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A Keresztkérdések sorozatot 2001. május 21-én indították el az All Soul's Church-ben 
(London). Ez egy új, Rico Tice által kigondolt, 10 héten át tartó evangelizációs sorozat.  

Az Alfakurzusnak nagyszerő „kapcsolati módszertana” van. A Kereszt-kérdések sorozat 
azonban két dologban különbözik az Alfakurzustól. Az elsı, hogy Márk evangéliumát 
kívánja tanítani. A másik, hogy Isten kegyelmének csodáját kívánja megmutatni bőnös 
voltunk és Isten igazságosságának a fényében.  

Az Alfakurzusok négy hetes tanfolyamokként indultak el 1977-ben Charles Marnham 
vezetésével, frissen megtért keresztények számára. A kurzus késıbb tíz hetesre 
hosszabbodott, és bevezette a Szentlélek hétvégét. Ez egy 15 leckés gyakorlati bevezetı 
a keresztény hitbe, fıleg olyan embereket célozva, akik nem járnak templomba, tehát 
kifejezetten vonzó a nem vallásosok számára.  

Az Alfakurzus népszerő, és sok keresztény vezetı ajánlotta, mint a legkellemesebb, 
legrokonszenvesebb módot a keresztény hit alapjainak továbbadására, mivel a 
kapcsolatokra nagy hangsúlyt fektet, azonban kritizálták is azt bizonyos területeken való 
„erıtlensége” miatt. Az Alfakurzus ezen pozitív vonását méltán elismerve a Kereszt-
kérdések sorozat átvette, hogy baráti vagy csoportos beszélgetéseket alakít ki; azért, 
hogy az evangéliumot hozzáférhetıvé tegye. 

Megpróbáljuk megválaszolni a kérdést, hogy mi az „üzenete” az Alfakurzusoknak és a 
Kereszt-kérdéseknek úgy, hogy megvizsgálunk a négy fı tant: Isten jellemvonásait, a 
bőn természetét, Krisztus keresztjét és a Szentlélek munkáját. 

ISTEN JELLEMVONÁSAI 

Bár az Alfakurzus beszél Isten igazságosságáról és más jellemvonásairól, ám a kurzus 
egyik fı alapelve, hogy Isten szeretet és ezt hangsúlyozza, mint Isten fı jellemzıjét. E 
mellett hiba úgy tanítani Isten szentségérıl, hogy nem mondjuk el, hogy Isten a 
teremtınk.  

Ehhez képest a Kereszt-kérdések már a sorozat legelején be akarja mutatni, hogy Isten a 
mi teremtınk és egyedülálló módon fedte fel magát Jézus Krisztusban, és hogy: Isten 
szent, ragyogóan tiszta és győlöli a gonoszt, gonoszságot. 

Úgy tőnik, az Alfakurzus Isten egy tulajdonságát mutatja be, a szeretetet, a Kereszt-
kérdések sorozat azonban Isten mindkét jellemvonását, hogy szeret és szent, átadni 
látszik. 

A BŐN TERMÉSZETE 

Az Alfakurzus anyaga inkább a bőn következményeire koncentrál, s nem arra, hogy mi is 
a bőn valójában. Úgy mutatja be a bőnt, mint „zavart az életünkben”, „a szemét, ami 
összezavarja az életünket és világunkat” és mint a „lélek szennyezıdését”. A bőn 
gyökere az, hogy Istennel megszakadt a kapcsolatunk, miközben a bőn 
következményeivel kapcsolatban olyan kifejezéseket használnak, mint szennyezıdés, 
büntetés és a bőntıl való elválás.  

A Kereszt-kérdések sorozat azonban következetesebben tanít a bőnrıl; nem tudtuk 
szeretni Istent, ahogyan kellett volna, s megfosztottuk İt jogos hatalmától. Azt 



hangsúlyozza, hogy sokkal bőnösebbek vagyunk, mint valaha gondolnánk; megvilágítja 
teljes romlottságunk szörnyőségét, és hogy kétségbeesetten szükségünk van a 
szabadításra. Nyomatékosan Jézus szabadító küldetésére mutat, az utolsó ítéletre, és 
Isten kegyelmének csodájára.  

KRISZTUS KERESZTJE 

Krisztus megváltó munkájának elmagyarázásakor a Kereszt-kérdések sorozat Márk 
keresztre feszítést leíró beszámolójára támaszkodik, hogy világosan elmagyarázza a 
helyettes büntetést – Isten dühös a bőn miatt, Jézust helyettünk hagyja el, s így minket 
el tud fogadni. Ennek a tanításnak van egy gyenge pontja, mégpedig az, hogy azt a 
benyomást keltheti, hogy Jézus egy ártatlan harmadik fél volt, akinek Isten büntetését 
hordoznia kellett, pedig a Biblia ragaszkodik ahhoz, hogy a jóvátételt Isten végezte el, 
aki önmagát békítette ki úgy, hogy helyettünk İ maga szenvedte el a büntetést. 

Összeköti Isten kegyelmét Isten kereszten befejezett munkájával, így elmagyarázza, 
hogy a bocsánat egy ingyenes ajándék, amit megkaphatunk és nem valami, amit ki lehet 
érdemelni. Nyilvánvaló, hogy a Kereszt-kérdések sorozat egyik legnagyobb ereje, hogy 
hangsúlyozza, a keresztény élete gyökere mindig az evangéliumban van. 

Az Alfakurzus másrészrıl kiemeli, hogy Jézus halála megszabadított, helyreállította a 
kapcsolatot, jóvátételt szerzett és megbékélést, de nem említi a helyettes áldozat tanát, 
ennél fogva nem nagyon világos, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Igazából 
keveset beszél a keresztrıl, hanem inkább a keresztény életre fókuszál. 

A SZENTLÉLEK 

Az Alfakurzusokon sok tanítás hangzik el a Szentlélekrıl; egy standard karizmatikus 
vonalat követ a legtöbb kérdésben a Szentlélek személyével és munkájával kapcsolatban, 
és nem jelenti ki a tényt, hogy minden keresztényben benne lakik a Szentlélek, de nem 
mindenki van betelve Szentlélekkel. Így néha úgy tőnik, az Alfakurzus meghatározó 
momentuma nem a bőnbánat és a megfeszített Jézusban való hit, hanem a Szentlélek 
befogadása. Az esetek nagyobb részében az Alfakurzus úgy tőnik, arra hívja el az 
embereket, hogy megtapasztalják Isten szeretetét és a Szentlélek erejét. 

A Kereszt-kérdések sorozat felismerte annak a jelentıségét, hogy a résztvevık egy 
hétvégét vagy egy napot megszokott környezetükbıl kiszakadva együtt töltsenek, de a 
hétvége/nap tartalma, illetve az azzal kapcsolatos várakozások nagyban különböznek az 
Alfakurzusétól. A hangsúly a gyülekezeti családon van, a Szentlelken, az imádkozáson és 
a Biblián. Pontos tanítás van a Szentlélek személyérıl és munkájáról: 
nélkülözhetetlenségérıl abban, hogy másokat Krisztushoz vezessünk; minden hívıben 
való jelenlétérıl; arról, hogy ı magyarázza meg, világítja meg az Írásokat; a hívıknek 
adott ajándékairól és hogy általa tudjuk a keresztény életet megharcolni.  

A Kereszt-kérdések elkötelezetten tanítja Márk evangéliumát, ezért zökkenımentesen 
meg tudja teremteni az átmenetet az evangelizálástól a tanítványsághoz, ahogyan a 
Márk evangéliumának két kulcskérdését követi: Kicsoda Jézus? (1-8. fejezet) és mit 
jelent Jézust követni? (9-16. fejezet).  

Összefoglalva, a Keresztkérdések sorozat hően és lényegbevágóan mutatja be az apostoli 
evangéliumot teljes nagyszerőségében és fenségével. Ezért jobb választás a Bibliában 
hívı protestánsok számára. Használja Isten ezt az eszközt, hogy sokakat elvezessen 
Isten megszabadító ismeretére. 
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