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MIELÔTT ELKEZDENÉNK...

Lukács evangéliumának közepe – furcsa helynek tûnik talán egy új biblia-
tanulmányozó sorozat megkezdéséhez!

Itt értik meg végre a tanítványok, hogy Jézus nem hétköznapi ember.
A Lukács 9-ben Péter megvallja, hogy Jézus „az Isten Krisztusa”, azaz a Ki-
rály, akit Isten arra választott, hogy vezesse népét és uralkodjon az Ô Or-
szágában. Pontosan ez az, amit mindenkinek meg kell értenie, mielôtt Jé-
zus tanítványává lenne. Az ezt követô részek Lukács evangéliumában 
(a 9. fejezettôl) pedig végig arról szólnak, hogy mit is jelent Jézus tanítvá-
nyának lenni a gyakorlatban.

Ez tehát nagyon is remek rész kezdésnek, ha, mint Péter, mi is eljutot-
tunk arra a felismerésre, hogy Jézus a királyunk, és meg akarjuk tudni, mi
a következô lépés.

Mit jelent Jézus követôjének lenni? Olyan erôsek leszünk, mint Ô? Gaz-
dagok leszünk? Mit jelent az, hogy fel kell vennünk a keresztünket? Ha
megértettük, hogy Jézus az Úr, ezt el kell mondanunk másoknak is?

És mi van a keresztyén élet többi részével? A keresztyéneket a jó cse-
lekvése kell, hogy jellemezze, de mit jelent ez a gyakorlatban? Viszont, ha
már itt tartunk, a keresztyénség nem pontosan arról szól, hogy Jézus
Krisztusban bízunk, és nem a jó cselekedeteinkben? Mi a helyzet az imád-
sággal, a pénzzel és a különbözô vallási tevékenységekkel – hogy illenek
ezek bele a képbe?

Ennek a vezérfonalnak kettôs célja van.
Elôször is, a cél elolvasni Lukács evangéliumának ezt a szakaszát, és

engedni, hogy az megszólítson bennünket: bízunk-e Jézusban, és látjuk-
e, hogy ez milyen következményekkel jár életünkre és viselkedésünkre
nézve, olyan fontos területeket is beleértve, mint az imádság, az anyagiak
és a siker?.

Másodszor, az is cél, hogy egy egyszerû modellt mutasson ahhoz, ho-
gyan olvassuk a Bibliát csoportos beszélgetés keretei között.

A második cél megvalósítása érdekében mindegyik alkalom egy rövid
bevezetô kérdéssel kezdôdik, a légkör oldására, majd utána „fejest ug-
runk” a Bibliába, az adott szakaszra vonatkozó kérdések segítségével. Az
elsô néhány kérdés általában rövid és egyszerûen megválaszolható, egye-
nesen a bibliai részbôl idézve. A késôbbiek viszont már inkább azzal
foglalkoznak, hogy mit is jelent a szövegrész és hogyan alkalmazhatók az
olvasottak életünkben.

A Jegyzetek Vezetôknek (a 36. oldaltól) további segítséget nyújt: ötlete-
ket, javasolt válaszokat, valamint háttérinformációkat nyújt, más vonatko-
zó igerészekkel együtt. Figyelmünk középpontjában azonban a Lukácsból
eredetileg kijelölt rész áll – hiszen feltételezzük, hogy Isten Igéje e konk-
rét részének önmagában is van mondanivalója, és figyelnünk kell arra,
ami elôttünk van.
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A legjobb módja a munkafüzet használatának az, ha már a bibliakör
elôtt elolvassuk az igerészt, és röviden válaszolunk magunknak a kérdé-
sekre. Amikor ezek után megbeszéljük válaszainkat a csoportban, az ott-
honi elôtanulmányozás nagy segítséget nyújt majd mind nekünk, mind
csoporttársainknak.

Az az imádságom, hogy ez a vezérfonal Lukács evangéliuma 9–12 ré-
szeinek tanulmányozásához segítsen nekünk, hogy egyre tisztábban lás-
suk Jézust, és ezért egyre inkább tudjunk bízni Benne.

Gordon Cheng

2004 májusa
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1. A FORDULÓPONT
Lukács evangéliuma 9,18–27

Ráhangolódás

Válasszunk egyet vagy többet az alábbi lehetôségek közül. Az, hogy Jézus
a „Király” vagy az „Úr” (azaz, hogy Ô a fônök), véleményünk szerint a kö-
vetkezôt jelenti:

• Ô bármilyen csodát megtehet.
• Bármit mond, az meg fog történni.
• Legközelebbi tanítványai ugyanolyan erôt kapnak, mint Ô.
• A keresztyének, bárhol is éljenek, ugyanolyan erôt kapnak, mint Ô,

ha van hozzá hitük.
• A keresztyének ugyanolyan csodákat tudnak tenni, mint Jézus, ha

van hozzá hitük. 

Miért pont ezt/ezeket választottuk?

Kérdések a bibliai szakaszhoz:

Olvassuk el a Lukács 9,18–27 szakaszt!

1. A Lukács 9,20-ban Péter Jézust „az Isten Krisztusának nevezi” (A
„Krisztus” azt jelenti király és úr, vagyis a fônök). Más szavakkal, Péter
azt mondja, hogy Jézusnak óriási hatalma és ereje van. Ha mi lennénk
a tanítványok helyében, mit gondolu¡¡nk, Jézus ezek után mirôl beszél-
ne nekünk a jövôvel kapcsolatban:

a) önmagára vonatkozóan?
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b) azokra vonatkozóan, akik követni akarják Ôt?

2. Mi az, amit Jézus ténylegesen megjövendöl önmagára vonatkozóan
(9,22)? (Megjegyzés: az „Emberfia” kifejezést Jézust rendszeresen hasz-
nálta, amikor magáról beszélt.)

3. Tudunk valami jó okot említeni arra, vajon miért nem akarja, hogy a
tanítványok beszéljenek Róla másoknak (9,21)? 

4. Mit ígért Jézus mindazoknak, akik követik ôt (9,23–27)?

(Hogy viszonylik ez ahhoz a válaszhoz, amit az 1b-nél adtunk?)
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5. Nézzük meg újra a 9,23-at.

a) Mi az a három dolog, amit az embernek tennie kell, ha Jézust akarja
követni?

•

•

•

b) Szerintünk mit jelent az, hogy „vegye fel naponként a keresztjét”? 
(A 24–26. versek segítenek a kérdés megválaszolásában.)

c) Mi történik akkor, ha 

• követjük Jézust?

• nem követjük Jézust?

6. Ha már megszületett bennünk a döntés, hogy Jézust követjük, osszuk
meg a többiekkel a csoportban, hogy hogyan jutottunk el erre!
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7. Gondoljunk életünknek azokra a különbözô területeire, ahol naponta
apróbb-nagyobb döntések sorozatát kell meghoznunk „megtagadva
magunkat”, hogy követni tudjuk Jézust. Beszéljük meg a csoportban,
hogy kinek mi az, ahol ez a legnehezebben megy:

a) otthon

b) a munkahelyen

c) a gyülekezetben

d) az élet egyéb területein 

Befejezésül

Válasszunk ki egy pontot, ami szerintünk különösen fontos a mai témá-
ból! Hogyan magyaráznánk el ezt egy okos kis hatévesnek?

Imádkozzunk!

Imádkozzunk egymásért, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiket a 
7. kérdésnél megosztottunk – azokért a területekért, ahol küszködünk,
amikor Jézust akarjuk követni.
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