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Előszó
Sok keresztyén örül annak, hogy üdvössége van, és hogy Jézushoz tartozhat, de mégsem
beszél erről, mert attól fél, hogy mások különcnek fogják tartani. Ennek az lesz az
„eredménye”, hogy szabadon hagyják az utat más vallású vagy humanista felfogású
embereknek, hogy látásukat a háztetőkről hirdessék, és olyan követőket toborozzanak, akik az
ő eszméiket terjesztik. Ezek a „szónokok” azt teszik, ami a keresztyénektől lenne elvárható,
vagyis, hogy lelkesen beszéljenek Isten-hitükről, és arról, hogy Jézusban bíznak. Ők is annyi
lelket próbálnak „megnyerni”, amennyit csak lehetséges. Miért és hogyan játszanak ki minket
nyíltszívűségünk miatt?
Bizonyos fajta érzéketlenség figyelhető meg a keresztyének között, különösképpen NyugatEurópában. Ha beszélgetsz velük erről, ezt válaszolják panaszkodva: „Ez már nem működik
annyira, mint régen, amikor nagy evangelizációs rendezvényeket szerveztünk, és az emberek
még hajlandóak voltak minket meghallgatni. Ma már nem érdeklődőek az emberek, ha
beszélsz a hitedről. Úgy tekintenek rád, mintha egy másik bolygóról jöttél volna. Ez az a pont,
ahol szorít a cipő.

A nyolcas kormányos

Íme, hogyan tudjuk bebizonyítani, hogy a keresztyének legyőzhetik félelmüket, kibújhatnak a
csigaházukból és megújíthatják lelkesedésüket az evangélium terjesztésében. A titok a
csapatmunkában rejlik. Minden évben nagyszerű evezős versenyeket tartanak neves
egyetemek csapatai között a Temzén. Ezek egyikét a „nyolcas kormányos“ csapatok között
rendezik, itt nyolc evezős és egy kormányos ül egy hajóban. Ezek a csapatok képesek a lehető
legnagyobb sebességre, miközben a kormányos irányítja a hajót, és szemmel tartja a
3

célvonalat. Ez egy jó példa nekünk, keresztyéneknek: annyi embert, amennyit csak lehetséges,
rávegyünk arra, hogy együtt evezzenek, és engedjük, hogy az Úr Jézus vezessen minket, s így
a jó irányban hajózva tovább az Ő célját valósítsuk meg.
Pál úgy ír az egyházról, mint Krisztus testéről, amelynek mindannyian tagjai vagyunk.
Bemerítkeztünk egy-és ugyanazon Szellem szerint, és ugyanazon testbe tartozunk bele. De
egyik tag sem egyforma. A keresztyéneknek különböző ajándékaik vannak. Némelyek
evangélisták, akik természetesen és egyszerűen beszélnek a hitükről. Mások pásztorok és
tanítók, akik segíteni tudnak a Krisztust követők hitbeli növekedésében. Különbözőségünk
ellenére mindannyiunk Jézus bizonyságtevői vagyunk. A „tanúim lesztek“ elválaszthatatlanul
összefügg azzal, hogy megkaptuk a Szent Szellemet. Isten a Szent Szellemet nemcsak néhány
„különleges hívőnek” adta. Nem, Ő a Szent Szellemet mindenkinek adta a gyülekezetben,
minden hívőnek. Jó dolog bizonyságtevőnek lenni. Csak egyszerűen mondd el az
embereknek, mi történt az életedben azután, hogy elfogadtál egy teljesen új életet
Krisztusban, és hogy a dolgokat most már teljesen máshogy éled át. A te bizonyságtételed
nem egy tudományos vagy teológiai magyarázat. Azzal, hogy kijelented/megvallod: „Olyan
jó Krisztusban hinni!“- már elég arra, hogy kíváncsivá tegyünk embereket, és olyan
kérdéseket tegyenek fel, mint például: „Mi olyan jó benne?“. Elmagyarázhatod, hogy mit
értesz ezen, és az ezt követő beszélgetést a legtöbbször elég könnyű folytatni.

Egy újfajta megközelítés
Nagyon jól tudjuk, hogy társadalmunk folyamatosan változik, de ezt mi csak kevéssé vesszük
figyelembe evangelizációs alkalmainkon. Túlságosan bízunk azokban a módszerekben,
amelyeket 20 évvel ezelőtt alkalmaztunk. Néhány ember szerint újra egy Krisztus előtti
Európában élünk (mint „pogány csőcselék”) keresztyén erkölcs és a gyülekezet támogató
iránymutatása nélkül. A korai egyház időszakában a hívők a „nyolcas kormányos“ elve szerint
munkálkodtak: néhány apostol és tanító vezette a tanfolyamokat, amíg a hétköznapi nők és
férfiak tömege Jézusról, a Megváltóról beszélt nagy szenvedéllyel és szeretettel. A
kereskedők alkották az előőrsöt, akik városról városra utaztak áruikkal, és akik elmondták
vásárlóiknak, hogy elnyerhetik az Istennel való békességet Jézus Krisztus által.
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A motiváció
A korai keresztyének tele voltak szenvedéllyel és lelkesedéssel. Nem tudtak csendben
maradni amiatt a csodálatos élet miatt, amit Jézusban találtak (pl.: Apcsel 5:40-42). Tőle
kaptak erőt mindahhoz, amit csak tettek, tanultak és mondtak (Apcsel 1:8). Ezt veheted észre
a frissen megtért keresztyéneknél is. Megvan bennük az első szeretet tüze, és teljes szívvel
Jézusért lelkesednek. Ezt a leckét kell megtanulnunk tőlük: mielőtt körülnéznénk és azt
mondanánk, hogy az embereket már nem érdekli az Evangélium. Meg kell vizsgálnunk saját
szívünket, és meg kell kérdeznünk magunkat, hogy meddig akarunk még hallgatni Róla! Az
új megközelítés velünk, keresztyénekkel kezdődik! Ha az első szeretet tüze meghidegült
bennünk, vissza kell mennünk Őhozzá, hogy tüzet fogjunk. Pál Timóteusnak írt levelében azt
a kifejezést használja, hogy „az Istennek ezt a kegyelemajándékát, mely az én kézrátételemen
keresztül van rajtad, újra lángra kell lobbantanod” (2Tim 1:6; Csia Lajos fordítása). Ez akkor
történhet meg, ha Jézus lesz újra életed központja, ha úgy olvasod Isten szavát, mintha csak
neked írták volna. Ha több időt szánsz arra, hogy elgondolkozz az Igén, és hagyod, hogy
betöltse legbelső lényedet. Talán kevesebb tévéműsort kellene nézned, és ha több időt szánnál
a Szent Írás tanulmányozására, óriási hatással lenne életedre. A bibliaolvasás után következik
az imádkozás. Köszönd meg Istennek, amit olvastál, és imádkozz bölcsességért, ha nem
értetted. Kérd meg Őt, hogy segítsen átültetni a gyakorlatba az olvasottakat. Akard, hogy az
életedben megjelenő változások láthatóak legyenek a körülötted élők számára is. Kérd Istent,
hogy frissítsen meg a Szent Szellem ereje által, és újítson meg naponta. Ha igeolvasás közben
világossá teszi számodra, hogy van valamilyen bűn az életedben, azt meg kell vallanod és
bánnod Előtte, és rendezned kell a kapcsolatot Vele. A bűn nem mindig csak a nagy
problémákat jelenti. Az Énekek Énekében Salamon azt írja, hogy a kis rókák kirabolják a
szőlőskertet (Én 2:15). A bűn megakadályozza, hogy Isten szeretete kiáradjon rád. De a
megbocsátó kegyelme örömmel tölt el és szabaddá tesz téged.
A keresztyéneknek szükségük van egymásra. Az együtt való imádkozás életben tartja a tüzet.
Az Úrtól kapott szellemi ajándékok megosztásával bátoríthatjátok egymást. John Wesley az
embereket kis csoportokba osztotta, akik azért találkoztak, hogy jobban megismerjék Istent és
a Bibliát. Céljuk volt az is, hogy a hit megtartására bátorítsák egymást a kísértés idején, hogy
hűséges keresztyének maradjanak. Szükségünk van a szentek ilyenfajta közösségére: nem
azért, hogy kimeneküljünk a valóságból egy álomvilágba (lehetőleg jó messze a világtól),
hanem hogy ízt adó sóvá és fényt adó világossággá legyünk a világban.
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A negyedik dolog a rendszeres Biblia-olvasás, az imádkozás, a testvérekkel való találkozás
mellett a bizonyságtevés fontossága. Ha rendszeres gyakorlatoddá válik, hogy beszélj a
hitedről, az olyan, mintha az izmaidat edzenéd: minél többet edzel, annál erősebbek lesznek
az izmaid. Természetesen kapsz majd negatív visszajelzéseket, és nehéz kérdéseket is tesznek
fel neked, amikre nem tudsz azonnal válaszolni. De mindezeket lerakhatod az Úr elé imában;
kérhetsz tanácsot érettebb keresztyénektől, tanulhatsz tőlük, így a következő adandó
alkalommal már válasszal érkezel. Ügyesebb és bátrabb lehetsz a keresztyén testvérek által, és
a kis tüzed lángra lobbanhat. Ha kételkedsz ebben, próbáld ki! Az eredmény majd meggyőz.

Egy nyitott ablak
Miután megvizsgáltad saját magadat, vedd nagyító alá azokat az embereket, akiket el akarsz
érni az Evangéliummal. Kik ők, és hogyan gondolkodnak a hitről, a Bibliáról és az
Evangéliumról? Sok ember közömbös, és nem érdeklődik a szellemi dolgok iránt. Ez nem túl
bátorító, de ez a hozzáállás hullámzó. William Strauss és Niel Howe szociológusok, „A
negyedik fordulat“ című könyvükben azt állítják, hogy a nyugati társadalom fejlődése az
elmúlt 2000 évben 4 szakaszon ment át. A „harmadik fordulat“ a kulturális kisiklás, amely az
utóbbi 20 évben (a XX. században) nagyon világosan észrevehető. Azokat az értékeket és
normákat, amelyek általánosan elfogadottak voltak az 1980-as években, zavaros
individualizmussal, ellentmondó normákkal helyettesítették az élet majdnem minden
területén, beleértve a politikát, az etikát és a vallást. A borúlátó látásmód és a másokra való
mutogatás jellemzi a népesség nagy részét. A nyilvánosság pesszimistán reagál a növekvő
erőszakra és civilizálatlanságra; az egyenlőtlenség tovább nő, miként a gyanakvás is az
intézményekkel, valamint a vezetők és a lesüllyedt közkultúrával szemben.
Ezek a fejlemények (a szerzők állítása szerint) világossá teszik, hogy újra egy fordulóponthoz
érkeztünk el: ezt nevezik ők negyedik fordulatnak. „Ez egy hatalmas válsággal fog kezdődni,
és egy új szellemi (spirituális) ébredés fogja kísérni.“ (1)
Ha bárki szétnéz egy kicsit a világban és hallgat a mondottakra, a legtöbbet észre fogja venni
azok közül, amit ezek a szociológusok állítanak: az olyan negatív dolgokat, mint például az
elidegenedést, ami a harmadik ciklus végét jellemzi, vagy a válságot, ami a negyedik korszak
kezdetét jelzi. Minket főleg az új spirituális fejlődési irányzatok, a szellemi dolgokkal
szembeni megújult érdeklődés foglalkoztat. Ezek valóban más formát öltenek, mint amit a
legtöbb keresztyén elvár. Ez még nem nevezhető Jézus-keresésnek, nincs még szó
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„bűntudatról“, de ahogy egy francia újság vezércikkében szerepelt: „Isten újra napirenden
van!“
A Pizza Hut Hasselt városában az utóbbi időkben a „32. pizzás zsoltár”-ral reklámozza magát.
A hirdetést egy nagyon szép mintás papírra nyomtatták, ahhoz illő zeneszó is kíséri.
32. pizzás zsoltár
Egy új pizza született,
Reménysugár az életünkbe.
Örülj és örvendj,
Érezheted az apátság sajtját.

A reklámvilág tudja, hogy miről gondolkoznak az emberek, és becsapja őket. Egy másik intő
jel az alternatív vallások iránti érdeklődés növekedése. De ez azt is jelenti, hogy talán egy
kulcsfontosságú időszakban élünk, amikor az érzéketlenség és érdektelenség alkalmat ad
valamennyiünknek az élet értelmét újra felfedezni. Ez új lehetőségeket teremt számunkra és
ezeket ki kell használnunk. De hogyan?

Az igei alap
Jézus mindannyiunknak azt mondta, hogy bizonyságtevők legyünk. Régen az apostoli
öröklődés dogmájával azt az elképzelést terjesztették el, hogy csak a „szakmailag képzett
kiválasztottak” közvetíthetik Istent, mint ahogy az Ószövetség papjai, akiket elkülönítettek
Isten szolgálatára. De az Újszövetségben Isten Szelleme kitöltetett mindenkire. Péter azt
mondja: „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Szellememből minden halandóra, és
prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat
álmodnak, még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Szellemből,
és ők is prófétálnak.“ (ApCsel 2:17-18). Mindannyian Isten szeretetéről fognak beszélni.
Micsoda dicsőség az élő Istent dicsőíteni! Mindenki kap Szent Szellemet, aki kér, és így
mindenki tovább is tudja adni a rábízottakat. Jézus továbbadta előjogát, és arra kér minket,
hogy tanítványai, bizonyságtevői legyünk. De van egy előfeltétele is: először be kell fogadni a
Szent Szellemet. Aki szereti Jézust, valószínű, hogy beszélni akar Róla. Bárki, akiben ott
lakik az Ő Szelleme, másokat is buzdít majd: Vegyetek Szent Szellemet! Nők is tudnak egy
erős hadsereget alkotni, hogy továbbadják az Evangéliumot. Egyébként is, ők voltak az első
emberek, akik képesek voltak felismerni, hogy Jézus feltámadt a halálból. A Biblia azt tanítja,
hogy minden hívőből lehet Jézus Krisztus bizonyságtevője.
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Az András-hadművelet
Az evangelizálásnak ezen hatékony módja János evangéliumának első fejezetén alapszik (Jn
1:15-51). Amely bemutatja, hogyan kezdték el az első tanítványok Jézust követni, miután Őt
Bemerítő (Keresztelő) János az „Isten Bárányaként” mutatta be. Amikor Jézus megfordul és
megkérdezi őket, hogy kit keresnek, egy nagyon érdekes beszélgetés veszi kezdetét. „Honnan
jöttél és hol laksz?”- kérdezték. Jézus így válaszolt: ”Jöjjetek és meglátjátok.” És ők „Nála
maradtak azon a napon”. Hogy Jézus mit mondhatott nekik, kiderül a tanítványok reakcióiból.
András elmegy, majd amikor találkozik a fivérével, ezt mondja neki: „Megtaláltuk a
Messiást!” András magával viszi Simont Jézushoz. András megtalálta Megváltóját, s ettől ő
annyira boldog lett, hogy azonnal elmegy megkeresni a testvérét, hogy megoszthassa vele a jó
hírt, és Jézushoz hozza. Később, ugyanebben a fejezetben, hasonló mintát láthatunk: András
és Fülöp ugyanabból a faluból jöttek, s jól ismerték Nátánaélt. Ő szkeptikus, mégis hamar
felkerül arra a listára, akiknek Fülöpék el akarják mondani az örömhírt. Elmennek a
családjukhoz, barátaikhoz, mindazokhoz, akiket jól ismernek, akik legelőször az eszükbe
jutnak. Szeretnék, ha ezek az emberek is ismernék és befogadnák az Evangéliumot! Ezt a fajta
evangelizációt hívjuk mi András-hadműveletnek.

Billy Graham sikere
Az amerikai Billy Graham főként evangelizációs „hadjáratainak” köszönheti hírnevét,
amelyekkel stadionokat töltött meg. Több tízezer ember gyűlt össze, hogy meghallgassa
hatásos prédikációit, mondanivalóját, amelyben rendszeresen ezeket a szavakat hangsúlyozta:
„a Biblia azt mondja”, amit aztán egyértelmű, megtérésre való felhívás követett. Mindig nagy
hatást gyakorolt ránk, ahogy figyeltük, amint több száz ember megy előre, de mennyi munka
és ima volt a színfalak mögött! Sok keresztyén alkalmazta az András-hadműveletet.
Imádkoztak azokért az emberekért, akiket csak ismertek (családtagok, barátok, ismerősök,
szomszédok, kollegák stb.) majd meghívták és elkísérték őket olyan találkozókra, alkalmakra,
ahol Billy Graham beszélt. Az emberek felkészítetten érkeztek, figyeltek a prédikációra, majd
válaszoltak az előre hívásra, s átadták az életüket Krisztusnak. Learatták, amit előtte sokan
vetettek. Az „András-lista” segítségével előkészítették családjuk, barátaik életét imáik és
személyes bizonyságtételük által arra, hogy megtegyék hitlépésüket.
Maga Dr. Billy Graham mondta több alkalommal, hogy az ő evangelizációs „hadjáratainak”
sikere a sok odaszánt keresztyén fáradozásának az eredménye.
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Hogyan is működik ez?
A hatalmas tömegevangelizációs megmozdulások, már nem olyan hatékonyak – legalábbis
nem Nyugat-Európában –, de az András-hadművelet még igen. Több oka is van ennek.
Először kezdheted azokkal, akik közel vannak hozzád, a családdal, barátokkal. Ők ismernek
téged, megbíznak benned, ezért közvetlen módon mondhatod el nekik az Evangéliumot. De
először meg kell hoznod egy döntést magadban: „Igen, egy lelkeket megnyerő keresztyén
akarok lenni!”

Mit tehetsz?
1. Készíts egy rövid listát
Írd le annak az 5-7 embernek a nevét, akinél nagyon szeretnéd látni, hogy elfogadják Jézust.
Ne vedd könnyedén. Ez szellemi dolog. Tehát fordíts erre időt, imádkozz ezért, keresd Isten
akaratát, s figyelmesen gondold át, hogy kinek kellene rajta lennie azon a rövid listán. Kérj
tanácsot egy másik keresztyéntől, ha szükséges. Nem kell azonnal 5-7 nevet felírni. Hagyd,
hogy Isten vezessen. Természetesen a listán közeli ismerősök fognak szerepelni, hiszen a
barátságnak óriási fontossága van. Használd ezt a listát könyvjelzőként a Bibliádban azért,
hogy ne felejts el imádkozni értük.

2. Imádkozz értük
Most, hogy megvan a listád, rendszeresen imádkozz az embereidért. Vidd őket Isten trónja
elé, s imádkozz, hogy a Szent Szellem kezdje el a meggyőzés kimunkálását a szívükben (Jn
16:8). Tedd személyessé ezeket az imákat. (Pl.: lehet, hogy az egyik embered nagyon
elfoglalt, s nincs ideje Istenre; a másik azt hiszi, hogy annyira okos, hogy mindent tud; a
harmadik a hobbijának él…) Gondolkozz azon, hogy milyen akadályok gátolják őket abban,
hogy elmenjenek veled oda, ahol hallhatják az örömhírt. Ezeket is mondd el az imádban. A
Biblia beszél erősségekről, amelyeket le kell rombolni (2Kor 10:3-5), csakúgy, mint a
vakságot, amellyel az evilág istene (a gonosz) megvakította őket (2Kor 4:4). Ezt a vakságot
egyedül Jézus gyógyíthatja meg, s az imádkozásnak nagy szerepe van ebben a folyamatban,
amit soha nem szabad alábecsülni. Van, aki a könnyeket „cseppfolyós imának” nevezi. Lee
Thomas mesélte, hogy egyszer, amint térdelt egy alkoholista mellett, s könyörgött érte, és
bátorította, hogy fogadja el Jézust mint Megváltóját, könnyek csordultak le az arcán. „Azok a
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könnyek 3 évig üldöztek. Nem telt el úgy nap, hogy ne láttalak volna, ahogy térdelsz a
szobámban; a szemeid könnyel vannak tele, s kértél, hogy térjek meg, s bízzak Jézusban. 3 év
Isten elleni harc után végül megtértem.” (2)

3. Kis lépések
Miután a könnyeid megtermékenyítették a földet, kész vagy a következő lépésre. Attól
függően, hogy ki az illető, s milyen kapcsolat van köztetek, beszélhetsz a hitedről. Egy-egy
beszélgetés során adhatsz neki egy kis könyvet, meghívhatod az otthonodba, mesélhetsz
röviden a gyülekezetedről, összejövetelekről, s megkérdezheted, hogy elmenne-e veled egy
hasonló

alkalomra.

Fiatalok

könnyedén

mondanak

igent

egy

koncertre,

de

a

„gondolkodóknak” jobb, ha inkább könyvet adsz. Légy kreatív. Isten sem futószalagon
dolgozik. Ne kapkodd el. Az emberek nem adják át magukat Jézusnak egyik napról a másikra.
Azok számára, akik úgy nőttek fel, hogy nem hallották az Evangéliumot, nagyon hosszú lehet
az út. Ezt meg kell értened, ezért kis lépésekkel kezdd. (Soha ne feledd, hogy barátod még
elveszett állapotban van és te Krisztus szeretete által segíthetsz neki, hogy megmeneküljön az
örök haláltól, a kárhozattól!)

4. Dolgozz tovább a célért
Minél közelebb kerül egy ember Jézushoz, annál intenzívebbé válnak az imák. Dolgozol a
kapcsolatotokon, mélyíted a barátságotokat, s a barátod egyre jobban megismerkedik a
hiteddel. Ez jó dolog, de a célt mindig szem előtt kell tartani, ami több mint csak egy jó
barátság. Ezt egy focimeccshez lehet hasonlítani. Vegyük példának a támadást. A labdát
megjátsszák egyik játékostól a másikig – néha átrúgják az egész pályán –, de végül a csatár
lábánál ér földet, aki berúgja a gólt. A hangsúly a barátság-evangelizációban az
Evangéliumon van, s nem a barátságon. Fókuszálj továbbra is a célra, mind az imáidban,
mind a közeledésben. Győződj meg az előrehaladás(od)ról.

5. Vonj be másokat
Nem mindenki evangélista, s nem mindenki találja könnyűnek, hogy másokat a hit következő
lépésére segítse. Viszont mint Krisztus testének tagja kapcsolatban vagy hívőkkel, akiknek
más és más ajándékaik vannak, s azzal segítségedre lehetnek. Ez szintén egy erős pontja az
András-műveletnek. Mindenki tud egy listát készíteni, és imádkozni barátokért, illetve
ismerősökért. Mindenki tud barátságos lenni, elvinni barátokat különböző eseményekre, de
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nem mindenkinek könnyű egyértelműen elmagyarázni az Örömhírt. Ebben az esetben
kérhetsz segítséget mástól, aki ezt meg tudja tenni, s talán még kedvét is leli benne.
Javaslatunk: hívj meg valakit magadhoz a listádról, s hívd el egy érettebb testvéredet a
gyülekezetből, aki el tudja teljesen magyarázni az Evangéliumot. Alakítsd úgy, hogy kellemes
időt tölthessetek együtt, a többi pedig majd jön magától. Az Örömhír kérdése így vagy úgy,
de elő fog jönni.

6. A listád igazítása
Természetesen az lenne a legnagyszerűbb, ha mindenki, aki csak felkerült a listádra,
megtérne, de a valóságban ez ritkán történik meg. Néha törölnöd is kell neveket. Persze ezt
csak akkor tedd meg, ha már minden lehetőségből kifogytál, s ha az illető egyértelműen a
tudtodra hozta, hogy többé nem akar a témáról hallani. Nem szabad lemondanod ezekről az
emberekről. Folytathatod értük az imát, remélve, hogy Isten majd eléri őket más módon, de
tényleg békén kell hagynod őket. Adj a listádhoz új neveket (ezeket írd a papír hátuljára).
Vannak körülötted mások is, akiket elérhetsz az Evangéliummal. Érzelmileg nagyon nehéz
valakit eltávolítani a listáról, anélkül, hogy elfogadta volna az Urat, de Jézus mondja, hogy ha
valaki nem fogadja el az Ő beszédét, rázzátok le lábatokról a port, s menjetek tovább (Lk
10:10-11). Tehát frissítsd a listádat. (Majd ismét folytasd a 2. ponttól.)

7. András-ima együtt
A gyakorlat ugyanakkor valami másra is tanít bennünket. Lelkesen kezded összeírni listádra a
neveket, majd imádkozol az emberekért, de egy rövid idő után az imád lapossá válik, eltűnik a
lelkesedés. Hogy ezt elkerülhesd, motiválj másokat is, hogy ők is készítsenek András-listát, és
bátorítsd őket. Érdeklődhettek egymástól: „Hogy vannak a listádon lévő emberek?
Imádkozhatnánk együtt értük? Miért imádkozhatok az embereddel kapcsolatban? Mikor
mondtad el utoljára annak a barátodnak az Evangéliumot? Hogyan reagált?”. Így az Andrásművelet élő marad, megakadályozza, hogy az imád lassan elsekélyesedjen, vagy rutinszerűvé
váljon. Vigyázzunk, nehogy az András-művelet „kipéterezzen” (kiégessen) minket (Jn 21:3),
és hosszabb távon teljesen eltűnjön az életünkből a megtéretlen emberekért folytatott imánk.
A Biblia arra figyelmeztet minket, hogy intsük és bátorítsuk egymást, hogy tartsunk ki
mindvégig, s a versenyt megnyerve végül győztesként érjünk be a célba (Mt 24:13; 2Tim 4:78).
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Új kapcsolatok
Ha már keresztyén vagy egy ideje, akkor vagy minden barátod már keresztyén lett, vagy
többé nem akarnak veled erről beszélni. Hogyan tovább? Ki kell lépned a „világba”, és új
barátokra kell szert tenned. Íme néhány tipp:
- Beléphetsz egy klubba (Közös időtöltés)
Új emberekkel találkozhatsz, ha sport- vagy más hobbiklubba lépsz be. Mindenféle dolgokról
beszélgethettek, és új barátságok szövődhetnek.
- Építs fel barátságot egy véletlen találkozásból!
Egy esküvői fogadás során egy hölgy megkérdezte az emberektől, hogy milyen kapcsolatban
állnak a házasulandó párral. Ez egy kedves beszélgetés kezdete lett a rokoni szálakról és
annak értékéről, s ezután a hölgy arról a kapcsolatról is beszélhetett az embereknek, amelyik a
számára a legértékesebb.
- Adjál evangéliumi újságot azoknak, akikkel rendszeresen találkozol! Például a közeli
boltban, a fodrásznál, a benzinkútnál, de még az orvosi rendelőben vagy a gyógyszertárban is
lehetnek ilyen személyek.
- Legyél vendégszerető!
Az igei parancs (Zsid 13:2 és 1Pét 4:9) jól működik. Sokat tanulhatunk a keleti
vendégszeretettől, például a muszlim hívő emberek is meglepődnek, amikor házainkat és
szívünket megnyitjuk feléjük.
- A módszereid megvizsgálása
Sok keresztyén az itt leírtak többségét folyamatosan teszi, de azoknak kevés eredményét látja.
Az András-hadművelet segíthet neked ebben a problémában. Vizsgáld meg rendszeresen
szellemi módszereidet imában is, hogy az emberek dönthessenek Jézus mellett, vagy ellen.
- A rendszeres ima
Zsidókhoz írt levél 10:35 (Újford.) azt mondja: „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat,
amelynek nagy jutalma van.“. Ha határozottan és rendszeresen imádkozol emberekért, Isten
szeretettel tölti meg a szívedet irántuk. Bizonyosságot, késztetést fogsz érezni, hogy
beszélgess velük, miközben a Szent Szellem különös módon támogat ebben. Akkor is, ha nem
könnyű, számíthatsz Isten segítségére, ha azt akarod, hogy Fénye szabadon ragyoghasson
belőled.
- Szervezz rendszeresen vonzó evangelizációs programokat!
Szervezz nem nagy volumenű, vagy drága, de kreatív és nem kevésbé változatos
programokat. Ez lehetőséget teremt másoknak, akik veled együtt az András-hadműveletben
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vesznek részt, hogy ezekre barátaikat is elvigyék. Éppen azért, mert kisebb méretű, vonzóbb
és gyakran kevésbé rémisztő lehet az új emberek számára. A tény, hogy mással együtt jönnek
el, megerősíti őket, hogy legalább ismernek valakit.
- Próbálj meg elérni házastársakat, párokat!
Ebben az esetben több mint egy embert érsz el, és ez egy csomó problémát megelőz. Egy
házaspárnak könnyebb barátságot kötni másokkal, és könnyebb velük egyszerre megosztani
az Evangéliumot. Továbbá megelőzöd azt a feszültséget, ami a férj és a feleség között
keletkezne, ha külön beszélnél velük. Továbbá a gyermekeket is el tudod rajtuk keresztül érni.

A Bárány és a kis bárányok
A Biblia gyakran említi a pásztor (Jézus) és a nyája példáját. Általában a lelkipásztor a
pásztor a helyi gyülekezetben. De kikből tevődnek össze a kis bárányok? A bárányok
munkájának „eredményei” ők: a hétköznapi keresztyének ebben a példázatban. Talán ebből
következik, hogy a keresztyén gyülekezet növekedése elsősorban a tagok növekedésén múlik
és nem a pásztorén. Természetesen a gyülekezet pásztora is a Nagy Pásztor egy báránya, aki
kis bárányokat nevel. Sajnos, az is előfordul, hogy sok testvér és testvérnő elveszíti
„termékenységét.” Belefáradnak a gyülekezet építésébe.
Mit kell azoknak az embereknek cselekedniük, akiket pásztoroknak és tanítóknak hívnak a
gyülekezetben? Ők kell hogy felkészítsék a szenteket (Ef 4:11-12) a munkára. A szentek a
hívők a gyülekezetben, akik megtisztultak bűneiktől a Jézus Krisztusban való hitük által. Így
most már szentek, mert Krisztusban vannak, és Isten Krisztusban elrejtve látja őket. Azok az
emberek, akik megtérnek, újjászületnek még csecsemők, növekedniük s tanulniuk kell. Jézus
azt parancsolta: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentszellemnek nevében.” (Mt 28:19)

Képezzetek tanítványokat
Amikor az emberek egyszer s mindenkorra Jézus mellett döntöttek, elfogadták azt is, hogy
Jézus meghalt a kereszten a bűneikért, eltemették, majd feltámadt a halottak közül a harmadik
napon (a megigazulásukra), és örök életet ad mindazoknak, akik hisznek Őbenne. Te is az
lehetsz, aki őket továbbvezeti. Az András-hadműveletet követnie kell valaminek, ami abban
segít, hogy Jézus tanítványaivá legyenek. Az Örömhír terjesztése és a tanítvánnyá nevelés
együtt alkot egészet.
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Az egész folyamat az alábbiak szerint történik (Apcsel 16:11-15):
1. Barátságaid kimunkálása és a te melegszívűséged tesz alkalmassá arra, hogy az Örömhírről
beszélj. Ez a szívre vonatkozik.
2. Az emberek szemei az imák, és a felismert üdvösség által nyílnak meg (pl.: 2Kor 10:3-5).
Ez az elmére vonatkozik.
3. Egy határozott kihívás elé kell állítanunk őket, amelybe hitből fognak belépni. Ez az
engedelmességi lépés egy rövid ima is lehet, amelyben megvallják, hogy bűnösök. Ebben
kinyilvánítják bizalmukat Jézus Krisztus iránt. Vehetik a bűneik bocsánatát, és megígérhetik,
hogy követni fogják őt, és egész életüket Neki szentelik. Ez az akaratra vonatkozik.
4. A folyamat a bibliatanulmányozással és képzésekkel folytatódik. Jézus azt mondta, hogy
tanuljunk Tőle (Mt 11:27). Meg kell, hogy tanítsd őket arra, hogyan éljenek sikeres életet
keresztyénként mind elméletben, mind gyakorlatban. A bibliaolvasás, az imádkozás, a
keresztyén testvérekkel való közösség gyakorlása, és a tanúságtétel is ennek a része. Az erre
felkészített keresztyének által történő tanítvánnyá nevelés csak ezután következhet. Ez a
tanítványságra vonatkozik.

Kis csoportok
Napjainkban a tanítvánnyá képzést kis csoportokban végzik. A legtöbb ember nem akar
gyülekezetbe menni, de vonzó számukra a kis csoportok biztonsága és intimitása, ahol az
emberek gyorsan megismerik egymást, és megbíznak egymásban. Az ilyen kis csoportok
ideálisak arra, hogy a gyülekezet „előszobái” legyenek. A csoport neve fontos, mert vonzóvá
teheti azokat az emberek számára, vagy elkedvetlenítheti őket. Kérdezzétek meg egymástól,
hogy a név hogyan fog hangozni majd a külső személyek számára.
Az András-hadműveletben azon emberek, akik még nem hoztak határozott döntést, hogy
Jézust követik, legyenek szívesen látottak a kis csoportokban. Ez mindkét irányba működik.
Az újonnan érkezettek nem értenek meg mindent, ami elhangzik, de látják a keresztyén
lelkesedést. Az új hívők megkapják a lehetőséget, hogy beszéljenek új hitükről a csoportban,
és segíteni tudnak az új embereknek. Felfedezik, hogy többet tudnak tenni, mint gondolták, és
ott van egy érettebb keresztyén is, hogy segítsen nekik, ha nem tudják a választ a feltett
kérdésekre. A kis csoportok úgy működnek, mint a kis gyülekezetek. A tanítványsági
kapcsolatok jó barátságokká érhetnek.
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A növekedési tényező a gyülekezetben
Szeretnéd, ha barátaid Jézus ismerőseivé válnának, de azt is szeretnéd, ha gyülekezeted vagy
felekezeted szintén gyarapodna? A gyülekezet az a hely, ahol összejöttök, hogy dicsérjétek az
Istent, hogy bátorítsátok egymást, és hogy megtanuljátok, hogyan vegyetek részt Isten és a
társaitok felé való szolgálatban. Az András-hadművelet a gyülekezetben számos csoport
növekedését megcélozhatja.
Az első tényező az újonnan megtértek. Nekik rendszerint vannak ismerőseik és barátaik, akik
még nem keresztyének. Az ő új hitük Krisztusban tüzet gyújt bennük Jézus iránt. Később
hallottam vissza egy fiatalemberről, akivel megismerkedtem, hogy azt mondta: „Égek
Jézusért.“. Egy fiatal lány, aki egy keresztyén táborban volt, azt írta bátyjának: „Te már égsz,
és lángokban állsz Jézusért?“ Az első szeretet nagyon terjed, és ez nagyon hasznos Isten
szemszögéből. Az emberek sokszor még csak nagyon keveset tudnak a Bibliáról, de ez nem
probléma számukra. Találkoztak Valakivel, – Jézussal – Aki azt mondja Magáról: „Én
vagyok az igazság.“ (Jn 14:6). Ők ennek az igazságnak lettek az ismerői, és ez az, amiről
beszélnek. Ez egy csodálatos megtapasztalás, ami nagyon megragadó. Bátorítsd őket és
támogasd a bizonyságtételüket, bevonva őket az András-hadműveletbe.
A második tényezőt, azok az emberek alkotják, akiknek „evangélista“ ajándékuk van, akik
nem feltétlen állnak ki az emelvényre, de akik könnyen megtalálják a módját, hogy
emberekkel beszélgessenek, és hogy egy beszélgetést az Evangélium felé tereljenek. Ők
képesek a beszélgetés tárgyát könnyen úgy befolyásolni, hogy elmondják, miről is szól ez az
élet valójában, vagyis hogy mennyire jó az, amikor Istent Jézus Krisztuson keresztül ismered
meg, és követed Őt más keresztyénekkel együtt. Ezeknek a „kapcsolatépítőknek“ tényleg nem
kell semmi mást tenniük, kivéve egy dolgot.... kapcsolatot építeniük. Az emberek gyakran
nehéznek érzik, hogy eljuttassanak másokat arra a pontra, hogy döntést hozzanak Jézus
mellett, vagy megválaszoljanak nehéz kérdéseket, de mások átvállalhatják tőlük ezeket.
Fontos, hogy kapcsolatban legyünk az András listán szereplő emberekkel, nyomon kövessük
életüket, és ha szükséges, elvigyük őket, pl.: egy találkozásra, vagy más alkalomra. Ha ez egy
találkozás után nem vezet eredményre, javasoljunk újabb találkozót.
A harmadik tényező a fészek melege. A gyülekezetben vagy a közösségben a keresztyének
közötti szerető kölcsönös kapcsolatok felkeltik mások figyelmét. Boldogságban együtt lenni,
vagy hordozni egymás terheit idealisztikusnak hangzik, de ez valójában kifejezetten az Igéből
vett utasítás. Amikor az emberek először jönnek el egy alkalomra, érzékelik ezt az
atmoszférát, gyakran lenyűgözi őket, mert ők egy olyan világban élnek, ami tele van önzéssel
és egoizmussal. Ez a magatartás, amely a Filippi levél 2. fejezetében is szerepel, miszerint:
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„alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál“, kifejezetten nem evilági. De ez feltűnik
az emberek számára és felkelti mások figyelmét.
Hasznos elemek
A társadalom folyamatosan mozgásban van. Minden folyamatosan változik, és az embereknek
emiatt megváltozik az érdeklődése is. Mostanában az embereket mindenféle misztikus
dolgok, szimbólumok érdeklik, és keresik az összetartozás élményét.
A misztikus dolgok iránti érdeklődés bizonyítéka például a Harry Potter könyvek és filmek
iránti hihetetlen érdeklődés. Emberek sokasága keresi az irracionalitást, a nehezen
megfogható és rejtett dolgokat egészen a kifürkészhetetlen mélységekig. Egyházi körökben is
növekszik az érdeklődés az ortodox egyházak ősi rítusai és hagyományai iránt.
Mi ebből előnyt is kovácsolhatunk az András-hadművelet során, amikor például arról
beszélünk másoknak, hogy az ima valami csodálatos és misztikus dolog egyben. Parányi
emberek vagyunk ugyan, de mindent elmondhatunk a Mindenhatónak, a Csodálatosnak, az
idők Királyának, az egyedül láthatatlan Istennek. Mondjuk el nekik ezt! Kérdezzük meg őket,
hogy megengedik-e, hogy imádkozzunk értük, és tegyük ezt a jelenlétükben. Erre
hivatkozhatsz egy későbbi találkozáskor is, és megkérdezheted: hogyan érzik magukat
jelenleg?
A szimbólumok közel állnak a misztikus dolgokhoz. Az emberek gyertyát gyújtanak, szobrok
előtt imádkoznak, vagy amuletteket viselnek. Ezt mindennapi dolgokban is megfigyelhetjük.
Lance Armstrong egy sárga csuklópántot visel a csuklóján a rák elleni küzdelem
szimbólumaként. A filmek és szórakoztató műsorok is számos szimbólumot használnak. Ez
egy láthatatlan világ gondolatát ébreszti bennük, és gyakran olyan dolgot fejez ki, amit
szavakkal nem tudnak leírni. A Biblia is tele van szimbólumokkal, és Jézus is használta őket
példázataiban: ilyen többek között a „nagy értékű gyöngy“ és a „a földbe rejtett kincsek“
példázata.
Amikor az Úr Jézus felállította az úrvacsorai közösség szokását, vette a kenyeret és azt
mondta: „Ez az Én testem.“, és amikor a bort vette így szólt: „Ez az Én vérem, a szövetség
vére, amely sokakért kionttatik.“
A természet szintén óriási kifejeződése Isten erejének és nagyságának. A 19. és a 104.
Zsoltárban azt olvassuk: „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a
menny.” Ezeket az elemeket is fel lehet használni arra, hogy az embereket közelebb vigyük
Jézushoz.
Nő az összetartozás iránti igény is. Az emberek tartozni akarnak valahova. Belefáradtak az
egoista, individualista, önző világba. A családok szétesnek, a gyermekeknek több anyukájuk
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és apukájuk is van, nincs többé állandó „otthonuk“; keresik a biztonságot, a védelmet és a
stabilitást. Jézus Krisztus egyháza biztos menedék lehet számukra, ahol önmaguk lehetnek, és
ahol elfogadják őket. Ez kinek nem vonzó?

Összefoglalásképpen
János evangéliuma 7:37-38-ban (Újford.) Jézus egy csodálatos ígérettel áll elő: „Ha valaki
szomjazik, jöjjön Hozzám, és igyék! Aki hisz Énbennem, ahogy az Írás mondta, annak
belsejéből Élő Víz folyamai ömlenek!“ Ezek nagyszerű szavak, és ez egyben egy gazdag
ígéret. Nemcsak a szomjúságodat csillapítja, de annyira bőségesen megtelít, hogy
túlcsordulsz. János utána rögtön megmagyarázza, hogy az ÚR mit ért ezen: „Ezt pedig a
Szellemről mondta, Akit a benne hívők fognak kapni,“ és ez az a Szellem, amely „leleplezi a
világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek
Énbennem“ - mondta Jézus. Mint hívő, ezáltal mindig Jézus teljességében élhetsz, és hagynod
kell, hogy a folyam, amit megtaláltál, másokat is elérjen.
Az András-hadművelet segít abban, hogy ezt cselekedd, éppúgy, mint egy régi típusú vízszivattyú esetében. Mielőtt be tudnád üzemelni, vizet kell hogy töltsél bele, és azt követően
tud a víz bőségesen áradni.
Jézus ezekkel a szavakkal küld ki téged: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a
Szentszellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a
Föld végső határáig.” (Apcsel 1:8)

(1) Ingyenesen átvéve a „Knocking over Ihe Leader Ladder“ könyvből, Dr. Paut R. Ford,
Kiadja a Church Smart Resources, 132. oldal
(2) Effective Prayer for the Lost, Lee Thomas, 4. oldal
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Az András-lista:
(Másold le ezt az oldalt és tedd bele a Bibliádba!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Hátsó borító:
Az András-hadművelet
Az első dolog, amit András tett, hogy megkereste testvérét, Simont, és elmondta neki, hogy
„Megtaláltuk a Messiást, (Aki a Krisztus)”, és Jézushoz vezette!
Az András-hadművelet egy terv arra, hogyan vezesd családodat, barátaidat és
hozzátartozóidat Jézushoz. Az örök „András” megígéri Istennek, hogy 5-7 emberért egy
bizonyos ideig folyamatosan imádkozik, és beszél nekik Jézusról. Szeretnél egy ilyen
„András” lenni a családodban és barátaid számára?
Írd le azok nevét, akik számára „András” szeretnél lenni!

Összeállította és írta Johan Lukasse
Breestraat 28 box 6. 3500, Hasselt, Belgium
E-mail: johanlukasse@skynet.be
www.johanlukasse.com

A magyar nyelvű kiadó által közzétett, valamint a témához kapcsolódó előadások hanganyaga
és prezentációi elérhetőek az alábbi Web helyen:

http://ujremeny.hu/gyulekezetunk/tanitasok/andrashadmuvelet.html
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