
 

 

A „Személyes kapcsolat Istennel” füzet

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

A „Személyes kapcsolat Istennel” 
füzet korszakalkotó evangélizá-
ciós eszköz, amelyet a világ szá-
mos pontján használnak. Ezúttal 
az eszköz használatának három 
hatékony módjával fogunk meg-
ismerkedni. 

„Isten szeret téged, és csodálatos terve van az életeddel.” Ezt a mondatot világ-
szerte milliók olvasták, vagy hallották már. Feltehetőleg több ember kezdte az 
Evangéliummal való megismerkedést ezzel az egyszerű mondattal, mint bármi 
mással az egyház eddigi történetében. Ez a mondat a „Személyes kapcsolat Isten-
nel” füzet első pontjában szerepel. Ezt az eszközt Isten milliók esetében használta 
már arra, hogy közelebb kerüljenek Hozzá. 

Mivel ez a mai alkalom a „Személyes kapcsolat Istennel” füzet használatáról szól, 
érdemes néhány nyitó kérdéssel kezdeni. Kérd meg a tanítványodat, hogy próbál-
ja minél pontosabban fejből elmondani, vagy emlékezetből leírni a füzet tartal-
mát. Kérdezd meg tőle: „Ha egy dolgot megváltoztathatnál benne, mi lenne az?” 
(Mondj te is néhányat.) Az első pont megfogalmazásában fontos szempont volt 
az, hogy kiknek a számára íródott a füzet. Szerinted Bill Bright miért tette bele az 
első pontot? (A füzet keletkezésének idején a többi hasonló tartlamú brossúra 
azzal a rossz hírrel kezdődött, hogy megyünk a pokolba.) 

 

Manapság különböző emberek eltérő módon tartják hatékonynak a „Személyes 
kapcsolat Istennel” füzetet. Vannak, akiknek nagyon tetszik, mert segít egyszerű-
en és világosan bemutatni bonyolult igazságokat. Vagy egyszerűen azért szeretik, 
mert valamikor nekik is ezt a füzetet olvasta fel valaki. 

Vannak, akiknek pedig nagyon nem tetszik, mert konzervnek tartják. Bármelyik 
oldal áll is közelebb a tanítványodhoz, mindenképpen tudsz neki segíteni. Min-
denkinek a hasznára válik, ha megfelelően értik, hogy lehet jól használni a „Sze-
mélyes kapcsolat Istennel” füzet – és hogy nem jó használni. 

Helyzet, helyzet, helyzet 

Vajon az Evangélium egységes, azonos bemutatása minden helyzetben működik? 
Persze, hogy nem! Ne hülyéskedj már! Nem akarok bántó hangot megütni, de 
elég nevetséges volna ez a feltételezés. Az evangélium nem változik, de egy-egy 
adott alkalommal változhat, hogy mit kell jobban hangsúlyozni, milyen mély lesz a 
beszélgetés, milyen ellenvetésre válaszolunk, és milyen szinten, milyen hasonla-
tokat használunk, stb. Egyebek között például a beszélgető partnerek közötti kap-
csolat, a beszélgetés hossza, a nem keresztény háttere, a keresztény felkészültsé-
ge, mindkettőjük érettsége is befolyásolja a fentieket.  Mondhatjuk tehát, hogy 
egy olyan előregyártott eszköz, mint a „Személyes kapcsolat Istennel” füzet, nem 
is képvisel valódi értéket? Persze, hogy nem! 

Annak ellenére, hogy természetesen minden egyes beszélgetésünk az Evangéli-
umról más lesz és egyedi, rendkívüli segítséget jelent, ha birtokunkban van az 
Evangélium lényegének kristálytiszta összefoglalása, amit meg is tanultunk hasz-
nálni. Az eszköz birtokában nyugodtan „testre szabhatod” a beszélgetést attól 
függően, hogy ki a beszélgető partnered. Nélküle viszont könnyen összefüggéste-
len, szétfolyó magyarázgatásba fullad a beszélgetés, és nem lesz világos a mon-
danivalód. 
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További lépések 

Íme, a mai téma gyakorlati al-
kalmazása: 

Gondolj egy építészre. Legyen a neve mondjuk Lajos. Lajos azért járt iskolába, 
hogy megtanulja, hogy kell házat tervezni. Mindent tud az ideális szobaméretek-
ről, az építészeti előírásokról, a tér, a fény és a különböző szerkezeti elemek meg-
felelő felhasználásáról. 

1. Miután a tanítványod né-
hányszor már látta, amint 
különböző módszerekkel 
használod a „Személyes 
kapcsolat Istennel” füzetet, 
kérd meg, hogy most hasz-
nálja ő. Ez valószínűleg ko-
moly hitlépést fog jelenteni 
a számára, tehát légy bízta-
tó. A Személyes kapcsolat Is-
tennel forgatókönyv, és Sze-
mélyes kapcsolat Istennel 
táblázat című .pdf fájlok se-
gítenek tanítványod felkészí-
tésében. Mindkettőt megta-
lálod a mellékelt CD-n.. 

2. Kérd meg a tanítványodat, 
hogy tanulja meg fejből a 
„Személyes kapcsolat Isten-
nel” füzetet. Az is megfelel, 
ha 4 héten keresztül minden 
héten egy-egy pontot tanul 
meg. (Matek zseni vagyok.)  

3. Végül, segíts nekik kitalálni 
néhány mondatot, amelye-
ket olyankor fognak hasz-
nálni, amikor oda akarnak 
adni egy füzetet akár egy ba-
rátjuknak, vagy valakinek, 
akivel megismerkednek. Bíz-
tasd őket, hogy adjanak oda 
egy füzetet valakinek a kö-
vetkező találkozásotok előtt. 

 

Én viszont semmit nem tudok az építészetről, tehát ez a felsorolás is valószínűleg 
elég gyönge lábakon áll. 

Mindegy, a lényeg annyi, hogy Lajos képzett a lakástervezés terén. Mivel megta-
nulta, milyen egy jó ház, ezt a tudást alkalmazza a különféle felkérések teljesíté-
sekor, amikor egymástól eltérő házakat tervez. 

De mi van, ha Lajos amolyan szabad lélek? Ha így gondolkodott volna: „Minden 
ház, amit majd tervezek, más és más lesz. Az egyiket meredek telekre kell majd 
építeni, a másik alá lesz pincézve, a harmadikban sok lesz a hálószoba.  Mivel 
mindegyik más lesz, nincs értelme megtanulni, milyen a jó ház. Menet közben 
majd kitalálom.” Ezzel a hozzáállással viszont enyhén szólva kétséges minőségűek 
lesznek a házai. Pocsék építész lesz.  Egyértelmű, hogy szükség van képzésre az 
alapok elsajátításához, hogy később, a különböző helyzetekben legyen honnan 
meríteni. 

Ami az Evangélium lényegének megragadását illeti, nem hiszem, hogy létezik jobb 
a „Személyes kapcsolat Istennel” füzetnél. Ha valaki hatékonyan akar 
evangélizálni, és ehhez megfelelő készségre van szüksége, a „Személyes kapcsolat 
Istennel” füzet a megoldás a számára. 

Háromféle módon használható. Javaslom, hogy mindegyiket gyakorold a tanítvá-
nyoddal. 

Olvasd el a füzetet valakivel. 

Amint az a címből is kiderül, ez az a módszer, amikor a füzetet elolvasod valakivel. 
Ez a hagyományos Timóteusos eljárás.  Amikor lelki dolgokról beszélgetsz valaki-
vel, mondd meg neki, hogy kíváncsi vagy a véleményükre egy füzettel kapcsolat-
ban, ami vázlatos formában mutatja be az Evangéliumot, és kérdezd meg, hogy 
szívesen végigolvasnák-e veled. Ha beleegyezik, nagyon jó. Vedd elő, és olvasd el 
neki. A mellékelt CD-n is megtalálod a „Személyes kapcsolat Istennel” füzet „for-
gatókönyvét”, amely részletesen leírja, mi mindent mondhatsz, olvashatsz és 
mondhatsz még, miközben végigolvasod valakivel a „Személyes kapcsolat Isten-
nel” füzetet. Nézd meg, sok hasznos dolog van benne. Arra azért figyelj oda, hogy 
ne úgy hangozz, mint aki forgatókönyvet olvas fel. A CD-n található segédanyag 
segít kiemelni, világosabban látni és továbbadni az Evangélium lényegét. 

Mondd el fejből.  

Elég gyakran találkozom olyan diákokkal, akiknek nagyon nem szimpatikus az a 
gondolat, hogy egy kis füzetet olvassanak el valakivel. Szerintük egy füzettel bi-
zonyságot tenni konzerv ízű, és nem hiteles dolog. Miért is gondolják ezt? Mert 
néha tényleg az. A mi kultúránkban minden nyomtatott dolognak előregyártott 
íze van. Az embereket jobban érdekli az, ami eredeti, hiteles és személyes, mint a 
„hivatalos” tálalás. És furcsa is, ha felolvasást tartunk nekik, amikor már ők is évek 
óta tudnak olvasni. 

Mit tegyünk tehát? Térjünk vissza a spontán gondolatfolyamokhoz? Dehogy! Osz-
szuk meg velük az Evangélium lényegét úgy, ahogy a füzetben van – csak éppen a 
füzet nélkül. Más szóval: tanuljuk meg kívülről. Ha te is, és a tanítványod is szóról 
szóra a fejetekben hordoznátok a füzet tartalmát, nagyszerű kincset tartanátok 
raktáron! Úgy értem, szóról szóra. 
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Mellékutak 

Személyes kapcsolat Istennel 
forgatókönyv.pdf 

Tanuljátok meg az egyes pontokat, a hozzájuk tartozó igeverseket, és a magyará-
zó mondatokat is. Az oldalszámokon kívül tanuljatok meg minden mást. Jó lenne, 
ha az ábrákat is le tudnátok rajzolni fejből egy darab papírra. Ha ezek után alkal-
mad nyílik rá, bármikor használhatod ezt a világos összefoglalót, ami a fejedben 
lesz, és mégis beszélgető stílusban tudod megosztani a hitedet; úgy, ahogy ter-
mészetesebb a számodra; és mégis a sínen tudsz majd maradni. Némi gyakorlatra 
kell szert tenned ahhoz, hogy jól menjen. Kezdd fegyelmezett memorizálással. 

Személyes kapcsolat Istennel táb-
lázat.pdf 

A mellékelt CD-n. 

 Add oda a füzetet.  

Ez a „Személyes kapcsolat Istennel” füzet használatának legegyszerűbb módja.  
Egy bevezető mondat kíséretében adj át egy füzetet valakinek. Dr. Bright, a 
Timóteus Társaság (Campus Crusade) alapítója, és a „Személyes kapcsolat Isten-
nel” füzet szerzője gyakran tette ezt, amikor különböző országokba utazott. Miu-
tán például megismerkedett a repülőn a mellette ülő utassal, azt mondta: „Amiről 
ez a füzet szól, az megváltoztatta az életemet.” Ha érdekli, szívesen beszélgetnék 
róla. Szeretne egy példányt, hogy el tudja olvasni? És, ha az illető el akarja olvasni 
a füzetet, és még szívesen beszélget is, beszélget vele. Ha nem, az sem baj. 

Érdemes a füzet mindhárom használati módjáról beszélgetned a tanítványoddal.  
De az a legjobb, ha meg is mutatod neki, ahogy csinálod – sokkal eredményesebb, 
mintha csak magyaráznál. Jó, ha hetenként, de legalább kéthetenként elmentek 
együtt valahova, hogy emberekkel beszéljetek Krisztusról.  Beszélgessetek bárki-
vel, akivel összefuttok, a barátaitokkal, a barátaitok barátaival, a kollégista társak-
kal, vagy aki eszetekbe jut. Használjátok a „Személyes kapcsolat Istennel” füzetet, 
mondjátok el fejből a tartalmát, mondjátok el a személyes bizonyságtételeteket 
is. Ha a tanítványod kész rá, mindenképp hagyd, hogy ő beszéljen. Természetesen 
nem kell mind a három módszert egyetlen hét leforgása alatt alkalmazni! Az 
egész év a rendelkezésedre áll, hogy segíts a tanítványodnak továbbadni a hitét. 
Annyi idő alatt próbáljátok ki a leírt módszereket, amennyi időre szerinted szük-
ségetek van. 
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