
 

 

Válaszok az evangéliumra 

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

A mai alkalom célja, hogy megér-
tessük: a mi felelősségünk az 
evangélizációban pusztán az, 
hogy hűségesen megosszuk az 
Evangéliumot, a mai ember szá-
mára érthető módon. Amikor ezt 
tesszük, sokféle válasszal fogunk 
találkozni. A sikeres bizonyságté-
tel azt jelenti, hogy kezdeménye-
ző módon beszélünk Krisztusról, 
a Szentlélek erejével, az ered-
ményt pedig Istenre bízzuk. 

Ha a tanítványod már töltött időt a hite megosztásával, valószínűleg ő is sok kü-
lönböző visszajelzést tapasztalt. Remélhetőleg olyan embert is látott, aki valóban 
hinni kezdett Istenben. Semmi nem szeretteti meg veled az evangélizálást jobban, 
mint az, ha látod, hogy egy ember életét hogyan változtatja meg az Evangélium. 
Viszont ennek az ellenkezője is igaz. Ha a tanítványod túlzottan negatív válaszokat 
tapasztalt, akkor lehetséges, hogy elbátortalanodott, és megállapította, hogy az 
evangélizáció nem túl hatásos. Ilyenkor mutasd meg neki, hogy teljesen normális, 
ha az ember eltérő visszajelzéseket tapasztal. Még Jézussal is megtörtént. És Pál-
lal is. 

Vele is meg fog történni. Ha megérti, hogy ez a dolgok rendje, nem fog elmene-
külni a kudarcoktól, és Isten használni tudja majd dicsősége megismertetésére. 

Az Ap.Csel.17 utolsó versei jól összefoglalják a három legjellemzőbb választ. E rész 
rövid tanulmányozása segíthet a tanítványodnak felismerni a valószínű válasz-
típusokat, és felkészülni rájuk. Most csak a 32-34.verseket nézzük át, de az egész 
fejezet tele van elképesztően jó gondolatokkal arról, hogy az Evangéliumot hogy 
lehet hatékonyan továbbadni egy többnyelvű kultúrában. A Cru.comm bibliata-
nulmányozó sorozatban is van egy tanulmány (sajnos, jelenleg csak angolul) erről 
a fejezetről az Akciócsoport szint második szemeszterében. Ezt az anyagot is 
hasznos lenne átvenni a tanítványoddal, egy másik alkalommal. 

 

A történet közepébe vágva ott tartunk, hogy Pál épp most készítette elő a talajt 
mesteri módon arra, hogy az Evangéliumról kezdjen beszélni. Nagy kegyelemmel 
és tapintattal az eljövendő ítéletre figyelmeztette őket – ítéletre, amelyet az az 
ember visz majd véghez, aki feltámadt a halálból. Lukács leírja, hogy három fajta 
választ várhatunk az emberektől. Nézd meg te is: Az első válasz a 32. versben ta-
lálható. „Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak...” Ez a 
lehető legrosszabb válasz, amitől mindenki fél. Reakciónk erre a válaszra többnyi-
re két kategóriába sorolható. Az egyik, hogy dinkának érezzük magunkat. Azt hisz-
szük, hogy az emberek gúnyt űznek belőlünk, gyengének látnak, vagy túl butának 
ahhoz, hogy tudjuk, hogy a tudomány már megcáfolta Istent... vagy bármi. 

Ide beillesztheted a saját kedvenc bizonytalanságodat. A ló másik oldalán pedig 
esetleg túlzott bűntudatot érezhetünk, mivel minden jel arra mutat, hogy elszúr-
tuk az evangélizációs lehetőséget. Most egy nem hívő azért lesz a pokolra ítélve 
egy örökkévalóságon keresztül, mert én elrontottam a harmadik pontot, vagy el-
felejtettem egy nagyon jó példát felhozni? Persze, hogy badarság. 

Megfigyelted, hogy mi a közös ezekben a reakciókban? Mindkettő rólunk szól. Én, 
én, én és én. Az a helyzet, hogy az evangélizáció nem rólam szó, hanem Istenről. 
Arról szól, hogy Annak dicsőségét hirdetjük, aki kihívott minket a sötétségből az Ő 
nagyszerű világosságába. Nem én vagyok a téma. Az evangélizálás az elveszettek-
ről szól. 
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 További lépések 

Miután végigbeszéltétek a fenti 
három lehetőséget, kérdezd meg 
a tanítványodtól, hogy a saját 
érzései szerint melyik válasszal 
lenne a legnagyobb bajban. Ha a 
visszautasítás az, akkor győződj 
meg róla, hogy megértette-e a 
sikeres evangélizáció meghatáro-
zását, és eléggé megtanulta-e, 
hogy hogyan ossza meg a hitét. 
Ha a második találkozással vol-
nának nehézségei, vegyétek át, 
még mi mindent volna érdemes 
hozzáadnia a repertoárjához.  

Meghívás volt ez a Krisztustól elválasztottaknak, akiknek nem volt Izráelben ál-
lampolgárságuk, az ígéret szövetségén kívül estek, reménytelenek, és Isten nélkü-
liek voltak a világban... hogy jöjjenek be és találjanak életet, megbocsátást, és bé-
két Istennel. Ha úgy érzed, hogy a tanítványod magára veszi a visszautasítást, 
próbáld meg megnyugtatni, hogy ez nem róluk szól. A Szentlélek munkája nélkül 
az elveszett emberek mindig visszautasítanák Istent. 

Ezt visszhangozták Ézsaiás becsmérlői, akik ezt mondták a prófétáknak: „Ne a va-
lóságot lássátok! Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, lássatok kedvünkre valókat! 
Hagyjátok abba ezt a módszert, változtassatok ezen az eljáráson! Hagyjatok békét 
nekünk Izráel Szentjével!”  (Ézs. 30:10,11) Nem kellene megdöbbennünk és meg-
sértődnünk, amikor az elveszett emberek visszautasítják az Evangéliumot. Legyél 
inkább  

„barátságos mindenkihez, tanítása alkalmas és türelmes, aki sze-
lídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik 
egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdja-
nak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát 
teljesítsék.” 2 Tim. 2:24-26. 

Ha pedig az új hívő továbbveze-
tése miatt aggódna, győződj meg 
róla, hogy tudja-e használni a to-
vábbvezető anyagot. 

    
Ha viszont túlzott felelősségtudata van a tanítványodnak, és úgy érzi, hogy elron-
totta, emlékeztesd, hogy Isten az, aki megmenti a bűnösöket, nem pedig ő. Isten 
az, aki meg akarja mutatni az irgalmát. 

Az Atya „szándéka, hogy még az eltaszított se maradjon eltaszítva előle.” 2 Sám 
14:14. Ő mindenható a kegyelme kiterjesztésében.. Meg sem lehet akadályozni. 

Ne felejtsd el: a sikeres bizonyságtétel azt jelenti, hogy kezdeményező módon 
beszélünk Krisztusról, a Szentlélek erejével, az eredményt pedig Istenre bízzuk. 

Térjünk most vissza az ApCsel.17-hez. A második jellemző választípus a 32. vers-
ben található: 

„Mások pedig azt mondták: ’Majd meghallgatunk erről máskor is.’” Ezt nagyon 
szeretem. Izgatja őket a kérdés, de bizonytalanok. Szeretnék átgondolni, amit hal-
lottak, és szeretnének többet beszélgetni róla. Vannak kérdéseik, azt gondolják, 
hogy esetleg tudsz rájuk válaszolni, és őszintén szeretnének utánanézni a tények-
nek. Felér egy valóra vált álommal. Amikor ez történik, dicsérnünk kell Istent és 
kérnünk Őt, hogy mozdítsa szívüket a hit felé.. Mindenképpen beszéljetek meg 
egy következő időpontot valamikor a közeljövőben; ha lehetséges, már másnap 
találkozzatok, és készülj fel a kérdések megválaszolására. 

Beszéljétek meg, hogy a tanítványod mit csinálna egy ilyen második találkozás 
alkalmával. Ez az egyik ok, ami miatt jó, ha sok minden van az eszköztárunkban. 
Nem biztos, hogy az a legjobb, ha megint végigmegyünk a négy ponton, tehát ta-
lán megoszthatod a személyes bizonyságtételedet. Készülj fel apologetikából.  
Tudd elmagyarázni Jézus egyik példázatát, ami megmagyarázza az Evangéliumot, 
vagy valamilyen zavaros pontot tisztáz egy nem hívő szemében. Fontos, hogy fel 
legyél készülve az ilyen „második” találkozásokra is.  

Az utolsó válasz-típus mindenki kedvence. A 34. versben található, „Néhány férfi 
azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett...” Fantasztikus. Legyünk nagyon lelke-
sek, ha ilyesmi történik! Valaki átment a halálból az életbe! Lehet nagyobb dolog 
ennél? 
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 Mellékutak 

An Unknown God. (Az  Ismeret-
len Isten.) Cru.comm 

Amikor azonban ez megtörténik, két dolog válik kritikusan fontossá a tanítványod 
részéről. De mielőtt megmondod neki, hogy mik ezek, kérdezd meg tőle, hogy 
szerinte mik a legfontosabb tennivalók, miután valaki meghozta ezt a döntést. 

Angolul megrendelhető: 
campuscrusade.com 

   

 

 

1. Először is, mutassuk be az új hívőt más keresztényeknek.  Tekintsd fon-
tos feladatodnak, hogy az új hívő jó kapcsolatokat találjon a közösség-
ben. Hívd el ebédelni egy másik keresztény barátoddal, vagy hívd el ko-
sarazni más hívőkkel, esetleg nézzetek meg egy filmet pár emberrel a 
kiscsoportodból. Tegyél meg bármit annak érdekében, hogy személyes 
kapcsolatai szövődjenek több hívővel. Ezt nem lehet túlhangsúlyozni. 

2. Másodszor, kezdjetek el rendszeresen találkozni, hogy megtanítsd neki a 
hit alapjait. A Timóteus Társaság továbbvezetés sorozata nagyszerű esz-
köz erre. Öt egymást követő alkalommal segít mélyebben megérteni az 
Evangélium alapjait. Tartsd kéznél ezt az anyagot, és tanítsd meg a ta-
nítványodnak, hogy az új hívőkkel használja ő is! 

A lényeg az, hogy a tanítványod megértse: a háromféle tipikus válasz, amivel 
majd szembetalálja magát, mind normális; és előre felkészülten lehet várni, hogy 
közülük bármelyik előforduljon. Már ez a tudat is segíthet neki abban, hogy bát-
rabban megossza a legfantasztikusabb hírt, ami valaha elhangzott. 
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