Szemléltető példák az evangéliumhoz
Beszélgetés útközben

E heti kirándulás

„A történet az emberi szív anyanyelve.” - mondja John Eldridge. A történetek arra
is nagyon jók, hogy érthetőbbé tegyék az Evangéliumot. Amikor az egyetemen,
vagy a kollégiumban megosztjuk valakivel az Evangéliumot, remekül tudunk történeteket és példákat használni. Biztosan te is így vagy ezzel.

Ez az alkalom arra készít fel, hogy
a tanítványodnak segítséget tudj
majd nyújtani jó példák keresésében, amelyeket különbözőbb
helyzetekben használni tud, amikor elmondja valakinek az Evangéliumot.

De ha egy hónapon keresztül mindenhova követnél a Penn State egyetemen, észrevennéd, hogy valójában csak egy maroknyi, jól kiválasztott történetet használok
újra, meg újra. A fejemben van egy dosszié, tele mini beszédekkel, és beszélgetés
közben ezekből húzok elő egyet-egyet, ami éppen oda illik. Ha valami tapló azt
találja bizonygatni, hogy nincs olyan, hogy valami morálisan rossz, megkérdezem,
hogy akkor rendben van-e, ha valaki egy újszülött szemén nyomja el a cigarettáját. Ezt azért általában mindenki gonoszságnak tartja. Aztán beszélgethetünk Jézus szeretetéről.
Jól fel vagyok fegyverkezve, amikor odamegyek az emberekhez, mert megtanultam jónéhány egyszerű szemléltető példát, amelyek segítségével jobban meg tudom értetni velük, hogy mi a helyettes áldozat, mit jelent Krisztus Istensége, miért van szükségünk megváltóra, és mit jelent, hogy a gonosz is jelen van a világban.
A mellékelt CD-n a szemléltető példáimat is megtalálod. Nyomtasd ki és olvasd el
őket. Gondolom, néhányat már hallottál belőlük itt-ott.
Lehet, hogy ismersz még olyan példákat, történeteket, amik szintén jó illusztrációként szolgálnak, de nincsenek meg a gyűjteményünkben. Ha van ilyen a tarsolyodban, örülnénk, ha rászánnál egy percet, és emailen elküldenéd nekünk a vázlatát: illusztracio@fek.hu. Példádat, történetedet lehet, hogy viszontláthatod
majd az Iránytű következő kiadásában.
Addig is, tanítsd meg a tanítványodat használni az általunk javasolt illusztrációkat.
Legalább két fontos készséget kell beléplántálnod. Először is: jól kell ismernie a
történeteket. Jó lenne, ha bármilyen helyzetben fejből el tudná mesélni őket.
Szeretem arra tanítani a fiaimat, hogy tegyék sajátjukká az Evangéliumot. Ez azt
jelenti, hogy tanulják meg a példákat, és egy egyszerű vázlatot („Személyes kapcsolat Istennel” füzet) olyan szinten, hogy egy égő házban is képesek legyenek
elmondani.
Lányokkal talán nem működne olyan jól, de megkérem a fiaimat, hogy kezdjék el
felmondani az ABC-t. Miután elkezdték, elkezdem ütni őket. És nem hagyom abba. Annak ellenére, hogy ilyen erőszakos módon vonom el a figyelmüket, képesek
továbbmondani az ABC-t. Ez pedig azért lehetséges, mert az ABC már olyan mélyen az agyukba vésődött, hogy gondolkodás nélkül el tudják mondani. Az ABC a
sajátjukká vált. (Ugye, milyen okosak?) Azt szeretném, ha az Evangéliummal is
meg tudnák tenni ugyanezt. Ha igazán a sajátjukká teszik, akkor a teljes társalgási
energiájukkal azon tudnak majd gondolkozni, hogy az adott személyhez hogy hozzák közel az Evangélium tartalmát.
Ha viszont beszélgetés közben lázasan azon pörög az agyuk, hogy „Khm, második
pont: Az ember... ööö... Vagyis... Pillanat. Ööö... csudába. Ez az, ahol áthidalja a
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szakadékot?”, akkor nem sok lehetőségük lesz azon gondolkozni, hogy az Evangélium tartalmát hogy hozzák közel ahhoz az adott személyhez, akivel éppen beszélgetnek. Gyakorolj a tanítványoddal. Segíts, hogy jól megtanulja az Evangéliumot, és a szemléltető példákat is.
A következő dolog, amit meg kell tanulnia: hogy illesztjük a történetet a beszélgetésbe. Ez inkább művészet, mint tudomány, és a legjobban akkor fogja megtanulni, ha nézheti, ahogy te csinálod. Azzal segítesz neki a legtöbbet, ha újra, meg újra
láthatja, ahogy megosztod a hitedet másokkal. Ha valaki nagyon jó kérdést tesz
föl, és a tanítványod láthatja, ahogy válaszolsz: világos magyarázattal, odaillő példával; akkor rá fog jönni, hogy ő is képes megtenni ugyanezt. De ehhez látnia kell,
ahogy te beszélgetsz a hitedről. Tehát vidd magaddal! Keressetek meg együtt
már megismert embereket! Menjetek együtt „randomozni”! Modellezd az
evangélizálást a tanítványodnak! Amikor valaki kérdést tesz föl, az egyik legegyszerűbb dolog történettel, vagy szemléltető példával válaszolni. Ha valaki megkérdezi, miből gondolom, hogy Jézus nemcsak ember, hanem Isten, válaszul elmagyarázom neki C. S. Lewis trilemmáját (úr, csaló, vagy bolond).
Pogány Józsi: Az előbb azt mondtad, hogy szerinted Jézus Isten. Nem
akarlak megsérteni, de elég naiv dolog ilyet állítani. Elismerem, hogy
nagy tanító volt, de azt mondani, hogy Isten... kissé túlzó állítás.
Fényes Tekintetű Evangélizátor: Egyetértek veled. Tényleg képtelenség.
De mégis azt gondolom, hogy igaz. Hadd magyarázzam meg. Jézus több
olyan dolgot is mondott, amiből kiderül, hogy önmagát Istennek tartotta. Ez még nem jelenti azt, hogy Isten, de korlátozza a választási lehetőségeinket a tekintetben, hogy akkor ki is.
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További lépések
Menj végig a CD-n található
szemléltető példákon (vagy a saját példáidon, amiket használni
szoktál), és válassz ki egyet erre a
hétre, amit megtanítasz a tanítványodnak, azzal a koncepcióval
együtt, hogy legyen a fejünkben
egy dosszié, tele mini beszédekkel. Valószínűleg túl sok lenne
egy hét leforgása alatt féltucat
szemléltető példát megtanítani,
tehát szánj erre egy kicsit hoszszabb időt. A való élet adta szemléltető lehetőségeket se felejtsd
el megragadni a beszélgetések
során.
Miután megmutattad a tanítványodnak, milyen az, amikor
használod a szemléltető példákat, keress lehetőségeket, amikor
ő is megpróbálhatja használni
őket.

PJ: Hogy érted?
FTE: Hát, gondolj bele. Bármilyen állítás megítélésekor két választásunk
van. Vagy igaz, vagy nem igaz. Tehát, amikor Jézus Istennek mondta magát . . (a teljes érvelést megtalálod a mellékelt CD-n, „Úr, hazug, vagy bolond” cím alatt.)
Vagy te magad is tehetsz fel kérdéseket a beszélgetés során. Ha fölteszel egy sor
kérdést, és kiderül, hogy beszélgető partnered keveset tud a témáról, esetleg
jobban oda fog figyelni arra, amit mondasz.
Igaz Timóteusos Lány: Tudod, miért halt meg Jézus?
Gonosz Gizi: Hát, gondolom, hogy megmutassa, hogy szeret minket.
ITL: Igen, szerintem is szeret, és azt akarta, hogy tudjuk, de ha belegondolsz, elég fura módja ez a szeretetkifejezésnek.

Mellékutak
Elég sok szemléltető példa található az Add tovább a hitedet cím
alatti További források mappában. Mindegyik .pdf formátumban van. Némelyikhez mp3 hanganyag is tartozik.

GG: Hogy érted?
ITL: Mondjuk meg akarod mutatni a barátodnak, mennyire szereted. Azt
mondod neki: ’Szeretlek! És azt akarom, hogy tudd, mennyire szeretlek.’
Aztán előveszel egy pisztolyt, a szádba veszed, és meghúzod a ravaszt,
mit fog akkor gondolni a barátod? (a teljes érvelést megtalálod a mellékelt CD-n, „Hogy fejezi ki a szeretetet a halál” cím alatt.)
Ezt nehéz elméletben megtanulni, de könnyű belejönni, ha a tanítványod láthatja,
hogy csinálod. Ha neked is nehezen megy, kérd meg a tanítványozódat, hogy vigyen magával,és mutassa meg. Aztán csináld meg te is a saját tanítványoddal!
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