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8 konkrét mód az Evangélium
hirdetésére

K
at

Keresik, ahogyan a Szent Grált keresték. Minden keresztény, a
hitterjesztők, az Istent nem ismerő környezetben élő személyek, mind
arról álmodnak, hogy találjanak egy olyan módot az Evangélium
terjesztésére, amely „biztosan beválik”.
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A keresztények megbízatása az Evangélium hirdetése, ahogyan ezt a Biblia közli
az Apostolok Cselekedeteiben (1, 8).

a

„Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben
s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”

us
.m

De a Biblia nem ad egyértelmű módszert az Evangélium hirdetésére.
Ellenkezőleg! Pál apostol maga mondja, hogy bármi legyen is a mód, csak
hirdessék az Evangéliumot. „Csak Krisztust hirdessék bármi módon, akár
érdekből, akár tiszta szándékkal, örülök és a jövőben is örülni fogok neki.” (Fil 1,
18)

ik

Az Evangélium hirdetése környezetünkben számtalan módon lehetséges. Közülük
nyolc lehetőséget ajánlunk. Nos, megtaláljuk ezek között a számunkra
legmegfelelőbbet?

ol

1. Csendes befolyásolás, a mindennapi élet során

K
at

Ez elég egyszerű, de tartós elkötelezettséget kíván meg, hosszú távon.
Az Evangélium ilyen hirdetése vezérfonal a személyközi kapcsolatokban.
Hosszútávú kapcsolatban vagyunk valakivel. Nem rejtegetjük a hitünket, de nem
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2. Frontális megközelítés

a

is beszélünk róla naponta, csupán megmutatjuk környezetünknek, barátainknak,
szomszédainknak, milyen az, keresztény módon élni. És készenlétben kell állni
arra a napra, amikor valakinek kérdése van, vagy bármi személyes igénye a hit
kérdéskörében. Talán mi vagyunk az egyetlen Biblia, ami valaha a kezükbe kerül.

Ezt a módszert akkor kell inkább alkalmazni, amikor csekély annak a
valószínűsége, hogy az illető személyt viszontlátjuk. Amikor valami különleges

ik

érzésünk van az illető felé, felbuzduló szeretet, az a vágy, hogy ne lássuk
eltávolodni Istentől. Ilyen esetben gyorsan belevágunk a téma elevenébe.
Egyenesen kimondjuk az illető hiányérzeteit és a kereszt üzenetét. Célozzunk
középre, kitérők nélkül. Mutassunk rá egyenesen a bűnös állapotára, a lélek
hivatására, a Jézus halála révén elnyert üdvösségre.

ol

Vigyázzunk, maradjunk óvatosak. Nehogy ártsunk mások módszereinek, akik a
szelídebb megoldást választják.

K
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3. Kultúra elhintése, hogy termékennyé váljék a
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Pontosan ezt akarják tenni a szabadidőt és szórakozást célba vevő médiák, az
információ és a kommunikáció szakemberei. A mi célunk az Evangélium láthatóvá
tétele. Ehhez a média figyelmét rendszeresen rá kell irányítani. E cél eléréshez a
keresztény közösségek támogatása kell. Amint egy keresztény hittel foglalkozó
folyóirat vagy könyv megjelenik az újságárusoknál vagy a könyvesboltokban, meg
kell vásárolni, ami jelzi az árusítónál, hogy van kereslet a kiadványra. Ugyanúgy a
mozikban megjelenő filmek esetében. Vagy a nagyszámú keresztény koncerteknél.
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Ha tehát van érdeklődés, forgalom, rendelnek még, még többet fognak kínálni. A
közönség folyamatosan rájön, hogy a keresztény hit nem mellékes jelenség,
hanem a társadalom valós része, A kereszténység felelős azért, hogy magához
vonzza az érdeklődést azoknak jövőbeni üdvére, akik még nem ismerik az
Evangélium örömhírét. Ezek a viselkedésformák fogyasztói, sőt „militáns”
jellegűek, amiket el kell sajátítanunk.

4. „Klasszikus” igehirdetés, templomban
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Szentbeszédek, homíliák, Bibliamagyarázatok – megannyi jó alkalom az
Evangélium hirdetésére és elmélyítésére a résztvevőkben. Az esküvők és
temetések kulcsfontosságú lehetőségek, olyan helyszínek, ahol az Evangélium
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hirdetése jól odaillő.

5. Jelenlét az interneten

a

A keresztény oldalak látogatása jelzést ad a Google-nak, hogy ezek az oldalak

us
.m

különösen keresettek. Ezzel részesei leszünk annak, hogy a keresési találatok
listáján feljebb kerüljenek. Osszuk meg – megfelelő bölcsességgel és mértékkel –
azokat a klipeket, cikkeket, idézeteket barátainkkal, akik nem ismerik az Istent a
szociális hálón. Ez egy mód arra, hogy kimutassuk, mi is olyanok vagyunk, mint
ők, de van valami többletünk is!

cselekvéssel

hirdetni

az

ik

6. Kollektív
Evangéliumot
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A franciaországi Valence-ban például a régió templomai összefognak és évente
egyszer egy óriási barbecue (grillező) összejövetelt rendeznek, mindenki számára,
aki csak részt óhajt venni, a város egyik kereskedelmi csomópontjában. Ez
egyszerű alkalom arra, hogy tanúságot tegyünk az Evangéliumra jellemző
nagylelkűségről. Sok városban december 24-én este a templomok megrendezik a
„Szív Karácsonyát”, hogy igazi karácsonyi ünneplést nyújtsanak mindazoknak,
akik kívánják. Ha a helyi kapcsolatokban az év folyamán nem adódott probléma,
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az állami szociális szolgálatok általában jóindulatúak, és szívesen elküldik
támogatottjaikat az ilyen kezdeményezésekre.
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7. Megközelíteni az embereket életük „döntő”
pillanataiban
Sok ilyen pillanat van, amikor meg lehet célozni az embereket olyan helyzetekben
és pillanatokban, amik kedveznek az elmélyült gondolatoknak. Ha az emberek
élete kizökken a szokott kerékvágásból, utaznak vagy máshova kerülnek,
fogékonyabbá válnak a lelki tárgyú gondolatok iránt. Így a tábori lelkészek, a
repülőterek, börtönök, kórházak lelki gondozói vagy azok, akik a szállodai
szobákba ingyenesen Bibliákat helyeznek el, azt a szerepet töltik be, hogy

ik

figyelmező tanúságtevők legyenek a megfelelő időben és helyen.
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8. Kézzelfoghatóvá tenni az Evangéliumot
csodákkal és gyógyulásokkal
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Meglátogatni egy beteget, imádkozni érte és megélni felgyógyulását.
Megfontolni, hogy az Evangéliumot hirdetni kell minden áron, akár kedvezőek a
körülmények, akár nem. Ellenállni annak, hogy az Ellenség akár egy talpalatnyival

Szerző: Szerk. (2021-01-09)
6 / 7 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/8-konkret-mod-az-evangelium-hirdetesere/ internetes címről származik. A cikket 2021-05-18 dátummal
egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf vagy papír alapú kiadást, akinek ez úton is
köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

is előbbre nyomulhasson. Ez azoknak a jelszava, akiknek vérében van az
evangelizáció.
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.m
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Fordította: Dr. Seidl Ambrusné

a

Írta: Pascal Portoukalian
Forrás: infochretienne.com
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