Bevezetés a tanítványságba
Beszélgetés útközben
Kérdezd meg:
1.

Eddigi tanítványi tapasztalataid alapján sorold fel, mivel segítette a tanítványozód leginkább a növekedésedet!

2.

Gondolj Jézus életére! Ő hogyan tanította a 12 tanítványt? Próbáld meg
felsorolni, milyen eszközöket használt!

Olvassátok el a Márk 3,13-14-et!
Ebből a részből a tanítványság első és nagyon lényeges lépéséről, a kiválasztásról
tanulhatunk (vagyis hogyan válasszuk ki azokat, akiket tanítványozni fogunk). Jézus sem választott ki mindenkit, a sok-sok lehetséges tanítvány közül tizenkettőt
jelölt ki (lásd Lukács 6,12-19). Te sem tudsz mindenkit tanítványozni. Mivel elsősorban egyetemi hallgató vagy, valószínűleg legfeljebb két-három tanítványod
lehet, tehát érdemes bölcsen és megfontoltan hozzálátnod! Olvasd el a lelki osztódásról szóló leckét és hallgasd meg Roger Hershey előadását erről a cédéről,
amely szintén arról szól, hogy kit válasszunk. Hűséges és mások tanítására alkalmas tanítványokra essen a választásod (2Timóteus 2,2)!
Mit csinál egy tanítványozó?
A tanítványság nem egyszerű barátság, több annál. Adunk valamit a másiknak, és
szeretnénk őt eljuttatni valahová. Hogy hová? Arra a pontra, hogy Krisztusközpontú munkás legyen. Ez a küldetésünk: a tanítványokat Krisztus-központú
munkásokká nevelni, akik egész életükben Krisztussal járnak és őt szolgálják.
Olyanokká, akik megélik, továbbadják a hitüket, és részt vesznek a lelki osztódásban.
Olvasd el a Márk 3,14-et! Jézus kettős céllal választotta ki a tizenkettőt.
1.

Hogy „vele legyenek”.

2.

Hogy „elküldje őket, hogy hirdessék az igét”.

Jézus sok időt töltött a tanítványokkal, és ők abból tanultak a legtöbbet, hogy
folyton a nyomában voltak és figyelték, hogyan él. Láthatták, milyen a kapcsolata
az Atyával, hogyan imádkozik. Bemutatta, milyen szívvel és milyen módon kell
szolgálni. Mindez csak úgy „rájuk ragadt”. Az egyszerűség kedvéért az alábbi öt
összetevővel jellemezhetjük a jól működő, kiegyensúlyozott tanítványságot.
Egy tanítványozó öt dolgot csinál:
1.

Építi a kapcsolatot
Olvasd el az 1Thesszalonika 2,8-ban, milyen volt Pál kapcsolata a hívőkkel! Ne csak a bibliatanulmányozáson vagy a személyes találkozón tölts
időt a tanítványoddal, hanem azon kívül is.

E heti kirándulás
A lecke segítségével a tanítványozás fortélyaiba áshatja bele
magát tanítványod. Megismerkedhet a jól működő tanítványság legfontosabb összetevőivel
és végiggondolhatja, hol és miként vágjon bele.
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Például tanulhattok együtt, elmehettek ebédelni, istentiszteletre, kreatív
randevúkra, vásárolni, sporteseményekre. „Az embereket nem érdekli,
mit tudsz, amíg nem tudják, hogy érdekelnek téged.” Tisztában van-e azzal a tanítványod, hogy az egész személye érdekel és valóban szereted?
A barátságnak számtalan ismérve van, íme néhány:

2.

1.

Kit fogok tanítványozni?

2.

a.

Tanulj meg hallgatni, ne kész válaszokkal hengereld le!

b.

Építsd, biztasd a másikat!

a.

c.

Szeresd annyira, hogy szembesíted a hibáival!

Melyik lesz az erősséged?

d.

Szórakozzatok együtt!

b.

e.

Szolgáljatok együtt!

f.

Kérjétek számon egymáson a fejlődést!

Melyiket találod majd a
legnehezebbnek? Hogyan segíthetnék ezen a
téren?

Megújítja tanítványa elméjét az Igével

Egyedül nem fogsz tudni mindent megadni a tanítványodnak. A tudásod
nem teljes és nincs birtokodban az összes létező lelki ajándék. Ne feledd:
a tanítványozás a mozgalom tágabb közegében zajlik, így tanítványod
rajtad kívül másoktól is sokat tanul majd.
Képzést és szolgálati lehetőséget biztosít számára
Pál úgy képezte ki Timóteust, hogy magával vitte missziós útjaira. Jézus
tanítványai is úgy sajátították el a szolgálat csínját-bínját, hogy figyelték
Jézust. A te tanítványaid szíve is akkor fog égni az elveszettekért, akkor
akarnak majd tanítani másokat, ha látnak téged szolgálat közben.
Vidd el őket magaddal bizonyságot tenni vagy egy továbbvezetésre. Sokat tanulnak már abból is, hogy látják, milyen hűségesen és engedelmesen szolgálsz. Ha hitlépésekre biztatod őket, növekedni fog a hitük és
láthatják, hogyan munkálkodik Isten.
Döntsétek el együtt, milyen szolgálati helyzet való tanítványodnak, és az
egyetemen belül hol, hogyan kezdjen el szolgálni. A szükséges gyakorlati
teendőkben is légy segítségére, hogy megkezdhesse szolgálatát!
4.

További lépések
Értékeld magad a tanítványság öt összetevője szempontjából!

Olvasd el a Róma 12,12-t! A megváltozott élet kulcsa Isten Igéje, amely
képes megújítani az elmét, Isten gondolataival helyettesíteni a világ
gondolatait, hogy az ő szemével lássuk az életet. Erre kínálnak lehetőséget a személyes találkozók, a bibliatanulmányozó csoportok, de az is, ha
csak együtt lógtok és az élet dolgairól beszélgettek. A mozgalom egyéb
programjai, a bulik, a hétvégék, a konferenciák, a nyári táborok, az imaalkalmak is módot adnak erre.

3.

2

Bevonja őket a mozgalom életébe
A részvétel elkötelezettebbé tesz. Bízz rá tanítványodra valamilyen felelősséget, hadd szolgáljon! Ismertesd össze más hívőkkel, akik nem tagjai
a csoportjának. Mivel egyedül nem tudsz mindent megadni neki, használd ki, hogy olyan sokan vagytok! Vidd el magaddal a heti alkalomra,
különböző programokra, hétvégékre, konferenciákra! Így teremtheted
meg a megfelelő környezetet a növekedéséhez: olyan ez, mint amikor
egy növény beviszel az üvegházba, ahol optimális körülmények között
fejlődhet.

Ne feledd: senki sem tudja tökéletes egyensúlyban tartani mind
az ötöt. Idővel te is egyre jobb
tanítványozó leszel, sokat fogsz
fejlődni. Vágj bele, és meglátod,
együtt fogsz növekedni tanítványoddal!
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3

Mellékutak
5.

Imádkozik értük
Pál folyamatosan imádkozott a tanítványaiért (Fil 1, Ef 1, Kol 1). Te is
imádkozz a növekedésükért, s hogy meg tudják élni Krisztusban elfoglalt
pozíciójukat. Gyakran imádkozz értük! Hogy miért? Az 1Korinthus 3 szerint a növekedést Isten adja. Ő ugyan felhasznál minket és erőfeszítéseinket, de azért mégiscsak közös munkáról van szó, vagyis együttműködünk Istennel. Az említett öt összetevő a mi részünk, Isten része pedig
mindaz, ami a szívben végbemegy, ráadásul a növekedéshez szükséges
körülményeket is ő rendezi el. Ezt mi képtelenek vagyunk befolyásolni,
Isten azonban képes rá és meg is teszi. Nekünk csak imádkoznunk kell és
kérnünk, hogy adjon növekedést.

Robert Coleman: Az evangélizáció mesterterve. KIA, Budapest,
2001
Roger Hershey: A helyes összetevők: mire figyeljünk?
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