KERESZT-KÉRDÉSEK konferencia

Áhítat: Dr. Szabó István Gal 1,11-24 alapján
- az evangélium fontos eleme a személyes mozzanat (a hagyomány csak addig jó, amíg nem hátráltatja az evangélium terjedését)
- Pál tudta, hogy Istennel van dolga, és nem emberekkel: Jézusoz csatlakozunk, nem pusztán egy emberi közösséghez
- Mit csinált Pál 3 évig Arábiában? Készült, tanult, alázattal fordult Isten felé.
- az alázat nem azonos az emberi tekintély tiszteletével
- Pál fanatikus emberből frenetikus emberré vált

Mit mond Isten igéje az evangéliumról és annak továbbadásáról?
-2 Kor 4,1-6:
- az evangelizáció munkáját Isten végzi- Róm 1,16-17 (nem mi)
- a megtérés csoda: Isten Szentlelke által világosságot gyújt a szívemben
- felismerés és azonosulás: Jézus Úr és Isten (az én Uram és én Istenem)
- a teremtő erő teremt újjá(nem pl. belső elhatározás)
- Isten vak szemeket nyit fel
- 2Kor 4,5: nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztust
- Isten szuverenitása: vak szemeket nyit fel - a mi feladatunk: Krisztust hirdetjük és imádkozunk folyamatosan
- nem az a jó kérdés, hogy hányan tértek meg az evangelizáció során, hanem hogy Krisztust hirdettük-e?
- az embereket a világ fejedelme megvakította (4,4): nem látnak tisztán (elfoglaltság, büszkeség?)
- fontos az evangélium egyértelműsége, legyünk tisztességesek: a Biblia Krisztusát hirdessük, ne azt, akit a világ hallani szeretne!

Az evangélium
- jövőközpontú (elsősorban)
- a cél nem a jelen szenvedéseiből, hanem az eljövő haragtól megmenekülni
- központi üzenet: kegyelem, bűnbocsánat
- aki nem tudja, hogy bűnös (központi probléma), az nem ismerheti fel a kegyelmet
- az evangélium nem emberi találmány (ugyanaz 2000 éve)
- a keresztyénség KRISZTUSRÓL szól
- az emberek nem tudják, kicsoda Jézus: hatalom és bűnbocsánat- Ő a Láthatatlan Isten képmása
- mi az ő küldetése? -  a bűnösöket hívni
- miért beszél Jézus a "gyehennáról": 1.mert biztos 2. mert nagyon szereti az embereket
- a kereszthalál szörnyűsége a bűn szörnyűségéből érthető meg 
- Mk 15.fejezet: a harag igazi jelentése- a szeretet elbánik a bűnnel
- Jézus magára marad és elutasítják- én pedig elfogadást nyertem
- hogyan lehet a mennybe jutni? - különböző válaszokat adnak az emberek, de csak 1 jó van: MEGMENTŐ KEGYELEM
- Jézus feltámadása: király és bíró (vissza fog jönni)

A keresztyén élet fölfedezése lépésről lépésre (személyes példa)
- Mk 8,34: a valódi evangélium
- Jézus szavai a kereszten
- szeretet, tisztelet, szelídség

A mi kreativitásunk (1Kor 9,19-23)
- a szabad szolgák hirdetik az evangéliumot
- hogyan kapcsolódhatok az emberekhez?
- cél: megnyerni Krisztusnak
- eszköz: alkalmazkodni hozzá - helyszín, idő, illusztráció
- először az embert kell meghallgatni: Mit kérdeznél Istentől? (mi okozza az ő szomjúságát, mi a problémája?)
- ennek fényében kell hirdetnünk Krisztust
- engedd ki a gyeplőt a kezedből, ne a magadét hajtogasd!
-miért kiscsoportok? - dinamika,egymást is táplálják, miközben közösen táplálkoznak a Szentírásból

Milyen következményei vannak az evangelizációra nézve, ha tisztában vagyunk 
·	Isten szuverenitásával és a kreativitás szükségességével, de az EVANGÉLIUM EGYÉRTELMŰSÉGÉVEL nem
- álmegtérések
- hamis istenkép
- fogyasztói keresztyénség
- evangélium helyett törvényt hirdetünk
·	Isten szuverenitásával és az üzenet egyértelműségével, de a KREATIVITÁS SZÜKSÉGESSÉGÉVEL nem
- elriasztás
- eleve kevesen jönnek el
- az emberek nem vonódnak be: nem fogják úgy érezni, hogy ez nekik/róluk szól
·	az üzenet egyértelműségével és az emberi kreativitás szükségességével, de ISTEN SZUVERENITÁSÁVAL nem
- misszionárius-komplexus: "minden rajtam múlik" - kiégés
- sikerek esetén fölfuvalkodottság
- elfelejtjük kegyelemből elvenni a termést az Aratás Urától


Márk evangéliuma
- drámai, rövid, közvetlen
- Belecsap a lecsóba: "azonnal"
- 3 fő téma: 1. kicsoda Jézus? (1-8.fejezet)- összefoglalás: Mk 8,27-30
	         2. Jézus küldetése (8-16.fejezet)- Mk 8,31-33
	         3. Jézus elhív bennünket: tanítások	- Mk 8,34-38: tanítványság és kereszt (áldások és nehézségek)
- ha a 3 téma bármelyikét nem értjük meg, problémák adódnak

Hogyan épül fel egy ilyen alkalom?
- a vezetők imaközössége- elengedhetetlen! (1Thessz 1,5)
- vacsora: szeretetközösség, hídépítés (1Thessz 2,8)
- beszélgetés és előadás (1Thessz 2,3-4)
- beszélgetés (1Thessz 2,7) - feltétel nélküli, anyai dajkálás
- személyes beszélgetés (1Thessz 2,11-12)- bátorító, intő apai szeretet
- reménység arra, hogy Istenhez fordulnak (1Thessz 1,9)

Segítő könyvek:
Sorozat-vezetői kézikönyv
Csoportvezetői kézikönyv
Munkafüzet a csoporttagoknak
Előkészületben egy Jézust bemutató könyv, ami barátaink kezébe adható lesz.

