
 

 

Mondd el a saját történetedet 

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

Kultúránkra nagy hatással vannak 
a történetek. 

Mindannyian szeretünk jó történeteket hallgatni. Az idők során történetekkel szó-
rakoztatták, igazították ki, és tanították egymást az emberek. Bárdok és trubadú-
rok szórakoztatták az összeverődött népeket utazásaik során. Jézus is jól ismerte 
a történetmondás erejét, gondoljunk csak példázataira; az egyszerű igazságokat 
történeteken keresztül érttette meg az emberekkel. 

Mindenkinek van legalább egy 
története: a saját élettörténete. 
A mai alkalom célja, hogy segíts 
tanítványodnak megérteni: 

• A történetek erejét. 

• Hogy lehet az ő saját lelki 
utazása olyan történet, amit 
az emberek hallani akarnak. 

• Hogy válhat a története 
olyan eszközzé, amellyel 
Krisztushoz közelebb vonhat 
másokat, miközben dicsősé-
get szerez Neki. 

 

Minden alkalommal, amikor elmeséljük a történetünket, a bizonyságtételünket, 
Istent tiszteljük meg vele, Neki szerzünk dicsőséget. És Istennek tetszik ez. Miért? 
Azért, mert a történetünk annak a története, hogy Isten hogyan szabadított, ho-
gyan mentett meg bennünket. Ilyenkor egy szemtanú mesél arról, ahogy Isten 
megváltoztatott egy életet. Történeted arról szól, ahogy Isten az elveszett lélek 
után ment, aki a pokol felé tartott, és megmentett, kiragadott a halálos ellenség 
szorításából, hogy örökkévaló országában helyezzen téged biztonságba. Ilyen tör-
ténetekből készítenek mozifilmeket. Isten jellemére világítasz rá, amikor a saját 
történeteddel újra meséled az Ő megváltó munkáját. Éppen ez az, amit „Isten di-
csőítésének” nevezünk... Neki adunk hitelt a történtekért, az Ő jellemére világí-
tunk, az Ő munkáját ismerjük el. 

És mivel ez a történet a sajátunk, rólunk szól, nem nehéz elmesélni. Ott voltunk, 
amikor történt, és most is benne élünk. Azért persze bele tudunk gabalyodni, ösz-
sze tudunk zavarodni, eltérhetünk a tárgytól valami fölösleges mellékvágányra, és 
untathatjuk, bosszanthatjuk a hallgatóságunkat. Isten dicsőségére, és „hallgató-
ság-barát” módon szeretnénk a történetünket elmondani. Ezért válik hasznunkra 
egy kis tervezés és gyakorlás. Segíts a tanítványodnak elkészíteni a történetét. 
Segíts megragadnia, mi is az ő története, és ha megtanulja azt jól el is mondani, 
újabb nagyszerű evangélizációs eszköz lesz a birtokában. 

Készülj fel, hogy elmondhasd a saját történetedet 

Építsd fel a történetedet úgy, hogy legyen áttekinthető váza: legyen bevezetés; 
mesélj a Krisztus megismerése előtti életedről; azután mondd el, hogy ismerted 
meg Krisztust; milyen lett az életed Krisztus megismerése után; végül legyen befe-
jezése is a történetednek. Bíztasd a tanítványodat, hogy mondja el a történetét 
világosan és tömören úgy, hogy mind az öt rész beleférjen 3-5 percbe. Még a be-
szédesebbek is képesek erre. Állítsuk össze együtt a történetet, részről részre ha-
ladva! 

A Bevezető. Válaszd ki a fő motívumot Mi volt az a dolog, ami körül az életed leg-
inkább forgott akkoriban, és amit Isten felhasznált arra, hogy meg akard ismerni 
Őt? Próbáld olyan szóképpel illusztrálni a fő motívumot, amellyel a hallgatóságod 
is azonosulni tud majd. 

Életed a Krisztussal való találkozás előtt. Segíts a hallgatóságodnak megragadni, 
hogy jellemzően milyen volt az életed Krisztus előtt, de ne időzz túl sokat annak 
ecsetelésével, hogy mennyire rossz voltál, és ne dicsekedj korábbi bűneiddel. 
Olyan részleteket mesélj el, amelyek összefüggnek a kiválasztott fő motívumod-
dal; csak annyi részletet vegyél bele a történetbe, amennyi elég, hogy kifejezze, 
mennyire szükséged volt Krisztusra. Nem az egész élettörténetedet kell elmesél-
ned. 
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További lépések 

A következő oldalon egy feladat-
lapot találsz, melynek célja, hogy 
segítsen a tanítványodnak elké-
szíteni saját történetét. Tegyél fel 
kérdéseket, így segíts a tanítvá-
nyodnak átgondolni az egyes ka-
tegóriákat. Kezdjetek el rajta 
együtt dolgozni egy kicsit, a jövő 
héten pedig adja elő neked tanít-
ványod az elkészült történetet. 
Lásd el hasznos kritikai észrevé-
telekkel, hogy tudjon finomítani 
és javítani rajta. És ne felejtsd el 
mérni az időt! 

Hogy ismerted meg Krisztust. Hát itt a lényeg. Olyan módon meséld el, hogy aki-
hez beszélsz, és bárki más, aki még hallja, meg tudja érteni belőle, hogy lettél ke-
resztény, és hogy ő is hogy lehet keresztény.  Csak azokra a részletekre térj ki, 
amelyek fontosak annak megértése szempontjából, hogy miért, és hogyan lettél 
keresztény. 

A történetednek ez itt a tanító része is, tehát fontos, hogy ha jelen pillanatban 
még nem is érdekli hallgatóságodat a kereszténység, később képes legyen majd ő 
is meghozni ezt a döntést, mert elláttad a megfelelő információval. 

Életed a Krisztussal való találkozás után. Krisztus megismerése több területen 
okozott változást az életedben. Mondj el ezek közül néhány olyat, amely kötődik 
a fő motívumodhoz. Elsősorban a jellemedben, a hozzáállásodban, a jövő-
szemléletedben történt változásokat emeld ki, ne ragadj le a puszta viselkedésbeli 
változásoknál. 

És maradj a realitások talaján. Még mindig vannak küzdelmeink, attól még, hogy 
keresztények vagyunk. Az élet nem lett egy csapásra tökéletes. De mi az, ami mi-
att mégis más, mint azelőtt volt? Légy őszinte, és Isten használni fogja a szemé-
lyes tapasztalataidat, akkor is, ha szerinted nem túl látványosak. 

Bíztasd a tanítványodat, hogy 
gyakran mondják el a történetü-
ket a barátaiknak, és gyakorolják 
a bibliatanulmányozó csoport-
jukban is. Segíts a tanítványod-
nak, hogy a heti alkalmon is el 
tudja mondani a történetét. 

Mai találkozásotok alkalmával 
több embert is megkérhettek a 
történetük elmondására. Ha hívő 
történetét hallottátok, utólag 
beszéld meg a tanítványoddal, 
milyen volt, hogy tanuljatok belő-
le. 

Ha nem hívő meséli el a történe-
tét, viszonozd azzal, hogy elmon-
dod a sajátodat. Így láthatja is a 
tanítványod, milyen hasznos, ha 
van az embernek egy 3-5 perces 
története. Utána ő is gyakorol-
hat, és elmondhatja a saját tör-
ténetét. Az is evangélizálás! 

A Befejezés. Történetedet egy olyan befejező mondattal zárd le, amely a fő motí-
vumod fényében foglalja össze az eddig elmondottakat. Akár egy igeverssel is be-
fejezheted, de ne csak azért dobj egyet a végére, hogy lelkibbnek hass. Akkor 
használj igeverset, ha a történeteddel összefüggésben van mondanivalója. 

Még néhány hasznos ötlet 

• Gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy jók legyünk valamiben A történe-
ted elmesélésére is érvényes ez. Írd le a történetedet, azután szerkeszd 
meg. Írj konkrétumokról, és tegyél bele elég részletet ahhoz, hogy fel-
keltsd az érdeklődést és megfelelő képet fess, a gusztustalan részletek-
től azonban kíméld meg hallgatóidat. 

• Ne emlegess egyházakat, felekezeteket: az ilyesmi elidegenítheti a hall-
gatóidat. Ha olyasmit mondasz, ami rossz fényt vet egyes egyházakra, 
szervezetekre, vagy személyekre, az rád is rossz fényt vethet. 

• Légy természetes... és ezt a gyakorlással tudod elérni! Tudd, hogy mit 
fogsz mondani, és ismerd történeted vázát elég jól ahhoz, hogy akkor is 
tovább tudj haladni, ha megszakítottak kérdésekkel. 

• Amióta keresztény vagy, esetleg új kifejezéseket is tanultál. 

Figyelj oda, hogy ne hasznád ezeket a keresztény körökben ismert kifejezéseket! 
Az olyan szavak, mint pl. megváltás, megszentelődés, bűn, megigazulás, helyettes 
áldozat, csodálatos, örvendező, túláradó, békesség, stb. zavart okozhatnak, azaz 
vagy tudd azonnal megmagyarázni, vagy inkább kerüld az ilyen kegyes szavakat. Mellékutak 

The Power of Story (A történet 
ereje) Leighton Ford. Nav Press. 

Emlékszel, hogy az iskolában mit tanítanak a nyilvános beszédről? Legyen rövid és 
egyszerű. A történetedet 3-5 perc alatt el kell tudnod mondani. Ha ennél tovább 
beszélsz, hallgatóságod úgy érezheti, hogy visszaélsz a türelmükkel. Ne várd el 
tőlük, hogy hosszú előadásodat figyelmesen hallgassák. Angolul megrendelhető: 
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os bibliatanulmányozó anyag.  



 

 

Történet-szerkesztő feladatlap 

 

A Bevezető. 

Mi volt az a dolog, ami körül az életed leginkább forgott akkoriban, és amit Isten felhasznált arra, hogy meg akard is-
merni Őt? Milyen volt akkoriban az értékrended? Mi volt fontos a számodra?  

 

 

 

Milyen szóképpel tudnád ezt illusztrálni? 

 

 

Életed a Krisztussal való találkozás előtt. 

Milyen részleteket kell megértenünk? 

 

 

 

Hogy ismerted meg Krisztust. 

Hogy történt? 

 

 

Mi az Evangélium alapüzenete, amit mindenkinek meg kell értenie? 

 

 

Életed a Krisztussal való találkozás után. 

Milyen változások következtek be a jellemedben, a hozzáállásodban, és a viselkedésedben?  

 

 

A Befejezés. 

Foglald össze, és kapcsold össze a bevezetéssel! 
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