Apologetika (Hitvédelem)
Beszélgetés útközben
A bibliai alap
Az Evangélium és a keresztyén hit ellen irányuló filozófiai kérdésekre és ellenérvekre adott válaszok megfogalmazásának tanulmányozását apologetikának hívják. A görög „apologia” szóból ered, és azt jelenti, hogy megfelelően alátámasztott védelem.
A Kol. 4:6 és Fil.1:7 bemutatják az apologetika alapjait a Bibliában; még érdekesebb lehet viszont néhány gyakorlati bibliai példát megnézni az apologetika alkalmazására; olyan helyzeteket, amelyekben a tanítványok nem csak megmagyarázni próbálták az Evangéliumot, hanem megpróbáltak bizonyítékokat felmutatni,
és felkészülni a lehetséges ellenérvekre.
Ha kikeressük az Apostolok Cselekedeteiben a tanítványok evangélizációs beszédeit, sok jó apologetikai példát is találunk. Én az Ap.Csel. második fejezetét tanulmányozom legszívesebben, de választhatsz egy másik részt is.
Olvassátok el együtt Péter beszédét: Ap.Csel 2:14 - 2:37 (kezdjétek a 2:1-től, hogy
teljes képet kapjatok); és kérd meg a tanítványodat, hogy emeljen ki olyan részeket, amelyekben Péter meggyőzően érvel az Evangélium mellett, és azon kijelentés mellet, hogy Jézus a Messiás.
Íme néhány:
1. Péter Jóeltől idéz. Olvassátok el: Jóel 2:28 - 3:2. Ebben a részben Jóel leírja,
hogy mi fog történni a messiási korszak eljövetele környékén: a föld elsötétül, a
próféták helyett mások prófétálnak és látnak látomásokat. Amikor Krisztus meghalt, a földet sötétség borította, és a Szentlélek eljövetelével az emberek idegen
nyelveken szólaltak meg (olvassátok közvetlenül az Ap.Csel 2:28 előtti részt), és
próféciákat mondtak. Péter így beszélt erről: „hát nem látjátok, hogy mi folyik itt,
ezek a dolgok a messiási korszak eljövetelét jelzik.”
2. Péter ezután Jézus csodáira emlékezteti őket. Az, aki azt állította magáról,
hogy ő a messiás, nem volt hétköznapi ember; Jézus állítását csodái is erősen alátámasztották.
3. Péter ezt követően megemlíti, hogy Dávid király a Zsoltárok 16:8-11-ben a
messiási király feltámadásáról beszélt. Mivel Dávid nem támadt fel a halálból, Péter mondanivalójának az a lényege, hogy a prófécia Jézusra vonatkozik
4. Most nézzük meg az utolsó pontot: Péter azt mondja, hogy Dávid sírja „a mai
napig itt van.” Nagyon tapintatos utalás ez egy olyan tényre, aminek a zsidók fájdalmasan tudatában vannak, hogy ugyanis Jézus sírja – Dávidéval ellentétben –
jelenleg üres.

E heti kirándulás
Általában nem a tanítványozás
elején szokás az Evangélium ellen
irányuló szkeptikus kérdések
megválaszolására készülni, de
mivel a Timóteus Társaság evangélizációs szolgálat, hamarosan a
te tanítványod is megosztja majd
a hitét, vagy talán már most is
ezt teszi. Tehát meg kell tanítanod, hogyan válaszoljon, amikor
az Evangélium üzenete ellen érvel valaki. A mai találkozónk célja
az, hogy megbeszéljük az apologetika bibliai alapjait, a lelkületet,
amellyel az ellenérveket fogadjuk, és hogy meghozzuk tanítványunk kedvét a téma önálló tanulmányozásához is.
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További lépések
Igyekezz megláttatni tanítványoddal a gondolatmenetet, az érvelést, és az Evangélium meggyőző védelmét. Nem csupán a jó hír tálalásáról van itt szó. Péter az
apologetikát arra használja, hogy érvekkel védje az Evangélium igazságát, és felkészülten fogadja a kérdéseket, amelyek beszéde során hallgatóságában megfogalmazódhatnak.

Felkészítetted tehát a tanítványodat egy kérdés megválaszolására, de ezen kívül számtalan
más kérdésről is kell majd tudnia
intelligensen érvelni.

Az apologetika lényege

Nem lesz időd mindent megtanítani neki, amit csak tudni lehet a
témáról; ezzel a lépéssel csak az
volt a célod, hogy kedvet ébressz
benne, hogy többet olvasson és
tanuljon az apologetika témákról.
Gyakorlati alkalmazás gyanánt
javasold neki további cikkek elolvasását, amelyek segítségével
újabb apologetikai kérdésekre
kaphat választ. (Csatoltam a cikkeket.) Ha ezeket érdekesnek
találja a tanítványod, érdemes
megvenned neki egyet az alább
felsorolt könyvek közül.

Elég sokat beszéltél már eddig, tehát itt az ideje, hogy kérdezz, és figyelemmel
meghallgasd a válaszokat. Kérdezd meg a tanítványodat, meg kellett e már védenie valamilyen módon az Evangéliumot, vagy saját keresztény mivoltát. Ha igen,
mit mondott, és hogy mondta?
Az alábbiakban megnézzük, mi is indít bennünket az apologetika használatára. Az
1 Péter 3:15-ben olvassuk: „legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és
tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek.”
Akkor lehet célt téveszteni az apologetikában, ha az ember az Evangélium igaza
helyett a saját igazát kezdi el bizonygatni Az első helyzetben a hallgatóra vagyunk
figyelemmel, a másodikban viszont azon igyekszünk, hogy bebizonyítsuk a saját
igazunkat és megnyerjük a vitát. A legtöbb keresztény már részt vett legalább egy
ilyen kétes kimenetelű beszélgetésben. Ragadd meg az alkalmat, és meséld el a
tanítványodnak a saját esetedet.
Esetleg megkérdezheted, hogy ő hogyan adná át „szelíden és tisztelettudóan” az
Evangélium üzenetét. Amit érdemes hangsúlyozni: mindig törekedj arra, hogy
megértsd a feltett kérdések mögött rejlő valódi kérdést; mindig imádkozz útmutatásért azzal kapcsolatban, hogy mely kérdésekkel és témákkal foglalkozz, és melyekkel ne; kérdezz vissza, hogy világosan értsd, miről beszél a másik ember; ha
pedig nem tudod a választ valamire, merj úgy válaszolni, hogy „Ez jó kérdés. Most
nem is tudok rá válaszolni. Visszatérhetünk rá később?
Minél több példát mesélj el a tanítványodnak, ami segíthet neki megérteni, mit
jelent „szelíden és tisztelettudóan” védelmezni az Evangéliumot
Az apologetika alapjai
Segíts a tanítványodnak jártasságot szerezni néhány hitvédelmi, azaz apologetikai
kérdésben, hogy eredményesebben tudja bemutatni az Evangéliumot. Az első
Jézus messiási mivoltának kérdése. Mielőtt azonban megmutatod neki a kész válaszokat, kérdezd meg, hogy ő hogy érvelne a tény mellett, hogy Jézus valóban a
Messiás, Isten Fia.
Sok különböző módon lehetséges érvelni emellett, a tanítványodnak azonban
először a Bibliában legtöbbször felmerülő érvet tanítsd meg: az Ószövetségben
leírt próféciák későbbi beteljesülését. Mondd meg a tanítványodnak, hogy az
alábbi négy ószövetségi igeverset tanulja meg kívülről, vagy tartsa kéznél:
Ézs. 9:5,6: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma
növekedésének és a békének nem lesz vége...”
Ézs. 7:14: “Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fiatal
nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.”
Mic. 5:1 “Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda
nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog
Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba.”
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Mellékutak
Ézs. 53:1-11 „Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.Pedig a mi betegségeinket viselte, a
mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten
csapása sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték
össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei
árán gyógyultunk meg... A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és
nem beszélt álnokul.
Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül... Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá
ismeretével, és ő hordozza bűneiket.”
Az Ézsaiás 9-ben azt olvassuk, hogy Isten gyermekként jön majd a világra. Az Ézsaiás 7-ben próféciát olvasunk arról, hogy egy várandós szűz lesz a Messiás születésének jele. A Mikeás 5:2 kijelenti, hogy a Messiás Betlehemben születik majd, az
Ézsaiás 61 pedig előrevetíti, hogy meghal majd a világ bűneiért. Azt is fontos észben tartanunk, hogy mikor íródtak ezek az ószövetségi könyvek. Nemcsak a pontosságuk lenyűgöző, hanem az is, hogy a beteljesülésük előtt hány évszázaddal
írták őket. Ézsaiás könyve Kr.e. kb. 600-ban íródott, míg Mikeás könyve Kr.e. kb.
700-ban.
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Rendkívül meggyőző, hogy ezek a versek és próféciák milyen pontossággal írják
körül Jézus történetét. Amikor rájövünk, hogy milyen sok idővel Jézus születése
előtt írták ezeket a próféciákat, és amikor elgondolkozunk rajta, hogy hány más
emberre illene ugyanez a leírás Jézuson kívül (Betlehemben született, szűztől,
megfeszítették, stb.), a bizonyíték elsöprő. Alkalmas tehát ez a téma arra, hogy
tanítványod első betekintése legyen az apologetika rejtelmeibe. Bíztasd, hogy tanulja meg kívülről ezeket az igeverseket.
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