
 

 

A továbbvezetés

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

E lecke bemutatja, hogyan vezet-
hetünk tovább új hívőket a Life 
Concepts sorozat segítségével.  

Most egy kis csalás következik. Na jó, igazából nem is kicsi csalás. Ez az egész le-
hetne egy hatalmas plágium is, legfeljebb a lap aljára odaírhatnánk 4 pontos be-
tűméretben, hogy kitől vettük, amit leírtunk. De vállaljuk inkább nyíltan az igazsá-
got: mindahhoz, amit Keith Davy már elmondott a Life Concepts-hez írt bevezető-
jében, semmi értelmeset nem lehet hozzátenni.   

További lépések 

Semmiből nem tanulunk olyan 
sokat, mint a gyakorlati tapaszta-
latból. Miután elmagyaráztad 
tanítványodnak, hogyan használ-
hatja a Life Concepts anyagot, 
próbáljatok meg találni egy új 
hívőt, akit továbbvezethet! Ké-
zenfekvő olyannal kezdeni, aki a 
ti segítségetekkel tért meg. Eset-
leg betévedt a mozgalomba egy 
fiatal diák, akit nem tanítványoz 
senki, s akinek hasznára válna ez 
a pár lecke. Kérdezd meg, van-e 
kedve néhányszor találkozni. 
Hasznos, ha az első beszélgetést 
te vezeted, mert így bemutatha-
tod tanítványodnak, hogyan is 
kell ezt csinálni. A másodikat már 
vezesse ő, és utána értékeljétek 
ki (jót, rosszat egyaránt mondj 
el). Ha épp nincs senki, akit to-
vábbvezethetnétek, sebaj! Gya-
koroljatok ketten! Nagy valószí-
nűséggel tanítványodnak sem 
árt, ha újra átveszi az anyagot, 
abból is sokat tanulhat, ahogy te 
csinálod. 

Ha még nem használtad a Life Concepts anyagot, melegen ajánljuk, lapozz bele! A 
bevezetőjét ezen a cédén is megtalálod: ebből kiderül, milyen filozófiával készült, 
ráadásul a használatához is kaphatsz ötleteket. A cédé emellett mind az öt to-
vábbvezető leckét tartalmazza, vezetői útmutatóval együtt. 

A bevezető részt ugyanúgy olvasd át, mint bármelyik anyagot Az Iránytűből. Az 
Iránytű leckéiben található négy lépés szerint is olvashatod a szöveget (ha most 
fogalmad sincs róla, mi a csuda ez a négy lépés, esetleg böngészd át Az Iránytű 
használati útmutatóját). Érdemes ki is nyomtatnod a Life Concepts bevezetőjét, 
hadd tanulmányozza át tanítványod is! 

Nyugodtan szánj pár hetet ezekre az anyagokra, hiszen az új hívők megalapozása 
komoly feladat. Nem árt, ha a Life Concepts a kisujjadban van!  

 

 

 

Mellékutak 

A Life Concepts bevezetőjét, lec-
kéit és vezetői útmutatóit az Osz-
tódjon a hited! szekció Additional 
Resources dossziéjában találod, 
ezen a cédén. 

A Compass a Fiatalok az Élet Küszöbén diákszervezetek által használt kiscsoportos bibliatanulmányozó anyag.  
Szívesen veszünk minden visszajelzést a bt@fek.hu címre. 
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