük nyílik össze-
vetni a Karácsony üzleti 
beállítottságát Isten valódi 
karácsonyi üzenetével.

JÉGTÖRŐ JÁTÉKOK
Nem szükséges mind-
egyiket végigjátszanotok 
- csak a lehetőségeket so-
roljuk!

TÉMAFELVETÉS

BESZÉLGETÉSINDÍTÓ
KÉRDÉSEK
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3. Számodra milyen tapasztalatok tették jelentőségteljessé a Karácsonyt?

4. Mit tehetnénk a Karácsonyt körülvevő üzleties magatartás megváltozta-
tásáért?

Karácsony: akkor és ott - most és itt
Néha az a gondolatunk támadhat, hogy a Karácsony az ellentétek alkalmává lett. 
Ekkor sokan a szeretetet akarják megünnepelni, miközben az ünnepi készülődésben 
olyan idegesek, hogy csak veszekednek a szeretteikkel. Az ajándékozási lázban 
vannak, akik értékesebbnél értékesebb ajándékokkal akarnak kedveskedni, csak 
éppen szeretni felejtettek már el, így ajándékuk sem olyan szívet melengető ha-
tást vált ki. Másoknak az a problémájuk, hogy ha megfeszülnek sem tehetik meg, 
hogy megvásárolják azt az ajándékot, amit kiválasztottak egy számukra kedves 
személynek. Vannak, akiket a Karácsony emlékeztet leginkább a magányukra, 
mások pedig egy percet sem tölthetnek egyedül az ünnepek alatt, mert annyit 
családtaggal „kell” találkozniuk. A kontraszt, amelyet Karácsony táján magunk 
körül láthatunk, tulajdonképpen az első Karácsony megjelenítése – Jézus szüle-
tésének napja.

Abban az időben voltak olyanok, akik fényűzésben éltek, akiket csak egy do-
log érdekelt: az, hogy vágyaikat kielégítsék. Az akkori uralkodó megparancsolta, 
hogy öljenek meg minden két éven aluli zsidó fiúgyermeket, mert megrémült 
annak az egynek a megszületésétől, akiről azt mondták, hogy ő lesz a jövendő 
király.

A szegénység ugyanolyan mérhetetlen volt sokak számára, mint napjainkban. 
Maga Jézus is szegénységben született – egy istállóban. Születése után bölcső 
vagy gyerekágy helyett az állatok etetőjébe fektették, amit akkoriban jászolnak 
hívtak. Manapság is készítünk ilyen betlehemi jászolt. Az ő születése hasonló 
volt ahhoz, mintha egy autó hátsó ülésén, egy zsúfolásig megtelt szálloda mel-
letti benzinkútnál vagy parkolóban történt volna. És ő volt a célpontja a már em-
lített király katonáinak. Igen, a Karácsony mindig a kontrasztok, ellentétek ideje 
volt – olyan időszak, amikor azok, akiknek sok van, inkább elfelejtenék azokat, 
akiknek semmijük sincsen.

Annak fényében, hogy Jézust nem különösképpen fogadták örömmel (valójában 
ártatlanul végezték ki 33 évesen), mi volt életének a célja? Néhány éve a United 
Press vallásos írója – név szerint Louis Cassels – írt egy történetet, amelynek 
segítségével megérthetjük, hogy mit valósított meg Isten Jézus élete, halála és 
feltámadása által.

Olvasd fel Louis Cassels: Most már értem, most már tudom, miért című novel-
lájának részletét:

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, aki a Karácsonyt 
csupán nagy szemfényvesztésnek tartotta. Nem volt kapzsi ember, ép-
pen ellenkezőleg kedves, jóravaló, családszerető, igazságos és őszinte 
ember volt. Azonban nem tudta elhinni azt, amit a keresztény egyházak 
hirdettek; hogy Isten Jézusban emberi testet öltött magára, vagyis em-
berré lett. 
„Igazán sajnálom, hogy szomorúságot okozok ezzel – mondta felesé-
gének, aki hűséges templomba járó volt -, de egyszerűen nem tudom 
felfogni azt, hogy Isten emberré lett. Ennek számomra egyáltalán nincs 
semmi értelme.”
Szenteste felesége és gyermekei elmentek a templomba az éjféli is-
tentiszteletre. Ő udvariasan elutasította, hogy velük tartson. „Úgy 

ELMÉLYÜLÉS

TÖRTÉNET
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érezném magam, mint aki képmutató. – magyarázta – Inkább itthon 
maradnék, de ébren várlak benneteket.”
Nem sokkal azután, hogy a családja elhajtott a kocsival, havazni kez-
dett. Emberünk az ablakhoz lépett és nézte a hózáport, amely egyre 
hevesebb lett. „Ha Karácsony van – jegyezte meg -, az akkor szép, 
ha fehér.” Visszament a kandalló mellé, leült a székére, és elkezdett 
újságot olvasni.
Néhány perc múlva egy tompa puffanás riasztotta meg. Nemsokára 
újabb követte, majd még egy. Azt gondolta, hogy valaki egész bizto-
san hógolyót dobál az ablakra. Mikor a bejárati ajtóhoz ment, hogy 
végére járjon a dolognak, egy madárcsoportot látott, amely szánalma-
san összekuporodott a hóban. Elkapta őket a vihar és kétségbeesetten 
menedéket keresve, megpróbáltak berepülni az ablakon.
„Nem hagyhatom ezeket a szegény teremtéseket, hogy itt pusztuljanak 
el a fagyban – gondolta. – De hogyan segíthetnék rajtuk?” Akkor 
eszébe jutott a magtár, ahol a gyerekek póniját tartották. „Az jó meleg 
hely lenne nekik.” Gyorsan magára kapta a kabátját és csizmáját, és 
az egyre mélyebb hóban a pajtához botorkált. Szélesre tárta az ajtókat, 
és felgyújtotta a villanyt.
De a madarak nem repültek be. „Az ennivaló becsalogatja őket.” – 
dörmögte félhangosan. Ezért visszasietett a házba kenyérmorzsáért, a 
hóra szórta, hogy utat mutasson a pajtához. Megdöbbenésére a mada-
rak ügyet sem vetettek a kenyérmorzsára, és továbbra is reménytelenül 
puffantak bele a hóba.
Próbálta beterelni őket a pajtába, körbe járva és a kezével hessegető 
mozdulatokat téve. Azok minden irányba szétrebbentek, csak éppen 
nem a meleg, kivilágított pajtába. „Azt hiszik, hogy én egy furcsa, 
rémisztő alak vagyok. – mondta magában. – És fogalmam sincs, 
hogyan értessem meg velük, hogy megbízhatnak bennem. Bárcsak 
néhány percre én is madár lehetnék, akkor talán biztos helyre vezethet-
ném őket.”
Abban a pillanatban elkezdett zúgni a templom harangja. Némán állt 
egy ideig, hallgatva a harang zúgását, amely a karácsonyi jó hírt adta 
tudtul. Akkor ott, a hóban térde esett. „Most már értem – suttogta -, 
most már látom, miért kellett ezt tenned.”

Figyeld meg azt az üzleties gondolkodást, amely manapság a karácsonyi időszakra 
jellemző! Ez az üzleties gondolkodás az ember alaptermészetére épít. Isten látja 
ezt a természetet, de sokkal többet akar adni nekünk, annál, mint ami ebből a 
természetből fakadna. Ezért Isten Jézusban emberré lett, nemcsak azért, hogy 
életével jó példát mutasson nekünk, hanem, hogy új élet lehetőségét ajánlja fel 
számunkra.

Jézus ezt mondta: „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és 
hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, ha-
nem átment a halálból az életbe.” (János 5:24.) 
Ezt mai nyelven így mondanánk: „Hangsúlyozom, hogy aki hallgatja az én 
üzenetemet, és hisz Istennek, Aki elküldött engem, annak örök élete van, és nem 
lesz elítélve bűnei miatt, hanem átment a halálból az életbe.” Jézus azt is mond-
ta, hogy „…én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 
10:10b.).

A Karácsony tudatosítja bennünk, hogy az ember bajban van, és Istennél van a 
megoldás. A probléma, amellyel Karácsonykor és az év más időszakaiban is szem-
benézünk, a szívünkkel kapcsolatos. Jézus azt tanítja, hogy az ember szívének 
meg kell változnia azért, hogy Istenhez, másokhoz és önmagához való viszonya 
is megváltozzék; azért, hogy bűneitől megtisztulhasson, Isten szeretett gyerme-

János 5:24

János 10:10b
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kévé válhasson, és ebből fakadóan őszintén tudja szeretni Istent és az embereket. 
Ennek a változásnak a lehetőségét hozta nekünk Jézus karácsonyi ajándéknak.

Isten annyira szerette a világot, hogy képes volt egyetlen, féltve szeretett Fiát 
elküldeni és feláldozni azért, hogy aki hisz Őbenne, vagyis Jézusban, az el ne 
vesszen a bűnei miatt, hanem örökké Istennel békességben élhessen; már itt a 
földi életben is, és halála után is. Isten nem azért küldte el Jézust, hogy elítélje a 
világot, hanem azért, hogy gyógyulást és menekülést hozzon a világnak!” (János 
3:16-17.)

Isten azon keresztül mutatta meg nekünk, hogy tényleg szeret minket, nem csak 
mondja, hogy képes volt az egyetlen Fiát elküldeni a világba, hogy élhessünk 
általa. Pedig tudta, hogy ennek egyetlen módja, ha Fia meghal fájdalmas szenve-
dések közepette.” (1János 4:9)

A következő táblázat segítségével nézzük meg, hogy milyen két alapvető fon-
tosságú ponton tér el egymástól a Karácsony üzenete a világ és Isten tolmácso-
lásában:

MIT ÜZEN A KARÁCSONY?
A VILÁG SZERINT ISTEN SZERINT
„Ha jó vagy, kapsz ajándékot.” „Nem vagy jó, nem érdemled meg, DE 

adok neked ajándékot, mert szeretlek.”
„Ha van pénzed, akkor lehet szép 
Karácsonyod.”

„Ingyen kegyelemből adom neked 
az igazán szép Karácsonyt. Ingyen 
kegyelemből igazítalak meg.”

Záró gondolatok
Nem önmagában a karácsonyi ajándékozás, vagy a mi kultúránkhoz kapcsolódó 
Karácsonyt megünneplési szokások rosszak! Hiszen az ajándékadás az egyike a 
szeretetnyelveknek, a szeretet kifejezésnek. Emellett nagyszerű lehetőség, hogy 
évente van két napunk biztosan, amikor szervezhetünk nagycsaládi összejöve-
teleket. De lehet, hogy a Karácsony ünneplése mögött rejlő lelkületünk helytelen. 
Nem hiányzik-e a mi életünkből és ünnepelésünkből az a Valaki, Aki miatt Kará-
csony egyáltalán létezik?

János 3:16-17

1János 4:9

BEFEJEZÉS
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TOP 33
Megduplázzuk?

BEVEZETŐ VIDEOKLIPP:

Jurassic Park
Nézzétek meg a film elejét, amikor megtalálják a dinótojásokat, és laboratórium-
ban “előállítják” a DNS-minta alapján a dinókat.

Felvezető kérdés:
Mit gondolsz a halott élőlények feltámasztásáról?
(Beszélgessetek erről a témáról 5-10 percet!)

VITAINDÍTÓ ÚJSÁGCIKK:

Engem Isten akart?
Karácsony másnapján született meg a világ első klónbébije – legaláb-
bis a Clonaid biotechnológiai cég ügyvezetőjének bejelentése szerint. 
Brigitte Boisselier a Floridában tartott sajtóértekezleten semmiféle bi-
zonyítékkal nem támasztotta alá a hírt. A Szentszék szóvivője kijelen-
tette: a Vatikán brutális mentalitást lát az emberklónozás mögött, ezért 
teljes mértékben elítéli. Hasonlóan nyilatkozott az izraeli főrabbi és a 
kairói egyetem jogtudományi professzora is. Bush amerikai és Chirac 
francia elnök arra szólította fel a kormányokat, hogy tiltsák be az em-
berklónozást. 
Az első klónbébi az Eve (Éva) nevet kapta, melynek jelentése élet. Az 
élet – mégpedig az örök élet – áll a Clonaid társaságot megalapító 
Raelian Movement nevű szekta ígéreteinek homlokterében. Honlapju-
kon nemcsak az olvasható, hogy az emberi életet önmagukat valaha a 
földre klónozott idegen lények indították el, hanem az is, hogy hama-
rosan képesek lesznek az ember klónozásán túl az emberi emlékezet, 
érzelem és személyiség átvitelére is: a halál olyan lesz, mint az álom 
utáni ébredés – persze nem a mennyországban, hanem továbbra is a 
földön. Mindez mégsem feledteti, hogy mint minden vállalkozás, úgy ez 
is anyagi haszonszerzésre törekszik. A kétes hírű szekta tudományos-
fantasztikus ígéreteivel szemben viszont tény: az első klónbébi meg-
születésének híre sokakban reményeket, de még többekben félelmeket 
ébreszt.
A reproduktív klónozást – az eredetivel identikus egyed létrehozását – a 
növénytermesztésben már régóta alkalmazzák. Az állatoknál és az em-
bereknél azonban egészen a közelmúltig nem értek el sikereket. Az első 
jelentős előrelépést ezen a területen Dolly jelentette, akit egy hatéves 
nőstény juh emlőszövetéből klónoztak. A bejelentés akkor elsősorban 
azért váltott ki heves politikai és etikai vitákat, mert sokak számára 
előrevetítette az embereken történő alkalmazás lehetőségét. 1998-
ban egy koreai meddőségi központ munkatársai jelentették be, hogy 
emberi testi sejtek magjának felhasználásával sikerült létrehozniuk 
az első emberi előembriót, amelyet a megtermékenyített petesejt má-
sodik osztódása után megsemmisítettek. Ami 1997-ben még csupán 
lehetőségnek tűnt, úgy látszik, 2002 karácsonyára valósággá vált. A 

CÉLKITŰZÉS:
egy nagyon aktuális téma 
megbeszélése biblikus 
szempontok alapján

TÉMAFELVEZETÉS
(1. verzió - csak ha 
rendelkezésre állnak az 
eszközök!)

TÉMAFELVEZETÉS
(2. verzió)
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bejelentés akár igaz, akár nem, az ember klónozásával kapcsolatos 
alapkérdés mégis ez: etikailag elfogadható-e mindaz, ami technikailag 
kivitelezhető?
A klónozásról folytatott tudományos vita korántsem csupán a 90-es 
évekhez fűződik. Joshua Lederberg genetikus 1966-ban megjelent 
írásában annak lehetőségét boncolgatta, hogy az akkoriban meglévő 
klónozási technikák vajon alkalmazhatóak-e az embereknél is. A 70-
es évek elején Joseph Fletcher és Paul Ramsey, két protestáns teoló-
gus, az ő állításaiból kiindulva folytatták a párbeszédet. Míg Ramsey 
Lederberghez kapcsolódva az ember klónozása ellen szólt, addig 
Fletcher bizonyos körülmények között megengedhetőnek tartotta azt. 
Az akadémiai vitát mindeközben erősen befolyásolta a science-fiction 
irodalom, mindenekelőtt Aldous Huxley már 1932-ben publikált re-
génye, a Szép új világ. Ebben a műben öt társadalmi osztályba so-
rolható klónokat hoznak létre, és speciális feladatokkal látják el őket. 
De megemlíthetjük Ira Levin regényét is, melyben Josef Mengelének 
sikerül elkészítenie Adolf Hitler 94 klónját. A tudományos-fantaszti-
kus irodalom részben már előrevetítette a közvélemény által gyakran 
hangoztatott félelmeket, ugyanakkor a valóságot is eltorzította. Mind-
eközben Fletcher és Ramsey álláspontja – a határozott elutasítás és 
a bizonyos körülmények közötti megengedés – domináns maradt a 
későbbi viták során.
A klónozás azt a folyamatot jelenti, melynek során egy sejtből vele 
genetikailag azonos sejtet, szövetet vagy szervezetet hoznak létre. Bár 
a klónozás szó hallatán sokan az eredetivel azonos egyed világrajöt-
tére gondolnak, nem szabad megfeledkeznünk az ún. gyógyászati célú 
klónozásról sem, amely igen ígéretes módszer lehet a szervek pótlásá-
ban az elkövetkező évtizedekben. Bármelyik felhasználás legyen a 
cél, a módszer ugyanaz: az egyed valamely testi sejtjének magját egy 
magjától megfosztott petesejtbe juttatják. Eve esetben feltételezhetően 
a petesejt és a sejtmag is ugyanattól a személytől származhatott – Eve 
édesanyjától, vagyis ikertestvérétől. Mindenekelőtt el kell oszlatnunk 
azt a félreértést, hogy egy élő vagy már meghalt személyt le lehet má-
solni a testi sejtmagjából létrehozott klónjának segítségével, hiszen a 
felhasznált petesejtnek is jelentékeny szerepe van a genom kialaku-
lásában. Ugyanakkor gondoljunk az egypetéjű ikrekre, akik ugyanazt 
a genetikai információt hordozzák, mégis különböző személyek. Ezért 
az sem bizonyítható egyértelműen, hogy az azonos genetikai infor-
máció sértené valamelyik fél méltóságát, mivel erről ikrek esetében 
sem beszélhetünk. Nem is az állítólag megszületett klónbébi élethez 
való joga és méltósága a kérdéses, hanem maga a módszer és a vele 
kapcsolatban felmerülő orvos- és szociáletikai problémák.
Orvosi szempontból a klónozással „fogant” gyermeknél olyan magas a 
genetikai rendellenességgel születés rizikója, hogy ennek akarása bar-
barizmus lenne. Gondoljunk Dolly esetére: akkor 277 próbálkozásból 
egy volt sikeres. Az eljárás nem eléggé biztonságos, még akkor sem, 
ha Eve egészségesen született. Életében mindvégig súlyos genetikai 
veszélyeknek, gyors öregedésnek lesz kitéve. Továbbá nem tudhatjuk, 
hány sikertelen klónozási kísérlet, mennyi torzszülött kell – kellett 
– ahhoz, hogy egy egészséges gyermek születhessen. Az a tudós, aki 
ilyet végrehajt, nem más, mint a 21. század Mengeléje: etikátlan és 
brutális dolog valakin a beleegyezése nélkül kísérleteket végrehajtani 
– még akkor is, ha ezt a szülei teszik meg helyette, akik nincsenek, nem 
lehetnek tudatában a kockázatoknak.
Az ember klónozása olyan lehetőségeket ígér, minthogy akár telje-
sen meddő, akár homoszexuális, leszbikus pároknak vagy a „szingli” 
(egyedülálló) életvitelt folytató nőknek is lehet „saját” gyermekük, 
természetesen aszexuális úton. További kérdések merülnek föl a csa-
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ládi kötelékek kapcsán Eve esetében: ha az édesanyja az ikertestvére, 
akkor a nagyapja az apja? A megszületett klónbébinek olyan geneti-
kailag determinált jövőképpel kell szembesülnie, amelyet már előtte 
megéltek. Ennek kapcsán Joel Feinberg a „nyitott jövőhöz” való jog 
sérüléséről beszél. Az Ausztriai Evangélikus Egyház nyilatkozatában, 
amelyet a reproduktív klónozással kapcsolatos párbeszéd során 2001. 
március 20-án tett közzé, a következőképpen fogalmaz: „Eltekintve 
attól a tudományos hiúságtól és becsvágytól, hogy azt tegyük, ami 
technikailag lehetséges, semmiféle elfogadható ok nincs az ember 
klónozására. Az ebben az irányban tett kísérletek következésképpen 
etikátlanok, és továbbra is meg kell tiltani őket. A reproduktív klónozás 
az emberi méltóság elleni csapás.”
Magyarországon – a legtöbb európai országhoz hasonlóan – az Euró-
pa Tanács emberi jogokról és a biomedicínáról szóló egyezményének 
az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 
12-én kelt Kiegészítő jegyzőkönyve alapján tilos az ember klónozása. 
„Tiltott minden olyan beavatkozás, amelynek célja egy másik élő vagy 
holt emberi lénnyel genetikailag azonos emberi lény létrehozása.” A 
tiltások és elutasítások ellenére a Clonaid bejelentette, hogy a máso-
dik klónozott gyermek Európában fog megszületni. (Brigitte Boisselier 
azóta bejelentette, hogy egy „Belgiumhoz közeli országban” világra 
jött Európa első klónbébije – szerk. megj.) A római nőgyógyász, Seve-
rino Antinori – miközben vitatja Brigitte Boisselier állításainak igazát 
– január végére ígéri az első igazi klónozott embert. 
Végül a Holland Katekizmus egy során röviden elgondolkodva: „Szü-
leim akartak egy gyermeket, engem Isten akart” – vajon egy lelkész 
válaszolhatna-e nemmel a következő kérdésre: „Lelkész úr, megkeresz-
telné a klónomat?” 

Orosz Gábor Viktor
Evangélikus Élet 2003/2/61.

Mit gondolsz róla?
1. Milyen messzire mehetünk el a tudomány nevében? Milyen határokat léphe-
tünk át – és melyeket nem lenne szabad?

2. Mi a véleményetek a klónozásról?
 - Mik lehetnek az előnyei?
 - Mik lehetnek a hátrányai?

3. Amint láttuk, növénynemesítésben már évek óta használják a klónozást. 
Néhány éve, Dolly bárány híres-hírhedt esete óta már az állatok klónozása áll a 
tudósok érdeklődésének középpontjában. Ez év márciusáig pedig (állítólag) már 
négy klónozott ember-gyermek is született a Clonaid kutatóhajóján. 
Örültök ennek vagy félelemmel tölt el?
Elősegíti ez az emberiség jövőjét?

Mit mond a biblia erről a kérdésről?
IGESZAKASZOK:
Hóseás 5:15 – 6:6
Zsoltár 50:7-15
Róma 4:13-25
Máté 9:9-13. 18-26

Mennyiben változtatnak a véleményeteken ezek az igeversek?

BESZÉLGETÉS

BIBLIA-
TANULMÁNY
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A klónozás kora
TAPASZTALAT ÉS TUDOMÁNY A BIBLIÁBAN

Mint rendszeres bibliaolvasó-tanulmányozó ember már rég felfigyeltem 
a Szentírás egyes részeire, amelyek mögött valamilyen természettudo-
mányos vonatkozást lehet sejteni. Ilyenek például a Mózes 3. könyve 
19,19-ben felsorolt tiltások a hibridizációval kapcsolatban, továbbá, 
hogy nem szabad kétfajta anyagból készült szövetet hordani; hogy az 
ötévesnél fiatalabb gyümölcs még “körülmetéletlen”(23.v.), ezért tilos 
a fogyasztása. Továbbá: Gedeon (Bírák könyve 6) kétféle kondenzációt 
kíván az angyaltól, azért, hogy megbizonyosodjék, hogy őt valóban az 
Isten választotta ki. Nagyon érdekes az is, hogy Jákob hogyan szaporí-
totta a tarka állatait (Mózes I. könyve), vagyis: a meghántott faágak 
milyen hatást gyakoroltak a kosokra. Meglepő a zsoltáros hidrológiai 
ismerete (Zsoltárok könyve 8:8,9) a tengerek különböző áramlásaival 
kapcsolatban, amit a modern hidrológia csak az 1800-as években fe-
dezett fel.
Számos hasonló tapasztalati észrevétel van a Bibliában, amelyeken 
érdemes elgondolkodni még egy modern mérnöknek, biológusnak, fizi-
kusnak, más szaktudósnak is.
Aztán megtalálható a sok tanács a házépítéssel, a földműveléssel, a 
környezetvédelemmel kapcsolatban. Se szeri, se száma annak a meg-
annyi hasznos tudnivalónak, amit a Szentírásból meríthetünk. Bár    
nyilvánvaló: a Biblia nem tudományos kézikönyv...
Egyelőre azonban maradjunk csak a hibridizáció tiltásánál. Mózes 3. 
könyvének idézett helyén ez olvasható: “Állatodat ne pároztasd más-
fajta állattal.” Ami azt jelenti, hogy például tilos öszvért létrehozni. 
Keresztyén teológusokat kérdeztem meg egyszer, hogy mi a vélemé-
nyük erről a tiltásról; érvényben van-e ma is? A válasz az volt, hogy a 
törvény elavult és nincs semmi akadálya az ilyenfajta hibridizációnak. 
Aztán felkerestem kérdésemmel a malmöi ortodox zsidó rabbit is. Ő 
viszont határozottan kijelentette, hogy a törvény ma is érvényes - nem 
csak zsidókra, de keresztyénekre is. Indokai nagyon egyszerűek, ám 
hitből fakadóak voltak: “Isten megteremtette külön a lovat, és látta, 
hogy jó, s megáldotta. Aztán megteremtette külön a szamarat, és látta, 
hogy az is jó, s azt is megáldotta.” Konklúziója ez volt: isteni áldás az, 
ami meg kell hogy gátoljon bennünket abban, hogy ezt a két állatot mi 
egymással párosítsuk.
Ha a hibridizáción kicsit túllépünk, eljutunk a klónozáshoz és a génma-
nipulációhoz. Mindkét eljárás - főként az utóbbi - igen alapos beavat-
kozást jelent az állatok örökösödési biológiájába, szemben a hibridi-
zációval, ami például a tyúkfajtáknál a természetben is előfordul, a 
növényeknél pedig egészen gyakori.
Amennyiben Isten a hibrideket is megtiltotta, akkor minden bizonnyal 
tilos szerinte a génmanipuláció is.
Mit tehet a keresztyén ember? Ki tudná leállítani a mai, hatalmas gén-
technikát, ami már az egész világot elborította? Van-e a keresztyén 
embernek joga és mersze, hogy ez ellen tiltakozzék? Olyan kérdések 
ezek, melyekre kinek-kinek magában kell megtalálnia a választ.
Ide vonatkozóan több évvel ezelőtt Svédországban vizsgálatot végez-
tem. Ötven tudóst, tanárt, diákot, mérnököt, földművest kerestem meg 
telefonon, s a következő kérdéseket tettem fel nekik:
1. Ismeri-e a Mózes 3. könyvében olvasható tiltást? - A megkérdezettek 
70%-a nemmel válaszolt, és a 30% között is volt néhány bizonyta-
lankodó.
2. Mi a véleménye: érvényes-e ez a tiltás egy ma élő hívő zsidóra vagy 
keresztyénre? - Érdekes módon a megkérdezettek 54%-a azt válaszol-
ta, hogy érvényesnek kell lennie. (Megjegyzem, kérdezettek között volt 
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több materialista és ateista is.)
3. Ha az ENSZ nemzetközi népszavazást szervezne a génmanipulációval 
kapcsolatban, ön hogyan szavazna? - Ilyen válaszokat kaptam: 52% 
véleménye szerint le kell állítani azonnal. (A válaszolók között volt egy 
géntechnológiával foglalkozó kutató is.) 12% így vélekedett: biztosít-
sanak szabad teret a kutatásnak, ne gátolják. (A válaszolók valam-
ennyien génkutatók voltak.) 30% szerint: a kutatást csakis növények-
kel és baktériumokkal kapcsolatban engedélyezzék. (Hangsúlyozták: 
szigorúan ellenőrizendő, hogy génszemét ne kerüljön a természetbe.) 
Végül: 6% “nem tudott dönteni”. (Volt köztük egy püspök is.)
Annak ellenére, hogy csak 50 személy vett részt ebben a véleménykuta-
tásban, az eredmény mégis igen-igen figyelemre méltó. Jellemző, hogy 
a megkérdezettek 70%-a nem is tudott arról, hogy a Bibliában van egy 
komoly erkölcsi tiltás a hibridizációt illetően. És sokatmondó, hogy 
54% továbbra is érvényesnek tartotta a szóbanforgó mózesi törvényt. 
Tehát sokan ellenzik a génmanipulációt. Sajnos, sem a politikában, 
sem a tudományban (a médiáról nem is beszélve) ez a közvélemény 
nem hallatja a hangját. (Helyesebben: akik így vélekednek, azokat 
nem engedik szóhoz jutni.) A többség - 52% - arra szavazott, hogy 
azonnal le kell állítani a génmanipulációval kapcsolatos kutatásokat. 
Csak megkérdem: a tévékben miért nem interjúvolnak meg olykor oly-
anokat is, akik ellene vannak a géntechnikának? Hogy miért? Mert a 
“multik” érdeke így kívánja...
Ha valaki naivitásnak vélné az imént elmondottakat, hadd figyelmez-
tessem: az ember túlságosan túllépte immáron a saját hatáskörét, túl-
zottan “nyeregben érzi magát” a tudomány, a biológia terén. Pedig 
inkább félnie kellene “nagyságának” súlyos következményeitől.
Napjainkban éljük át a kergekór legsúlyosabb gazdasági, biológiai, 
sőt bátran mondhatjuk: pszichológia hatásait is. A kergekór nyilván 
kapcsolatban van a ledarált és állati táplálékként forgalmazott állati 
tetemek proteinjeivel, s ez az eljárás is azt mutatja, hogy a tudomány 
- a technikával karöltve - fütyül a természet rendjére és szabályaira. 
Mert: a tehenek kétségtelenül növényevők. S ki mer magának jogot 
formálni arra, hogy gazdasági megfontolásból (nyerészkedés végett) 
“húsevésre” kényszerítse őket! Mintha ragadozók lennének! Nagyon 
valószínű, hogy a kergekór az elhullott birkák és más, esetleg már 
előbb kergekórral fertőzött állatok húsából származik.
Íme: a természet bosszúja!

Dr. Bartha István
REFORMÁTUSOK LAPJA, 2001. május 13.

Klónozott idegenek?
 

2003. január 4-én megszületett a második klónozott földönkívüli lény 
… vagyis ember. Bár mindegy, hiszen a klónozást végrehajtó Clonaid 
cég mögött álló raelista szekta szerint mi emberek az idegenek klón-
jai vagyunk. Legalábbis ezt állítja Claude Rael, francia exújságíró, 
jelenlegi szektavezér, akit erről épp idén harminc éve világosítottak 
fel egy repülő csészealj fedélzetén. Mindezt meg is írta az „Isten igazi 
arca” című könyvében, amelyben azt állítja, hogy Ábrahám, Mózes, 
Mohamed, Buddha vagy épp Jézus mind egy-egy apostola volt a te-
remtményeiket tanítgatni kívánó teremtő idegeneknek. És ebbe a sorba 
lép most Rael atya … nos, ezt az utat végigjárták már számosan őelőtte 
is. És nem tanulnak az önjelölt próféták nagy bukásaiból sem a mes-
terek, sem a követőik.
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Ami viszont tény:

- hogy a kanadai jegyzésű Raelista szektát immáron hivatalosan is val-
lássá minősítették
 
- hogy (honlapjuk szerint) immár 85 országban, kb. 55.000 taggal ren-
delkeznek, akiknek jövedelmük 3-7%-át kell rendszeresen átutalniuk a 
szekta számára
 
- hogy számos tudós és üzletember, többek között a klónozásról el-
híresült Clonaid cég teljes kutató csoportja a szekta tagjai közé tar-
toznak
 
- hogy nemzetközileg jelentős anyagi hatalommá nőtte ki magát a szek-
ta, éppen biokémiai vállalkozásai és szigorú tagdíjai által
 
- hogy Jeruzsálemben diplomáciai követséget szándékoznak nyitni a 
földönkívüliek számára
 
- és hogy a klónozást az örök élet titkának és kulcsának tartják.
 
Ők klónoztak.
No és azt is érdemes észrevenni, hogy kik az épp most született 
klóngyermek szülei. A Sátánnak ugyanis nagyszerű taktikája volt 
mindig az, hogy a bűnt egy még nagyobb bűn árnyékában próbálja 
meg elfogadtatni. Mert miközben a klónozás etikájáról kezd el vitat-
kozni a média, már szinte említésre sem méltó, hogy egy leszbikus pár 
klóngyermekéről van szó.
 
Mi a klónozás?
Amikor a két ivarsejt találkozik, akkor a két sejtmag genetikai ál-
lománya véletlenszerűen keveredik, amiből megszületik az utód. A 
klónozás során a kromoszómák osztódása utáni utód sejtmagját kicse-
rélik az egyik szülő eredeti kromoszómaállományát tartalmazó sejt-
magra, és ennek következtében a megszülető gyermek a szülővel telje-
sen megegyező genetikai tulajdonságokkal fog világra jönni. Így lehet 
embert „másolni”.
 
Hogyan vélekedjünk erről keresztyénként?
Nos, a Biblia kijelentése szerint minden ember Isten megismételhet-
etlen, copy right-os teremtménye. Nem csak a szellemünk, hanem a 
testünk, és – biológiai nyelven – génállományunk is az Úr akarata 
szerint „keveredik” a kromoszómaosztódás során. Aki ezt így tartja, 
az nem fogadhatja el a klónozást, mert ezzel az ember valóságosan 
belenyúl és átszabja Isten alkotását és tervét. Aki ezt nem így gondolja, 
az természetesen nem lát benne semmi rosszat.
 
A klónozás etikai megítélését valószínűleg nem a technikai megol-
dása, nem a biokémia tudománya dönti el, hanem az az egyszerűen 
megválaszolható kérdés, hogy az embernek mi a célja ezzel?
A raelista szekta számára, és így a Clonaid cégnek egyaránt a klónozás 
az örök élet kulcsát jelenti. Ők maguk mondták ezt ki. A Szentírás visz-
ont azt mondja, hogy az örök élet kulcsa és letéteményese Jézus Krisz-
tus. Akinek nem kell Jézus, aki az örök életét nem Isten kegyelmének 
elfogadása és az újonnan születés által kívánja megtalálni és elérni, 
annak marad a klónozás. Igaz, hogy a Clonaid cégnél ez 300.000 an-
gol fontba kerül – de legalább nem kell megtagadni önmagunkat, nem 
kell, hogy megváltozzon az életünk.
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Ha elfelejtjük a raelistákat, akkor marad a kérdés: mire jó még a 
klónozás?
Arra, hogy kiváló egyedekből tömegtermékeket gyártsunk? Ez-
zel az embert legfontosabb tulajdonságától fosztanánk meg: az 
istenképűségétől. Lennének helyette emberképű emberek tömegei, 
akiket egy bizonyos tulajdonságaik miatt sorozatban gyártanának. Ezt 
már évek óta csinálják növényekkel és állatokkal: a legjobb tulajdon-
ságokkal rendelkező egyedeket klónozzák, így nemesítik a fajt. Erre 
a gondolatra épült a nácizmus is. Gordon Rattray Taylor biológus 
professzor már 1968-ban megírta erről a nagyon is tanulságos, nyo-
masztó vízióját a Biológiai pokolgép című könyvében. Aki hozzájut, 
érdemes elolvasnia.
 
Az ember mindig is vágyott arra, hogy a maga módján tökéletesítse 
magát, a maga módján váljon halhatatlanná, a maga módján váljon a 
mindenség urává. És még mindig elfelejti, vagy csak nem hiszi el, hogy 
Isten mindezt felajánlotta a maga módján: Jézus Krisztuson keresztül. 
És Ő mindent megtesz, hogy tökéletesekké váljunk, hogy az örök életet 
ajándékba megkaphassuk, hogy minden a javunkra legyen, sőt, még 
az uralkodásába is bevonna minket. – Miért bonyolítjuk túl azt, amit 
egyetlen imádsággal megkaphatnánk?

Befejező kérdések
1. Mit gondoltok, mi az örök élet kulcsa: a klónozás vagy a hit?

2. Mibe érdemes vetnünk a reménységünket: a tudományba (ezt már sokszor 
megtettük, de az eredménye erősen vitatható, ld. Pl. atombomba) – vagy Istenbe 
(ezt pedig sokan megtették – kérdezzétek meg őket, megbánták-e?)

BEFEJEZÉS



146

Konfliktusok márpedig vannak!

Kud-ARC-aink
1. Ki gondolja úgy, hogy a keresztény élet problémamentes, mindig könnyű, és 
mindig egyszerű?

Lehet, hogy hallottatok már olyan tanítást vagy prédikációt, amely azt hirdette, 
hogy a hívő élet békességet, célt, boldogságot, stb. jelent. Ez mind igaz! De van 
az éremnek egy másik oldala is! Szeretném ha őszintén válaszolnátok a kér-
désemre!

2. Milyen problémáid vannak azért, mert keresztény vagy? Más szóval, milyen 
konfliktusoktól kímélnéd meg magad, ha nem lennél keresztény?”

Hagyj időt a keresztény ember kudarcainak megvitatására! 
Ha nehezen indul be a beszélgetés, akkor először azt kérdezd meg tőlük, hogy 
milyen konfliktusaik vannak a szüleikkel, társaikkal és önmagukkal! Mire saját, 
személyes kudarcaikhoz érkeznek, beszélni fognak.

3. Miért van annyi konfliktus a megszentelődés útján (amely során Jézushoz egyre 
hasonlóbbá formálódunk)? Veled van-e valami baj? Vagy a kereszténységgel van 
baj? 

Az élet dolgai
A konfliktus a keresztény élet normális velejárója. Éppen a mai beszélgetésünk 
igazolja, hogy a konfliktus, a küzdelem, és esetleg a kudarc sem szokatlan do-
log a keresztény életben. Teljesen normális vagy, ha konfliktussal találod magad 
szembe! Ennek több gyökere is van!

AZ EGYIK, hogy megtérésed előtt gondolataidat, viselkedésedet, tetteidet, érzé-
seidet a körülötted lévő világ alapján alakítottad ki, a világ játékszabályai szerint 
játszottál. De! Amikor megtértél, Krisztus beköltözött a szívedbe és elkezdett 
téged átformálni; elkezdte Önmagához igazítani a gondolataidat, viselkedésedet, 
tetteidet, érzéseidet, stb. Ez időbe telik. A megújítási folyamat alatt, amíg meg-
tanulod, hogy mit jelent az életed bizonyos területein Isten játékszabályai alapján 
játszani sokszor konfliktusba kerülhetsz önmagaddal, mert azon a területen a ko-
rábban már működő mintákat meg kell változtatni. Ami egyszer már bejáratott 
dolog volt a számodra, szokásoddá vált, azt nem mindig olyan könnyű megvál-
toztatni.

A MÁSODIK DOLOG, hogy sokszor olyan emberek között kell megélned 
kereszténységedet, akik másképpen gondolkodnak, más értékrendet követnek. 
Lehet, hogy megharagszik rád a legjobb barátod, mert nem vagy hajlandó vele az 
utcán fellökni egy idős nénit, és elvenni a cuccait, pedig korábban mindig kapható 
voltál egy ilyen mókára. Vagy nem vagy hajlandó falazni a tesódnak, amikor tu-
dod, hogy a fiújával vagy barátnőjével füvezni vagy éppen szexelni akar otthonról 

 TOP 34
CÉLKITŰZÉS: 
Ez az összejövetel segít a 
keresztény tizenéveseknek 
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lepattani a te segítségeddel. Lehetne folytatni a sort...

HARMADSORBAN pedig konfliktusaid adódhatnak abból, hogy megtérésed-
del kiszabadultál a sátán karmaiból, és az ellenségévé váltál. Mivel most már 
Isten családjába tartozol, a sátán már nem bitorolhat téged többé. De mindent 
elkövet annak érdekében, hogy megkeserítse hívő életedet, valamint, hogy Isten 
kezében használhatatlan legyél. Például, ne higgyél az imádság erejében, és ne 
imádkozz, vagy ne beszélj másoknak Jézusról, stb. Ha Istent szereted, Neki enge-
delmeskedsz, és minden erőddel azon vagy, hogy Isten jó eszköze, jó munkatársa 
legyél, akkor mérget vehetsz arra, hogy az ördög megpróbál elgyengíteni vagy 
összetörni téged!

A sátán valamennyi ellened intézett támadásában egy közös vonás van: mind ha-
zugságra épül! Ezt mondja Jézus a Sátánról:
…Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs 
benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a 
hazugság atyja. (János 8:44b)
Bármit ajánl, az üres illúzió! Ő nem tud és nem fog jó ajánlatot tenni, vagy igaza-
kat beszélni! 

Az ellened szóló haditerv
A sátán ellened kitervelt stratégiája általában öt terület valamelyikén jelentkezik. 
Nézzük meg a Biblia alapján, hogy melyek ezek, és hogyan vehetjük fel a küzdel-
met ezeken a területeken!

1. KÉTSÉG 
Érzelmeidet vagy az értelmedet célozza meg, hogy megrendítsen hitedben.
Tamás kétségeskedése: János 20:24-29
Isten válasza: 1János 5:13

1. Nézzétek meg Tamás esetét! Az ő esetében is a legősibb fegyverét dobja be a 
gonosz: „Csakugyan azt mondta Isten?” 
2. A gonosz az új keresztényeknél főleg az érzelmeket támadja.
3. A régi hívőknél főleg az értelmet.
4. Isten válaszol ezekre a kétségekre, mint ahogy az 1János 5:13 versében 
láthatjuk. Te örökérvényű Igazságban hiszel, egy olyan Megváltóban, Aki nem 
változik meg soha!

2. CSÜGGEDÉS 
Elvonja a figyelmedet a probléma megoldójáról, és a problémára irányítja.
Mária a sírnál: János  20:11-16
Isten válasza: 1Péter 5:7

1. Máriát a csüggedés kerítette hatalmába.
2. A csüggedés leveszi a tekintetedet Jézusról, és saját magadra irányítja. Eltekint 
a Problémamegoldóról, és a problémára koncentrál. 
3. Isten az 1Péter 5:7-tel válaszol; semmi sem túl nagy a te Atyádnak!

3. ELTÉRÍTÉS 
Megpróbálja felborítani értékrendedet, hogy a rosszat vagy a jót helyezd a leg-
jobb elé.
Márta: Lukács 11
Isten válasza: Máté 6:33

1. A sátán próbálja eltéríteni a tekintetedet arról, ami fontos, és valami jelentékte-
lenebbre irányítani. Nézd meg Márta esetét!
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2. Ez az eltérítés nem feltétlenül valami rossznak a cselekvését jelenti, hiszen 
Márta is másokért cselekedett valami jót. De a fontossági sorrendet eltévesztette.
3. Isten válasza a Máté 6:33-ban olvasható – Istent tedd az első helyre, és a többit 
majd Ő elrendezi.

4. VERESÉG 
Egy korábbi vereségből sok újabb vereséget akar kovácsolni.
Péter megtagadja Jézust: Lukács 22:54-64
Isten válasza: Filippi 3:13-14

1. Van a sátánnak egy kegyes hazugsága: „Mivel te már korábban elbuktál ezen a 
területen (esetleg nem is csak egyszer), valószínű, hogy újra el fogsz bukni. Miért 
kísérletezel? Te vesztes vagy abban, hogy keresztény légy!” – Nézd ilyenkor Pé-
tert, és az ő Krisztus-tagadását!
2. A sátán megpróbál megragadni egy vereséget, és igyekszik beépíteni azt újabb 
vereségekbe úgy, hogy újjal mutogat a bukásra.
3. Isten visszautasítja ezt a Filippi 3:13-14-ben. Legyél képes magad mögött   
hagyni az Isten előtt lerendezett múltat, és a jövőre tekinteni!

5. KÉSLEKEDÉS  
Arra akar rávenni, hogy halogasd a dolgokat.
János 4:35
Isten válasza: János 9:4

1. A sátán azt mondja: „Oké, tedd azt, ami helyes, de ne most. Még nem vagy kész 
erre.” Isten mindig azt mondja: „Most.”, a sátán mindig azt mondja: „Holnap.”
2. Ha valamit elhalasztasz, az rendszerint azt jelenti, hogy soha nem fogod meg-
tenni. Nézd a János 4:35-t, amikor Jézus ellen mondott az aratás elnapolásának!
3. Isten válasza: János 9:4

Talán ismerősen hangzottak ezek a problémák. De lehet, hogy soha nem ismertük 
fel, hogy ezek mögött a sátán áll.

Ismerd fel a forrást!
Ismerd fel a konfliktusod forrását! Montgomery tábornagy – egy kitűnő brit tábor-
nok az észak-afrikai hadjáratban, a II. világháború idején – beszámol arról, hogy 
bármerre is ment hadjáratai során, kitette maga elé ellenségének, Rommel tábor-
noknak a fényképét. Ez egy jó stratéga! Most, hogy már ismerheted ellenséged 
stratégiai fogásait, visszaverheted őt!

Készülj fel ahhoz, hogy a sátán hazugságait Isten igazságával ütköztesd, mert 
csak Isten Igéjének ismerete lehet az egyetlen válasz a hazugságokra! Ha nem 
ismered a igazságot, soha nem ismered fel a hazugságot! Add át életed minden 
területét Jézusnak! Ahol Ő uralkodik, ott a sátán nem győzhet!

Ami a konfliktusainkat illeti, az bennük az izgalmas, hogy Jézushoz hasonlóbbá 
tehenek minket, ha engedjük. Hárítsd el a támadást, bízd ügyedet Istenre, és e 
konfliktusból kikerülve közelebb leszel a „tervrajz”-hoz, mint ahogy e nélkül let-
tél volna!

Ne felejtsd el, hogy Jézus ott van, és ura a konfliktusnak, bármilyen nagy is az! 
Készülj fel a konfliktusra, és fordulj a Bibliához, mint elsődleges fegyverhez, val-
amint imádságban Istenhez, mint a Seregek (győztes) Urához! Nézd mit mond Jé-
zus a János 16:33-nan: „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen 
énbennem. A világon nyomorúságotok (próbák és nehézségek) van, de bízzatok: 
én legyőztem a világot.”
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Legyen ön is milliomos!
 
 

Mi lenne, ha?
 
Adjatok körbe papírt, és mindenki írja fel, hogy mit venne az első milliójából - ha 
gazdag lenne!

Miután mindenki befejezte, gyűjtsétek össze egy kalapban, és névtelenül egymás 
után olvasd fel. (Sok minden kiderül abból, amit írtak a fiatalok, például az 
érdeklődésük, értékrendjük, hogy magukra gondoltak-e vagy másokra, stb.)
 

Legyen ön is milliomos!
Talán senki sincs, aki ne hallott volna a “Legyen Ön is milliomos” című 
vetélkedőműsorról. Ez a show Vágó István nevét minden otthonban ismertté tette, 
és az „Ez az ön végső válasza?” kérdés már egy egész kultúra szlogenjévé vált. 
Az Amerikai Egyesült Államokban, ahonnan ez a vetélkedőműsor elindult hódító 
útjára, csupán néhány hónap kellett ahhoz, hogy minden más vetélkedőműsor 
nézőit áthódítsa saját rajongó- és nézőtáborába.
 
NÉZZÉTEK MEG A VETÉLKEDŐMŰSORT - és utána vitassátok meg a 
következő kérdéseket:
 
1. Szeretitek ezt a vetélkedőműsort? (Érték tisztázó feladat: jelöld ki a terem 
egyik részét azoknak, akik szeretik a műsort, egy másik részét azoknak, akik 
nem; engedd meg, hogy a két csoport között is álljanak ifisek, ha akarnak. Kérd a 
fiatalokat, hogy mindannyian mondják meg miért állnak ott, ahol állnak.)
2. Mi teszi ezt a műsort olyan népszerűvé? És miért ragasztja oda az embereket 
rendszeresen a képernyőhöz?
3. Te különböző módon ítéled meg a gazdagokat, annak fényében, hogy ki hogyan 
lett gazdaggá? Értem ezalatt, hogy valaki a „régimódi stílusban” lett jómódúvá 
(keményen dolgozott); mások egyszerűen szupersztárok a szakterületükön (gon-
doljatok a filmsztárokra vagy a zenészekre); megint mások szerencsések voltak 
(lottó, családi örökség, vetélkedő).
 

EGY KIS KRITIKA
 
Olvasd fel a következő cikket, amely a Chicago Tribune című lapban Mary 
Schmich rovatában jelent meg az amerikai Legyen Ön is milliomos játékról:
 
„A játék népszerűsége abban keresendő, hogy az átlagembert azonnali gazdag-
ságba juttatja, ami tökéletesen beleillik nemzeti karakterünkbe, akárcsak a ren-
delésre készített Gucci cipő. Manapság nemcsak, hogy mindannyian milliomossá 
szeretnénk válni, de még úgy is gondoljuk, hogy Isten által ez jár nekünk. Ha azok 
a Silicon völgyi senkiháziak vehetnek egy palotát csütörtökön a szerdai profitjuk-
ból, akkor miért pont mi ne tehetnénk meg ezt?”
 
Mary Schmich tovább megy ennél, és a következőket nyilatkozza erről a 
jelenségről:
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„Soha ezelőtt nem volt annyi gazdag ember a társadalmunkban, akik 
meggyőződéssel vallották volna, hogy gazdagságuk mértékétől függetlenül még 
nem elég gazdagok. A legfőbb oka annak, hogy nem érzik magukat elég gazdag-
nak nem más, minthogy van náluk még gazdagabb.”
 
KÉRDÉS: 
Rajtakapod magad, hogy mások anyagi helyzetével összehasonlítgatod a magad 
lehetőségeit?
 
„A minden korábbit meghaladó gazdagság elérhető voltának gondolata sok átla-
gos szinten élő amerikait a szegénységtől való rettegésben tart.”
 
KÉRDÉS: 
Szerinted ez igaz? Így van ez a te életedben, a családod életében, a közösséged 
életében?
 
“Ezekben az őrülten jómódú időkben nem az a lényeg, hogy mennyit keresel. 
Hanem az, hogy mennyivel többet is kereshetnél.”
 
KÉRDÉS: 
Milyen körülmények között és milyen gyakran gondolkodsz a bevételed meg-
növelésének lehetőségeiről, vagy tervezed meg a jövőben elérendő bevételeket?
 

Mit mond egy szakértő?
 
A gazdagok és szegények közötti szakadék egyre tovább nő. Egy nemrégiben 
megjelent riport szerint az Amerikai Egyesült Államokban minden öt gyermek 
közül egy szegénységben él. Ugyanakkor egyesek olyan gyorsan gazdagodnak 
meg, hogy nem tudják mit csináljanak a pénzükkel. Az USA-ban mára egy külön 
terminust is kitaláltak annak a „betegségnek” a megjelölésére, ami ezeket az em-
bereket emészti: affluenza. Ha rámégy a www.affluenza.com weboldalra, bőven 
találsz ezzel kapcsolatos információt (angolul). 

A következő szemelvények segíthetnek a beszélgetés elindításában:
 
Affluenza.com így határozza meg a szó jelentését:
Affluenza: 1) Működésképtelen kapcsolat a pénzzel/gazdagsággal, vagy annak az 
üldözése. Globálisan ezt a pénzáramlás segíti. Eredménye a társadalmi rétegek 
sarkítása, valamint a gazdasági és érzelmi egyensúly elvesztése; 2) Az Affluenza 
széles körben elterjedt; társadalmunk egésze produkálja tüneteit; 3) Az Affluenza 
gyógyítható.
 
Az Affluenza.com azt állítja, hogy ők leleplezik a pénzzel és gazdagsággal kap-
csolatos mítoszokat. 
Szerinted mik ezek a mítoszok? 
(Írd fel ezeket egy fehér lapra vagy a táblára.)
 
Az Affluenza.com egy célkitűzést is megfogalmaz:
“Lelki szemeink előtt egy olyan világ képe lebeg, ahol a pénz szabadon áramlik a 
szükségben lévők felé. Ahol nincs éhezés, nincs testi vagy lelki szegénység; ahol a 
kapzsiságot nyugalomba helyezték, megértve azt, hogy a pénz az emberek közötti 
energiaáramlás egyik módja, és azt, hogy a boldogságot az adásban, nem pedig a 
szerzésben lehet megtalálni. Annak a szem előtt tartására szánjuk oda magunkat, 
hogy az igazi gazdagság a bőséges szeretet eredménye, olyan szereteté, amely 
csak emberek között lelhető fel, és amely akkor válik maradéktalanul valóra, 
amikor közöttünk senki sem éhes vagy hontalan.”

ELMÉLYÜLÉS
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KÉRDÉSEK:
1. Mi a te válaszod a célkitűzésre?
2. Mi tetszik, vagy mi nem tetszik benne?
3. Hogyan tükrözi vissza az Evangéliumot?
4. Mint hitben járó ember, hogyan változtatnál rajta annak érdekében, hogy 
visszatükrözze azt, amit az áldásokkal és a hittel kapcsolatban vallasz?
 
Az Affluenza.com azt mondja, hogy “kulturálisan az affluenza egyenlő a pénz-
zel/gazdagsággal vagy annak a hajszolásával kialakított  működésképtelen 
kapcsolattal. Egyéni kulturális tünet: képtelen várni kívánsága beteljesedésére, 
nem tudja kezelni a frusztráltságot, hamis képe van a szórakozásról, elvesz-
íti a jövőre irányuló motivációt, alacsony önértékelés, nagy hangsúlyt fektet a 
külsőségekre.”
 
KÉRDÉSEK:
1. Igaz rád bármi az előbb felsorolt jellemzők közül? Vizsgáld meg egyesé-
vel ezeket a tüneteket. Hogyan látod ezeket a magad vagy valaki más életében 
megjelenni?
2. Hogyan látod a kulturális affluenzát megvalósulni országod mai társadalmában 
(pl: szerencsejátékok iránti fokozott érdeklődés, azokban nagyobb létszámban 
való rész vétel, a bevásárlóközpontok váltak találkozási és időtöltési közpon-
tokká, különösen a fiatalok között, a reklámok egyre erőteljesebb befolyásoló 
hatalma – melyik jött előbb a swing tánc visszatérése vagy a Gap reklám, amely-
ben egy akcióját ezzel hirdette?
3. Mi lehet az affluenza vérszívó gyógymódja?
 
Az Affluenza projekt létrehozója, és a „Arany gettó: az Affluenza pszichológiája” 
című könyv szerzője, Jessie H. O’Neil ezt nyilatkozza arról, amit ő az “amerikai 
álom mítosza”-ként nevez meg:
 
„Az arany gettót az élet legkülönbözőbb rétegeiből való emberek népesítik be. 
Egy közös illúzió köti őket össze: az amerikai álom mítosza, az a meggyőződés, 
hogy a boldogságot a pénz garantálja, és ez így is van jól. Következésképpen, ez 
egy olyan gettó, ahol nincsenek társadalmi-gazdasági falak.”
 
Azt is mondja, hogy az affluenza nem egyszerűen gazdagok betegsége. Ez a 
gazdagsággal annak üldözésével való egészségtelen viszony. Mivel az affluenza 
elszigetel minket egymástól, és magunktól, a társadalom egésze megszenvedi.

KÉRDÉSEK:
1. Mit gondoltok arról, ahogyan ez a hölgy az amerikai mítoszról beszél? Igaza 
van?
2. Hogyan definiálnád a boldogságot?
3. A gazdagság/jómód hogyan választ el minket egymástól? 
4. Hogyan szigetel el minket magunktól vagy Istentől?
5. Hogyan szenved mindettől a társadalom?
6. Tapasztalataid szerint hogyan használják jóra a gazdagságot ebben a világ-
ban? Ennél közelebbről megnézve, hogyan használod te, a családod vagy a gyüle-
kezeted a gazdagságot mások javára?
 

Egy milliomos a Bibliából
Olvasd fel a Márk 10:17-31-t!
 
Ez a beszámoló a Jézus és milliomos között lezajlott párbeszédről nagyon 
erőteljesen szól világunkhoz a „birtoklom” és „nem birtoklom” helyzetéről. Jé-
zus ismeri a küzdelmeinket – azoknak a küzdelmeit, akiknek van tulajdonuk, és 
meg akarják azt tartani; azoknak, akik hiányt szenvednek, és vagyonhoz akarnak 
jutni ezek fedezésére. Nem erőszakoskodás az, amit a Templomban tesz (Márk 
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11:15-19), hanem szeretetből fakadó cselekedet az elanyagiasodott ember védel-
mében. Jézus szeretetben hívja a milliomost, hogy legyen az Ő tanítványává, de a 
tanítvánnyá válásnak radikális feltétele van. 
 
Vázlat: A történet három részt és egy konklúziót bont ki: 
1. Jézus és a gazdag ember (17-22)
2. Jézus és a tanítványok (23-27)
3. Jézus és Péter (28-30)
4. és egy rövid konklúzió (31).
 
FELADAT: 
Ez a történet mindhárom szinoptikusnál megtalálható: Máténál, Márknál és 
Lukácsnál. Egy csoportban közösen vagy kiscsoportokban hasonlítsátok össze 
a három evangélista által leírt történetet. Például csak Máté mondja azt, hogy a 
gazdag ember fiatal volt. Csak Lukács utal rá úgy mint előkelő ember. Mind a 
három gazdagnak hívja. Használd a lentebb összegyűjtött provokáló kérdéseket, 
hogy megfigyelésre és vitára késztesd az ifiseket. A kérdések után található reflek-
tálás segíthet a kérdések megvilágításában.
 
KÉRDÉS: Hogyan válaszol a milliomos?
VÁLASZ: Ez az egyetlen olyan történet Márk evangéliumában, amelyben valaki, 
akit Jézus arra hív, hogy kövesse Őt nem azzal reagál, hogy ezt megteszi, hanem 
azzal, hogy elmegy. Lehet ez a történet ennél realisztikusabb? Az ő válasza és 
dilemmája megtanít nekünk egy-két dolgot a birtokolt vagyon hatalmáról.
 
KÉRDÉS: Mi a problémája ennek az embernek?
VÁLASZ: A férfi aggodalma akörül forog, hogy  miként lehetséges „elnyerni 
vagy örökölni az örök életet”. Érdekes, hogy az „elnyerni/örökölni” szó   mi-
lyen könnyen jön annak a szájára, aki gazdag – még az örökösnek is teljesítenie 
kell bizonyos kötelezettségeket. Ezért megkérdezi, hogy mit kell tennie, és nem 
tetszik neki a válasz.
 
KÉRDÉS: Hogyan válaszol Jézus?
VÁLASZ: Először is, Jézus azt mondja neki, hogy senki sem jó, csak egyedül az 
Isten. Máris megalázta ezzel. Az embernek a jócselekedeteiről mondott beszá-
molója szeretetteljes reakciót vált ki Jézusból, de hamarosan követi azt egy 
meglepő fuvallat: menj, add el, oszd szét; gyere, kövess. Ezek a parancsok nem 
választhatók le egymástól, hanem épp ellenkezőleg mélyen összekapcsolódnak – 
ennek az embernek az esetében, aki sohasem követte Jézust, és a mi esetünkben.
 
Majd, ahogyan egy orvos vezeti végig a tanoncokat a kórtermen betegről betegre, 
Jézus odafordul a tanítványaihoz a harmadik felvonásban: ez a lecke minden-
kinek szól! És még meg is spékeli a legnehezebb analógiával a tevéről és a tű 
fokáról. Más szavakkal, „Valóban milyen nehéz bárkinek bejutni Isten országába, 
de a gazdagoknak meglehetősen lehetetlen. Emberileg szólva, elnyerni az üdvös-
séget bárkinek lehetetlen, legyen akár gazdag, akár szegény; de Istennel minden 
lehetséges.
 
KÉRDÉS: Miről BESZÉLSZ, Jézus?
VÁLASZ: Éppen, amikor a tanítványok megdöbbennek Jézus radikális kijelen-
tésén (23. vers), akkor Jézus „gyermekek”-nek hívja őket. Az előző versekben, 
Jézus azt tanította nekik, hogy Isten országába úgy lehet bemenni, ha mint gyer-
mekek fogadják azt. Most úgy hangzik, mintha „tenni” kellene valamit. A leg-
teljesebb engedelmességünket követeli meg, és mindenünket, amink csak van.
 
Felkiáltás: „De, de, de, Jézus…”
Mielőtt teljesen letörnénk, Jézus egy ígérettel zár. Mindaz, amit teszünk nem elég 
az óhajtott élet megszerzéséhez. Az ilyen élet és teljesség csak Istennel lehet-

Máté 19:16-26
Lukács 18:18-27
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séges, és ajándékként kapjuk meg. Jézus összeköti az „elvárás”-t és az „aján-
dék”-ot, amikor a kis orvostanhallgatóit megtanítja erre a megdöbbentő, de igaz 
paradoxonra.
 
Jézus azzal gyűjti maga köré a tanítványokat, hogy rájuk tekint, és ismét tanítja 
őket: menj, add el, oszd szét; gyere, kövess. Minden lehetséges Istennel. Összeköti 
a gazdag embert a tanítványokkal. A gazdag férfi megdöbbent, megszomorodott 
– elfordult valóban, mert arra kérték, hogy váljon meg a dolgaitól. A tanítványok 
viszont le vannak nyűgözve. Hiszen olyan társadalomban élnek, ahol a gazdag-
ságot úgy tekintik, mint a tulajdonos Istentől való megáldottságának jelét.
 
„Te kérdezd meg, Péter!”
Péter szólal fel azoknak a tanítványoknak az érdekében, akik megtették azt, amit 
a milliomos képtelen volt. Mi a helyzet velünk? Anélkül, hogy megdorgálná 
büszkeségüket, Jézus a „Bizony mondom néktek”, „most ebben a világban”, és a 
„a jövendő világban pedig örök életet” kifejezésekkel ígéretet és áldást ad nekik. 
Az összefoglalóként mondott hab a tortán az elsőkből utolsók, és utolsókból elsők 
hasonló a Márk 10:43- hoz: „aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgá-
tok…”
 
Miután mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ez a bibliai rész a lehető leg-
kevésbé szóljon lehangolóan az értékrendszerünkről, Jézus nyomatékosan ránk 
néz, és csendesen megerősíti, hogy az élet nem dolgok felhalmozásával érhető 
el, hanem a magunk tehermentesítése. A kultúránk hangadóival ellentétben, de 
a Márkban lévő tanítványságról való tanítás egészét figyelembe véve, azt a jó 
hírt hirdeti, hogy az igazi gazdagság elérésének módja a gazdagság rabságával 
szembeni meghalás.
 
Ha ez az üzenet nem állította el a lélegzetünket, ha nem rázott meg minket, nem 
szomorodtunk meg, vagy nem ámultunk el, akkor vagy nem hallottuk meg, amit 
mond, vagy olyan gyakran halljuk már, hogy mostanra amint egyik fülünkön be-
jut, azon nyomban távozik is a másikon.
 
BEFEJEZŐ KÉRDÉSEK:
1. Ha milliomos lennél, mitől lenne nehéz megválnod?
2. Nyilvánvalóan a vagyon és a pénz nem önmagában rossz. Azonban vannak 
idők, amikor beékeli magát Isten és miközénk, vagy mások és miközénk. Ez ho-
gyan van a te életedben?
3. Te hogyan „mész, adsz el, osztod szét; mész, követsz”?
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Talajvizsgálat
 
 
Jézus történetekkel és példázatokkal szemléltette az elvont gondolatokat. Ezek 
azt eredményezték, hogy az Ő “tanulói” nagy erővel életre keltek. Egyik legis-
mertebb példázata a magvető ember munkájáról és annak az eredményéről szól.

OLVASD FEL a megvatő példázatát a Lukács 8:4-8-ból!
Ezután oszd ki a “Talajvizsgálati lap”-ot:

TALAJVIZSGÁLATI LAP

A TALAJ TÍPUSA A TALAJ MINŐSÍTÉSE MEGFELELŐJE AZ 
ÉLETEDBEN

Közösen töltsétek ki az első két oszlopot!
Segítségképpen íme William Barclay: És Jézus mondta c. könyvének részlete:
 
A példázatban négy különféle talaj van említve. 
Először volt az útszéli talaj. Palesztinában a közös föld hosszú, keskeny föld-
nyelvekre volt felosztva, melyet bárki művelhetett tetszése szerint. A sávok nem 
voltak kerítéssel vagy fallal elválasztva, de az egyes sávok között egy kb. 1 m 
szélességű ösvény futott. Ezek a keskeny földcsíkok szolgáltak út gyanánt. Bárki 
közlekedhetett azokon. A járókelők lába keményre taposta azt. Ha e földcsíkokra 
vetőmag hullott, az nem került bele a földbe.
 
Másodszor, volt a köves talaj. Ez nem azt jelenti, hogy tele volt kövekkel. Palesz-
tinában sok helyen csak egyetlen földfelület borította a mészkőréteget. A köves 
talaj ilyen volt. Nem volt mély. Ha oda hullott a mag, hamar kikelt, de nedvesség 
híján a nap hevétől hamar elfonnyadt és kiszáradt.
 
Harmadszor, volt a tövises talaj. Első pillantásra jó földnek tűnik. Könnyű 
megtisztítani egy kertet, ha csak megforgatjuk a talajt. De ha a gyommagvakat 
otthagyják a vetőmag között, és az a földben marad, ki fog hajtani. Ráadásul a 
gyommag mindig jobban nő, mint a jó mag és csak egyetlen kimenetele lehetett: 
a gyommagvak megfojtották a jó magot.

Negyedszer, volt a jó talaj. Ez elég jó volt ahhoz, hogy befogadja a magot, elég 
mély volt ahhoz, hogy a gyökerek beléhatoljanak, nedvességtartalma megfelelő 
volt és elég tiszta ahhoz, hogy a vetőmag akadálytalanul fejlődjék.
 
Palesztinában bármelyik mezőn megtalálható volt ez a négyféle talaj, ezért mind-
enki rögtön felismerte a képet, amelyet Jézus megrajzolt. 
 
Nos, mit jelent ez a kis történet? Pontosan ugyanez foglalkoztatta a tanítványokat 
is. Ezért megkérdezték Jézust és Ő megmagyarázta. Egy másik fiatal olvassa fel 

 TOP 36
CÉLKITŰZÉS: 
Ez az összejövetel a szántó-
vető példázatán keresztül 
megmagyarázza, hogy  
közülünk egyesek miért 
növekednek szellemileg és 
mások miért nem. Egy ön-
vizsgálattal zárul, hogy mit 
kell tennünk a növekedés 
érdekében.
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a Luk. 8:9-15. verseit, ahol Jézus megmagyarázza a példázat jelentését a tanít-
ványainak.
 
E történet központi üzenete az, hogy Isten Igéje mindig jó, de hatását befolyá-
solja a szív és az értelem állapota, amelybe hull. Minden egyes talajtípus az Isten 
igazságára adott választ jelképezi. 
 

Mit jelent mindez?
Ezt a harmadik oszlopot menet közben töltjük ki, miközben áttanulmányozzuk 
mindazt, amit Jézus tanított róla.
 
12. vers 
Kiről beszélünk itt? Mi az oka annak, ha valaki teljesen bezárja értelmét az evan-
gélium előtt? Gondolj valakire az ismerőseid közül, aki olyan kemény, mint az 
útszéli talaj - miért olyan ő?
 
Néhány válasz:
 
1. Értelmi lustaság. Sokan egyszerűen nem akarnak olyan komoly témákon gon-
dolkozni, mint Isten, élet, értékek, halál, jövő. Inkább sodródnak tovább érzelgős 
életstílusukban.
 
2. Negatív tapasztalatok a vallással kapcsolatban. Gyermekkorukban valami eli-
degenítette őket a gyülekezettől és azóta érzelmileg elutasítják Istent. Vagy nem 
volt számukra engedélyezett a gyülekezetbe járás és az Istenben való hitet úgy 
tekintették, mint mitológiát, mint olyan valamit, ami csak gyenge embereknek 
való.
 
3. Félelem attól, hogy mit fognak gondolni a barátok. Emberek, akik igénylik, 
hogy a közösség elfogadja őket, néha félnek még annak a kockázatától is, hogy 
valamiről a többiektől eltérő módon vélekedjenek.
 
4. Istentől való félelem. Valami azt sugallja nekik, hogy Istenben nem lehet bízni 
és ha közösségbe kerülnek vele, akkor minden vidámság és izgalom eltűnik az 
életükből.
 
5. Önteltség. Vannak, akik azt hiszik, hogy jelenleg (vagy a jövőben) nincs semmi 
olyan, amivel ne tudnának megbirkózni egyedül. Isten? Kinek van Rá szüksége?
 
13. vers 
Kinek a leírását adja itt Jézus? Az új megtért lelkesedése elvetendő? Mi egyébre 
van szüksége? Kitartó imádságra (Jakab 1:5, 1János 5:14-15.) és Isten Igéjében 
való elmélyülésre (Róma 10:17). Dr. Alexander Findley azt mondta: “Nem 
könnyű keresztyénnek lenni, de könnyű elindulni.”
 
14. vers 
Miféle ember ez? Valami baj van ezzel a talajjal? Mit tesz a földművelő, ha jó a 
talaj, de sok benne a szemét? Mit tehetünk ezekkel a gyomnövényekkel - pl. az  
aggodalmaskodással?  Olvasd el: Filippi 4:6-8. Máté 6:22-23, 10:29-31.
 
Jézus miért nevezte gyomnak a gazdagságot? Van valami rossz a pénzben, az 
autóban, ruhákban, sztereó felszerelésben, stb? Akkor mi a baj? 
Olvasd el: Zsidó 13:5-6, Máté 6:19-21, 33.
 
Mi a gyönyör potenciális problémája? Isten azt akarja, hogy örüljünk és teljes 
életet éljünk. (János 10:10, 6:35, Lukács 11:11-13), de ha inkább az élvezetet 
ragadjuk meg, mintsem Istent, aki adja azt, akkor üres kézzel távozunk (Lukács 
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9:24-25, Fil. 2:21.) 
 
15. vers 
Természetesen, ez az ideális talaj és mi mindannyian ebbe a kategóriába akarunk 
tartozni. De mit jelent ez? Őszinte, jó szívvel hallgatjuk az igét. Némelyek sok 
igazságot meghallanak Meglátás összejöveteleinken, de nem gyakorolják azokat. 
Olvasd el: Jakab. 1:22-25.
 
Ragaszkodunk az Igéhez, nem vagyunk jojó keresztyének, akik le-föl pattognak 
az érzelmeken és a körülményeken. Olvasd el: 1Korintus 15:58.
 
Gyümölcsöt termünk a kegyelemben való megmaradás által. A növekedés meg-
van, de a gazda nincs addig megelégedve, amíg eredményt nem lát, amit be tud 
takarítani.
 

Kiértékelés
 
Kérd meg a jelenlévőket, hogy írják le válaszaikat a következő kérdésekre:
 
1. Te milyen talaj vagy? Miért? Jellemezd magad!
2. Ha állapotod nem a jó talajra jellemző, akkor milyen lépéseket teszel, hogy a 
szükséges változtatásokat véghezvidd az életedben? 
 

Befejezésül imádkozzatok egymásért, a jövőben végrehajtandó, kívána-
tos változtatásokért.

Jakab 1:22-25

1Korintus 15:58

A TANULTAK
ALKALMAZÁSA
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Mindennapok átverései

Lábdzsungel
Oszd ketté a csoportot.
Válassz ki két olyan szót, amely annyi betűből áll, mint amennyien a csapatokban 
vannak. 

Mindenki vegye le a cipőjét és a zokniját. A már általad kiválasztott szó vagy 
kifejezés betűit (de vigyázz, hogy a fiatalok ne tudják előre) írd a lábukra - min-
denkinek az egyik lábára egy-egy betűt. (A szó betűit összekeverve írd fel, de 
figyelj, hogy valamennyi betű szerepeljen.) 
Mutasd meg a papírra írt szót ill. kifejezést és utasítsd a csapatokat, hogy amilyen 
gyorsan tudják, “rakják ki” a betűkből a szót. Az a csapat győz, amelyik először 
teljesíti a feladatot hibátlanul. 

Csalók vagytok?
Ma egy nagyon „népszerű” tevékenységet fogunk megvitatni - a csalást. 
Természetesen tudom, hogy az itt jelenlévők közül senki sem csal (tréfásan je-
gyezd meg ezt), de egész biztosan ismertek olyan embert, aki csal, vagy hallot-
tatok már ilyenről. 

BESZÉLGETÉSINDÍTÓ KÉRDÉSEK:

1. Hányféleképpen csalnak a fiatalok? 
Eszközök, módszerek, helyzetek, stb. – pl. egy dolgozatírásnál.
Szedjetek össze minél több ötletet!

2. Miért csalnak a fiatalok?

3. A csalás helyes vagy helytelen dolog? 
Miért?

A kimeríthetetlen ötlettár
Bámulatos, hogy egyesek meddig elmennek a csalással az iskolában. Pedig 
valószínűleg jobban tennék, ha az arra fordított időt tanulással töltenék. 

Hallottam olyan diákról, aki a karján lévő gipszkötésbe tett egy kétirányú rádiót, 
azt a látszatot keltve, hogy eltörött a karja. A barátja kint hallgatta. A bent lévő 
felolvasta neki az első kérdést. De a hangerőt elfelejtette beállítani és az oly-
an hangosan mondta kintről a választ, hogy mindenki meghallotta - a tanárt is 
beleértve.

Hallottam egy másik diákról, aki megegyezett az egyik társával, hogy az kint 
várakozik az osztályterem ablaka alatt. Ő kicsúsztatta az ablakon a dolgozatot, 
barátja elsietett vele a könyvtárba, hogy ott beírja a helyes válaszokat és vissza-
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tért, mielőtt befejeződött volna a kétórás vizsga. Az ablakon át benyújtotta a 
kitöltött tesztet s vizsgázó barátja beadta azt.
Néhány nap múltán, mikor postán kézhez kapta érdemjegyeit, magánkívül volt 
– mert megbukott. Barátja valószínűleg nem a könyvtárba, hanem a diákközpont-
ba ment. Mikor visszakapta a dolgozatát, akkor jött rá, hogy mi volt a probléma. 
Társa azt akarta, hogy nagyon jó minősítést kapjon s ezért még le is gépelte a 
válaszokat! 

Szedjetek össze minél több olyan vicces történetet, amikor valaki lebukott, miköz-
ben csalni próbált!

Miért bűn a csalás?
1.) A CSALÁS AZÉRT BŰN, MERT A CSALÓ AZT GONDOLJA, HOGY A 
CÉL SZENTESITHETI AZ ESZKÖZT. A csalás magában hordja azt, hogy a cél 
a fontos, nem annak elérési módja. Ha rövid úton eljuthatsz ugyanoda, akkor mi 
a különbség?!

A csalás egy mód arra, hogy valamit megszerezzünk, de vajon a legjobb út-e? 
A csalás rövid út. Az élet túl rövid a levágott utakhoz. A legtöbb ember a maga 
teljességében akarja élni az életet. A csalás megfoszt bennünket attól, hogy az 
életben teljes értékű megtapasztalásokhoz jussunk. Ha valaki egy életen át csal, 
híjával lesz a jól végzett munka örömének. Még ha nem is érik tetten soha, ő 
tudja, hogy amit elért (csalással), az nem igazán az övé.

Sok olyan ember van, aki a maga területén eljutott a csúcsra. Van pénze, presz-
tizse, hatalma... és mégsem boldog. Ezt jelzi a válások és az öngyilkosságok szá-
ma ezen emberek között. Az élet több annál, mint feljutni a csúcsra vagy elérni a 
célt. Fontos az, ahogyan élsz. Egyet kell, hogy érts: a folyamat éppoly lényeges, 
mint a termék. A cél nem szentesít bármiféle eszközt!

2.) A CSALÁS BŰN, MERT MÁSOKAT IS MEGSZEGÉNYÍT. 
Vannak itt olyanok, akik már megtapasztalták,  hogy míg ők egész éjszaka tanul-
tak, az osztály 90%-a megszerezte a dolgozat másolatát és olyan jó osztályzatot 
kapott, hogy te labdába se rúghattál. A csalás nem más, mint egy másik ember 
eszének és kemény munkájának az ellopása!

Mit szólnál, ha egy olyan sebész távolítaná el a vakbeledet, aki az orvosi egye-
temen csalt a vakbélműtétről szóló dolgozatnál? Vagy milyen érzéssel utaznál 
olyan repülőgépen, amely egy ködbe burkolt repülőtérre készül leszállni, de a 
pilótája csalt a gépvezetői vizsgán? A csalás már közüggyé válik, mert az elcsalt 
tudás vagy képesség akár mások életébe is kerülhet! 

3.) A CSALÁS BŰN, MERT RAJTAKAPHATNAK 
ÉS MINDENT ELVESZIT-HETSZ. 
Lehet, hogy csalsz egyszer és megúszod, de az a probléma, hogy a csalás könnyen 
életformáddá válik. Ha csalsz a dolgozatnál, később becsapod a főnöködet vagy a 
feleségedet. Végül rajtakaphatnak, és mindent elveszíthetsz! 

És most nézzünk szembe azzal, hogy szellemi területen sokan megfosztjátok 
magatokat az egyik leglényegesebb élettapasztalattól, mert soha nem teszitek 
vizsgálat tárgyává Isten dolgait. Istennel való helyes kapcsolatban nemcsak ér-
telmes életcélokat találunk, hanem erőt, mellyel azokat megvalósíthatjuk. Nem 
szükségszerű, hogy kudarcot vallj és eljuss arra a pontra, ahol úgy érzed: a siker 
érdekében muszáj csalni. Krisztus a Vele való dinamikus kapcsolatban megadja 
a választ. 
Azonban vannak olyanok is, akik keresés nélkül utánozzák mások hitét, mint 
ahogy mások válaszokat használnak fel anélkül, hogy maguk valaha is tanul-
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nának. Kihullhatsz a rostán s ennek az lesz az oka, hogy nem érdekel a dolog, 
viszont azt nem veszed figyelembe, hogy a szellemi harc kötelező tantárgy az élet 
iskolájában. Istennel NEKED meg kell hoznod a végső döntést, akár elvégezted 
a tanfolyamot, akár nem!

Azért vagyunk itt, hogy segítsünk neked megvizsgálni Isten dolgait és szemé-
lyes hitre jutni Őbenne. Lehet, hogy megfosztottad magad ettől a nagyszerű meg-
tapasztalástól, anélkül, hogy tudatában lettél volna ennek. 

Az élet legfontosabb feladatát, az Istennel való kapcsolatod rendezését NE 
CSALD EL! Ez egy olyan feladat, amelynek a sikeres letételéhez semmit nem 
kell fizetni, még tanulni sem - csak hinni kell, hogy nem a tudásod alapján, hanem 
INGYEN KEGYELEMBŐL fogod megkapni a kitűnő osztályzatot!
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Népbíróság

Köszöntsd a jelenlévőket valahogy így: 
“Örülök, hogy eljöttetek ma este, mert azt akarom, hogy részt vegyetek a Nép-
bíróság egy speciális tárgyalásán. De először tegyünk egy kísérletet.”
 

Csomók
Oszd fel a jelenlévőket 8-10 fős csoportokra, álljanak körbe, vállak összeérnek 
és nyújtsák középre a kezüket. Azután  mindenki  ragadjon meg két kezet. Nem 
lehet megfogni ugyanannak a személynek a két kezét, sem a szomszéd kezét. 
Amikor jelt adsz, ki kell, hogy bogozzák a csomót, anélkül, hogy elengednék 
a kezeket. Vagyis körben állva, egymás kezét fogva kell, hogy befejezzék. Két 
menetet engedj, az elsőt a móka kedvéért. A másodiknál figyeld, hogy melyik 
csoport fejezi be először. 

Népbíróság
 
Most bírósági tárgyalásokat fogunk eljátszani.
Minden esethez szükség lesz egy vádlóra és egy védőre, a többiek az esküdtek, 
akik többségi szavazattal fognak majd ítéletet hozni.
A bíró te magad legyél!

A tárgyalások menete:
1. A bíró ismerteti az ügyet
2. A vád előterjesztése
3. A védőügyvéd meghallgatása
4. Az esküdtbíróság döntést hoz (vitafórum)
5. Az ítélet kihirdetése

1. SZÁMÚ ESET  
KOLDULJ, KÉRJ KÖLCSÖN VAGY LOPJ?

A bírósági végrehajtó bevezeti az ügyet: 
“Köszöntöm Önöket a Népbíróságon. A következő esetek megtörténtek, de hely-
enként - a bűnelkövető védelmében - megváltoztattuk a neveket. Az ügy szereplői 
nem jelentek meg a tárgyaláson, ennek jogát átruházták a helyi törvényszékre. 
Első ügyünk KOLDULJ, KÉRJ KÖLCSÖN VAGY LOPJ? szereplői Aladár és 
egykori legjobb barátja, József. Aladár beperelte Józsefet 4000 forintért, amely 
összeget Aladár állítólag hat éve kölcsönkért tőle és azóta sem fizette vissza. 

Játsszátok el a tárgyalást!

A bíró visszavonul (ha gondolod, menj ki a teremből is), és az esküdtek hozzák 
meg a döntésüket.

A bíró visszajön és kihirdeti az ítéletet: 
“Egyik kedvenc könyvem azt mondja: “Amit akartok, hogy az emberek veletek 
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cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal” (Máté 7:12.). Ahhoz, hogy egy 
barátság tartós legyen, szükséges, hogy a felek adjanak és kapjanak is valamit. 
Számomra úgy tűnik, hogy József sokat elvett, anélkül, hogy ő maga adott volna. 
A barátság az egymásnak tett ígéreteink komolyan vételével kezdődik. Jószef, 
kezdheted azzal, hogy visszaadod Aladárnak azt a 4000 forintot, amivel tartozol 
neki - nem egy kifizethetetlen összeg! Az alperest bűnösnek találom abban, amivel 
vádolják.“

2. SZÁMÚ  ESET 
MARGIT LIFT-DILEMMÁJA

Szituáció: Margit a vizsga után barátait meghívta magához. Margit nem vette 
észre, hogy házukban a liftajtó nyitva volt, hiányzott a lift padlója és ahogy be 
akart lépni abba. A barátai, hogy megakadályozzák a liftaknába való zuhanását, 
a vállánál megragadták, minek következtében elszakadt  dzsekijének az ujja. Mar-
git elesik és kínos a helyzet.

A bírósági végrehajtó bevezeti az ügyet: “Következő ügy MARGIT LIFT-
DILEMMÁJA. Margit pereli két hajdani legjobb barátját az inzultus miatt és a 
4500 forintos dzseki miatt.”

Játsszátok el a tárgyalást.

A bíró visszavonul.

A bíró visszajön és kihirdeti az ítéletet: “Egyik kedvenc könyvem azt mondja: 
“Ne legyetek önzők, ne akarjatok jó benyomást kelteni másokban. Alázatosak 
legyetek, másokat különbnek tartva önmagatoknál. Ne csak a saját dolgaidra 
gondolj, hanem érdeklődj a másoké iránt is” (Fil. 2:3-4.) A barátság azt jelenti, 
hogy törődsz a másik érzésével. Margit, ez esetben rossz következtetést vontál le 
a barátaidról. Ők nem akartak sérülést okozni neked, hanem meg akartak kímélni 
a sérüléstől. Margit, hagyj fel azzal, hogy a legrosszabbat feltételezed, ugyanis, 
amit te rossz cselekedetnek minősítettél, az valójában nem volt más, mint hogy a 
barátaid igyekeztek megvédeni téged. Nagyon össze kell szedned magad, hogy ne 
légy én-központú, hanem nyiss mások felé. A gondatlanság vádjában nem találom 
vétkeseknek az alpereseket.”

A barátságok értéke
Ezeknek az eseteknek azt a címet adhatnánk, hogy: “A barátságok megromlása”. 
Együgyűeknek tűnhetnek, de volt már rá példa, hogy barátságok felbomlottak 
sokkal nevetségesebb okok miatt.

TEDD FEL A CSOPORTNAK A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET:
1. Bíróság nélkül hogy lehetett volna megoldani ezeket a helyzeteket?
2. Milyen fontos tulajdonságokat keresel egy jó barátban? 
3. Milyen jelek figyelmeztetnek téged egy közelgő problémára olyan emberek 
esetében, akikkel barátságot akarsz kötni?
4. Hasonlítsd össze, hogy milyen hatással vannak ránk a jó ill. a rossz 
barátságok.

A kis dolgok nagy következményei 

Gyakran gondoltam arra, hogy az iskolában a legrosszabb, a legtöbb feszültség 
okozója nem a határidők betartása, nem a házi feladat elkészítése vagy tanul-
mányi eredményed szinten tartása... hanem a kapcsolatok. Lehet, hogy a baráti 
kapcsolatok okoznak neked a legtöbb gondot?

BESZÉLGETÉS
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A jó barátságok fontosak, mert megoszthatjuk barátainkkal a kudarcainkat, érez-
zük, hogy törődnek velünk és támogatnak. De a gyenge vagy rossz barátságok 
miatt bánkódunk. Megtörténhet, hogy azt érezzük: elárulnak, manipulálnak, ki-
használnak bennünket.

A jó barátság nem születik automatikusan - jó barátra nem könnyű szert tenni. 
Ahhoz, hogy egy barátság jó legyen, tenni kell valamit. El kell, hogy mondjuk 
legőszintébb érzéseinket, kudarcainkat és meg kell hallgatnunk a másikat. A 
barátságban talán a nyitottság a legfontosabb tényező.

Ez azt jelenti, hogy egy jó barátság kialakításánál az első lépés az, hogy nyíltan és 
őszintén kitárulkozunk. A hiba - amelyet gyakran elkövetünk - az, hogy másoktól 
olyasmit követelünk, amit önmagunktól nem követelünk meg. Ha őszinteséget és 
hűséget vársz, akkor te magad légy őszinte és hűséges. Ha azt akarod, hogy valaki 
igazán törődjön veled, akkor neked is igazán törődni kell vele.

Amikor a tanítványaihoz beszélt Jézus, tudomásukra akarta hozni, hogy Isten 
több, mint egy bíró, vagy a világmindenség totális uralkodója. Ő a barátjuk is. 
Ezért azt mondta: “Nem nevezlek többé szolgáknak benneteket, mert egy szolga 
nincs beavatva az ő ura bizalmába. Nem, Én a barátaimnak nevezlek benneteket, 
mert megmondtam nektek mindent, amit hallottam az Atyától “ (János 15:15).

Jézus idejében volt egy státus a Római Birodalomban, melyet úgy nevez-
tek: “a császár barátja”. Ezek olyan emberek voltak, akiket a császár behívott 
magánbeszélgetésekre. Néha közérdekű döntéseket vitattak meg, néha pedig 
magánjellegű dolgokat. A császár megbízott ezekben az emberekben. Ezért baráti 
viszony alakulhatott ki közöttük, nem alá-fölérendeltségi viszony. 

Isten úgy bánik velünk, mint a barátaival. Engedi, hogy betekintsünk a szívébe, 
terveibe és abba, hogy mi bántja Őt. Tudatja velünk, hogy hol áll.

Javíthatsz a már meglévő baráti kapcsolataidon azzal, hogy megnyílsz. Amikor 
egy baráti szálat kezdesz szövögetni, feltétlen őszintének kell lenned. Csak ezu-
tán várj el őszinteséget a másiktól. Megvan az esély arra, hogy ő is megnyíljon 
előtted.

Tehát ma este arra szólítalak fel, hogy válassz barátot, hogy kipróbáld ezt egy is-
kolatárssal, velem, egy másik ifjúsági vezetővel vagy Istennel! Tárd fel magad!”

János 15:15
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Mi a hit?

Bizonyítsd be!
Egy önként jelentkezőnek  be kell bizonyítania, hogy létezik Ausztrália. 
A játék másik résztvevője legyen jó vitázó, aki hivatkozhat arra, hogy hamisak le-
hetnek a térképek, hogy Ausztrália valójában csak Ausztria nyelvbotlással, stb. A 
játék lényege, hogy sikerüljön a vitázónak kétségbe vonni az állítást, és elhitetni, 
hogy bármit be lehet bizonyítani, el lehet hitetni, amíg nem tapasztaljuk meg azt 
személyesen. Tehát pl. ha valaki volt Ausztráliában, az ellen maximum annyi ki-
fogásunk lehet, hogy eltévedt, mint Kolombusz :-) 
 
TANULSÁG: 
A világban létező legtöbb dolgot nem áll módunkban személyesen megtapasz-
talni. Amit ismerünk a világból, többnyire mások elmondása alapján hisszük. A 
legtöbb csatornát hitelesnek tartjuk, pl. a tanárainkat az iskolában, holott sok-sok 
példa volt már arra, hogy történelemkönyveket meghamisítottak, vagy egy tudo-
mányos tételt felülírt egy másik felfedezés vagy kísérlet. A világban történő es-
eményeket a médián keresztül ismerjük meg - de gyakran bebizonyosodik, hogy 
amit bemutatnak, az igazságnak csak egy, sajátos érdekek alapján kiragadott sze-
lete. Ahhoz, hogy az igazságot megismerjük, személyesen kellene részt vennünk 
minden dologban.
 
Ami az evangéliumot illeti, az is egy csatornán érkezik el hozzánk, egy koránt-
sem hiteltelenebb vagy megbízhatatlanabb csatornán, mint egy napilap vagy egy 
tévécsatorna híradója: a Biblia, a keresztyén emberek millióinak bizonyságté-
telén keresztül. Ezt is hisszük vagy nem hisszük, mint bármi mást a világon - de 
igazságáról meg lehet győződni személyesen is - ha megszólítjuk, és engedjük 
válaszolni is.

A hitről szóló tanítás
1. MI A HIT?
“Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten 
ajándéka ez” Efézus 2:8

• A hit - Isten kegyelmének műve mibennünk. Senki nem nevezheti Jézust Úrnak, 
csak a Szent Lélek által (Máté 16:17)
• A hit - ajándék, nem emberi teljesítmény (Efézus 2:8)
• A hit - csatorna, köztem és a forrás: a kegyelem között. (Róma 3:22kk, 5:1)
• Hit által minden lehetséges, mégis: nem a hitben, hanem az Istenben van az 
erő!

Mi a HIT?
a./ Ismeret
b./ Igazság  
c./ Bizalom

TOP 39
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a./  ISMERET
• “A hit hallásból van” (Róma 10:17): az ember hallja - megismeri - és hiszi. 
KÉRDÉS: Hallod-e, hallgatod-e istent naponként?

• “Hajtsátok ide füleiteket és jertek énhozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek” 
(Ézsaiás 55:3): az ember keresi az Istennel való közösséget, mert csak akkor hall-
hatja Őt.
KÉRDÉS: Keresed-e az istennel való közösséget?

• “Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem ...” 
(János 14:21) - az ismeret szeretet: és mennél nagyobb az ismeret, annál nagyobb 
és mélyebb a szeretet is.
KÉRDÉS: Szereted-e istent annyira, hogy egyre jobban akard őt megismerni?

b./  IGAZNAK TARTJA, AMIT MEGISMERT
Mi az Igazság? - kérdezi Pilátus. 
• Az Igazság mérce, amihez hozzáigazítom az életemet. 
• Az Igazság minta, amelyet követhetek. 
• Az Igazság tükör, amelyben megláthatom önmagamat. 
• Az Igazság cél, és egyben út, amely meghatározza egész életemet. 

Mi tehát az Igazság? 
• A világ válasza: “kinek mi”. Az igazság ma már szubjektív: mindenki maga 
választja meg az igazságát.
• Jézus Krisztus személyes válasza: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” János 14:6

c./  BIZALOM
A puritánok a hit szó helyett egy másikat használnak: “támaszkodás”. 
Mi a hit? Támaszkodás. Feltétel nélkül megbízom Istenben, és ezért tudok min-
dent Tőle fogadni és ezért tudok mindenért hálás lenni.
KÉRDÉS: Bízol-e így Istenben?

2. MIBEN (KIBEN) HISZEL?
“Mert úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, 
róla is mint a megfeszítettről.” (1Korintus 2:2)

Mindenki hisz valamiben, és a hite befolyásolja, irányítja az életét és minden 
cselekedetét.

KÉRDÉSEK:
• Miben hiszenek az emberek? (Isten nélkül)
• Miben hiszen a vallásos emberek?

Pál azt írja: nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról, és róla is csak mint 
megfeszítettről!

Mert aki a “megfeszítettben” hisz ...
• az soha nem felejti a saját bűnét és bűnösségét, - és ezért tud mindig alázatos 
maradni,
• az soha nem felejti, hogy mennyire szüksége van Isten irgalmára - és ezért lesz 
mindig hűséges,
• az soha nem felejti Isten szeretetét - és ezért hálás lesz minden körülmények 
között,
• az soha nem felejti, hogy neki is naponként keresztre kell feszítenie a bűnét és 
az óemberét - és ezért engedelmes tud maradni,
• az soha nem felejti Jézus feltámadását - és ezért nem veszti el soha a bizalmát 
és a reménységét!

Róma 10:17

Ézsaiás 55:3

János 14:21

János 14:6

1Korintus 2:2
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3.  MIÉRT HISZEL?

“Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk 
le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt, és állhata-
tossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére 
és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vál-
lalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült.” Zsidó 12:1-2

KÉRDÉS:
Te miért hiszel?

a.) ... mert a bizonyságoktevőknek akkora fellege vesz körül ...
Nem egyetlen ember tett bizonyságot Istenről, nem egynek változott meg az élete 
gyökeresen, nem egyet áldott meg az Úr ... nemcsak a Biblia tanúsága, de két 
évezred történelme, a környezetünkben élők élete is bizonyítja Isten szeretét és 
nagyságát. 

b.) ... mert félretehettünk minden ránk nehezedő terhet és bűnt ...
Amit nem tudtunk mi magunk megoldani, amitől nem tudtunk szabadulni azt 
Isten levette rólunk. Ő tett szabaddá a jóra, Ő fordított önzésünkből a másik em-
ber felé.

c.) ... mert megláthattuk Jézust ...
Mert megismerhettük Istent - és Őáltala önmagunkat is. Mert a hitünk kipótolt 
bennünket a természetfelettivel és az örökkévalóval, amire vágytunk - mert Jézus 
helyreállította bennünk az Isten eltorzult képmását.

d.) ... mert utat, célt (pályát) adott elénk, amelyet vele futhatunk meg ...
Egyedül Ő tudja, mire születtünk, miért kell élnünk, hogy mi a Tőle való célja 
életünknek és ezt a célt hogyan érhetjük el.

e.) ... mert az előtte lévő öröm helyett vállalta a keresztet ...
Mert Jézus Krisztus megváltott bennünket, üdvösséget, örök életet adott, és ezt 
hit által fogadhatjuk el.

4. HOGYAN HISZEL?

“Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a mi hitünket! Az Úr ezt válaszolta: 
Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vad-
fügefához: Szakadj ki gyökerestől és gyökerezz meg a tengerben - az engedelm-
eskedne néktek.” Lukács 17:5-6

Uram, növeld hitemet! - mi is így imádkozunk sokszor. Pedig nem nagy hitre van 
szükségünk! Jézus azt mondja: csak egy mustármagnyi - ez is elég! Nem baj, ha a 
hited kicsi, ha azzal a kis hittel hiszed, hogy az Isten nagy! Nem baj, ha úgy érzed, 
a hited gyenge, ha azzal a hittel, ami van, hiszed, hogy Isten erős! Nem számít, 
hogy a te hited mire képes - csak az számít, hogy Jézus mire képes! Soha ne a te 
hitedbe higyj, hanem Jézusban! Abban a Jézusban, akinek adatott minden hata-
lom mennyen és földön. A hitedtől semmit nem várhatsz - de Jézustól mindent!

Nem véletlenül mondott Jézus mustármagot. Ha csak a kicsinységet akarta volna 
kifejezni, mondhatott volna porszemet is - de magot mondott! Mert a mag mindig 
élő valami. Mert a magban mindig csíraképesség van, mozgás, cselekvés, élet 
van.

Mi azt szeretnénk, hogy Jézus valami tölcsérrel töltse belénk a hitet - pedig Ő azt 
várja, hogy fogjunk hozzá azzal a kevéssel, amink van - és majd akkor meglátjuk 
mire vagyunk képesek. Mert miközben engedelmeskedünk, azonközben kapjuk 

Zsidó 12:1-2

Lukács 17:5-6
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Jézus erejét. Nem előtte - közben. A kezünket nekünk kell fölemelni, a szívünk-
kel nekünk kell szeretni, a szánkkal nekünk kell bizonyságot tenni, vígasztalni, 
bátorítani - de azzal a mustármag-hittel, amelyik soha nem önmagával, hanem 
Jézussal számol.

5. NÖVEKEDIK-E A HITED?
Olvasd el: János 4:46-54

A HIT ÚTJA - A kapernaumi százados példáján keresztül:

a./ Kereső hit:
• szükséget ébreszt - baj van, és már senki nem tud segíteni ...
• kérdéseket vet föl - ki az, aki segíthet?
• tettekre sarkall - elindul a százados Jézus felé
• imádságra késztet - Uram, kérlek segíts!
ADDIG TART, MÍG a kereső Jézusra nem talál.

b./ Megtérés - “metonímia”:
• elhiszi, amit Jézus mond
• elfogadja amit Jézus kínál
ADDIG TART, MÍG a tanítvány feltétlen hisz Mesterének

c./ Bizonyságtevő, szolgáló hit:
ez a legmagasabb foka a hitnek: a hit kiáradt az életéből, és az az erő, ami őt át-
formálta, másokat is átformál. Csak így lehet magyarázni azt, hogy “hitt ő és az 
ő egész házanépe”.

6. VAN-E GYÜMÖLCSE A HITEDNEK?

“Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek 
nélkül.” Jakab 2:26

KÉRDÉS:
Milyen gyümölcsei vannak a TE hitednek?

A HIT GYÜMÖLCSEI:

a.) Boldogok ... Máté 5:3-12
a lelki szegények - akik sírnak (bűneik miatt) - a szelídek - akik éhezik és szom-
júhozzák az Igazságot - az irgalmasok - a tiszta szívűek - a békét teremtők - akiket 
Jézusért üldöznek.

b.) A Lélek gyümölcsei ... Galata 5:22
szeretet - öröm - békesség - türelem - szívesség - jóság - hűség - szelídség - ön-
megtartóztatás

c.) Engedelmesség

d.) Bizonyságtétel ...
Apostolok Cseledetei 1:8 - A Szentlélek ereje a tanúskodáshoz adatik!

ÖSSZEGZÉS

Azt mondod: Nekem van hitem - IGAZ EZ?
Azt mondod: Nekem van hitem - EZ A HIT TÉGED ENGEDELMESSÉ TESZ? 
Azt mondod: Nekem van hitem - A HITED ÁLDÁSSÁ TESZ TÉGED?

Válaszoljunk ezekre a kérdésekre imádságban!

János 4:46-54

Jakab 2:”6

Máté 5:3-12

Galata 5:22

Apostolok 
Cselekedetei 1:8
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Kreativitás-teszt

KREATIVITÁS-TESZT

1. FELADAT
Amelyikkel egyetértesz, annak karikázd be a sorszámát!

1. Úgy érzem, hogy a logikus, lépésről lépésre alkalmazott módszer a 
legjobb a problémák megoldására.

2. Amikor egy-egy problémát meg akarok oldani, sok időt töltök el 
annak a részletes kielemzésével, és csak azután hozok döntést.

3. Inkább azt teszem, amit mások elvárnak tőlem, mint amit én hely-
esnek gondolok.

4. Egy információ értékelésekor a forrás fontosabb számomra, mint 
maga a tartalom.

5. Inkább az érdekel, ami van, mintsem az, ami lehetne.

6. Nem szeretem a tudatlanságomat elárulni mások előtt, inkább 
hallgatok.

7. Bölcs dolog az, ha nem várunk túl sokat másoktól.

8. Ha valamibe belekezdek, és nem tudom megoldani, akkor inkább 
abbahagyom, mintsem fölöslegesen beleroppanjak.

9. Nem kell mindent túl komolyan venni az életben.

10. Ha akadályokkal találkozok a munkámban, az gyakran elked-
vetlenít.

ÖSSZEGZÉS: __________ PONT

2. FELADAT
Írd fel életednek azt a három területét, amelyben a legkreatívabbnak 
érzed magad!

1.) ……………………………………………………………………

2.) ……………………………………………………………………

3.) ……………………………………………………………………

TOP 40
CÉLKITŰZÉS:
A kreativitás fogalmának 
helyes megértése, és saját 
magunk értékességének 
tudatosítása.

MEGOLDÁS:
Mindegyikre NEM-et kell 
válaszolni. A kreativitás a 
NEM válaszokkal arányos.

MEGOLDÁS:
Itt arra vagyunk kíván-
csiak, hogy valaki írt-e be 
Istennel kapcsolatos terü-
letet, amiben kreatívnak 
gondolja magát
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3. FELADAT

Melyik az az ÖT tulajdonság, amelyik a legjellemzőbb rád? 
HÚZD ALÁ!

Energikus
Meggyőző
Jó megfigyelő
Nyílt gondolkodású
Szokásokhoz ragaszkodó
Kiegyensúlyozott
Megbízható
Reális gondolkodású
Eltökélt
Megértő
Magabiztos
Gyors reagálású
Segítőkész
Újító
Bátor
Pontos
Lelkesedő
Gyakorlatias
Találékony
Érzékeny
Kitartó
Előrelátó
Fegyelmezett
Taktikus
Alapos
Éber
Ösztönző
Kíváncsi
Rugalmas
Motiváló

Az alkalom levezetése

1. A feladatlapok kitöltése.

2. Értékeljük ki az első feladatot.
- Reális-e az a kép, ami a tesztből kiderült? Ilyennek látjátok-e magatokat?

3. KÉRDÉS: Hogyan definiálnánk a „kreativitást”?
VÁLASZ: „alkotó-készség” – amiben…
a.) megvalósítjuk
b.) kifejezzük ÖNMAGUNKAT!

Ebből fakad a „kreál” = „alkot, teremt” szavunk is.
Isten kreativitásának az eredménye a „kozmosz” lett, és benne minden élőlény, 
köztük az ember.

4. Most nézzük meg a második kérdésre adott válaszokat – mindenki olvassa fel, 
amit írt!

MEGOLDÁS:
Arról kell majd elgon-
dolkodni, hogy az öt 
tulajdonságot hogyan 
használod Isten király-
ságának építésére?
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KÉRDÉS: Miért nem szerepelt ezek között az evangélium átadása?! (ha nem 
szerepelt)

Folytassuk tovább az előbbi gondolatot: ha a kreativitás az, ami belőlünk a leg-
természetesebben fakad, amiben gyönyörködünk, amiben ki tudjuk fejezni ön-
magunkat, akkor ebből miért hiányzik az evangélium átadása és Isten országának 
építése?!
VÁLASZ: Mert Jézus és a misszió még nem vált eggyé velünk, még nem ter-
mészetesen fakad az életünkből! Pedig a mi testünk a Szentlélek temploma, pedig 
az Atya és a Fiú bennünk lakozik!

KÉRDÉS: Mit jelent a keresztyén ember számára az önmegvalósítás?
VÁLASZ: Krisztus megvalósítását!

5. Olvassuk el a minákról szóló példázatot és tanítást a Lukács 19-ből!
KÉRDÉS: Mi a leglényegesebb különbség az első kettő és a harmadik szolga 
között?
VÁLASZ: Az első kettő kreatív volt, mert minákat „kreált” a meglévők mellé. A 
harmadik nem volt kreatív, mert semmit nem „kreált”.

Az első kettő abban valósította meg önmagát, hogy lemondott a maga útjairól, 
és azt tette, amit az Ura rájuk bízott. A harmadik abban valósította meg önmagát, 
hogy nem mondott le az önmaga véleményéről és akaratáról.

KÉRDÉS: Mivel kezdődik az önmegvalósítás?
VÁLASZ: Az önmagunkról való lemondással!

6. Most nézzük meg a harmadik feladatot: mindenki válasszon ki egyet a megjelölt 
tulajdonságok közül, és jelölje meg.
Ezután haladjunk körbe, és kiki mondja el, hogy azt az egy tulajdonságot hogyan 
tudja használni arra, hogy általa Isten uralmát valósítsa meg és fejezze ki.

Miután lement a kör, mindenki írja be a másik négy mellé is, hogy ezeket a tulaj-
donságait hogyan tudja Isten királyságának szolgálatába beállítani.

7. Imaközösség
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 TOP +1
Misztikus utazás

EGY ALTERNATÍV IFJÚSÁGI ALKALOM

Ezen az ifjúsági alkalmon a fiatalok egyedül vesznek részt egy misztikus utazá-
son. Nem kell ettől megijedni, a “misztérium” szó a Bibliában is szerepel több 
helyen. Ennek az utazásnak az a lényege, hogy a gyülekezeti ház egyes termeit, 
szobáit, zugait kell berendezni egy-egy állomásnak, ahová a fiatalok egyesével 
mennek be, és személyes csendességben, elmélkedéssel, imádkozással töltenek el 
egy kis időt, max. 10-15 percet, azután indulnak a következő állomásra.

A többieknek nem árt biztosítani valamilyen közös elfoglaltságot, játékot vagy 
éneklést, és a fiatalokat egymás után, 10-15 percenként engedd útjukra, miután 
ismertetted velül az “útvonalat”.

Ez az alkalom nagyon sok előkészületet igényel a vezető(k) részéről. A 
következőkben az egyes “állomásokat” az előkészülettől a részletekig egyesével 
és sorrendben végigkövetjük.

Az állomások nevét írd ki egy A4-es lapra, és ragaszd ki a helyiségek külső ajtajára. 
Minden állomáson vár majd egy olyan lap, amelyre részletesen le lesz írva, mit 
kell ott csinálnia az “utazónak”. Ezt mondd el mindenkinek még a legelején. Va-
lamint azt is jó betartani, hogy amikor valaki megérkezik a számára következő ál-
lomáshoz, ne rontson be, mert lehet, hogy még az előző fiatal imádkozik, ír vagy 
gondolkodik, hanem csak kopogjon be az ajtón, jelezve, hogy lejárt az ideje, és 
várja meg, amíg a bennt lévő kijön.

1. ÁLLOMÁS: SZEMBESÍTÉS

Előkészület:
Egy olyan helységre lesz szükség, amelyet el lehet sötétíteni. A falra akassz fel 
egy nagy méretű tükröt, vele szemben pedig állíts egy széket. Készíts elő egy 
olvasólámpát, amely bekapcsolva a széken ülő arcát fogja majd megvilágítani 
- mintha kihallgatáson lenne az illető.
A tükör fölé hatalmas betűkkel írd ki: “Ritkán maradunk a tükör előtt...”

A tükör elé készíts egy másik lapot, amelyre nagy betűkkel írd fel, hogy mit kell 
tennie annak, aki ide belép:

Jakab apostol írja:
Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint 
az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, 
de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabad-
ság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy 
nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt bol-
doggá teszi cselekedete.

Mondd el Istennek, milyennek látod saját magad.
Mivel vagy elégedett és mivel vagy elégedetlen?
Kérdd, hogy mutassa meg, hogyan tudnád még jobban szeretni Őt!
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2. ÁLLOMÁS: A GÖDÖR

Előkészület:
Ehhez egy olyan helyiség lenne leginkább megfelelő, amelybe le lehet mászni. 
Lehet pince, valamilyen raktár - persze ha ilyen nincs, akkor megteszi egy kisebb 
terem is. Mindenesetre jó lenne érzékeltetni a szűkösséget és a szorongattatást, 
tehát amennyire lehetséges, kicsi helység legyen.

A földön legyenek szivacsok, amire le lehet kuporodni. Ha megoldható, a világí-
tás legyen gyertyafény, ha lámpát használtok, akkor is csak halvány világítás, 
aminek a fényénél azért még lehet olvasni.

Szükséges még egy plüsskakas, vagy egy nagy méretű kép egy kakasról.

A lapon található “utasítás” ez legyen:

Péter kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így 
szólt: „Te is a galileai Jézussal voltál.” Ő azonban tagadta mindenki 
előtt, és ezt mondta: „Nem tudom, mit beszélsz.” Mikor pedig kiment 
a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott 
levőknek: „Ez a názáreti Jézussal volt.” Ő ismét tagadta, mégpedig 
esküvel: „Nem ismerem azt az embert.” Kis idő múlva az ott áll-
dogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: „Bizony, közülük való 
vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad.” Akkor átkozódni és 
esküdözni kezdett: „Nem ismerem azt az embert.” És nyomban meg-
szólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta 
neki: „Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” 
Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.

Minden ember életében vannak olyan pillanatok, amikor gödörbe 
kerül az élete.  Sajnos túl sok dolog lökhet bele az ilyen gödrökbe ben-
nünket. Olvasd el ezt a listát - vajon melyiknél kellene megszólalnia a 
te kakasodnak?

EZ A BŰNBÁNAT HELYE,
ahol Isten felszárítja a könnyeinket!

(egy másik lapon)

ÉLETRENDEZÉS

1. ÉLI BŰNE - A gyengeség és megalkuvás bűne, a bűnnel való kon-
frontálódás ki-kerülése

2. JÁKÓB BŰNE - Testi eszközöket használni az isteni áldások elny-
erése érdekében – a cél nem szentesít minden eszközt!

3. SÁMSON BŰNE - Isten ajándékainak használata és szolgálat – 
megfelelő (krisztusi) jellem nélkül

4. MÓZES BŰNE - Isten nevében istentelenségeket elkövetni

5. ILLÉS BŰNE - A keserűség és a csüggedés megengedése (+ a 
gonosz munkás, aki nem szaporította meg a gazdája tálentumait, azaz 
eltékozolta azt, amit Isten rábízott)
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6. JÓZSUÉ BŰNE - A „feltételezés” bűne: amikor Isten aktuális 
üzenetét megéljük, de az alapelveket már rég nem tartjuk be. Napi 
szolgálat van – életszentség nincs.

7. SAUL BŰNE - Az ostobaság bűne:
• felületesség
• gőg
• konokság

8. DÁVID BŰNE - A visszaélés bűne
• hatalommal
• joggal
• lehetőségekkel
• bizalommal
• helyzettel

9. SALAMON BŰNE - Az engedékenység és a figyelemelterelés 
bűne

10. JÓNÁS BŰNE - Kedvetlenség a szolgálatban – az érdekből, 
kötelességből vagy bosszúból végzett, bűnös indulatú szolgálat

11. PÉTER BŰNE - Emberek elfoglalják Isten helyét – jobban félünk 
emberektől, mint Istentől, embereknek szolgálunk, az ő tetszésüket 
keresve, és nem Istennek

12. A GAZDAG IFJÚ BŰNE - A kedves bűnhöz való ragaszkodás

13. A TÉKOZLÓ FIÚ BÁTYJÁNAK BŰNE - Az örömtelenség és a 
hálátlanság bűne és irigység a másik hívőre

14. HERÓDES KIRÁLY BŰNE - Saját dicsőségének keresése

15. SIMON FARIZEUS BŰNE - Törvényeskedés és ítélgetés bűne, 
lelki gőg

16. A SAMÁRIAI ASSZONY BŰNE - Vallásosság: tudja, mit kellene 
tennie, de nem teszi

17. A GAZDAG EMBER BŰNE (LÁZÁR PÉLDÁZATA)
A közömbösség bűne (+1Jn 3:17)

18. ANÁNIÁS ÉS SZAFIRA BŰNE - Isten Szentlelkének való ha-
zugság

3. ÁLLOMÁS: A KERESZT

Előkészület:
Ennek szintén szűk térnek kellene lennie. Barkácsolj deszkákból egy legalább 
embernagyságú, durva keresztet, és állítsd be a helyiségbe.
A kereszt függőleges szárát vondd be csomagolópapírral, esetleg ragassz rá A4-es 
lapokat vagy papírtapétát fordítva, hogy írni lehessen rá, és köss a kereszt egyik 
szárára egy piros filcet.

A fejfára legyen rátűzve a következő papír:
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Vésd rá az adóslevélre mindazt, ami nyomja a szíved, 
ami terheli az életedet, és hagyd itt a kereszten!

4. ÁLLOMÁS: MISSZIÓI ÁLLOMÁS

Előkészület:
Ez lehet rendes nagyságú szoba vagy terem. Készíts egy kis fülkét egy íróasz-
tallal, amelyet vegyél körbe táblákból épített paravánnal. Ezt a paravánt pedig 
ragaszd telis-tele arcokat ábrázoló képekkel, fényképekkel.
Az asztalon legyen rengeteg üres papírcetli, és tollak.

Az instrukciót tartalmazó papírlapon ez álljon:

Jézus tudta, hogy a kereszt az utolsó esély arra, hogy megmentse az 
ő elveszett, boldogtalan barátait. Ő sokszor imádkozott az övéiért, a 
barátaiért.

Írd fel egy-egy papírra a hozzád legközelebb álló barátaid nevét.
Imádkozz és gondolkozz, melyik az a pontja az életüknek, amelyikhez 
a legközelebbi beszélgetéskor hozzá tudnád kapcsolni az evangélium-
ról szóló bizonyságtételedet.

Emlékezz: amikor Jézusnak döntenie kellett, hogy mindent megtesz-e 
a barátaiért, hogy megmentse őket – akkor RÁD GONDOLT!

Miután mindenki végigjárta a négy állomást, jöjjetek össze újból, és beszéljétek 
meg az élményeiteket!
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