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Itt az ideje, hogy hirdessük az evangéliumot! (Miért?)                       Józsué iskola 

 

 

2.   Motiváció és Szent Lélek 

 

Itt az ideje, hogy hirdessük az evangéliumot! Ma Magyarországon, de az egész világon is a 

legsürgetőbb szükség: 

 

- meglátni világunkat a Krisztus szemeivel. Embertársainkat, mint végtelen értékű 

személyeket, akik a bűn fogságában járják a halál ösvényeit, vakon és sötétségben 

- könyörögni, imádkozni és sírni értük 

- hirdetni az evangéliumot 

 

A pünkösdöt azért kaptad, hogy hirdethesd az evangéliumot! Fontos tehát, hogy 

  

- égjen benned a tűz a Krisztusért 

- ismerd az evangélium üzenetének belső tartalmát és az evangélizáció folyamat jellegét 

 

Az evangélium rövid tartalma: 

 

1. Kicsoda Isten? (Szeret és Szent) 

2. Kicsoda az ember? (Halott a bűn miatt) 

3. Kicsoda a Krisztus? (Megváltás a keresztfán, feltámadás) 

4. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? (Hit és megtérés - újjászületés) 

5. Mit tesz Isten, ha megtérek és hiszek? (Szent Lélek) 

6. Hogyan fogok megmaradni a hitben? (Közösség) 

 

Az evangélizáció folyamat! A mennyei „számegyenes”: 

                

-10       -8       -6       -4       -2       0       +2       +4       +6       +8       +10       +12       +14  stb. 

 

Tegyük fel, hogy a nullánál van az, hogy megtér valaki. Időbe fog telni, amíg eljut odáig. A 

statisztika azt mondja legalább hétszer kell hallani valakinek az evangéliumot ahhoz, hogy 

eljusson a hit döntésére. Vannak, akik távolabbról indulnak, vannak akik talán közelebbről, de 

azt csak Isten látja. Ha kitartóan vetjük az evangélium magját, akkor az ellenségesből toleráns 

lesz, a toleránsból szimpatizáns, a szimpatizánsból pedig hívő, aki elindul a megszentelődés 

útján. A mi feladatunk, hogy mindig, minden módon (szavakkal és tettekkel), mindenkit 

közelebb lendítsünk Istenhez, akárhol is áll ezen a számegyenesen.   

 

 

ApCsel 21, 8 

 

Ez az egyetlen szakasz az ApCsel-ben, ahol az evangélista szót használják valakire. 

Gondolod, hogy Fülöp vezette le a korai Egyház összes evangelizációs szolgálatát? Nem!! 

 

2 Tim 4, 5 

 

Timóteus félénk ember volt és sokszor küszködött félelmekkel. Mégis Pál azt mondja neki, 

hogy végezze az evangélista munkáját.  
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Ef 4, 11 

 

Vannak, akik az evangélista hivatalába kaptak meghívást, de nem kell „evangélistának” 

lenned, hogy evangelizálj. Éppen az a tragédiája a mai Egyháznak, hogy mindenki a 

„profikra” a „nagy nevekre” vár ahelyett, hogy evangelizálna.  

 

ApCsel 1, 8 

 

A Szent Lélek azért jön, hogy felkenjen és erővel töltsön el a tanúságtételre! A Szent Lélek 

nagyon szeret embereket Krisztushoz vezetni. Ő a legjobb evangelizátor. Fontos ezért újra és 

újra eltelnünk Vele - Szent Lélekkel telt közösségek mindig növekvő közösségek is. 

Alapvetően a növekedés az élet jele.  

 

1. Az evangélizáció otthon és a személyes környezetben kezdődik. Ez a legnehezebb 

fajta, ugyanakkor a leghatékonyabb is. 

2. Az evangélizációnak az Istentiszteleteken is helye van. Egyrészt templomba 

(közösségbe) beépült nem hívők miatt, másrészt az esetleges látogatók miatt. Az 

Egyházon belüli evangélizációról még bővebben beszélünk, mivel ez nekünk 

különösen feladatunk.  

3. Az egész világ evangélizációja. Városod, kis falud, vagy éppen Magyarország nem a 

te határod. Az egész világ a te határod.   

 

2 Kor 5, 9-21 

 

Mi az, ami motiválhat minket a tanúságtételre? Sokan gyorsan rávágják erre a kérdésre: a 

szeretet! DE, csaknem lehetetlen szeretni egy tömegből rám néző ismeretlen embert! Sokszor 

inkább irritálnak az emberek amikor megpróbáljuk őket evangélizálni, mint szeretetre 

indítanak. Ha a szeretet érzéseire várunk, el fogunk csüggedni.  Ezért fő motiváló erőnk az 

Úrral való bensőséges közösség, az Ő szeretetének kiáradása a szívünkbe és a mi 

viszontszeretetünk felé. Ha ez működik és erős az életünkben, akkor a tanúságtételünk is 

megerősödik és lassan megtanulunk megbocsátani és szeretni másokat is.  

- Belső motiváció: 2 Kor 5, 14. Krisztus szeretete szorongat minket. Ne hagyd, hogy az 

ellenség vádoljon téged, hogy nem szereted az embereket 

- Külső motiváció: 2 Kor 5, 11. Mivel ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk 

meg. Isten ítélete és a kárhozat helye nagyon is valóságos dolgok. Nekünk magunknak 

is számot kell adnunk arról, hogy mit csináltunk az életünkkel. A bűnben élő (és 

meghaló) emberek örök sorsa pedig ismert előttünk.  

 

Mi maradt? Egy 19. század végi nagy tanúságtevő (D. L. Moody) elhatározta, hogy nem 

telhet el nap anélkül, hogy valakinek ne hirdetné az evangéliumot. Te mit fogsz csinálni az 

elkövetkezendő életed során? Mire fogod felhasználni maradék idődet és erődet? 

Adjunk oda mindent Istennek. Itt az idő, hogy semmit se tartsunk vissza. Szánjuk oda 

őszintén és tisztán az életünket Jézus követésére. Engedjük, hogy a Szent Lélek elkapjon, 

átjárjon, erővel övezzen fel. Engedjük, hogy valami elhaljon bennünk és valami egészen más 

keljen életre, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.  

 

AKAROD? 

ELÉRHETŐ VAGY AZ ÚRNAK? 

RENDELKEZÉSRE ÁLLSZ?---AZ EGÉSZ HÁTRALÉVŐ ÉLETEDBEN? 
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A kivívott és a felülről kapott szolgálat közötti különbség 

                                                                   
Látja a szükséget és „betölti”                El van rendelve a világ alapítása óta 

 

Istenért való munka       Isten munkája 

 

Emberi erőfeszítés felvonultatása,   Isten munkája az ember által, az Ő  

hogy Istent és embert meghasson    dicsősége és országa hasznára 

 

Kínos       Tökéletesen időzített 

 

A „hogyan”-t hangsúlyozza    Isten megismerését hangsúlyozza 

 

Kidolgozott      Leimádkozott 

 

Jól csomagolt. Ezt így kell csinálni.    Várakozás jellemzi. Ki tudja, hogy fog Ő 

Összehasonlítgatás és versengés jellemzi  jönni. Változatosság, különleges 

szolgálatok, együttműködés. 

 

Megharcolt és kierőszakolt   Csendes engedelmesség által ér célba.  

  Megnyugvás és béke jellemzi 

 

Mindig szüksége van biztatásra,   Nyugodt bizalom abban, hogy Isten  

megerősítésre  hűséges és munkálkodik 

 

Emberi energia  Isten ereje 

 

Belefáradnak és abba akarják hagyni Erejük megújul. Beépített Isteni garancia 

  a szolgálat sikerére. 

 

Attól függ, amit mi csinálunk Attól függ, amit Isten már megtett 

 

Az „egész” föld mögötte van A Menny van mögötte 

 

Kudarcba fog fulladni akkor is, ha látszólag Sikeres lesz akkor is, ha látszólag elbukik 

sikeres 

 

Belső vitákkal övezett Békességgel körülvett 

 

Emberi bölcsesség és jóakarat szülte Isten bölcsességében született  

 

Vallásos Szellemi, spirituális 

 

A bűntudat vezeti A kegyelem gondozza 

 

Versengő Nem verseng 

 

Végeredménye egy ember dicsőítése Végeredménye az Isten dicsőítése 

aki a sikereket Isten javára írja   
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