
 

 

Hogyan térjünk rá az evangéliumra?

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

A mai alkalom után abban fogsz 
tudni segíteni a tanítványodnak, 
hogy hogyan vezesse a beszélge-
tést természetes és kellemes 
módon a lelki dolgok irányába, és 
végül az Evangéliumhoz.  

Sok ember beszélne szívesen Jézusról, de nehezükre esik elkezdeni egy ilyen cél-
zott beszélgetést.  Hogy vessük fel a témát? Az ügyetlen átvezetések erőltetett-
nek hatnak, és feszültté teszik a légkört.  Ez lehet a legfőbb oka annak, ha a tanít-
ványod esetleg nem szívesen beszél a hitéről. De ha elég hangosan rákiabálsz, és 
még nevetségessé is teszed, el tudod érni, hogy beálljon a sorba, és megcsinálja, 
amit mondasz neki! Sajnos nem hangsúlyozzák eléggé a kényszerítő eszközök jó-
tékony hatását a tanítványi kapcsolatban! 

 
Komolyra fordítva a szót: sose tegyél ilyet! Aki így viselkedik, az egyszerűen bun-
kó, a mozgalma pedig szekta. Jobb ötletem van. Mi lenne, ha a kapcsolatok háló-
zatát egy egyszerű játék segítségével mutatnád be a tanítványodnak, amelynek a 
neve „Kevin Bacon hat lépéssel”, utána pedig segítenél neki átgondolni az élete 
legfontosabb kapcsolódási pontjait? Igen, ez sokkal jobban hangzik. 

A fent említett játék arra épül, hogy minden ember meglepően kevés közbenső 
kapcsolaton keresztül összeköthető minden más emberrel. 

A játék úgy működik, hogy megpróbálunk kapcsolódási pontot találni (olyan fil-
mek segítségével, amelyekben mindketten játszottak) bármely más színész, és 
hősünk, Kevin Bacon között. Kezdjük például O. J. Simpsonnal, aki Priscilla 
Presleyvel együtt szerepelt a Csupasz pisztolyban. Priscilla viszont a Ford Fairlane 
kalandjaiban Gilbert Gottfrieddel szerepelt, aki pedig Paul Reissel is együtt ját-
szott a Beverly Hills-i zsaru 2.-ben.  Végül pedig: Reiser szerepelt Az étkezde c. 
filmben, és, na kivel? Hát persze: Kevin Baconnal. Ha egy színésztől maximum hat 
összeköttetésen keresztül eljutsz Kevin Baconhoz, nyertél. 

A tapasztalt játékosok azonban már tudják, hogy nem a Kevin Baconhoz való hat 
lépcsős eljutás az igazi cél, hanem egy csomó más emberhez kell öt lépcsővel el-
jutni. Például Tom Hankshez, vagy Gary Siness-hez, akik az Apollo 13-ban játszot-
tak Kevin Baconnal, Julia Robertshez, vagy Keifer Sutherlandshez (Flatliners), vagy 
Meryl Streephez (Veszélyes vizeken). És így tovább.  Így sokkal szélesebb kört 
tudsz megcélozni. Ha öt lépcsőben megvan bármelyikük: Hanks, Roberts, vagy 
Streep (vagy Nev Campbell, John Lithgo, Elizabeth Shue), márcsak egyetlen lépést 
kell tenned az eredeti célodig. 
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További lépések 

Miután játszottátok a játékot, 
gyakorlati alkalmazásképpen se-
gíts tanítványodnak végiggon-
dolni, hogy milyen beszélgető 
témákat talál a saját életében, 
amelyekről természetes módon 
az Evangéliumról is el lehet kez-
deni beszélgetni. Keressetek neki 
5, vagy 6 témát, amelyek maguk-
tól is felmerülnek egy beszélge-
tés alatt, vagy ahova könnyű el-
jutni, és melyből kiindulva már 
nem nehéz a lelki témákra áttér-
ni. Bíztasd a tanítványodat, hogy 
a héten keresse a lehetőséget 
arra, hogy Krisztusról beszélges-
sen a tanult stratégia segítségé-
vel! 

Ezzel a játékkal, és ezzel a stratégiával megmutathatod a tanítványodnak, hogy 
tudnak felkészülni arra, hogy a beszélgetést az Evangéliumra tereljék. A stratégia 
lényege, hogy nem magára az Evangéliumra kell rátérni, hanem valamelyikre a 
féltucat, vagy több előre kiválasztott téma közül, ahonnan már csak egy lépés az 
Evangélium. Ezek közül az átvezető témák közül több lehet a saját életeddel kap-
csolatos, ami hídként szolgál ahhoz, hogy az Evangéliumról beszélgessetek. Vagy 
olyan emberi szükséglet is lehet, amiről tudod, hogy csak Jézus tudja kielégíteni. 

Például, mivel én a Timóteus Társaság munkatársa vagyok, ha valaki megkérdezi, 
hogy mivel foglalkozom, máris könnyű természetes módon rátérni az Evangélium-
ra. És elég gyakran megkérdezik, mivel foglalkozom. Könnyű azt mondanom, hogy 
egyetemistákkal foglalkozom: segítek nekik megérteni, hogy Isten szereti őket, és 
személyes kapcsolatot akar velük. Innentől már helyben is vagyunk. De ugyanez a 
helyzet, ha az utazás kerül szóba. Többször voltam ugyanis missziós úton Kelet- és 
Középázsiában, amelyek ugye nem tipikus nyaralóhelyek. Tehát, ha megkérdezik, 
merre jártam, és elmondom, azt is meg fogják kérdezni, hogy mi a csudát keres-
tem ott. Ha pedig megkérdezik, elmondom. 

 

 

 

Mellékutak 

Nagyszerű, az Evangéliumhoz 
vezető témákat lehet találni az 
alábbi kiadványokban:  

Milyen átvezető témák működnének jól a számodra? És a tanítványodnak? Miu-
tán egyszer-kétszer eljátszottátok a hatlépcsős játékot, magyarázd el neki az elv 
lényegét, és hogy hasonló stratégiával hogy tereljük a beszélgetést természetes 
módon az Evangéliumra. Segíts neki ezután végiggondolni, hogy számára milyen 
átvezető témák volnának megfelelőek, amelyek már csak egy lépésre vannak az 
Evangéliumtól. Ha az alkalom végére sikerül találni 6-8 témát, és tudja, hogy 
ezekről hogy tud az Evangéliumra térni, elértétek a célt: nagyszerű segédeszköze 
lesz arra, hogy elérjen másokat Krisztus szeretetével. 

Becoming a Contagious Christian 
(Légy ragályos keresztény) Bill 
Hybels. Zondervan. 

Lásd még: Evangelism Outside 
the Box (Kreatív evangelizáció) 
Rick Richardson. IV Press. 

Angolul megrendelhető: 
christianbook.com 
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