
Gladtidings Bible Studies in Hungarian 
Questions in Mark’s Gospel 
 
1. A Jó Hír kezdete (Mk 1:1-11) 
Háttér: Keresztel� János olyan ruhákat hordott, mint Illés próféta az Ószövetségben (v.ö. a 6. 
verset 2 Kir 1:8-al). A szöcske, és a méz mindennapi eleségnek számított a pusztában. A 
legalacsonyabb szolgák dolga volt valakinek a saruját leoldozni. 
 
1. Milyen dolgokat tanulhat meg valaki, ha egyedül tölti el az egész ifjúságát a 
pusztaságban? (Képzeld el, milyen lehetett János egy napja) 
- Amikor ez a rész íródott János 30 év körüli volt. Miért nem kereste azokat a a dolgokat 
amiket fiatal kortársai? 
- Miért nem Jeruzsálemben, a f�városban végezte tevékenységét? 
- Mi volt a titka János népszer�ségének? 
 
2.Gondolj különböz� okokra, amiért az emberek János keresztségét választhatták. (vs. 
4-5) 
- Miért kellett az embereknek nyilvánosan megvallani a b�neiket miel�tt János beleegyezett 
volna, hogy bemeríti �ket? (vs. 5) 
- Gondolod te belementél volna abba, hogy mindenki el�tt megvalld a b�neidet miel�tt 
bemerítenek? 
- Hogyan készítette el� János szolgálata Jézus útját? (vs. 2-4) (Miért volt szükséges, hogy 
Jézus szolgálatát Jánosé el�zze meg?) 
 
3. Mi hogyan készíthetjük el� a szívünket arra, hogy Jézus bejöjjön az életünkbe? (vs. 3) 
- Hogyan készíthetjük el� az utat Jézus számára, hogy más emberek életébe is bemehessen? 
(pl.: a szeretteinkébe) 
 
4. A hírnév miért nem tette büszkévé Jánost? 
- Miért ítélte magát méltatlannak még a saruját is megoldani az eljövend� Messiásnak? 
 
5. Mi a különbség János és Jézus keresztsége (a keresztény megkeresztelés között? (Mit 
jelent az, hogy Jézus a követ�it Szent Szellemmel kereszteli meg? (vs. 8)) 
- Ez alapján a rész alapján miért fontos a keresztség az üdvösség szempontjából? 
 
6. Miért akart Jézus a b�nbánat keresztségével megkereszteltetni, mikor nem is volt mit 
megbánnia? 
 
7. Hogyan volt jelen a Szentháromság Jézus bemerítésénél? 
- Miért akarta az Atya Isten kijelenteni a Fiú iránti szeretetét egyenesen a Mennyb�l a 
bemerítés pillanatában? (vs. 11) 
 
8. Gondolod, hogy mikor a Mennyei Atya rád néz ebben a percben, tudja e ugyanazt 
mondani neked is, mint amit a 11. versben mondott? Miért? 
 
Jó Hír: A 11. vers szavai Istent idézik mikor Ábrahámnak azt mondta, hogy: „Vedd a te 
fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el, és áldozd meg ott ég� 
áldozatul a hegyen.”(1Móz 22:2) Jézus bemerítkezése az els� lépés volt a kereszt felé viv� 
úton. 



 
2. Jézus meggyógyítja a bénát (Mk 2: 1-12) 
 
Háttér: A házak akkoriban lapos tetej�ek voltak, mészk�b�l és téglából épültek. Sokkal 
könnyebben le lehetett bontani �ket, mint a korabeli magyar házakat. A tet�re az udvarról 
lehetett lépcs�n feljutni. Az emberek közül általában a középkorúak vagy annál id�sebbek 
agyvérzés következtében bénulnak meg, és ebb�l kifolyólag sok esetben elvesztik 
beszél�képességüket. Az „Ember Fia” kifejezés magát Jézust jelenti.  
 
1. Képzeljétek el a béna ember mindennapjait, milyen nehézségei lehettek? (Milyen 
gondozást igényelt? Hogyan változtak meg az emberi kapcsolatai, mikor megbetegedett? 
Milyen tervei és álmai lehettek a jöv�re nézve?) 
- Képzeljétek el annak a családtagnak az életét, akinek ezt a férfit gondoznia kellett.  
 
2.  Az 5. versb�l kiderül, hogy a férfi követett el b�nöket. Milyen b�nbe eshet az ember 
még mozgásképtelenül is?  
- Hogyan hathatott a férfi életére esetleg az, hogy beszédképtelenül nem tudta korábbi b�neit 
tisztázni? 
- Beszélgessetek arról, hogy jobb vagy rosszabb emberré tesz minket a betegség? 
 
3. Ki volt az a négy ember, aki a hordágyat vitte – gondolkodjatok különböz� 
lehet�ségeken! 
- Mi tehette a négy férfit olyan elszánttá, hogy úgy cselekedjen, mint azt a 3-4 versben 
olvashatjuk? 
 
4. Kapernaum nem volt túl nagy város, de a férfiaknak talán mégis egy vagy két 
kilométeren keresztül kellett vinniük hordágyon a barátjukat. Milyen nehézségeket 
kellett leküzdeniük eközben? 
- Miért nem adtak helyet a hordágynak és az azt hordozóknak az ajtónál? 
- Milyen munkaeszközökre volt szükség a mészk�tet� megbontásához, és honnan 
szerezhették meg �ket? 
- Milyen figyelmeztetések hallatszódhattak a ház belsejéb�l, miközben a tet�t bontották? 
- Mennyi ideig tarthatott a tet� megbontása? 
 
5. Azért hozták el barátjukat Jézushoz, hogy meggyógyítsa �t. Jézus els�ként miért 
b�neib�l oldozta föl (5)? Miért éppen ilyen sorrendben cselekedett? 
- Mit jelentett a béna férfi számára a b�nbocsánat? 
 
6. Képzeld el, hogy te magad viszed Jézus elé a legsúlyosabb problémádat, és � azt 
válaszolja neked: Fiam/leányom, a te b�neid megbocsátattak. Megörülné vagy 
elszomorodnál? 
- Ha választhatnál, melyiket választanád: a tiszta lelkiismeretet, de a problémád maradna 
megoldatlanul, vagy a probléma megoldását, de úgy, hogy rossz maradna a lelkiismereted? 
- Hogyan változott meg a béna viszonya a betegségéhez, mikor szíve könny� lett a 
megbocsátástól? 
 
7. Kinek a hitér�l beszél Jézus az 5. versben – vizsgáljátok meg a mondatszerkezetet. 
- Melyik az a pillanat, amelyben a béna megtért? 
 



8. Válaszoljatok arra a kérdésre, amit Jézus tesz fel a 9. versben! (Mit jelent Jézus 
számára az, hogy meggyógyítja a férfi betegségét? Mit jelent az Jézus számára, hogy 
megbocsátja a férfi b�neit?) 
 
9. Ez a szöveg nemcsak a hitr�l, hanem a hitetlenségr�l is beszél. Miért nem akarták 
elhinni a farizeusok, hogy Jézus megbocsáthatja az emberek b�nét? 
 
10. Hogyan vezethetjük Jézushoz azokat a barátainkat, akik nem tudnak vagy akarnak 
a „saját lábukon” hozzá jönni? (Hol találkozhatnának vele?) 
 
Jó Hír: Jézus mindenekel�tt azért vezetett téged ebbe a bibliakörbe, hogy azt mondhassa 
neked: „Fiam/ leányom a te b�neid megbocsáttattak.”



3. Egy Jézusnak szánt csapda (Mk 3:1-6) 
Háttér: Jézus és az ellenfelei között az els� Szombattal kapcsolatos vitáról Mk 2:23-28-ban 
olvashatunk. A mostani a második. A Szombat megtartása a legapróbb részletekig – a 
farizeusok szerint – a Messiás eljövetelének, és az üdvösségnek is feltétele volt. 
 
1. Egy elszáradt kéz hogyan befolyásolhatja a mindennapi életet? (Munka, pénzügyek, 
család, Istennel való kapcsolat terén? Milyen munkalehet�ségek adódhattak akkoriban 
egy olyan ember számára, aki csak az egyik kezét tudja használni?) 
- Az 5. versb�l tudjuk, hogy nem születését�l fogva volt beteg az ember keze. Mit gondolsz, 
min ment keresztül, mikor – feltehet�leg egy baleset során – elszáradt a keze? 
- Milyen képet kapunk ennek az embernek a jellemér�l ebben a szakaszban? 
 
2. Milyen légkör uralkodhatott azon a reggelen a zsinagógában? 
- A szövegb�l arra következtethetünk, hogy ez az ember nem gyógyulásért jött a zsinagógába. 
De akkor miért jött? 
- Miért nem kért Jézustól segítséget? 
- Hasonlítsd össze ennek az embernek, és a farizeusoknak az indíttatását, hogy miért is jöttek 
azon a Szombaton a zsinagógába. 
 
3. Miért nem mondták ki a farizeusok nyíltan Jézus szemébe, hogy mit gondoltak róla, 
miért gondolják helytelennek, amit tesz? 
- Mit gondoltak az elszáradt kez� emberr�l? 
 
4. Miért kérte meg Jézus ezt az embert, hogy álljon fel mindenki szeme láttára, miért 
nem gyógyította meg ott, ahol volt? 
- Gondolod, hogy bárkinek a kérésére felállt volna? 
 
5. A 4. versben Jézus felfedi saját-, és ellenfelei szándékát. Mit ért Jézus a következ� 
kifejezés alatt: lelket menteni, vagy kioltani? (Mi módon ölte volna meg a farizeusok 
hozzáállása ezt az embert? És Jézus hogyan tartotta meg az életét?) 
 
6. Az evangéliumban ritkán találkozunk Jézus haragjával. Miért volt ebben a helyzetben 
Jézus egyszerre mérges és szomorú? (vs. 5) 
 
7. Mit hitt Jézusról az ember, mikor kinyújtotta a saját kezét? 
- Milyen hasonló hitbeli lépést vár t�led Jézus? 
 
8. Mi volt az, Jézus szavaiban és tetteiben, ami annyira felingerelte a farizeusokat, hogy 
a meggyilkolását kezdték tervezgetni? 
- Mi hiányzott a farizeusokból ebben a helyzetben? Istenbe vetett hit?  
 
9. Miért volt olyan fontos Jézusnak, hogy meggyógyítsa ezt az embert, akár az élete árán 
is? (vs. 4) 
- Miért – habár csak segített, és megmentett embereket (vs. 4) – ölték meg Jézust? 
 
Jó Hír: Amit Jézus tanított a Szombattal kapcsolatban, mer�ben különbözött attól, amit a 
farizeusok mondtak. A farizeusoknak azt a törvényt jelentette, amelyet az embereknek be kell 
tartani annak érdekében, hogy üdvözüljenek. Jézus számára ez az evangélium képe volt – az a 
megnyugvás, amit Isten ad azoknak, akik hisznek a b�nök bocsánatában (Zsid 4:9-10).  



4. Egy vihar közepén (Mk 4:35-41) 
Háttér: Négy képzett halász volt a tanítványok között. Úgy ismerték a Galileai tengert, mint a 
tenyerüket! 
 
1. A Galileai tenger körülbelül 20x12 km-es kiterjedés�. Mennyi id�be telhet egy ekkora 
tavon áthajózni? 
- Mi lenne, ha téged kérnének meg, hogy hajózz át rajta az éjszaka közepén? 
- Miért nem tiltakoztak a tanítványok mikor Jézus megkérte �ket, hogy keljenek át a napnak 
ebben a szakában? 
 
2. Mit�l lesz képes valaki aludni egy ide-oda hánykolódó hajóban? Gondolj különböz� 
okokra. (Mit árul ez el az Istennel való kapcsolatáról, és a halálához való 
viszonyulásáról? 
 
3. Mit gondolsz, milyenlépéseket tettek a tanítványok a hajó megtartására? 
- Miért nem tudtak hinni Isten erejében erre a helyzetre? 
 
4. Voltál már olyan helyzetben, hogy úgy érezted, Jézus alszik, és nem tör�dik azzal, 
hogy te, és a szeretteid nemsokára „lesüllyedtek”? (vs. 38). Mesélj el egy ilyet. 
- A 38. vers egy tulajdonképpen egy ima. Mit tanulhatunk az imáról ebben a versben? 
 
5. Miért voltak meglepve a tanítványok, mikor megjött a várva várt segítség? 
- Hogyan hasonlítottál, vagy viselkedtél ellentétesen, mint a tanítványok, mikor legutóbb nagy 
megpróbáltatáson mentél keresztül? 
 
6. Milyen fajta segítségre számíthatunk Jézustól a nehéz helyzeteinkben? 
 
7. Könny�, vagy nehéz elhinned, hogy a szél és a vihar tényleg Jézus parancsára 
engedelmeskedett? (vs. 39). Miért? 
- Jézus ott áll a te viharod közepén, és azt mondja: „Hallgass, némulj el!” Mit jelentenek a 
szavai a te esetedben? 
 
8. Hogyan érezhettek a tanítványok, mikor hallották Jézus szavait a 40. versben? 
- Ha Jézus ugyanezeket mondaná neked, hogyan reagálnál? (vs. 40) 
 
9. Miben különbözött a tanítványok két fajta félelme: a vihartól való félelem, és miután 
Jézus megtette a csodát (vs. 40-41)? 
 
10. Vajon Isten miért segít azoknak is, akiknek kicsiny hitük van? 
- Hogyan változott meg a tanítványok hite ezen tapasztalatok után? 
- Miben szeretnéd, hogy megváltozzon a hited a nehéz helyzeten keresztül, amit most 
tapasztalsz? 
 
Jó Hír: A tanítványok megmenekültek a fulladástól, de Jézus nem. A keresztre feszítés 
ugyanazt a halált eredményezte, mint a fulladás. A vezet� felolvashatja a 69. Zsoltár 1-2, és 
14-15. versét. Ez azon zsoltárok egyike, amely leírja Jézus szenvedését a kereszten. Ezt az 
árat kellett Jézusnak megfizetnie azért, hogy nekünk ne kelljen elmerülnünk a t�z tavában (Jel 
20:14). 



5. Egy reménytelen eset (Mk 5:1-20) 
Háttér: A szövegben szerepl� ember feltehet�leg pogány volt, mivel a Galileai tenger keleti 
partján élt. A pogányok disznót tartottak, és fogyasztottak, ami tiltott dolog volt a zsidók 
számára. A gonosz szellemek gyakran szálltak meg valakit, aki bálványimádó volt. Egy légió 
6000 f�s római hadsereggel egyenl�. 
 
1. A gonosz szellemekt�l gyötört férfinek rokonai is voltak (vs. 19). Vajon mit tettek az 
ellen, hogy megóvják �t ett�l a szörny� sorstól? 
- Mi volt a legrosszabb a felesége, gyermekei, és szülei számára ebben a helyzetben? (vs. 3-5) 
- Kikr�l gondoljuk manapság azt, hogy annyira reménytelen eset, mint a szövegben szerepl� 
férfi? 
 
2. A 3-7 versekben melyek voltak azok, amiket a férfi a saját akaratából tett, és melyek, 
amikre a gonosz szellemek kényszerítették? 
- Mit akart ez az ember Jézustól? (vs.6-7) (Milyen ellentmondást látunk a férfi 
viselkedésében?) 
 
3. Mit tudott korábban már Jézusról ez az ember, és honnan voltak az információi? (vs. 
7) 
 
4. Milyen indíttatásból költözik be 6000 szellem egyetlen emberbe? (vs. 9) 
- Mit árul el Jézus beszélgetése a szellemekkel a láthatatlan világ felépítésér�l? (vs. 9-13) 
- Miért engedte Jézus a szellemeknek, hogy azt tegyék amit kértek? 
- Talán vannak olyanok a Bibliatanulmányon, akik félnek a szellemekt�l vagy a sötétt�l. 
Milyen vigasztalást nyújt ez a szövegrész? 
 
5. Miért nem örültek a gadarénusok, hogy a szomszédjuk ismét önmaga volt? (vs. 14-17) 
- Mennyibe kerülhet 2000 disznó manapság? 
- Mit szólnál akkor, ha Jézus az összes füldi javadat elpusztítaná annak érdekében, hogy egy 
lelket megmentsen? 
 
6. Hány dolog változott meg ennek az embernek az életében? 
- Miután találkozott Jézussal, mit gondolsz, hogyan látta a barlangokban töltött éveket? 
(Hogyan változtatta Jézus negatívból óriási pozitívvá ennek az embernek az életét? 
 
7. Miért nem akarta Jézus, hogy ez az ember kövesse �t? (vs. 18-19) 
- Miért parancsolta meg Jézus ennek a pogánynak, hogy menjen, és hirdesse mi történt vele, 
habár a zsidóknak gyakran mondta, hogy ne tegyék? 
 
8. Jézus a 19. versben mindannyiunkhoz szól. Mit jelentenek ezek a szavak számodra a 
mostani helyzetedben? (Mik azok a hatalmas dolgok, amiket Jézus szeretne, hogy 
elmondj a rokonaidnak?) 
- A szöveg alapján hogyan viszonyulnál ahhoz, akit reménytelen esetnek ítélnek az emberek? 
 
9. Jézus itt 10-0-ra megverte Sátánt. Vajon akkor miért veszítette el a versenyt a 
keresztnél? 
 
Jó Hír: A vezet� olvassa fel Ézs 52:14-et és 53:3-at. Jézus a kereszten olyan volt, mint a 
gadarénus: abban a percben egy hadseregnyi gonosz szellem kínozta. Ez azért történt, mert 
Jézus, Isten el�tt vállalta a felel�sséget az összes b�nünkért.  



 
6. Mikor bekövetkezik a legrosszabb (Mk 5:21-24 és 35-43) 
Háttér: A zsinagóga elöljárójának egy köztiszteletben álló városi lakost választottak. Az 
Újtestamentumban szerepl� összes zsinagógai elöljáró Jairust kivéve ellenségesen viszonyul 
Jézushoz. Jairusnak ez volt az egyetlen lánya. (Lukács 8:42) 
 
1. Képzeljétek el, milyen volt a szül�k élete a hosszú id�n keresztül remélt, várt gyermek 
születése után? 
 
2. Mi történhetett a házastársak között, mikor gyermekük megbetegedett – gondoljatok 
végig különböz� lehet�ségeket!  
- Milyen változás következhetett be esetleg Jairus Istenhez való kapcsolatában a gyermek 
megbetegedése után? 
 
3. Miért egyezett bele Jairus abba, hogy Jézustól kérjenek segítséget, annak ellenére, 
hogy Jézust nem kedvelték azokban a körökben, ahol � mozgott?   
- Mit árul el számunkra Jairusról az, ahogyan elmondja kérését (22-23)? 
 
4. Mi történt az apa szívében a 35. versnél? 
- Milyen helyzetben t�nt úgy a számodra, hogy már felesleges Jézust terhelni valamivel? 
 
5. Miért tiltotta meg Jézus Jairusnak, hogy féljen, habár a lehet� legrosszabb történt 
meg vele (36)? 
- Mit�l félsz a legjobban a világon? (Válaszolhatsz rá csendben a szívedben.) 
- És ha Jézus megtiltaná neked, hogy félj, mikor veled megtörténne az, amit�l a legjobban 
féltél – hogyan reagálnál? 
 
6. Jézus neked is azt mondja ma: „Ne félj, csak higgy!” Mit jelentenek ezek a szavak a te 
helyzetedben?  
- Miben kellett volna Jairusnak hinnie, még leánya halála után is?  
- Mit tett volna Jairus, ha egyáltalán nem hitt volna Jézusban? 
 
7. Jairus feleségnek végig kellett néznie gyermeke halálát, míg férje távol volt. Milyen 
lelkiállapotban lehetett, amikor Jézus és a férje megérkeztek a gyászoló házhoz? 
- Jairus házát már a gyász uralta. Mit akart mondani Jézus a gyászolóknak a 39. versben?  
 
8. Olvasd el figyelmesen, hogyan keltette életre Jézus a kislányt (41-43)? Milyen 
körülmények keltik fel leginkább az érdekl�désedet ebben a leírásban? 
 
9. Miért tiltotta meg Jézus szigorúan, hogy beszéljenek err�l a csodáról másoknak, 
mikor ez számára jó reklám lett volna?  
  
10. Gondolkodjatok ezen a csodán magának a lánynak a szempontjából – hogyan hatott 
ez rá és a jöv�jére? 
- Hogyan változott meg a szül�k élete ez után az esemény után? 
- Mi a véleményetek arról, mit gondolt Jairus családja, mikor kés�bb hallották a szóbeszédet 
Jézus saját haláláról és feltámadásáról? 
 
Jó Hír: „Ne félj, csak higgy!” azt jelenti Jézus szóhasználatában: „Tedd le ezt a dolgot az én 
kezembe. Én meg tudom tényleg oldani.” Jézus maga csak egy dologtól tartott, mégpedig az 



Atyától való elszakadástól. Ett�l annyira félt, hogy vért izzadt a Gecsemáné kertben. Jézus 
ezzel azt mutatta meg, hogy az Istent�l való elszakadás (vagyis a pokol) az egyetlen dolog, 
amit�l az embernek érdemes félnie. Minden más félelmetest az Úr áldássá tud és akar 
változtatni azoknak az életében, akik hisznek benne. 
 
 
 
7. A n�iességét�l megfosztott asszony 5:25-34 
Háttér: Mózes törvényei szerint a n� vérzés ideje alatt kultuszi szempontból tisztátalan. Senki 
nem érintheti meg �t, s�t még azokat a tárgyakat sem, amelyekhez el�tte hozzáért. A 
templomba nem szabadott bemennie menstruáló n�nek. (3Móz.15.) 
 
1. Ha a szövegünkben szerepl� n� olyan 30-40 éves, akkor az egészségét már viszonylag 
fiatalon elvesztette. Milyen következményei voltak ennek a betegségnek az � életében, ha 
házas volt? És ha nem ment férjhez? 
- Milyen következménye van a fizikai állapotára?  
- Hogyan hat egy ilyenfajta betegség a n�i önértékelésére? 
 
2. Miként gondolkodhatott az asszony Istenr�l, miután fiatal korában megbetegedett egy 
ilyen betegségben?  
- Hogyan alakulhatott az asszony Istenhez való viszonya a betegség hosszú évei alatt? 
 
3. A 26. versb�l megtudjuk, hogy az n�nek voltak hozzátartozói. Gondoljatok át 
különböz� lehet�ségeket, honnan kapott pénzt azt asszony, és milyen célra szánták 
eredetileg a pénzt? 
 
4. Elképzelhetjük, hogy az id�ben a „n�gyógyászok” szaktudása nem volt valami magas 
szinten. Mit gondoltok, miért volt ennek a n�nek olyan fontos a gyógyulása, hogy újra és 
újra kitette magát a kuruzslók mesterkedéseinek, s�t minden pénzét rájuk költötte? 
- Hogyan vélekedhetett a n� ebben a szakaszban az orvosokról és a gyógyítókról általában? 
- Mi volt a különbség Jézus és más gyógyítók között? 
 
5. Hogyan lehetett ez az orvosokban csalódott n� biztos abban, hogy meggyógyul, már 
annyitól is, hogy Jézus köpenyét megérinti (28)? 
- Te is olyan biztos vagy benne, mint ez az asszony, hogy Jézus könnyedén megoldhatja a 
legnehezebb problémáidat is?  
 
6. Miért nem kért szóban segítséget Jézustól, mint más betegek? 
-  Miért választotta éppen azt a gyógyulás módjául, hogy megérintette Jézust? 
 
7. Honnan tudhatta Jézus, hogy valaki finoman megérintette a köpönyege szélét? 
- Miért nem engedte, hogy a n� anélkül térjen haza, hogy vele beszélt volna? 
 
8. Mit gondolhatott a n�, amikor Jézus kérdését meghallotta (30)? 
- Mit látott Jézus szemében, mikor az megfordult és ránézett (32)?  
 
9. Az asszony egyáltalán nem akart szót váltani Jézussal, végül mégis „elmondta neki a 
teljes igazságot”(33). Mi mindent? 
- Elmondtad már valaha Jézusnak „a teljes igazságot” magadról és a problémáidról? Ha nem, 
miért nem? 



 
10. A 34 verset kétféleképp fordíthatjuk: „a te hited megmentett / meggyógyított téged”. 
Miért akarja éppen ezt elmondani az asszonynak Jézus? 
-Miért hívja Jézus „lányomnak” ezt a n�t, jóllehet nagyjából egyid�s vele? 
 
Jó Hír: Jézus maga is tisztátalanná vált kultuszi szempontból egyszer úgy, hogy beszennyezte 
azokat, akik megérintették �t. Ez akkor történt, mikor megkorbácsolták, és vére a földre és a 
keresztre hullt. Ezt az árat kellett a Megváltónak fizetnie azért, hogy megmentse ezt az 
asszonyt és a te életed is!



8. Egy fej tálcán (Mk 6:16-29) 
Háttér: Heródes gyakorlatilag nem volt király, csak egy helytartó, aki Palesztina bizonyos 
részei felett uralkodott a rómaiak megbízásából. Heródes házasságairól ugyanazt olvashatjuk 
a Bibliában, amit Jozefus, a zsidó történész ír le. Szintén említést tesz Heródiás fiatal lányáról, 
név szerint Salomér�l. Keresztel� János 30 év körüli volt, mikor letartóztatták. 
 
1. Vajon miért akarta Heródes megszerezni testvére feleségét? (vs. 17-18) 
- Gondolj különböz� okokra, hogy miért is akarhatta Heródiás elhagyni férjét Heródes miatt? 
 
2. Miért akarhatott Keresztel� János beleavatkozni Heródes magánéletébe, holott tudta, 
hogy ez veszélyes lehet? 
- Hogy állnál ahhoz az emberhez, aki azzal jönne oda hozzád, hogy leszidjon a személyes 
b�nöd miatt? 
- Miért gy�lölte Heródiás jobban Jánost, mint a férje? (vs. 19-20)  
 
3. Mit gondolsz, mit latolgatott János, amíg láncra verve ült a börtönben? (Gondolod 
megbánta, hogy Heródest kritizálta?) 
 
4. Miért tartott Heródes Jánostól, habár tudta, hogy börtönben van? (vs. 20) 
- Miért nem félt János Heródest�l annak ellenére, hogy a fogja volt? 
- János üzenetének melyik része kelthette fel Heródes érdekl�dését? 
 
5. Heródiás lánya tizenéves lehetett. Beszéljétek meg, milyen életvitelt folytathatott eddig 
a pontig? 
- Milyen képet fest a történet az anya-lánya kapcsolatukról? (vs. 21-28) 
- Miért nem akart a lány egy lovat, egy hajót, vagy egy estélyi ruhát a születésnapjára, ahogy 
a kortársai tették volna? 
 
6. Miért követelte Heródiás és lánya János fejét; egyszer�en a kivégzés miért nem volt 
elég? És miért egy tálcán, miért nem zsákban, vagy dobozban? 
- Hány gyilkost találunk ebben a szövegrészben? 
- Mit gondolsz, hogyan befolyásolta ez az eset a lány jöv�jét? 
 
7. A 26. vers mit árul el Heródesr�l? 
- Miért volt rá nagyobb hatással ez a gyilkosság, mint az addigi szörny� tettei? (vs. 16) 
 
8. Mit gondolsz, hogyan érezhette magát János az utolsó perceiben? 
- Miért kellett a Messiás el�futárának megadnia magát egy ilyen sorsnak? 
 
9. Mit gondolhattak János tanítványai látva tanáruk sorsát? (vs. 29) 
- Gondolod, hogy hamar ért véget János élete? Miért gondolod így? 
- Vesd össze János életét Heródesével és Heródiáséval. 
- Miben hasonlít János és Jézus halála? Miben különbözik? 
 
10. Milyen jelent�sége van a szövegnek a mai világra, és a saját életedre nézve? 



9. 25000 kenyér és 10000 hal (Mk 6:30-44) 
Háttér: A vezet� megmutathatja egy térképen, hogy hol is történt a csoda: Betshaidához 
közel a tó partján (Mk 6:45). Azt is kiszámolhatják, hogy ez a hely mennyire fekszik Galilea 
nagyobb városaitól. Figyeljék meg, hogy Jézus és a tanítványai azért jöttek ide, hogy 
pihenjenek (vs. 31-32). 
 
1. Hogyan befolyásol valakit az, ha olyan elfoglalt, hogy még enni sincs ideje?(vs. 31) 
- Mit gondolsz, mit érezhettek a tanítványok, mikor látták, hogy a tömeg már a parton várja 
�ket? (vs. 32-33) 
- Miért nem bosszantották fel Jézust az emberek, még akkor sem, mikor a szabadnapját 
tönkretették? (vs. 34) 
 
2. Mikor Jézus befejezte a tanítást már kés� délután volt. Hogyan érezhették magukat a 
tanítványok? 
- Számoljátok ki mennyi id�be telhetett eljutni onnan gyalog egy-egy nagyobb galileai 
városba. Azt is figyelembe kell venni, hogy öregek és gyerekek is voltak a tömegben. 
 
3. Öt kenyér és két hal egy ember számára elegend� ebéd. Mennyibe kerülne egy ilyen 
ebéd a saját pénzeteken? 
- Vajon hány falvat kellett volna a tanítványoknak végigjárnia ahhoz, hogy 25000 kenyeret és 
10000 halat beszerezzenek? (vs. 36)  
 
4. Mennyibe kerülne egy ilyen ebéd 5000 f� számára manapság? 
- 200 dénár abban az id�ben egy ember évi keresetének 2/3-át jelentette. Miért pont ekkora 
összeget említettek a tanítványok?(vs. 37) 
 
5. Miért mondta Jézus a tanítványoknak, hogy :” Adjatok nékik ti enniök.” (vs. 37) 
- Mit kellett volna felelniük a tanítványoknak Jézus kérésére? 
 
6. Honnan vették a bátorságot a tanítványok ahhoz, hogy Jézus parancsa szerint 
cselekedjenek? (vs. 39) 
- Gondolod, hogy elhitték az emberek, mikor leültek a f�re, hogy nekik is fog jutni az ételb�l? 
Ha igen, mit gondoltak, honnan fog érkezni az étel? (vs. 40) 
 
7. Miért sokszorozta meg inkább Jézus az ételt, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy 
változtassák a köveket kenyérré? (vs. 41-42) 
- Mi a különbség a Jézus, és a „boszorkányok” által végrehajtott csodákban? 
 
8. Gondoljatok különböz� okokra, amiért a mai keresztények nem az éhez�k 
szükségeinek betöltésével foglalkoznak? (Mivel vannak elfoglalva a mai keresztények?) 
- Hol vannak azok az éhez�k, akiket Jézus szerint neked kéne megetetned? 
 
9. Elhiszed azt, hogy a t�led kapott kicsiny ajándékokat Jézus az ötezerszeresére tudja 
megsokszorozni? 
- Mi a különbség a hit és a realizmus között? 
 
Jó Hír: Jézus, miután megtette ezt a csodát, azt mondta: „Én vagyok amaz él� kenyér, a mely 
a mennyb�l szállott alá; ha valaki eszik e kenyérb�l, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet 
én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért” (Jn 6:51) A kereszten elszenvedett 
halála által Jézus lett a Szent Úrvacsora, az örökkévaló élet kenyere számunkra. 



 
10. Effata – nyílj meg! (Mk 7:31-37) 
 
Háttér: A szövegben szerepl� férfi minden bizonnyal hallássérült volt kora gyermekkora óta, 
mivel nem tudott rendesen beszélni. Eszerint sosem volt képes másokkal kommunikálni. 
(Akkoriban még nem létezett egyezményes jelbeszéd.) Ézsaiás már 700 évvel korábban 
megjövendölte, hogy a Messiás megnyitja a vakok szemeit és a siketek füleit (37). 
 
1. Gondolkodj el, milyen különböz� hangokat hallasz a nap folyamán? Mi a véleményed, 
mi lenne a legnehezebb dolog számodra, ha nem hallanál semmit? 
 
2.  Képzeld el, milyen lehetett a hallássérült ember gyermekkora? (Hogyan tudták a 
szülei felnevelni, milyen módon tudták a veszélyekt�l megvédeni, a munkára 
megtanítani stb.? Milyen volt a süket gyermek kapcsolata kortársaival? Milyen lehetett 
az önképe?  
 
3. Milyenek lehetettek a feln�tté váló hallássérült mindennapjai a kortársaiéhoz 
viszonyítva? 
- A szövegben szerepl� hallássérültet bizonyára néha elvitték a zsinagógába és a templomba, 
mit gondoltok, mit értett meg a láthatatlan Istenr�l? 
 
4. Mi motiválhatta azokat az embereket, akik Jézushoz hozták a süketet – gondoljatok 
végig minél több lehet�séget! 
- Ha annak az embernek a helyében lettél volna, aki Jézushoz vitte a süketet, hogyan 
magyaráztad volna el neki, hová indultok és miért? 
- Miért lehetett egy siketnek különösen nehéz belekerülni egy ilyen emberforgatagba? 
 
5. Miért nem úgy gyógyította meg Jézus a süketet, amit azt a kísér�i kérték (32b és 34)? 
- Miért ment el a süket a többiekt�l minden ellenkezés nélkül az ismeretlen rabbival?  
 
6. Mit érthetett meg a süket Jézus jelbeszédéb�l, abból a négy mozdulatból, amit tett, a 
33. és a 34. versben? (Mit akart mondani Jézus a beszédet nem ért� férfinak azzal, hogy 
miel�tt meggyógyította volna, az égre nézett? És azzal, hogy fohászkodott?) 
 
7. Miért hagyta meg Márk Jézus gyógyító szavait az eredeti nyelven is, vagyis arámiul 
(34)? 
- Jézus ebben a pillanatban el�tted is ott áll, és azt mondja, „Effata! Nyílj meg!” Mit jelent ez 
a te esetedben – gondolj arra, hogyan beszélsz, viselkedsz másokkal. (Válaszolhatsz 
magadban csendesen.) 
 
8. A gyerekeknek általában három évbe telik, mire megtanulják anyanyelvük 
alapszókincsét. Hogyan lehetséges, hogy ez a férfi mindent „megtanult” abban a 
pillanatban? 
 
9. Jézus minden csodatétele, valamit a mennyr�l árul el számunkra. Mit tanulhatunk 
meg róla ez alapján az eset alapján? 
 
10. Miért nem tör�dtek az emberek azzal, hogy Jézus arra kérte �ket, hogy hallgassanak 
a csodáról (36)?   



- Mi a véleményed arról, hasznára válik korunk keresztény egyházának, ha a körében történt 
csodákról beszámol a sajtó?   
- Mit szeretett volna Jézus, milyen „híreket” mondjanak el inkább az emberek ismer�seiknek? 
 
Jó Hír: Jézus és mennyei Atyja közötti er�s kapcsolattartás is megszakadt, mikor Jézus a 
kereszten függött. Ez volt az az ár, melyet Jézus értünk b�nösökért és az Istennel való 
kapcsolatunkért fizetett. 
 



11. A vak ember, saját akarat nélkül (Mk 8:22-26) 
Háttér: Ez az ember korábban látott, tudjuk, mivel az evangéliumok elmondják, hogy Jézus 
csak egy születését�l fogva vak embert gyógyított meg. (Jn 9:32) Ez a rész azt az egy 
alkalmat írja le, mikor Jézus több lépésben gyógyított meg valakit. Épp ezt az esetet 
megel�z�en beszélte meg Jézus a tanítványaival a szellemi vakságot. (Mk 8:18) Egyszer már 
panaszkodott Betshaida hitetlenségér�l, arról a helyr�l, ahol megtörtént a csoda. (Mt 11:21) 
 
1. Miért nem kért semmit a vak ember Jézustól? 
- Képzeld el ennek az embernek az életét egészen addig a napig. 
- Mit�l válhatott olyan passzívvá? Gondolj különböz� okokra! 
 
2. Mit kértek Jézustól a vak ember barátai, hogy mit tegyen érte? (vs. 22) 
- Hogyan reagált Jézus erre a kérésre? 
- Te inkább hasonlítasz a vakhoz, vagy a barátaihoz, akik Jézushoz vitték? 
 
3. Miért nem akarta Jézus meggyógyítani az embert Betshaidán belül, miért inkább a 
falun kívül? 
- Gondolj bele, hogy egy ismeretlen, akit még csak nem is látsz, megfogja a kezed. Hogyan 
reagálnál? (Mit mutat meg ez az emberr�l, hogy hagyta magát kézen fogva kivezetni a 
faluból?) 
 
4. Mi volt az a négy dolog amit Jézus tett a vak emberrel? 
- Miért kellet olyan sok dolog ahhoz, hogy ez az ember meggyógyuljon? (Mit jelenthetett az 
embernek a fokozatos gyógyulás, és a lehet�ség arra, hogy a folyamat során Jézussal 
beszélhetett?) 
 
5. Jézus kivezette az embert a faluból, hogy megszabaduljanak a tömegt�l. Gondolod, 
tényleg voltak körülöttük emberek, vagy csak rosszul látta az ember, hogy ott vannak? 
(vs. 24) 
- Képzeld el, hogy Jézus mindkét kezével fogta az ember fejét, és megkérdezte, hogy lát –e 
valamit. Mi lett volna a jó válasz erre a kérdésre? 
- Miért nem kérdezte meg ugyanezt Jézus a gyógyulás második lépésében? (vs. 25) 
 
6. Feltehet�leg az ember barátai már vártak rá a faluban. Miért nem akarta Jézus, hogy 
visszatérjen miután meggyógyult? (Mi történhetett volna, ha visszatér azonnal?) 
- A szemén kívül mi más gyógyult meg az ember életében? 
- Mi volt Jézus alapvet� célja ezzel az emberrel? 
 
7. Ez a rész nekünk is felteszi a kérdést, hogy látjuk –e Jézust a szívünk szemeivel? (vs. 
18) Jézus itt áll el�tted, és azt kérdezi: „Látsz -e valamit?” Mit válaszolsz neki? 
- Mi módon próbálta Jézus a te szemeidet megnyitni, hogy megláthasd �t? 
 
8. Mit tanít ez a csoda számunkra a Mennyr�l? 
 
Jó Hír: Hogy megnyitotta a vak ember szemeit, egy jel volt arra, hogy az Úr érkezett meg, és 
az emberek egyenesen a szemébe nézhetnek (Ézs35:4-5). De Jézus mégis annyira el volt 
rejtve a szemeik el�l, hogy sokan nem ismerték fel, hogy � az Isten. Nem volt könny�, még a 
tanítványoknak sem, hogy Jézust teljes valójában lássák (Mk 8:18). Ez az eset megmutatja, 
hogy Jézus nem adja fel velünk kapcsolatban, miel�tt megláthatnánk ki is � valójában. (1Jn 
3:2) 



12. Lesson is missing 
 
13. Aki csak félig hitt (Mk 9:14-29) 
 
Háttér: Azt az embert, akinek a szívében gonosz lélek lakik, megszállottnak nevezik. Ez más, 
mint az elmebetegség vagy az epilepszia stb. A Jézusban hiv�, megkeresztelt ember szívében 
nem lehet gonosz lélek, mivel ott már a Szentlélek lakik. Lukács evangéliumában a fiú, akit a 
gonosz lélek gyötört, szüleinek egyetlen gyereke volt. (Luk. 9:38) 
 
1. Képzeljétek el, milyen lehetett az apa élete, miután gyermeke a gonosz lélek 
hatalmába került? (17-18, 20-22). (Hogyan viszonyultak a szül�k egymáshoz, a 
szomszédokhoz, Istenhez, a jöv�höz; milyen gyógyítási módokkal próbálkoztak  stb.)  
- Milyen volt a fiú élete kortársaiéhoz viszonyítva?  
 
2. Mi lehetett a legnehezebb az apa számára a 14-18 versben leírt helyzetben? És a 
fiúnak?  
 
3. Kiket értett Jézus a hitetlen nemzedék alatt, akiket el kellett szenvednie(19)? 
- Miért éli meg Jézus a hitetlenséget ilyen nehezen különösen ebben a helyzetben? 
 
4. Miért foglalja bele magát az apa is segítségkérésébe: „Szánj meg minket, és segíts 
rajtunk?” (22) 
 
5. A 23. vers alapján úgy t�nik, hogy Jézus rendíthetetlen hitet követel az apától. Miért?  
- Hogyan éreznéd magad, ha valaki teljes hitet követelne t�led, amikor már nehéz helyzetben 
vagy?  
 
6. Mit hitt az apa Jézusról, mit sejtett akkor, mikor a 24. versben leírt szavakat 
kiáltotta?  
- Miben hiszel és mit sejtessz, mikor segítséget kérsz szeretteid problémáira?  
 
7. Szerinted az apa kiáltása hitének tanújele volt, ami megmentette a fiút is? 
- Mikor tért meg az apa véleményetek szerint – beszéljetek meg különböz� lehet�ségeket! 
 
8. Miért segített Jézus ezen a családon, annak ellenére, hogy sem az apának, sem a 
fiának nem volt rendíthetetlen a hite? 
- Kinek a hite alapján történt meg a csoda? 
- Mennyire kell tehát hinnünk ahhoz, hogy a Jézus segíthessen szeretteink nehézségein? 
 
9. Lehetséges, hogy az apa halottnak hitte a fiát, mikor az élettelenül feküdt a földön. 
Miért kellett még ezt a szörny� pillanatot is átélnie, miel�tt még megláthatta volna, hogy 
Jézus segített? (Mit nem tanult volna meg, ha a segítséget abban a pillanatban 
megkapja, amint kéri?) 
- Miért hagyja Jézus, hogy olykor mi is reménytelenségig jussunk, miel�tt segítene megoldani 
a dolgokat? (Mi az, amit nem tanultál volna meg, ha a segítség rögtön megérkezik, amint 
kéred?) 
 
Jó Hír: Mikor maga Jézus válik áldozatául rossz emberek és a gonosz kínzásának, � 
rendíthetetlenül hitt a Mennyei Atya erejében és szeretetében. Az � hitének erejéb�l kapunk 
kételyeink ellenére mi is és szeretteink is segítséget Istent�l. 



14. Egy csábító sorsa (Mk 9:42-50) 
Háttér: A 42. versben a görög szó, a skandalaijo azt jelenti, hogy „megbánt”, „kísért”, 
„elbukásra késztet”, „b�nre visz”. Jézus szavai ebben a szövegben még ma is nagyon 
fontosak. A hírek gyakran szólnak pedofilekr�l, gyermek-pornó rendez�kr�l, akik számtalan 
gyermek életét teszik tönkre. Jézus nem csak az ilyen széls�séges helyzetekr�l beszél, hanem 
az átlagember (mint te, vagy én) életének titkos kísértéseir�l is. 
 
1. A világ egyetlen országában sincs törvénybe iktatva az a fajta büntetés, amelyr�l 
Jézus a 42. versben beszél. Az átlagosnál melyik büntetés végrehajtását veszi Jézus 
szigorúbban? (Miért van az, hogy Jézus szavai szerint, ha valaki egy gyermeket 
botránkoztat meg, az még arra sem méltó, hogy tisztességes temetése legyen?) 
 
2. Mondjatok néhány példát arra, hogy a kéz hogyan vihet valakit b�nre? ( vs. 43) 
- Hogyan vihet b�nre a lábunk? (vs. 45) És mi van a szemekkel? (vs. 47)  
- Ráismersz a kísértésre, ha szembe kerülsz vele? 
 
3. Mit�l félsz jobban: attól, hogy elvesztheted a kezeidet, lábaidat vagy a szemedet egy 
baleset során, vagy hogy a pokolban kötsz ki halálod után? 
- Ezek közül a lehet�ségek közül melyikt�l félted jobban a gyermekeidet/szeretteidet? 
 
4. Mit szólna a hallgatóság, ha valaki úgy kezdene el prédikálni a gyülekezetben, mint 
ahogy Jézus tette a leírtak alapján? 
 
5. Hogy értette Jézus ezt a szörny� tanácsot? (vs.43-47) 
- Mit gondolnál Jézus tanácsáról, ha szeretteid egyikét egy romlott ember molesztálta volna? 
 
6. Milyen tanácsot adnál valakinek, aki olyan szexuális b�nnel küszködik,, amin nem 
tud túljutni? 
 
7. Mi lenne, ha a keresztény egyház már nem prédikálna a kísértésr�l, a szörny� 
b�nökr�l, és a pokolról, ahogyan azt Jézus is tette? (Hogyan változtatná ez meg az 
Istenképünket? Mennyiben változna meg az emberek viselkedése? Hogyan változtatná 
ez meg Jézus keresztjéhez való viszonyukat?) 
 
8. Napjainkban mi a pornófilmeket rendez�k, és élvez�k által elkövetett legnagyobb 
hiba? 
- Hogyan tudunk személyesen, vagy nyilvánosan harcolni a pornográf média ellen? 
 
9. Mit tegyünk ha rájövünk, nem tudjuk Jézus ezen utasításait betartani? 
 
Jó Hír: Talán most már belátod, hogy miért kellett Jézus kezeit és lábait átszegezni, és miért 
kellett tökéletes bels� és küls� sötétségben meghalnia. 



15. Jézus és a kisgyermekek (Mk 10:13-16) 
Háttér: Jézus idejében a fiúk már nyolc naposan Isten népének részeivé váltak. A gyerekek 
általános helyzete a társadalomban mégis elég alacsony volt. A görög „pais” szó, amit a 
gyermekekre használ itt az író, jelenthet bármely korú gyermeket, akár újszülöttet is. 
 
1. Mikor a saját, vagy egy ismer�söd gyermekére nézel, nehéz, vagy könny� elhinned 
azt, hogy a hozzájuk hasonlóké az Isten országa? Miért, vagy miért nem?  
 
2. Miért akarhatták ezek az anyák Jézushoz vinni gyermekeiket, habár voltak közöttük 
csecsem�k is, akik még nem is érthették, amit Jézus szólt hozzájuk? 
- Ha te magad akarnád Jézushoz vinni a gyermekedet, miért tennéd? 
- Abban az id�ben – csak úgy mint manapság – miért nem akarta a legtöbb anya Hozzá vinni 
a gyermekét? 
 
3. Miért nem örültek a tanítványok, mikor odavitték a gyermekeket? 
- Ez az egyetlen eset, mikor az evangéliumokban arról olvashatunk, hogy Jézus „haragra 
gerjedt”. Mi késztette erre? 
 
4. Napjainkban, ha valaki a gyermekét Jézushoz viszi, ez azt jelenti, hogy a gyermek 
kapcsolatba kerül a Bibliával. Miért van az, hogy sokszor még keresztény szül�k sem 
biztosítják, hogy gyermekük otthon, a vasárnapi iskolában, keresztény táborokban 
halljon a Bibliából? 
- Gondolj konkrét lehet�ségekre, ahogy a gyermekedet, unokádat, ismer�sök gyermekét közel 
tudnád hozni Jézushoz, hogy hallják, amit nekik mondani akar? 
 
5. Miért könnyebb egy gyermeknek bejutni az Isten országába, mint egy feln�ttnek? 
 
6. Hogyan fogad egy ajándékot egy gyermek másképp, mint egy feln�tt? 
- Hogyan fogadja egy gyermek a nagy ajándékot: Jézus barátságát, és a b�nök bocsánatát? És 
mi a helyzet a feln�ttekkel? 
 
7. Képzeld el egy olyan királyságot, ahol csak gyermekek élnek. Miben különbözik ez 
egy földi királyságtól? (A gondok, a kötelességek terén?) 
- Mit tanít ez a rész Isten királyságáról? 
 
8. Jézus egy másik alkalommal ezt mondta: „hogy ha a ti igazságotok nem több az 
írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek 
országába.”(Mt 5:20). Itt azt ígéri, hogy még a gyermekek is bemehetnek. Hogyan 
magyarázod ezt az ellentmondást? 
 
9. Azok a gyermekek, akiket Jézus ott megáldott, pár év múlva feln�ttek. Feltehet�leg 
sokuk jó ember lett, másik részük pedig nem-annyira-jó. Néhányuk boldoggá vált, 
néhányuk nem. Gondolod, hogy Jézus áldásának hosszantartó hatása volt az életükre? 
Ha igen, ez miben nyilvánult meg? 
- Mit jelenthetett ez az áldás a kés�bbiekben az anyák számára, mikor a gyermekeiknek 
szembe kellett nézni az élet nehézségeivel?  
 
Jó Hír: Lehet, hogy az anyák azt gondolták, hogy Jézus sosem felejti majd el a gyermeküket, 
akit megáldott. Bízhatunk benne, hogy ha a mi gyermekünkr�l van szó, ugyanezt fogja tenni. 



16. Földi kincs (Mk 10:17-27) 
Háttér: Máté szerint ez az ember ifjú volt (Mt 19:22), és Lukács szerint magas társadalmi 
pozíciót töltött be (Lk 18:18). Ez a fiatal politikus tényleg kiemelked� sikereket ért el az 
életben. Érdekes megemlíteni, hogy akkoriban a tiszteletre méltó emberek nem szaladtak, és 
nem is hajtottak térdet senki el�tt. 
 
1. Mit gondolsz, mi késztette ezt a fiatal politikust arra, hogy a 17. versben leírtak 
szerint viselkedjen? 
- Ez az ember nem hite, hogy Jézus Isten volt. Miért várta el T�le mégis, hogy tudja a választ 
a kérdésére? (vs. 17/b-18) 
 
2. Miért nem volt bizonyossága az örök élettel kapcsolatban, habár Isten parancsolatai 
szerint élt egész életében? 
- Miért van az, hogy mi sem tudjuk sokszor, hogy mi történik velünk, miután meghalunk? 
 
3. Sok politikusnak nagy kísértésekkel kell szembenéznie a n�k, és a pénzügyek terén. 
Mi lehetett az oka annak, hogy az ifjú távol tartotta magát ezekt�l? (vs. 19-20) 
- Figyeld meg, hogy Jézus szerint Isten parancsolatait nem csak cselekedetekben, hanem 
gondolatokban is be kell tartani. Gondolod, hogy ez az ember megtette ezt? 
- Tudod �szintén mondani Jézusnak, hogy te megtartottad ezeket a parancsolatokat? 
 
4. Még mindig hiányzott valami ennek az embernek az Istenhez való viszonyából. Mi 
lehetett az? (vs. 21) 
 
5. Miket tartanak az emberek általában kincsnek? (vs. 21) 
- Ennek az embernek két kincse volt itt a földön. Mik voltak ezek? 
- Hogyan tudunk a Mennyben kincseket gy�jteni? 
- Hasonlítsd össze a földi, és a mennyei kincseket. Miben térnek el? 
 
6. Valószín�leg ennek az embernek volt családja, id�s szülei, akikr�l gondoskodnia 
kellett. Mi történt volna velük, ha az ifjú követi Jézus 21. versbeli parancsát? 
- Ha te lennél ennek az ifjúnak a helyében, el tudnád hinni, hogy Isten gondoskodni fog a 
feleségedr�l, gyermekeidr�l, szüleidr�l? 
- Mit tennél, ha Jézus tanítványává fogadna, azzal a feltétellel, ha feladnád minden 
tulajdonodat, megtakarított pénzedet? 
 
7. Mi történt volna, ha Jézus tanítványává fogadja ezt az embert minden feltétel nélkül? 
- A 21. versben azt olvashatjuk, hogy Jézus ránézett erre az ifjúra, és megkedvelte �t. Akkor 
miért intézett hozzá ilyen kemény szavakat, és miért hagyta �t ott? 
 
8. Milyen lehet�ségei voltak ennek az embernek, mikor ráébredt, hogy nem tudja feladni 
a kincseit? 
- Mit gondolsz, hogyan reagált volna Jézus, ha az ember bevallja, hogy Istennél jobban szereti 
a pénzét, és megbocsátást kért volna? 
 
9. Hasonlítsd össze Jézus ennek az embernek, és Péternek adott válaszát. (vs. 27) 
- Beszéljétek meg a kérdést: Vajon lehetséges e Istennek megmenteni egy olyan embert, aki a 
földi kincseihez ragaszkodik? 
 



Jó Hír: Jézus feladta a mennyei kincseit, amíg itt járt a földön. A kereszten úgy b�nh�dött 
meg, mintha a földi kincseihez, és bálványaihoz ragaszkodott volna. Tudod, hogy miért? 



17. Ki lesz a miniszterelnök? (Mk 10:32-45) 
Háttér: Jakab és János Zebedeus – egy jómódú galileai halász – fiai voltak. Péterrel együtt a 
tanítványok bels� köréhez tartoztak. Jézus egyszer Jakabot és Jánost a „mennydörgés fiainak” 
nevezte. Jézus most útban van Jeruzsálem felé, hogy ott szenvedjen, és meghaljon. Ezel�tt 
már kétszer is beszélt arról, hogy mi fog történni vele. 
 
1. Mit gondolt Jakab és János, hogy mi okból meny Jézus Jeruzsálembe? 
- Miért nem vették komolyan Jézus 33-34. versben elmondott próféciáját? 
 
2. Jakab és János már hitt Jézusban, de nem hit abban, hogy szenvedni fog, és meghalni. 
Ha valaki nem látja, hogy miért volt szükség Jézus halálára, mit vár el T�le, és a 
kereszténységt�l? 
 
3. Mit gondolsz, Zebedeus fiai mit terveztek a Jézus királyságában elnyert 
pozíciójukkal? 
- Miért olyan er�s a világban a hatalomvágy? 
- Hogyan használtad fel a befolyásodat, az emberek feletti hatalmadat otthon, vagy a 
munkahelyeden? 
 
4. A Biblia nyelvezetében a „pohár” sokszor szenvedést jelent. Mit válaszoltak volna a 
testvérek, ha Jézus felajánlotta volna nekik a jobb, és baloldalán felállított kereszteket? 
(vs. 38-39) 
- Hajlandó lennél elfogadni a szenvedést is a felel�sség, és hatalom mellé, amivel megbíztak? 
 
5. Mi volt Jakab és János b�ne a.) Jézussal kapcsolatban, b.) a felebarátaikkal 
kapcsolatban. 
 
6. Miért haragudott meg a másik 10 tanítvány Jakabra és Jánosra? (vs. 41) 
- Mit tanulhatunk ebb�l a szövegb�l a keresztények között fellép� vitákról, és az okokról, 
amiért ezek felmerülnek? 
 
7. Miért annyira forradalmiak azok az elképzelések, amiket Jézus itt egy vezet� számára 
felvázol? (vs. 42-44) 
- Szerinted a Jézus által elképzelt vezet�séget hányan gyakorolják a keresztények körében? 
- Mennyire követed te Jézus 43-44. versekben olvasható tanítását? (Válaszolj �szintén a 
szívedben) 
 
8. Mi a legnagyobb különbség Jézus, és Jakab és János között? 
 
9. Mikor és hogyan végezte Jézus egy szolga munkáját? (vs. 45) (A választ nem ebb�l a 
szövegrészb�l tudjuk meg) 
- A váltságdíj azt jelentette, hogy egy rabszolgát megvettek, és szabadon bocsátották. Olvasd 
el a 45. verset újra, és alkalmazd a saját életedre: mib�l váltott meg téged Jézus, és milyen 
áron? 
 
Jó Hír: Jézus arra vágyik, hogy elfogadd a szolgálatait. Azt szeretné, hogy elfogadd a b�nök 
bocsánatát, még azokét is, amiket a rád bízott hatalmat rosszul kihasználva követtél el.  



18. Egy vak koldus kiáltása (Mk 10:46-52) 
Háttér: Ismereteink szerint Jézus csak egyszer járt Jerikóban! Jeruzsálembe vezet� utolsó 
útján látogatott el oda. Jézus egyenes ági leszármazottja volt Dávidnak. Isten megígérte ennek 
a királynak, hogy az � fia fog Izrael trónján ülni mindörökké (2Sám 7:12-16). A rómaiak, akik 
ekkoriban uralkodtak az országban, nem viselték el, ha valaki a régi királyokat emlegette, 
nem beszélve a jelenlegiekr�l! 
 
1. Mi lenne a legnehezebb számodra, ha koldulásból kéne megélned? 
 
2. Mi mindent tanulhat meg valaki, ha az útszélen ücsörög éveken át? 
- Hogyan érezhetett Bartimeus, mikor hallott Jézusról, és arról, hogy Jerikón kívül már 
mindenhol máshol járt a 3 évig tartó szolgálata során? 
 
3. Miért nem keresett Bartimeus gyógyulást Jeruzsálemben (30 km), ahol Jézus 
számtalanszor megfordult? 
- Gondolod, hogy tervezte Bartimeus, hogy kapcsolatba fog kerülni Jézussal, ha Jerikóba 
megy? 
- Mit gondolsz, mekkora IQ-ja volt ennek a vak koldusnak? 
 
4. Milyen következtetést vont le Bartimeus abból, hogy Jézus Dávid király fia? (vs. 47) 
- Miért nem félt Bartimeus a rómaiaktól mikor torkaszakadtából kiáltozott Dávid Fia után? 
- Megváltozott a kiáltozása miután az emberek próbálták lecsillapítani? (vs. 47-48) 
- Mit szólt Jézus a Dávid Fia megnevezéshez? 
 
5. Sorolj fel néhány lehetséges okot, amiért az emberek próbálták elhallgattatni 
Bartimeus segélykiáltását. 
- Ahelyett, hogy megszidták ezt a vak embert a kiáltozásáért, mit kellett volna tennie a 
körülálló sokaságnak? (vs. 48) 
- Emlékszel olyan alkalomra, mikor az emberek meg sem hallották a segélykiáltásodat? 
Szerinted miért volt ez? 
 
6. Mit gondolsz, mit érezhetett Bartimeus, mikor megmondták neki, hogy Jézus �t 
szólítja? (vs. 49-50) 
- Valószín�leg Bartimeus nagyon vigyázott a köpenyére, amely éjszakai fekv�helye, és 
takarója is volt egyben. Miért dobta el olyan könnyedén? (vs. 50) 
 
7. Jézus miért tett fel Bartimeusnak egy olyan egyértelm� kérdést? (vs. 51) 
- Jézus t�led is ugyanezt kérdezi ma. (vs. 51) Mit válaszolsz neki? 
 
8. Hogyan gyógyította meg Jézus ennek az embernek a szemeit? (vs. 52) 
- Az 52. verset kétféle módon lehet fordítani: „A hited meggyógyított”, vagy „A hited 
megmentett/megváltott téged”. Miért mindenki el�tt akarta ezt elmondani Jézus 
Bartimeusnak? 
 
9. Bartimeus követte Jézust, feltehet�leg egészen Jeruzsálemig. (vs. 52/b) Szerinted miért 
tette? 
- Másnap, mikor Jézus Jeruzsálembe érkezett, mindenki Dávid Fiaként üdvözölte �t. (Mk 
11:9-10) Hogy-hogy már nem féltek a rómaiaktól? 
- Egy héttel az után, hogy visszakapta látását, Bartimeus szemtanúja volt annak, hogy 
jótev�jét odaszögezik a keresztfához. Mit gondolsz, Jézus halála mit jelenthetett számára? 



19. Egy elátkozott fa (Mk 11:12-14, 20-25) 
Háttér: A Biblia szerint Isten haragja azokat sújtja, akik nem tartják meg a törvényit (5Móz 
28:15). Néhány Ószövetségi próféta egy kis jelenettel vagy szimbolikus cselekedettel 
megjelenített ezt a haragot. Mikor Jézus megátkozta a fát, az is egy ilyen cselekedet volt. 
 
12-14. vers 
 
1. Mi történik, ha valaki megátkoz valakit? 
- Hogyan érintett, amikor megátkozott valaki – ha már el�fordult ilyen? 
 
2. Hogy várhatta el Jézus, hogy a gyümölcsérés idején kívül legyen füge a fán? 
- Mikor Jézus ezt a szimbolikus cselekedetet végrehajtotta, kit, vagy mit jelképezett a fügefa? 
(Mit gondolsz arról az értelmezésr�l, hogy Jézus a saját népét, Izraelt átkozta meg?) 
 
3. Milyen gyümölcsöt várt Jézus a saját népét�l? 
- Milyen gyümölcsökre számít a te életedben? 
- Milyen gyümölcsöt szeretne látni a gyülekezetedben (vagy a keresztény gyülekezetekben 
általában)? 
 
4. Mit tanulhatunk a kegyelem (Isten türelme) id�szakáról – meddig fog tartani? 
- Szerinted mikor fogy el Isten türelme az európai és az amerikai gyülekezetekkel szemben? 
 
20-21. vers 
 
5. Milyen egy elátkozott élet? 
- Mi közös van egy elátkozott fügefa és Jézus keresztje között? 
 
22-24. vers 
 
6. Ha már mondtál hitbeli imát, kérjük, oszd meg velünk, hogy megkaptad e amit 
kértél? 
- Mi a különbség egy hitbeli ima, és egy általános ima között? 
 
7. Miért nem kérjük általában, hogy hegyek mozduljanak meg? 
- Ha már mozdult meg „hegy” az életedben, kérjük, meséld el, hogy történt. 
- Mit gondolsz azokról az id�kr�l, amikor keresztények kérik, hogy hegyek mozduljanak meg, 
és mégsem teszik? 
 
25. vers 
 
8. Mi a legnehezebb abban, amikor meg kell bocsátani valakinek? 
- Mit tegyünk, ha úgy t�nik, nem tudunk megbocsátani valakinek?  
- Mit mutat meg egy keresztény hitér�l az, ha nem akar megbocsátani a felebarátjának? 
 
9. Mi köze van a fügefa megátkozásának ahhoz, amit utána mondott Jézus? (vs.22-25) 
(Az alapján amit Jézus hozzáf�zött a fa megátkozásához, szerinted milyen gyümölcsöt 
vár a te életedt�l?) 
- Hogyan tudott Jézus megbocsátani az ellenségeinek, mikor tudta, hogy azt tervezik, hogy 
megölik �t? 
 



Összefoglalás: 
 
10. Miért az élete utolsó hetében átkozta meg a fát Jézus, miért nem el�bb? 
- Mi a véleményed Jézus szimbolikus cselekedetének azon értelmezésér�l, miszerint: „Miután 
megátkozta a fát, Jézus elfoglalta a helyét, és � maga vált átokká” 
 
Jó Hír: Pál elmondja, hogy Jézus hogyan vihet át minket egy dics�séges változáson, hogy 
átok helyett áldást nyerjünk. A vezet� olvassa fel Gal 3:13-14-et. 



20. Nincs feltámadás (Mk 12:18-27) 
Háttér: A szadduceusok Jézus idejének vallási elitjéhez tartoztak. A f�papokat gyakran 
közülük választották. A szadduceusok hittek Istenben és Mózes 5 könyvében, de nem hittek a 
test feltámadásában, a szellemi világban vagy az örök életben. Tulajdonképpen sok mai 
liberális teológus nagyon hasonlít a Jézus korabeli szadduceusokhoz. (Nézd meg a 24. verset) 
 
1. Milyen választ vártak a kérdésükre a szadduceusok Jézustól (vs.18-23)? 
- Miért találták nevetségesnek és hihetetlennek a feltámadásba vetett hitet? 
- A szöveg alapján mi volt a f� meggy�z�dése a szadduceusoknak? 
 
2. Képzeld el a következ� helyzetet: 
- Szadduceus vagy, és az egyik barátod épp most tudta meg, hogy gyógyíthatatlan betegsége 
van. Hogyan vígasztalod meg? 
- Szadduceus vagy, és egy temetésen veszel részt, ahol az özvegy vigasztalhatatlanul zokog. 
Mit mondasz neki? 
 
3. Milyen elképzelése lehet valakinek Istenr�l, aki nem hisz a feltámadásban? 
- Mit jelent a „megváltás” szó egy olyan ember számára, aki nem hisz az örökkévaló 
mennyben vagy pokolban? 
- Szerinted milyen Megváltóra vártak a szadduceusok? 
 
4. Miért távolodtak el a szadduceusok a helyes tantól és a megváltó hitt�l? (vs.24) 
- Napjaink liberális teológusai miért követték el ugyanezt a hibát? 
- Mi akadályozhatja meg az embereket abban, hogy becsapja �ket a liberális teológusok 
eretneksége, akik tagadják a test feltámadását? 
 
5. Milyen érveket hozott fel Jézus a feltámadásba vetett hitének védelmére? (vs.26-27) 
- A vezet� felolvashat egy részt Ábrahám, Izsák és Jákob hitér�l (Zsid 11:16-17). Ha ezek a 
pátriárkák nem hittek volna a feltámadásban, milyen következtetéseket kellett volna 
levonniuk az életükkel kapcsolatban? 
- Milyen lenne az életed, ha nem hinnél a test feltámadásában? 
 
6. Az Újszövetség beszámol néhány farizeusról, akik hittek Jézusban, de nem hittek a 
szadduceusoknak. Miért lehetett ez így? 
 
7. Milyen bátorítást adhat ez a rész azoknak, akik félnek a haláltól? 
- Mit jelentenek számodra személyesen ezek a szavak: „Az Isten nem holtaknak, hanem 
él�knek Istene.” (vs.27) 
 
Jó Hír: Ha Isten nem a halottak, hanem az él�k Istene, miért kellett akkor Neki magának 
meghalnia? Azért, mert nem volt más mód arra, hogy minket, b�nösöket megmentsen az 
örökkévaló halálból az örökkévaló életre. 



21. Jézus második eljövetele (Mk 13:14-32) 
Háttér: Ebben a részben Jézus egyszerre két eseményr�l beszél: Jeruzsálem lerombolásáról 
(ami körülbelül 40 évvel kés�bb, Kr.u. 70-ben be is következett), és a második eljövetelét 
megel�z� id�kr�l (a napokról, amelyekben mi is élünk). 
 
1. Néhány tudós azt állítja, hogy ha az emberi történelmet egy 24 órás napnak tekintjük 
(az éjfél jelenti a világ végét), akkor most 23:55 van. Mit gondolsz err�l az elképzelésr�l? 
-Szeretnéd, hogy Jézus még az életed során visszajönne? Adj különböz� indokokat. 

 
2. A „pusztító utálatosság”(vs. 14) Dániel könyvében Antiochus Epiphanásra utal, aki 
Kr.e. 168-ban oltárt emelt Zeusz, görög isten tiszteletére a jeruzsálemi templomban. 
Jézus arról prófétál, hogy hasonló dolog fog történni az utolsó id�kben. Mit gondolsz, mi 
lehet az a pusztító utálatosság Isten templomában, vagyis a keresztény gyülekezetben, az 
utolsó id�kben? 
- Kr.u. 70-ben a keresztények emlékeztek Jézus szavaira, elmenekültek Jeruzsálem 
ostromától, és életben maradtak. Mire utalhatnak ezek a szavak az utolsó id�kkel 
kapcsolatban? Mi el�l kell a keresztényeknek menekülniük? (vs.14-18) 
 
3. Miért nem mondja el egyértelm�en Jézus, hogy mit�l fognak szenvedni az emberek a 
nagy nyomorúság idején (vs.19-20) 
 
4. Ez alapján a rész alapján, milyen helyzet fog uralkodni vallás terén miel�tt Jézus 
másodszor visszajön? (vs.21-23) (Ennek a szakasznak a fényében mit gondolsz az 
ébredésr�l világszerte, ami egyesek szerint az utolsó id�k közeledtét jelzi?) 
- Honnan tudhatjuk, hogy ki az, aki az igazi Krisztust hirdeti, és ki az, aki nem?(vs.21-23) 
- Hogyan lesznek képesek a hamis próféták csodákat és jeleket tenni? 
- Valószín�leg a hamis Krisztus prófétái úgy hiszik, hogy nekik van igazuk. Mi az oka az 
óriási tévedésüknek? 
- Lehetséges az, hogy a keresztények egy része a nagy nyomorúság alatt be lesz csapva? Ha 
igen, szerinted miért? 
 
5. Szerinted mit�l viselkedhet a légkör és a világ�r a 24-25. versben leírtak alapján? 
Gondolj különböz� okokra. 
 
6. Mi történik majd a kiválasztottakkal mikor Jézus visszajön? És mi van a többiekkel? 
(vs.26-27) 
 
7. Mit akar elmondani számunkra Jézus a fügefáról mondott példázatával? (vs.28-29) 
 
8. Liberális teológusok úgy vélik, hogy Jézus tévedett a visszatérésének id�pontjával. 
(vs.30) Mit gondolsz a meggy�z�déseikr�l? (Mi történne a keresztény hittel, ha 
kiderülne, hogy Jézus egy esend� ember?) 
- Szerinted mit jelent konkrétan a 30. vers? 
 
9. Mit jelent Isten Igéje az utolsó id�k emberei számára? (vs.31) 
- Mit jelent személyesen számodra Isten Igéje? 
 
10. Miért kell, hogy titok legyen a második eljövetel id�pontja? (vs.32) 



22. A szeretet soha el nem múlik (Mk 14:1-9) 
Háttér: A vezet� röviden mesélje el amit a következ� szövegrész tanít Betániai Máriáról: Lk 
10:38-42, Jn 11 és Jn 12:1-11. (� nem a Lk 7:36-50-ben szerepl� asszony.) Mária, Márta és 
Lázár szülei már nyilvánvalóan nem éltek. Talán hagytak némi pénzt az egyedülálló lányaikra 
hozományként, vagy hogy id�sebb korukban ne legyen gondjuk a pénzzel. Jézus utolsó hete 
most kezd�dött el. 
 
1. Milyen ajándékot adnál egy haldokló barátodnak? 
- Jézus megemlíti a saját temetését (vs. 8). Gondolod, hogy Mária – a tanítványokkal 
ellentétben – megértette, hogy Jézus hamarosan meg fog halni? Mondjátok el a 
gondolataitokat. 
 
2. Egy üvegnyi nárdus olaj annyiba került, amennyit egy átlag ember egy év alatt 
keresett meg. Ezért használtak egyszerre csak egy cseppet bel�le. Mennyibe kerülne egy 
üvegnyi olaj a te pénznemedben? 
- Mennyi id�be telik ekkora összeget összegy�jteni? 
- Mit gondolhatott Mária a hozományáról, amint hozta ezt az alabástrom szelencét? 
 
3. Egy pár csepp helyett miért öntötte az üveg egész tartalmát Jézus fejére? 
- A „Messiás”, vagy „Krisztus” szó azt jelenti: „Felkent”. A zsidó királyokat uralkodásuk 
elején felkenték olajjal. Jézust miért csak a temetése el�tt nem sokkal kenték fel? 
 
4. Mária az összes spórolt pénzét erre az olajra költötte. Az �t ért kritika melyik része 
bánthatta a legjobban? (vs. 4-5) 
- Az egyévi fizetés milyen módon tudott volna segíteni a falu szegényeinek? 
 
5. Mivel áldotta meg Jézus a legjobban Máriát? És az, ahogy megvédte �t (vs. 6-9)? 
- Jézus szavai érvényesek a te életedre is: „Megtette, amit t�le telt” (vs. 8)? 
- Mostantól kezdve mit tudnál tenni Jézusért? 
 
6. Miben hasonlít Mária és Jézus tette? (a kereszthalála, a „jó hír” a 9.versben) 
- Szerinted melyik a nagyobb „pazarlás”: hogy Mária kiöntött egy üveg drága kenetet Jézus 
kedvéért, vagy hogy Jézus kiöntötte a vérét Mária kedvéért? 
 
7. Mit�l volt Mária cselekedete annyira különleges, hogy azt örökké hirdetni fogják? (vs. 
9) 
- Te milyen emléket szeretnél hagyni magad után? 
 
8. Szerinted hogyan gondolt a Jézusra „elpazarolt” pénzre Mária? 
- Hogyan tanulta meg Mária ennyire szeretni Jézust? 
- Hogyan tanulhatnánk meg mi is ennyire szeretni? 
 
Jó Hír: Mária úgy tanulta meg szeretni Jézust, hogy hallgatott a szavára. Ezért volt képes �t a 
megfelel� id�ben szolgálni. Mária el�ször elhitte az evangéliumot, és a hite felébresztette a 
szívében azt a vágyat, hogy mindenét Jézusnak ajánlja fel. Miatta hordozta Jézus magával a 
nárdus olaj illatát mindenhová az utolsó földi napjain. 



23. Egy komédia, más néven Jézus tárgyalása (Mk 15:1-5) 
Háttér: Ehhez a tanulmányhoz alkossatok 2-es 3-as csoportokat. Válasszanak a lapról egy-két 
témakört, beszéljék meg, majd osszák meg a többiekkel, hogy mire jutottak. 
 
1. Poncius Pilátus 
 
Júdea kormányzójaként Kr.u. 26-36-ig � képviselte a Római Birodalom megszálló csapatait, 
és magának Tibériusz császárnak volt elszámoltatható. Pilátus nem akarta, hogy a zsidók 
lázadásáról szóló híresztelések a császár fülébe jussanak. Az � jogában állt halálbüntetést 
kiszabni, vagy visszavonni. 
 
1-15. vers 
 
- Milyen benyomásod volt Pilátus személyiségér�l a szöveg alapján? (pl.: milyen volt az 
értékrendje?) 
- Mit gondolsz egy olyan bíróról, aki a 12., és a 14. versben leírt kérdéseket teszi fel? 
- Miért nem használta a tekintélyét, és miért hagyta, hogy mások döntsenek helyette?  
- Szerinted mit gondolt Jézusról valójában? (Miért szólította kétszer is a „zsidók királyának”? 
9., 12. vers) 
- Hasonlítsd össze ezt a két embert: a római helytartó és a zsidók királya. Mi a különbség 
közöttük? 
- Ki mondta ki a végs� szót ezen a tárgyaláson? 
- Hogyan érezhette magát Pilátus, mikor átadta Jézust, hogy megkorbácsolják, és keresztre 
feszítsék �t? (vs. 15) 
- Szerinted hogyan próbálta megnyugtatni a lelkiismeretét? 
- Ha Pilátus helyében lettél volna, hogyan döntöttél volna az adott helyzetben? 
 
2. Barabás 
 
Egy gyilkos, és egy politikai lázadás vezet�je, a neve egyszer�en azt jelenti, hogy egy apa fia. 
 
6-15. vers 
 
- Képzeld el, milyen gyermekkora, ifjúsága és feln�ttkora lehetett ennek az embernek. Mit�l 
válhatott lázadóvá, és gyilkossá? 
- Ha mások lettek volna a körülményeid, szerinted bel�led is válhatott volna gyilkos? Miért? 
Miért nem? 
- Milyen gondolatok futhattak át ennek az embernek az elméjén mikor már halálsoron volt? 
(Gondolod, hogy megbánt bármit is?) 
- Szerinted Barabás elment megnézni annak az embernek a keresztre feszítését, akit helyette 
végeztek ki? 
- Miben hasonlítunk mi mindannyian Barabáshoz, Jézussal kapcsolatban? 
 
3. A f�pap 
 
Általában egyszerre egy f�pap volt szolgálatban, de ebben az esetben kett� volt: Kajafás, a 
tényleges f�pap Kr.u. 18-36-ig, valamint az � apósa, Annás, aki korábban töltötte be a 
posztot. A vején keresztül még mindig éreztette a hatalmát az emberek fölött. 
 
1-15. vers 



 
- Szerinted mit tartott egy f�pap az élete céljának? 
- Miért irigyelte a f�pap Jézust? 
- Miért nem ismerték fel a f�papok a saját indítékaikat? 
- Szerinted melyik b�n volt súlyosabb: a júdeai meggyilkolása a f�papok által, vagy a 
gyilkosságok, amiket Barabás vitt véghez a lázadás során? 
- Hogyan válhat egy mélyen vallásos személy az ördög eszközévé? 
- Szerinted te hasonlítasz valamilyen módon a f�papokra? Ha igen, miden? 
 
4. A tömeg 
 
Az eseményeket megel�z� vasárnap ugyanez a tömeg „Hozsánnát” kiáltozott Jézusnak. Most 
az kiáltozták: „Feszítsd meg!”. Biztos, hogy voltak olyanok is a tömegben, akiknek Jézus 
személyesen a segítségükre volt. 
 
8-15. vers 
 
- Miért akarta a tömeg, hogy egy veszélyes gyilkost szabadlábra helyezzenek? 
- Hogyan fordulhatott a tömeg a saját jótev�je ellen? (Miért nem volt egy hang sem Jézus 
mellett, és az igazság elferdít�i ellen?) 
-  Te mit tettél volna, ha ott vagy a tömegben aznap? 
- Szerinted megtörténhet ugyanez napjainkban is? Miért? 
- Mit tanít ez a szöveg a demokrácia jó és rossz oldalairól? 
 
5. Jézus 
 
Egyetlen mondat hagyta el Jézus ajkait a tárgyalás során (vs.2). Egyébként hallgatott. 
 
1-15. vers 
 
- Eddig a pontig Jézus elutasított minden egyéb megnevezést, mint az „Emberfia”. Most miért 
ismerte el nyilvánosan, hogy � a zsidók királya? 
- Miért nem próbálja védeni magát? 
- Hasonlítsd össze Jézust a többi szerepl�vel. Miben különbözik t�lük? (Mit�l válik olyan 
csodálatra méltóvá, f�leg ismerve a helyzetet, amiben találtatott?) 
- Szerinted hogyan érezhetett a körülötte lev�k iránt? 
- Ki irányította Jézus sorsát az egész tárgyalás alatt: Pilátus, Isten vagy Sátán?



24. A hihetetlen feltámadás (Mk 16:1-11) 
Háttér: Egy régi hagyomány szerint Márk Péter tolmácsa volt; az � evangéliuma Jézus életét 
írja le Péter szemüvegén keresztül. Az evangélium egyik témája a tanítványok kishit�sége 
volt. Habár Jézus el�re megjósolta halálát, és feltámadását a tanítványok mégsem hitték, hogy 
ez lehetséges. Érdekes, hogy Jézus teste azon a napon lett megkenve, amikor meghalt. 
 
1. A galileai asszonyok miért ragaszkodtak a sír meglátogatásához, habár ott volt a k�, 
és (Máté szerint) az római katonák, akik a sírt �rizték (vs. 1-3)? 
 
2. Az asszonyok szemtanúi voltak, hogy milyen rosszul bántak Jézus testével, amikor két 
nappal korábban bebalzsamozták. Szerinte miért akarták ismét megtenni ezt? 
- Te szeretted volna látni és megérinteni az egyik szeretted holttestét olyan állapotban? 
- Csak János volt ott Jézus halálánál; a többi tanítvány egyszer sem akarta látni Jézus 
holttestét. Miért nem? (Van valami különbség ebb�l a szempontból férfiak és n�k között? Ha 
igen, mik azok?) 
 
3. Ha Jézus jóslatai alapján hittek volna az asszonyok a feltámadásban, hogyan 
viselkedtek volna azon a vasárnap reggelen? 
 
4. Mit gondoltak az asszonyok, mikor hallották az angyal szavait? (vs. 6) 
- Az angyal szavaitól függetlenül az asszonyok annyira megrémültek, hogy senkinek nem 
beszéltek a feltámadásról (vs. 8). Mit�l féltek annyira? 
 
5. Miért választott Jézus asszonyokat, hogy els� szemtanúi legyenek a feltámadásának, 
holott akkoriban nem ismertél el �ket törvényesen szemtanúként (vs. 7, 10)? 
 
6. Hogyan és mikor született Jézus feltámadásába vetett hit ezeknek az asszonyoknak a 
szívében? 
 
7. Van olyan az életedben, ami annyira lehetetlennek t�nik, mint egy halott 
feltámadása? Adhatsz választ magadban is. 
- Mit válaszolnál Jézusnak, ha megszidna a kishit�séged miatt, ahogyan ezt meg is tette a 
tanítványokkal a 14. versben? 
 
8. Mi a különbség a test feltámadása (amelyet csak a kereszténység tanít), és a lélek 
halhatatlansága között (ami sok más vallásban általános hit)? 
 
9. Ha nem lett volna a test feltámadása, mit ajánlhatott volna a kereszténység az 
emberiség számára? 
- Képzeld el, hogy valaki az összes keresztény tanítást hiszi, kivéve a feltámadást. Miért nem 
nevezhetjük kereszténynek? 
 
10. Péter két nappal korábban megtagadta mesterét. Mit jelenthetett számára Jézus 
különleges üzenete (vs. 7)? 
- Gondold el, hogy halálos b�nt követtél el. Hogyan éreznéd magad, ha pár napra rá Jézus 
üzenetet küldene, hogy látni akar? 
 
 
 
 



 
 
 
 


