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1. AZ EVANGÉLUM
A JÓ HÍRT , MINT JÓ HÍRT , MINT JÓ HÍRNÖK



ami történt
1Kor 15:1-11

• ezt prédikáljuk 

• így lettetek hívőkké 

• általa üdvözültök 

• ha megtartjátok 

Az üzenet és a hatása



nem triviális
1Kor 2:1-13

• Isten titkos bölcses-
sége, 

• amit szem nem látott,  
fül nem hallott,  
szív meg sem sejtett 

• a Lélek leplezte le



egy csomag része
Isten létezik, baja van 
velünk, egy napon ítélni 
fog, de nem akar büntet-
ni, Krisztusban emberré 
lett, magára vette bűnein-
ket, kínhalált halt, de 
feltámadt, él, és felment  
a mennybe, de valamikor 
visszajön ítélni… 

• Hol tart a másik?



kompakt üzenet
Krisztus evangéliuma  
összetett üzenet: 

• aki Ő, 

• amit mondott, 

• amit tett, 

• amit ígért, EGY



tipikus reakciók
• az egészet elfogadja 
és kitart mellette 
(keresztény) 

• az egészet elutasítja 
(vallástalan / más 
vallású) 

• válogat és magát 
kereszténynek vallja 
(eretnek)



hídépítés
ApCsel 17 Athén
• odamenni 
• megismerni 
• elismerni 
• alkalmaz(kod)ni 
• közös pontot találni 
• az üzenetet átadni



ha dübörög a híd
Róm 1:16

• az evangélium Isten 
ereje: hatalmi területe 

• mások megtérése 
Isten célja, nem a tiéd 

• legyél Isten egyre 
jobb munkatársává



nem csak postás
Ránk bízta a jó hírét
• utánozd Istent: légy 
emberré (aranysza-
bály) 

• ha érzi, hogy figyelsz 
rá, ő is figyelni fog a 
mondanivalódra 

• mint egyik koldus a 
másiknak…



nem csak üzenet
Befogadni ŐT

• …„a szívedbe”? 

• mit jelentett Jézust 
nem befogadni / 
befogadni? 

• manapság többnyire 
időigényes folyamat



2. AZ APOLOGETIKA?
MIT ÉS MIÉRT ? MIT NEM, ÉS MIÉRT NEM ?



védőbeszéd, számadás
Fil 1:16 1Pt 3:15 Júd 3

Tudatosítani, és jól 
kommunikálni: 

• mit hiszünk, és miért, 

• mit nem hiszünk,  
és miért nem? 

Szóval és tettel is.



védőbeszéd, számadás
Védeni: nem Istent, 
hanem az Istenhez 
vezető utat 

Akadályok: kérdések, 
félreértések, hazugsá-
gok, kihívások, vádak 

Cél: eljuttatni a kapuig, 
megtartani az úton



a posztolkodás
Eszköz: ismeret, érv, 
bizonyíték, stratégia 

Szakterületek: klasszi-
kus, teológiai, missziós 
kulturális, tudományos 

Felhasználás: akivel 
beszélünk, hol tart, 
mire van szüksége?



Jézus a válasz
…de mi volt a kérdés? 

Nem tudod, mi jár  
a másik fejében:  
kérdezz, hallgasd 
meg, hagyd kérdezni! 

Kérdezz vissza:  
Mit értesz ez alatt? 
Hogyan jutottál erre  
a következtetésre?



az igazság
• létezik 

• személyes 

• megismerhető 

• a valóság 

• számít 

• nem birtokolható



3. A CROSS-CULTURE?
NEM EVILÁGI , NEM NORMÁLIS 



az anomália
Lk 6, Róm 12 stb. 

Jézus tanaiban és 
viselkedésében valami 
emberfeletti, nem 
evilági, ellenkulturális, 
nem normális jelent 
meg. 

A tanítványaiban is.



az ötödik evangélium
A legtöbben az első 
négy evangéliumot 
sosem olvassák… 

Hitelesség: tökéletes-
ség vagy őszinteség? 

Mi vagy? Tanuló, építé-
si terület, nevelendő 
gyerek, növekvő és 
változó ember…



GONDOLKODJUNK
HOGY HANGZIK AZ EVANGÉLIUM MA?



minden megváltoztatható
• Számodra mitől jó hír 

a Jó Hír? Téged ki/mi 
győz(ött) meg? 

• Benned mi van jelen,  
nélküled mi hiányoz-
na környezetedben?  

• Számodra mit jelent 
tanítványnak lenni: 
mire hívsz másokat?


