
A hit felfedezésére vágyó (nem keresztyén hátterű) ifiknek

Ez nem egy olyan terv, aminek végére az egész csoport sorban állna, hogy Istennek
átadja az életét (az ifi-alpha az, ami inkább konkrétan megtérésre hív). A mostani terv egy
induló ificsoport számára készült.

1. hét: Ha ez az egész valóban igaz… Érdemes egy egész alkalmat arra szánni, hogy
átbeszélitek annak a következményeit, ha valóban létezik Isten; ha Ő valóban
személyes kapcsolatot akar velünk; ha valóban van menny és pokol, és a kettő
között mi választhatunk.

2. hét: Ki volt Jézus? 1. rész (Márk 8. alapján) - Itt a tanítványoktól azt kérdezi Jézus:
‘Ti kinek mondotok engem?’ Földi életének igen jelentős momentumai után teszi
föl a kérdést: ‘ha Ő nem Isten, akkkor kicsoda?’

3. hét: Ki volt Jézus? 2. rész - C.S.Lewis - Keresztény vagyok c. könyvének 55.
oldalától az ‘A megdöbbentő lehetőség’ c. fejezetéből az “Isten, őrült, vagy valami
annál is rosszabb” érvelés alapján ott folytatjuk, ahol előző héten abbahagytuk:
kicsoda is volt Jézus, ez a történelmileg is elfogadott személy.

4. hét: Miért vagyok keresztyén? - vagy az ifivezető, vagy egy olyan meghívott
ember, akihez a fiatalok valamilyen módon kapcsolódni tudnak, megosztja velük a
hitéletük útját, és őszinte kérdésekre bátorítja a fiatalokat.

5. hét: Miért van szenvedés? (1.Móz. 3 / Róm. 8:18-30) - egy 4hetes apologetikai
áttekintés kezdődik a nagy kérdéssel: ha Isten szeret, akkor hogy engedheti meg a
teremtményeinek, hogy szenvedjenek? Ezen az alkalmon jön be a bűn kérdése,
problematikája, és az, hogy a természeti katasztrófák a megromlott világ része,
amely a bűnbeesés következménye.

6. hét: Nincsenek ellentmondások a Bibliában? (Ézs. 9:6-7) - Ezen az alkalmon azt
nézzük meg, hogy Jézus az Ószövetség többszáz ígéretét teljesíti be tökéletesen
az életével és szolgálatával. És igaz, hogy - felületesen figyelve - vannak egyes
versek, amik ellentmondásosnak tűnnek, de a Biblia Isten élő szava komplex
üzenettel, nem pedig egy polcon porosodásra írt szabálykönyv. A történelem
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folyamán rengeteg ember adta arra az életét, hogy a Biblia elrejtett kincseit
kutassa. Ez a könyv ennyire zseniálisan komplex, mégis bárki számára érthető.

7. hét: Egy szerető Isten hogy küldhet embereket a pokolra? (Jelenések 20:11-15) - A
teológiai nézeteidtől függően különbözőképpen beszélhetsz erről a kérdésről, de
a középpontban az a valóság kapjon hangsúlyt, hogy szabadon választhatunk az
Istennel és a nélküle töltött örök élet között. Fontos beszélni arról, hogy Isten
tökéletesen szeret és tökéletesen igazságos, és bármi is történik velünk, Istennek
ez a két szempontja fog szerepet játszani életünk végén az ítéletkor.

8. hét: Nem bizonyította már be a tudomány, hogy Isten nem létezik? - Erre az
alkalomra érdemes egy keresztyén tudóst meghívni (ha erre nincs lehetőség,
akkor az angol www.testoffaith.com oldalról lehet szemezgetni - angolul), és az így
elhangzó bizonyságtételek alapján fölfedezni, hogy a tudományos és teológiai
világnézet nem kizárja, hanem inkább kiegészíti egymást.

9. hét: Grill a Christian, azaz forrószéken egy keresztény - Szervezzünk egy
‘kérdezz-bármit’ alkalmat, ahol az ifivezető(k)től és esetleg más, mehívott
keresztyénektől lehet bármit kérdezni. Jó ötlet lehet erre a gyülekezet vezetői
közül meghívni olyanokat, akik - akár egy kis felkészülés után - nyitottak erre.

10. hét: Őszinte imakéréseink (Máté 7) - Jézus ígéretét alapul véve szervezzünk egy
hipotetikus imaalkalmat. Ha valóban létezne Isten, aki képes az imákra válaszolni,
azokkal kapcsolatban cselekedni, akkor az egyes csoporttagok mit tárnának Elé?
És ha készek rá, akkor együtt imádkozzatok minden egyes dologért.

http://www.testoffaith.com


Keresztyén hátterű ifiknek
Igen, ez a kategória is nagyon sokféle csoportot magába foglal. Ez a terv fiatalok egy
olyan csoportjának készült, akik valamilyen fajta hitbeli tudással vagy élménnyel
rendelkeznek, akik közül - feltehetően - egyesek felvillanyozódnak amolyan vezetőibb
szerepre, míg mások inkább csak szüleik hite alapján járnak az alkalmakra.

1. hét: Az én történetem - Kérd meg a csoport tagjait, hogy osszák meg az
élettörténetüket, és - ahol releváns - a hitükről is beszéljenek. Aki nem akar, annak
nem kell. És ha van kedvük hozzá, akkor kérdezni is lehet a többiektől. Fontos,
hogy valamelyik ifivezető legyen az első, hogy ne idegeskedjenek, meg hogy
legyen egy példa is előttük. Ha minden jól meg, ez több héten keresztül is mehet.

2. hét: Mi a keresztyénség üzenete? (Jn. 3) - Kérdezd meg a csoportot, hogy
szerintük mi a keresztyénség fő üzenete, majd a Szentírás alapján pótold ki a
hiányokat. A legfőbb pontok: Isten a szeretet; Jézus Isten Fia; a kereszt nyitja meg
az Isten és ember közti utat; lehetőségünk van Jézust követni.

3. hét: Időt tölteni Istennel - Hogyan fejlődhet az Istennel való kapcsolatunk? Ha időt
töltünk Vele. Ezen az alkalmon arról beszéljünk, hogy mik az Istenhez való
kapcsolódási lehetőségeink, főleg a magán időnkben, és hogy ezeket hogyan
tudjuk a napi ritmusunkba beépíteni.

4. hét: Boldogok (áldottak) a… 1. rész (Mt. 5-7.) - Jézus értékrendszerét nézzük meg a
hegyi beszéd tanítása alapján. Mit mondott, és ez hogyan hat a mi mai életünkre?
A 8. és 9. héten az imádságról lesz szó, azt a két szakaszt hagyjuk ki most.

5. hét: Boldogok (áldottak) a… 2. rész (Mt. 5-7.) - Az előző heti folytatjuk: Jézus hegyi
beszédben elmondott elveit nézzük tovább. E két alkalom végére a fiataloknak
egy körülbelüli képe lesz arról, hogy Jézus mit és miért mondott, és hogy ez
milyen hatással van a mi mai életünkre. A 8. és 9. héten az imádságról lesz szó, azt
a két szakaszt hagyjuk ki most.

6. hét: Hitünk megosztása 1. rész (Mt. 28.) - A nagy küldetést vesszük elő ezen a
héten: mi ez, és miért hív erre minket Jézus. Miért fontos a mellettünk élőket,



barátainkat elérni Isten üzenetével, és milyen gyakorlati módokon tehetjük meg
ezt?

7. hét: Hitünk megosztása 2. rész - Ezen a héten - az előző folytatásaként -
megbeszéljük a leggyakoribb akadályokat, amik a hitünk megosztásakor
jelentkeznek, majd pedig azt tárgyaljuk, hogy valószínűleg milyen ellenvetéseink
lehetnek barátaiknak a keresztyénség tanításával kapcsolatban. Ne arra
törekedjünk, hogy konkrét, megtanulható válaszaik legyenek, hanem hogy
felkészüljenek a beszélgetés tovább folytatására, amikor egy-egy nagy
ellenvetésbe ütköznek a nem keresztyén barátokkal való társalgáskor.

8. hét: Az ima ereje 1. rész (Mt. 6:5-15) - Hogyan tanított minket imádkozni Jézus?
Valószínűleg már az unalomig tudják az úri imádságot, ezért azt szedjük elemeire,
és azt nézzük meg, hogy mik Isten prioritásai az imádsággal kapcsolatban.

9. hét: Az ima ereje 2. rész (Mt. 7:7-12) - Jézus azt ígéri, hogy meghallgatja az
imáinkat: mennyire vesszük ezt komolyan? Ezen az alkalmon különböző, kreatív
imamódokat próbáljatok ki (pl. imasétás állomások segítségével), és tartsatok
együtt egy nagy, szívből jövő imaközösséget!

10. hét: A sorozat összefoglalása - Miről volt szó az elmúlt hetekben, és hogyan függ
össze egymással mindez? (Ne aggódd túl azt, ha egyből nem emlékeznek a
dolgokra, hagyj időt nekik!) Egy nyomtatott feladatlap vagy kivetített anyag
segítségével (vagy vizuális segítség nélkül akár) magyarázd el nekik, beszéljétek
meg együtt, hogy a barátaink, mellettünk érők elérése mennyire központi
fontosságú a csoport számára is, valamint hogy milyen fontos alaposan ismerni a
keresztyénség üzenetét, mielőtt arról másoknak beszélnénk. Arról is essen szó,
hogy az Isten iránt elkötelezett élet és a hűséges, kitartó imádság nemcsak az
Istennel való járásunkat tartja meg egészségben, hanem kulcsa annak is, hogy
barátainkat sikeresen Istenhez vezessük.


