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A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere.

2Tim 3,16–17

Az igehirdető biztos lehet abban, hogy a Szentírás szövege Istentől kapott eszköz, amellyel Isten munkáját 
viheti véghez a Szentlélek ereje által. Ezért lett a modul címe: Felkészítve az Úr által.



2

1. LECKE
MIÉRT FONTOS AZ 
IGEHIRDETÉS?

Beszéljék meg hangosan a választ a következő kérdésekre: 

Milyen szavak jutnak az emberek eszébe, ha a „prédikálás” vagy „igehirdetés” szót hallják?
Vajon mit él át az átlagember ma, ha igehirdetést hall? 

VIDEÓ

Nézzék meg az 1. leckéhez tartozó videót! Az üres helyre lehet jegyzetelni.

MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

1.  Azt hallottuk a videóban, hogy: 

Fontos az igehirdetés, mivel a Biblia Istene olyan Isten, aki szól. 
Fontos az igehirdetés, mivel mindenekfölött magára Krisztusra mutat.
Fontos az igehirdetés, mert mindenkinek mindenütt meg kell hallania.

 Egyetértenek vagy nem? Miért? Ön szerint miért fontos az igehirdetés?

2.  Pál arra biztat, hogy „hirdessük az igét”; „hirdessük Krisztust”; hogy „a megfeszített Krisztust 
prédikáljuk”. Mit jelentenek ezek a kifejezések prédikálásunk tartalmára és stílusára vonatkozóan? 
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3.  Ha prédikálásunk feladata „találkozást közvetíteni Istennel”1, milyen szempontokat kell szem előtt 
tartanunk a készülés, majd a prédikáció átadása során?

4.  Valaki olvassa fel hangosan a Kol 1,24–29 versét! Ez a szakasz értékes bepillantást enged a pogányok 
nagy misszionárius apostolának az elméjébe és szívébe. Hogyan segít ez az ige beazonosítanunk 
Pál prédikálásának a tartalmát, módszerét és célját?

5.  Valaki olvassa fel hangosan a Róm 10,11–17 versét! Két-három fős csoportokban válaszoljanak a 
következő kérdésekre: „Mi nyomja az apostol szívét ebben az igében, miből meríti magabiztosságát, 
és Önök személy szerint osztoznak-e aggodalmában és magabiztosságában?” Minden csoport 
válasszon ki valakit, aki megosztja majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat. 

OTTHONI FELADAT ÉS IMA  

Az otthoni feladatok exegetikai gyakorlatokból, olvasnivalóból, idézetekből és videókból állnak; ezek 
segítenek jobban elmélyülni az adott lecke témájában. Elvégzésükhöz körülbelül egy óra szükséges. 
Az otthoni feladat minden leckében külön keretben jelenik meg.

Végezze el a következő oldalon található otthoni feladatot!

Imádkozzon, hogy Isten töltse el mélységes magabiztossággal az Ige hirdetéséhez, és készítse fel, 
hogy ügyes munkás legyen, aki pontosan és hűségesen hasogatja az Igét!

1 J. I. Packer: Truth and Power („Igazság és erő”; IVP, Downers Grove, Illinois, 1996), 120. o.



1.  Olvassuk el és gondoljuk át Jézus szavait a Jn 5,39–47 részéből! Jézus ezúttal azokhoz a 
jeruzsálemi vallási vezetőkhöz szól, akiknek az ellenségeskedése olyan szintre fokozódott, hogy 
„még inkább meg akarták ölni” (5,18). Figyeljük meg, Jézus szerint mi akadályozza az embereket 
abban, hogy elhiggyék a szavait mind a Szentírással, mind saját indítékukkal kapcsolatban! 
Hogyan formálja ez a tanítás az arról való vélekedésünket, hogy miért fontos a prédikálás?

2.  Gondolkodjunk el az alábbi fontos történelmi és modern kori keresztény hitvallásokból vett 
részleteken! Mit jelentenek ki a Szentírás természetére vonatkozóan, és hogyan erősíti ez az 
igehirdetés iránti elkötelezettségünket?

„A Szentírás magába foglalja mindazt, ami az üdvösséghez szükséges: ezért senkitől sem kívánható, 
hogy ami abban nem olvasható, vagy pedig abból nem bizonyítható, azt hittételként higgye vagy az 
üdvösséghez nélkülözhetetlennek tekintse. Szentírás alatt az Ó- és Újszövetségnek azokat a kanonikus 
könyveit értjük, amelyeknek a hitelességében az egyház sohasem kételkedett.”2                                                                
 1562; 6. hitcikkely az Anglikán Egyház 39 hitcikkelyéből

„A Biblia úgy, ahogy eredetileg adatott, Isten ihletett és tévedhetetlen szava. Ez a legfőbb tekintély a 
hit és a magaviselet minden dolgában.”3 Modern kori hitvallás, UCCF  

„A Szentírásról – [T]etszett Istennek, hogy különböző időben és módon kijelentse magát, kinyilvánítsa 
akaratát egyházának, és ezt követően a kijelentést teljes egészében leírassa. (…) Most tehát a Szentírás 
a legszükségszerűbb… (…) A Szentírás autoritása, mely miatt hinni és engedelmeskedni kell annak, 
nem függ egyetlen ember vagy egyház bizonyságtételétől sem, hanem egyedül Istentől, a Szentírás 
szerzőjétől, aki maga az Igazság, s mivel Isten szava, el kell fogadnunk. (…) A Szentírás értelmezésének 
tévedhetetlen mércéje maga a Szentírás. Tehát amikor kérdéses valamely igehely igazi és teljes értelme 
(mely nem sokféle, hanem egy), ezen értelmet más, világosabban beszélő igehely által kell megkeresni 
és megállapítani.”4 
 1647; Westminsteri hitvallás  

„Kinyilatkoztatás –Isten kegyelmesen felfedte létét és hatalmát a teremtett rendben, legteljesebben 
pedig Fia személyében, a megtestesült Igében nyilatkoztatta ki önmagát a bűnbe esett embereknek. 
Ez az Isten ezenkívül olyan Isten, aki szól; aki Lelke által kegyelmesen emberi szavakban fedte fel 
magát: hisszük, hogy Isten ihlette azokat a szavakat, amelyek fennmaradtak a Szentírásban, az Ó- és 
Újszövetség hatvanhat könyvében, melyek lejegyzik, és egyben közvetítik üdvözítő munkáját a világban. 
Egyedül ezek az írások alkotják Isten szó szerint ihletett szavát, amely teljes tekintéllyel bír, és az eredeti 
iratokban tévedés nélküli; maradéktalanul kinyilatkoztatja Istennek az üdvösségre vonatkozó akaratát, 
és elégséges mindarra, amit Isten elvárása szerint hinnünk és tennünk kell; ez a legvégső tekintély az 
ismeret minden területén, amelyről szól. Megvalljuk, hogy végességünk és bűnösségünk kizárja annak 
lehetőségét, hogy teljes alapossággal megismerjük Isten igazságát, ám kijelentjük, hogy Isten Lelkétől 
megvilágosítva igazán megismerhetjük Isten kinyilatkoztatott igazságát. A Bibliáról hinnünk kell, hogy 
Isten utasítása mindenre nézve, amit tanít; Isten parancsaként kell betartanunk mindenre nézve, amit 
megkövetel; és Isten zálogaként kell bíznunk benne mindenre nézve, amit megígér. Ahogy az Isten 
népéhez tartozók hallják, elhiszik és cselekszik az Igét, Krisztus felkészült tanítványai és az evangélium 
tanúi lesznek.”5 
 Modern kori hitvallás, The Gospel Coalition  

3.  Írjunk le három olyan dolgot, amelyről szeretnénk gondolkodni és imádkozni a prédikálásunkkal 
kapcsolatban most, a modul elején!

4

2 Forrás: https://anglikanagitprop.wordpress.com/2013/03/15/a-39-hitcikkely-39-articles-of-religion/  
3 Forrás: http://www.uccf.org.uk/about/doctrinal-basis.htm  
4 Forrás: https://www.reformatus.net/westminsteri-hitvallas
5 Forrás: http://www.thegospelcoalition.org/about/foundation-documents/confessional-statement
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2. LECKE

Írja le válaszát a következő kérdésre! 

Hogyan határozná meg, mi a prédikálás?

VIDEÓ

Nézzék meg a 2. lecke 1. videóját! Az üres helyre lehet jegyzetelni.

MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

1. Azt hallottuk a videóban, hogy: 

A magyarázó igehirdetés olyan igehirdetés, amelyet a Biblia vezérel; amely elismeri, hogy a prédikálás 
tartalmát, felépítését és hatókörét a Biblia szabja meg; és amely Isten változhatatlan igazságát az 
igehirdető személyiségén keresztül közvetíti.

 Milyen valószínűsíthető hatásokkal jár az igehirdetőkre és a gyülekezetekre nézve az, hogyha nem 
a Biblia ül a vezetőülésen?

2.  Időnként felvetődik, hogy ha a Biblia ül a vezetőülésen, és hagyjuk, hogy az irányítson és igazgasson 
mindent, ami az igehirdetés során elhangzik, az bibliaimádat, és ezáltal egyenesen elmozdítjuk 
Krisztust a gyülekezet fejeként őt megillető helyről. Hogyan válaszolnánk erre a felvetésre?

3. Azt hallottuk a videóban, hogy: 

Isten Lelke Isten Igéjének a segítségével elvégzi Isten munkáját. 

 Mit jelent ez nekünk, igehirdetőknek? 

MI A MAGYARÁZÓ 
IGEHIRDETÉS?
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VIDEÓ  

Nézzék meg a 2. lecke 2. videóját! Az üres helyre lehet jegyzetelni.

MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

4.  Mit jelent a számunkra „megelégedni azzal, hogy csak Jézus szolgái legyünk, semmi több”? Mit 
jelent a gyakorlatban és az igehirdetésünk szempontjából „Krisztus szolgáinak” lenni?

5.  Abból kiindulva, hogy mindannyian különböző személyiséggel rendelkezünk, hogyan kell szerintünk 
vonatkoznia a most felfedezett alapelveknek egy rendkívüli magabiztossággal rendelkező 
igehirdetőre, akinek nem esik nehezére a nyilvánosság előtt beszélni, illetve olyasvalakire, aki 
természeténél fogva szégyenlős és visszahúzódó? 

6.  Nézzék meg a 2A klipet: „Hogyan határozná meg, mi az igehirdetés?” Vitassák meg a klipben 
szereplő meghatározásokat, majd vegyék elő a lecke elején megfogalmazott saját definíciót, és 
ezek alapján módosítsák vagy egészítsék ki! Lehet, hogy érdemes a többiekkel is megosztaniuk a 
végeredményt. 
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7.  Valaki olvassa fel hangosan a 2Tim 3,14–4,5 részét! Két-három fős csoportokban válaszoljanak a 
következő kérdésre: „Ha az egész Bibliában ez az egy igeszakasz szólna a Szentírás szerepéről, mit 
tudnánk meg az Ige természetéről és rendeltetéséről?” Minden csoport válasszon ki valakit, aki 
megosztja majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat! 

OTTHONI FELADAT ÉS IMA  

Az előző otthoni feladatban a következőt olvastuk a Gospel Coalition hitvallásában a kinyilatkoztatás 
témájáról: 

„Ez az Isten olyan Isten, aki szól; aki Lelke által kegyelmesen emberi szavakban fedte fel magát… (…) A 
Bibliáról hinnünk kell, hogy Isten utasítása mindenre nézve, amit tanít; Isten parancsaként kell betartanunk 
mindenre nézve, amit megkövetel; és Isten zálogaként kell bíznunk benne mindenre nézve, amit megígér.” 

Mit támaszt alá ez a kijelentés a Szentírás természetét és a rá adott reakciónkat illetően?

Végezze el a következő oldalon található otthoni feladatot!

Imádkozzon, hogy Isten adjon mélyebb bizalmat tekintéllyel bíró, isteni ihletésű, örök érvényű Igéjéhez!
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1.  Olvassa el többször a Zsolt 19,8–12 szakaszt, és figyelje meg benne az Isten Igéjéről szóló 
különböző jellemzéseket! Mit tesznek hozzá ezek a Szentírás értékes voltáról alkotott 
felfogásunkhoz? Milyen áldások fakadnak Isten Igéjéből, és hogyan motivál ez az ismeret az 
igehirdetésben?

2. Wayne Grudem így ír a Szentírás elégséges voltáról szóló fejezetében:

„A Szentírás elégséges voltát a következőképpen határozhatjuk meg: A Szentírás elégséges volta azt 
jelenti, hogy a Szentírás tartalmazta mindazt, amit Isten tudatni akart népével az üdvtörténet minden 
egyes pontján, ma pedig tartalmaz mindent, amit hallanunk kell Istentől ahhoz, hogy üdvösséget 
nyerjünk, hogy tökéletesen bízzunk benne, és tökéletesen engedelmeskedjünk neki.

Ez a meghatározás kiemeli, hogy egyedül a Szentírásban kell keresnünk Isten nekünk szóló üzenetét. 
Arra is emlékeztet, hogy Isten úgy gondolja: amit a Bibliában közölt velünk, az elég a számunkra; 
örvendezzünk hát a tőle kapott nagyszerű kinyilatkoztatásnak, és elégedjünk meg vele!”1 

„A Szentírás elégséges voltára vonatkozó hitelv számos gyakorlati vonatkozással bír keresztény 
életünkre nézve. Hadd adjunk közre egy hasznos, bár nem teljes listát ezekről!

1.  A Szentírás elégséges voltából bátorságot meríthetünk, miközben igyekszünk kideríteni, hogy Isten 
mit szeretne, hogy gondoljunk (egy adott hitelvi kérdésről) vagy tegyünk (egy adott helyzetben). 
Bátorítást jelenthet az, hogy mindent, amit Isten el akar nekünk mondani az adott kérdésről, 
megtalálunk a Szentírásban. Ez nem azt jelenti, hogy a Biblia megválaszol minden olyan kérdést, 
amely csak az eszünkbe jut, hiszen »[a] titkok az Úréi, a mi Istenünkéi« (5Móz 29,29). Azt viszont igen, 
hogy amikor keresztény életünk szempontjából valóban fontos problémával szembesülünk, azzal a 
bizonyossággal fordulhatunk a Szentíráshoz, hogy Isten abból útmutatást ad a problémánkra…

2.  A Szentírás elégséges volta emlékeztet arra, hogy a Szentíráshoz semmit ne tegyünk hozzá, és 
semmilyen más írást ne tartsunk ugyanolyan értékesnek…

3.  A Szentírás elégséges volta arról is szól, hogy Isten nem kéri, hogy bármi olyat elhiggyünk róla 
magáról vagy megváltó művéről, ami nem található meg a Szentírásban…

4.  A Szentírás elégséges volta megmutatja, hogy Istennek semmilyen modern kijelentését nem 
szabad tekintélyben egy szintre helyeznünk a Szentírással… 

5.  A keresztény élettel kapcsolatban arra emlékeztet a Szentírás elégséges volta, hogy semmi sem 
bűn, amit nyíltan vagy burkoltan nem tilt a Szentírás…

6.  A Szentírás elégséges volta arról is szól, hogy Isten semmi olyat nem kér tőlünk, amit nem parancsol 
meg nyíltan vagy burkoltan a Szentírásban…

7.  A Szentírás elégséges volta emlékeztet arra, hogy hitelvi és etikai tanításunkban azt kell 
hangsúlyoznunk, amit a Szentírás hangsúlyoz, és meg kell elégednünk azzal, amit Isten a 
Szentírásban tudtunkra adott.”2  

  Olvassa el gondosan ezt a meghatározást és gyakorlati alkalmazásait! (Ha lehetősége van 
rá, olvassa el az egész fejezetet – „The Four Characteristics of Scripture: (4) Sufficiency” – 
Wayne Grudem Systematic Theology című könyvéből!) Húzzon alá mindent, amit hasznosnak 
talál, és írjon le mindent, amin változtatnia kell, vagy amit alaposabban meg kell fontolnia az 
igehirdetésével kapcsolatban!

3.  Nézze meg a 2B klipet: „Hogyan határozná meg, mi az igehirdetés?” Gondolja át a klipben 
szereplő meghatározásokat, majd vegye elő a lecke elején megfogalmazott meghatározását, 
és ezek alapján módosítsa vagy egészítse ki!

1 Wayne Grudem: Systematic Theology – An Introduction to Biblical Doctrine („Rendszeres teológia – Bevezetés a biblikus hitelvekbe”; 
IVP, Nottingham, 2007), 127. o.  2 Uo., 131–134. o.
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3. LECKE
MILYEN BIBLIAI 
MINTÁKAT LÁTUNK?

Valaki olvassa fel hangosan az ApCsel 2,14–41 részét!

VIDEÓ

Nézzék meg a 3. lecke 1. videóját! Az üres helyre lehet jegyzetelni.

MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

1. Azt hallottuk a videóban, hogy: 

A Biblia Isten könyve, amely elsősorban Istenről szól, csak másodsorban rólunk. Először tehát Isten tetteit 
keressük minden szakaszban, amelyből prédikálunk, aztán az ő magyarázatát, amelyből egyenesen 
következik, hogyan vonatkoztathatjuk a szöveget a mai világra. Ez azt jelenti, hogy igehirdetésünk arra 
irányítja az emberek tekintetét és figyelmét, hogy Isten mit tesz, illetve mond a szövegben, és nem 
bennünket vagy a mi gondjainkat helyezi a középpontba. 

  Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kirajzolódó minta: kinyilatkoztatás = esemény + magyarázat. Két-
három fős csoportokban folytassák! Nézzék meg együtt a következő verseket: 1Kor 15,3; Mk 1,9–
11; Lk 5,17–26. Beszéljék meg, hogyan alkalmazható az egyes igékre a minta (kinyilatkoztatás = 
esemény + magyarázat)! Minden csoport válasszon ki valakit, aki megosztja majd a többiekkel a 
csoportjukban elhangzott gondolatokat! 

2.  Rátérve az Ószövetségre: hogyan ismerhetjük fel ugyanezt a mintázatot az ószövetségi 
történelem néhány fő eseményében – az ígéret földjének a meghódításában (Józs 21,43–45), a 
királyság megalapításában (1Sám 8,7–11), illetve a fogságból való visszatérés után (Neh 9,30–
31)? Két-három fős csoportokban beszéljék meg, hogyan alkalmazható az egyes igékre a minta 
(kinyilatkoztatás = esemény + magyarázat)! Most válasszanak valaki mást, aki megosztja majd a 
többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat!
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VIDEÓ

A videó megtekintése előtt valaki olvassa fel hangosan az ApCsel 13,16–41 és 17,22–31 részét! 

Nézzék meg a 3. lecke 2. videóját! Az üres helyre lehet jegyzetelni.

MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

3.  A videóban az apostolok Isten-központú prédikálásának mintáját követtük, azt hangsúlyozva, 
hogy a hallgatók reagálásának alapja az, amit Isten tett és mondott. Azt hallottuk a videóban, 
hogy ez a minta 

az események elbeszélése;
a magyarázat átadása;
a kinyilatkoztatásra adott reakció.

 Valaki olvassa fel hangosan az ApCsel 17,1–4 versét! Kövessük nyomon a mintát ebben a szakaszban!

4.  Pál igehirdetői szolgálatának a jellemzésére az ApCsel 17–19. fejezete az alábbi kifejezéseket 
használja:

Thesszalonikában:
 „…vitatkozott velük az Írásokból”; 17,2
 „…magyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból”; 17,3

Béreában:
 „…hirdeti az Isten igéjét”; 17,13

Athénben:
 „Mindennap vitatkozott a zsinagógában…, a piacon…”; 17,17
 „…Jézust és a feltámadást hirdette nekik”; 17,18

Korinthusban:
 „…vitatkozott, és igyekezett meggyőzni”; 18,4 
 „…bizonyságot tett…, hogy Jézus a Krisztus”; 18,5
 „…tanította köztük az Isten igéjét”; 18,11

Efezusban:
 „…bátran szólt, vitatkozott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról”; 19,8 
 „…mindennap… tanított (…) úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak…, meghallották az Úr igéjét”; 19,9–10

  Nézzük meg, milyen igék fordulnak elő ezekben a versekben! Milyen gyakorlati következményekkel 
jár a prédikálásunkra nézve az, ha követjük az itt bemutatott példát?
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5.  Térjenek vissza Pálnak az ApCsel 13,16–41 részében leírt (az antiókhiai zsinagógában elhangzott) 
és az ApCsel 17,22–31 részében szereplő (az athéni pogányokhoz szóló) igehirdetésére! Kis 
csoportokban folytassák! Sorolják fel a két igehirdetés közötti hasonlóságokat. Nevezzék meg, 
milyen eltérések vannak köztük az eltérő alkalomnak és hallgatóságnak köszönhetően. Mit 
tanulhatunk ezekből az igehirdetésekből a saját evangéliumhirdetésünkre nézve? Minden csoport 
válasszon ki valakit, aki megosztja majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat!

6. Dr. Timothy Keller így fogalmaz:

„Pál nem »változtat« az evangéliumon, csupán »a környezethez igazítja«. És ez a hatékony szolgálat titka. 
Ha soha nem igazítjuk az evangéliumot a környezethez, teljes mértékben eredménytelenek leszünk. 
Pálhoz hasonlóan fontos felismernünk mások konkrét meggyőződéseit, reményeit, törekvéseit, félelmeit, 
előítéleteit és bölcsességét, különben súlyosan elvétjük a célt azzal, ahogyan közöljük az evangéliumot. 
Ha viszont változtatunk az evangélium alapvető pontjain, vagy elveszítjük őket, akkor is teljes mértékben 
eredménytelenek leszünk. Pálhoz hasonlóan nem szabad visszariadnunk annak a hirdetésétől, hogy 
egyetlen igaz Isten van; hogy minden egyes ember (akármilyen rendes vagy jó) bűnös módon saját ura 
és megváltója próbál lenni; hogy Jézus valóban Isten és ember volt; hogy meghalt helyettünk, és testben 
feltámadt a halálból. Ezek az alapigazságok és »események« vitathatatlanok. Ha megváltoztatnánk vagy 
kihagynánk bármelyiket, az a világosan elkülöníthető kereszténység elvesztéséhez vezetne.”1

  Hogyan kellene változtatnia ennek az idézetnek és a leckénkben meghatározott mintáknak a 
prédikáláshoz való viszonyulásunkon?

OTTHONI FELADAT ÉS IMA  

Az előző anyagban beleolvastunk Wayne Grudemnek a Szentírás elégséges voltáról szóló fejezetébe, 
melyben kijelenti, hogy a Szentírás „tartalmaz mindent, amit hallanunk kell Istentől ahhoz, hogy 
üdvösséget nyerjünk, hogy tökéletesen bízzunk benne, és tökéletesen engedelmeskedjünk neki”.2 
Hogyan kellene formálnia életünket és igehirdetésünket a Szentírás elégséges voltára vonatkozó 
egyre erősödő meggyőződésünknek?

Végezze el a következő oldalon található otthoni feladatot! 

Imádkozzon, hogy Isten adjon Önnek mélyrehatóbb megértést a Bibliáról és arról, hogyan kell hirdetni!

1 Timothy Keller: Evangelism: Studies in the Book of Acts (Evangelizálás: Tanulmányok Az apostolok cselekedeteinek  könyvéből), Leaders Guide (kiadta 
Timothy Keller és a Redeemer Presbyterian Church, 2005), 121. o..
2 Wayne Grudem: Systematic Theology – An Introduction to Biblical Doctrine („Rendszeres teológia – Bevezetés a biblikus hitelvekbe”; IVP, Nottingham, 2007), 127. o.



1.  Az apostolok cselekedeteinek a könyvében megvizsgált három igehirdetésben a következő mintát 
láttuk kiábrázolódni: az események elbeszélése; a magyarázat átadása; a kinyilatkoztatásra 
adott reakció. Keresse meg ugyanezt a mintát az ApCsel 4,8–12 versében! Mit tanulhatunk 
ebből az igehirdetésből a saját evangéliumhirdetésünkre nézve? 

2.  Olvassa el C. H. Spurgeon Repentance and Remission (Bűnbánat és bűnbocsánat) című 
prédikációját! Letölthető innen: www.spurgeongems.org. Ez a 3224. számú prédikáció, a Lk 24,47 
textusa alapján. Írjon le mindent, amit meglepőnek, bátorítónak vagy nehéznek talál! Figyeljen 
oda különösen a nyitó bekezdésekre:

„És az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között, Jeruzsálemtől elkezdve.” (Lk 24,47). 

EZ az igevers Urunk azon utolsó szavai közt hangzott el, amelyeket tanítványaihoz intézett, mielőtt felment volna 
tőlük a mennybe. Szívükre akarta helyezni Isten igazságát; hogy az ő célja és vágya szerint szánják oda az életüket 
evangéliumának a hirdetésére a föld valamennyi népe között. Krisztus saját szavaiban és az egész Újszövetségben 
azt látjuk, hogy az igehirdetés a leghangsúlyosabb. A prédikálás az a faltörő kos, amellyel megrázhatjuk a pokol kapuit. 
Az igehirdetés Isten első számú módszere arra, hogy lelkeket nyerjen meg saját magának – „Mert miután az Isten 
bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága 
által üdvözítse a hívőket.” (1Kor 1,21) Nem tudjuk elégszer emlékeztetni ezt a mai kort erre az igazságra, hiszen most olyan 
időket élünk, amikor úgy gondolják, hogy különféle rítusokkal és szertartásokkal, emberi tanulással és irodalommal, meg 
ki tudja, még mi mindennel nyugodtan helyettesíthetjük az Ige hirdetését. Pedig Urunk semmi utalást nem tett arra, 
hogy bármit is változtatna célján és tervén – épp ellenkezőleg; a nagy missziói paranccsal nyilvánvalóan ezt az egész 
korszakot le kívánta fedni: „Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket [mármint 
azokat, akik tanítvánnyá lettek] az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok 
őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig [vagy helyesebben: a 
korszak végéig].” (Mt 28,19–20) Ámen. Amíg tehát ennek a korszaknak véget nem vet az Úr személyes visszatérése, „az 
ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány [minden nemzet] között.”

Először vizsgáljuk meg, hogy MIT kell HIRDETNI Urunk kijelentése szerint! „…az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot 
kell hirdetni…” Először is, megtérést kell hirdetni Jézus nevében… Mit jelent ez? Egyrészt azt, hogy Isten ajándékaként 
kell hirdetnünk a megtérést. Krisztust felmagasztalta az Atya jobbja, hogy Fejedelem és Megváltó legyen; hogy 
megtérést és bűnbocsánatot adjon. Ahol valódi bűnbánat van, ahol őszintén elhatározzák, hogy Isten kegyelme 
által nem vétkeznek tovább, ahol teljes mértékben megváltozik a gondolkodás a bűnnel kapcsolatban – hiszen 
a megtérés ezt jelenti –, azt a megtérést Isten Lelke vitte véghez, és ugyanúgy a kegyelmi szövetség ajándéka, 
mint a vele járó bocsánat. Ezt a megtérést kell hirdetnünk Krisztus nevében… Másrészt megtérést hirdetni Jézus 
nevében azt is jelenti, hogy ahol valódi megtérés van, az a bűnbocsánat bizonyítéka – nem pusztán reménykeltő 
jel, hanem a bűnbocsánat biztos, tévedhetetlen jele. Ha valaki szívében elfordul a bűntől, ha leborul a porba Isten 
előtt vétkei miatt, ha valódi bűnbánattal tekint a kereszten függő Krisztusra, és így kiált: „Uram, emlékezz meg 
rólam!”, „Uram, ments meg!”, „Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!”, akkor nem kérdéses, hogy vajon elnyeri-e 
a bocsánatot. Sőt tény, hogy már bocsánatot nyert!... 

Másodsorban gondoljuk át, hogy KIT SZÓLÍTUNK meg ezzel a témával. Miért kell hirdetni ezt az evangéliumot 
minden nemzetnek? Nos, először is azért, mert minden nemzetnek szüksége van rá. Aztán azért, mert az evangélium 
tökéletesen illik minden népre. Azért is, mert Isten kiválasztott egy bizonyos számú embert minden népből, aki el 
fogja fogadni az Igét, és megmenekül általa. Végül pedig azért is, mert ez bizonyság lesz minden népből azok ellen, 
akik hallják ugyan, de nem hajlandók elfogadni. Nem illetéktelen személyként hirdetjük, aki reménykedik abban, 
hogy amit mond, az talán igaznak bizonyul, hanem mint aki isteni igazságokat és biztos tényeket hirdet magának 
az Úr Jézus Krisztusnak a tekintélye alapján!3

3.  Nézze meg a 3. klipet: „Ha egyetlen tanácsot adhatna az igehirdetéssel kapcsolatban, mi lenne 
az?” Írjon le mindent, amit meglepőnek, bátorítónak vagy nehéznek talál!

123 Forrás: https://www.spurgeongems.org/sermon/chs3224.pdf
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4. LECKE
MILYEN KIHÍVÁSOKKAL 
TALÁLKOZUNK?

Valaki olvassa fel hangosan, majd beszéljék meg együtt a következőket:

Több mint négyszáz évvel ezelőtt írt, The Calling of the Ministry (A szolgálat elhívása) című könyvében 
William Perkins angol puritán teológus azon sajnálkozik, hogy milyen kevés tehetséges ember törekszik 
a szolgálatra szóló elhívást választani, akik pedig azt választják, azok közül nagyon kevesen érdemlik 
meg a „követ” és „értelmező” megnevezést. Ezt arra vezette vissza, hogy az igehirdetőt „megvetés” 
övezi, mivel az ő feladata leleplezni a bűnt és a képmutatást. Viszont hozzátette, hogy ez azért a 
munka nehézségének is köszönhető, hiszen Isten nevében szólni az emberekhez igazán nyomasztó és 
hatalmas felelősség. Perkins így írt:

„Megállni Isten előtt…, Isten szájaként szólni népéhez, és a nép nevében Istenhez; az Ószövetség örök 
érvényű törvényét és az Új örök érvényű evangéliumát értelmezni…, felvállalni a lelkek gondozását és 
vezetését – ezek a gondolatok súlyos teherként nehezednek azoknak a lelkiismeretére, akik tisztelettel, 
nem pedig meggondolatlanul közelítenek az igehirdető szent székéhez.”1

Ma már egészen más időket élünk, de mit gondolnak, Perkins szavai érvényesek-e modern világunkra? 
Vitassák meg!

VIDEÓ

Nézzék meg az 4. leckéhez tartozó videót! Az üres helyre lehet jegyzetelni.

MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

1.  Hét stratégiáról hallottunk a videóban, amelyet használhatunk és észben tarthatunk a modern kor 
kihívásaival szembesülve: 

Határozzuk el, hogy az ima lesz az alap!
Dolgozzunk ki sziklaszilárd tanítást a Szentírásról!
Mélyítsük a Szentlélektől való függésünket! 
Tartsuk elsőrendű fontosságúnak hallgatóink építését!
Ne hagyjuk, hogy szolgálati modellünk elkanyarodjon a „sztárság” irányába!
Folytassunk párbeszédet a világgal és az aktuális kultúrával!
Törekedjünk a hitelességre életünkben és tanításunkban!

  Két-három fős csoportokban beszéljék meg a választ a következő kérdésekre: „Kinek melyik jelenti 
a legnagyobb nehézséget, és miért?” Imádkozzanak egymásért a válaszok fényében!

1 William Perkins: The Calling of the Ministry (A szolgálat elhívása) in The Art of Prophesying and The Calling of the Ministry (Banner of Truth, 
Edinburgh, 1996), 90. o..
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2. Azt hallottuk a videóban, hogy: 

Biblikus kritikát kell gyakorolnunk saját kultúránkkal, legfőképpen pedig saját előfeltevéseinkkel 
és hozzáállásunkkal szemben. Így segíthetünk hallgatóinknak meglátni, hogy milyen pontokon kell 
megkérdőjelezni a kultúrát, miben lehet megdicsérni, és milyen gonosz sajátosságait kell leleplezni.

  Milyen konkrét kihívásokkal szembesülnek saját kultúrájuk közegében, és mi lenne a legjobb 
stratégia a kezelésükre?

3.  Olvassák el az ApCsel 6,2–4 versét! Két-három fős csoportokban válaszolják meg a következő 
kérdéseket: „Mit jelentene az ön számára odaszánni magát az imádkozás és az igehirdetés 
szolgálatára? Miről kell ehhez lemondania, mit kell átgondolnia vagy átadnia ahhoz, hogy ez előtérbe 
kerülhessen?”

4.  The Trouble with the Church (Mi a baj az egyházzal?) című könyvében Helmut Thielicke német prédikátor 
azt kutatta, hogy a világháború utáni Európában miért nem maradt fenn a reformáció látása az 
igehirdetésről mint „a keresztény hit és élet forrásáról”.2 Vizsgálódása középpontjában két kérdés állt: 

Az igehirdető csakugyan „az általa hirdetett dogmák házában” él?3

Életének a többi (a szószéktől és a gyülekezettől független) része kapcsolódik-e ehhez a házhoz?

  Arra a szomorú következtetésre jutott, hogy sok igehirdető már nem él „saját prédikálásának házában”.4 
Megfigyelése szerint az a gond, hogy az igehirdető már nem hisz személy szerint és szenvedélyesen abban 
az igazságban, amit hirdet; ráunt a munkájára, ezért a gyülekezet is hamar ráun az ő igehirdetésére. 
Vitassák meg! Miért fontos gondosan ügyelni az életünkre is, nemcsak a tanításunkra?

5.  Valaki olvassa fel hangosan az 1Thessz 1,1–10 részét! Két-három fős csoportokban válaszoljanak 
a következő kérdésekre: „Hogyan reagáltak az emberek Pál szolgálatára Thesszalonikában, és 
mi eredményezett ilyen reakciókat?” Minden csoport válasszon ki valakit, aki megosztja majd a 
többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat!

OTTHONI FELADAT ÉS IMA  

Az előző feladatban fel kellett ismerni a 3. leckében megfigyelt bibliai mintát (az események elbeszélése; 
a magyarázat átadása; a kinyilatkoztatásra adott reakció) az ApCsel 4,8–12 szakaszában. Beszéljék 
meg a válaszokat hangosan!  

Végezze el a következő oldalon található otthoni feladatot! 

Imádkozzon, hogy a kultúrájára jellemző kihívások felismerése közben Isten segítsen Önnek egyre 
jobban ráhagyatkozni Igéjére és Lelkére!

2 Helmut Thielicke: The Trouble with the Church (Mi a baj az egyházzal?), ford. John W. Doberstein (Hodder and Stoughton, London, 1966), 1. o.  3 Uo., 5. o.  4 Uo., 6. o.



1.  Olvassa el többször a 2Tim 2,1–7 részét! Ha arra gondol, hogy milyen kihívásokkal szembesíti 
a kultúra, hogyan bátorítja Önt ez a rész állhatatosságra? Gondolja át, hogy milyen forrás áll 
rendelkezésére a feladathoz (2Tim 2,1.7), miben áll a felelőssége (2Tim 2,2), milyen három kép 
szól a legfontosabb dolgokról, és melyik mit tanít (2Tim 2,3–6)! 

2.  Hallgassa meg D. A. Carson előadását: The What and Why of Expository Preaching (A magyarázó 
igehirdetés tartalma és oka; letölthető innen: http://resources.thegospelcoalition.org/library/
the-what-and-why-of-expository-preaching)! Ez alá fogja támasztani mindazt, amit az eddigi 
leckékben tanultunk. Írjon le mindent, amit meglepőnek, bátorítónak vagy nehéznek talál! Fordítson 
különös figyelmet az alábbi pontokra, valamint az utolsó idézetre a Preaching that Understands 
the World (Igehirdetés, amely megérti a világot) című fejezetből:

„Az igehirdetés szóbeli kommunikáció, amelyre legalább a következő dolgok igazak:
1.  Tartalmát Isten kegyelmes és különleges önfeltárása, kinyilatkoztatása adja…, vagyis a Biblia, mivel a 

középpontjában Krisztus áll.
2.  Emberi személyiség útján közölt bibliai igazság.
3.   Közvetlen célja a tájékoztatás, meggyőzés, kérlelés, válaszreakcióra buzdítás, bátorítás, feddés, igazságra való 

nevelés. Általánosabban fogalmazva megfelelő emberi reakció előidézése válaszul annak az Istennek, akinek a 
kinyilatkoztatása adja az igehirdetés tartalmát.

4.  Végső célja Isten dicsősége, valamint a gyülekezet életre hívása és építése.
5.  Van egy megkerülhetetlen hírvivői eleme. 

A magyarázó igehirdetés
1.  témája közvetlenül, kimutathatóan a Szentírás valamely szakaszából vagy szakaszaiból származik;.
2.  több a textushoz fűzött magyarázatnál;.
3.   nem feltétlenül egy bibliai könyvnek vagy a nagy részének a végigprédikálását jelenti, bár ez a leggyakoribb formája; 
4.  alapszakaszának a hossza rendkívül változó;
5.   bármennyire is az adott szakaszra vagy szakaszokra hagyatkozik tartalmát tekintve, a kánon olyan belső 

összefüggéseire hívja fel a figyelmet, amelyek feltartóztathatatlanul Jézus Krisztusra mutatnak;
6.  sok esetben hasznosan kombinálható más igehirdetési formákkal egyetlen prédikáción belül.. 

Akkor hát miért tegyük meg elsődleges igehirdetési módszernek?:
1.  Mert ennél a legkisebb a valószínűsége annak, hogy túl messzire hajlunk el a kinyilatkoztatástól.
2.   Ha helyesen végezzük, és különösen ha a magyarázatra kiválasztott igeszakaszok kellő terjedelműek…, a 

magyarázó igehirdetés megtanítja az embereket arra, hogy miként olvassák a Bibliát.
3.  Magabiztossá teszi az igehirdetőt, és tekintéllyel ruházza fel a prédikációt.
4.  Ha igazán alkalmazzuk…, betölti az aktualitásra vonatkozó szükséget anélkül, hogy az aktualitás követelése 

diktálná az üzenetet.
5.  Nemcsak képessé teszi, hanem egyenesen kényszeríti rá az igehirdetőket, hogy foglalkozzanak a fogós kérdésekkel.
6.  Ez teszi képessé az igehirdetőt arra, hogy a legmódszeresebben kifejtse Isten teljes beszédét.”5

„Noha… elengedhetetlen, hogy az igehirdetők alapvetően bibliai fogalmat alkossanak a világról, az is létfontosságú, hogy 
általános keresztény világfelfogásukhoz pontos és éles felfogás kapcsolódjon az adott kultúráról, amelyben szolgálnak… 
A kultúra megértése közben továbbra is törekednünk kell a biblikus és teológiai gondolkodásra. Ez azt jelenti, hogy el kell 
döntenünk, a kultúra mely elemei semlegesek többé-kevésbé, melyeket kell ellenezni és átformálni az evangéliummal, 
melyek köszönhetők az általános kegyelemnek, és kell ezért örömmel magunkévá tennünk őket… Ha pedig az igehirdető 
kommunikációs okok miatt a hallgatók általa felfedezni vélt érdeklődéséből és szükségeiből indul ki, előbb-utóbb össze 
kell kapcsolnia ezeket a Biblia célkitűzésével, különben semmi keresnivalója a szószéken… A Szentírás tanulmányozása 
során először arra kell törekednünk, hogy saját szabályai szerint értsük meg az Igét, az eredeti kulturális környezetében, 
majd megtanuljuk a saját világunkra vonatkoztatni az igazságát… Kérjük a Lélek segítségét, ugyanakkor legyünk tisztában 
azzal, hogy bennünket terhel a felelősség, és miénk a kiváltság, hogy pontosan és érthetően hirdessük az evangéliumot.”6

3.  Nézze meg a 4. klipet: „Ha egyetlen tanácsot adhatna az igehirdetéssel kapcsolatban, mi lenne 
az?” Írjon le mindent, amit meglepőnek, bátorítónak vagy nehéznek talál! 

15

5  D.A. Carson: The What and Why of Expository Preaching (A magyarázó igehirdetés tartalma és oka); elhangzott 2003. június 1-jén a Katoomba Christian 
Conference Centenary alkalmával Sydney-ben; forrás: http://resources.thegospelcoalition.org/library/the-what-and-why-of-expository-preaching

6  D. A. Carson: When God’s Voice is Heard, szerk. Christopher Green és David Jackman (IVP, Leicester, UK, 2003), 154–157. o. 
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5. LECKE
HOGYAN KÉSZÜLJÖN 
AZ IGEHIRDETŐ?

VIDEÓ

Nézzék meg az 5. leckéhez tartozó videót! Az üres helyre lehet jegyzetelni. A videó fő pontjait felsoroljuk 
a jegyzetelés megkönnyítése érdekében.

1. rész
EXEGÉZIS
A textus jelentésének megértése

Olvassuk el újra és újra!

Helyezzük el a szövegkörnyezetben!

Osszuk fel részekre, és kapcsoljuk össze a részeket!

Nézzünk utána különböző szavak vagy kifejezések jelentésének!

Foglaljuk össze a textus alaptémáját egyetlen mondatban!

2. rész
KIFEJTÉS 
A textus jelentőségének megértése

1)  Mi volt a szerző célja az eredeti közönséget illetően? 

2)  Milyen párhuzam vonható az eredeti cél és a mi helyzetünk között? 

3)  Milyen eltérések vannak a kettő között? 

4)  Ezek az eltérések elsődleges igazságokat érintenek, vagy másodlagos alkalmazásokat?

5)  Hogyan segítenek más igék megvilágítani a textus jelentőségét?

6)  Hogyan foglalná össze egyetlen mondatban a textus célját?

3. rész
FELÉPÍTÉS ÉS STRATÉGIA
A textus üzenetének alkalmazása

Minden prédikáció utazás, az utazáshoz pedig térkép kell.

A prédikáció vázlatának formáját a textus fő pontjai szabják meg.

Törekedjünk a fő pontok tanító jellegű, nem pedig csupán leíró kifejezésére!

Tanítsuk az igazságot az elmének, a szívnek és az akaratnak egyaránt!

A prédikáció mindenképpen tartalmazzon gyakorlati alkalmazást!

4. rész
MEGÍRÁS
A prédikáció összeállítása 
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MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

1.  A videó javasolt egy megközelítést az igehirdetésre való készüléshez. Mit talált hasznosnak vagy 
feleslegesnek ebben a megközelítésben?

2. Azt hallottuk a videóban, hogy: 

Egy adott igeszakasz egyértelmű jelentéséből is sok alkalmazás leszűrhető, de ezeket mindig a 
szövegkörnyezetébe illesztett textus tartalma alapján kell megítélni. Mivel saját nemzedékünk és kultúránk 
termékei vagyunk, természetes, hogy beleértjük a textusba a saját helyzetünket, majd ráerőltetjük a 
saját elképzeléseinket, így a textusnak csak az az értelme, amellyel mi felruházzuk. A Biblia azonban nem 
így értelmezi a Bibliát… Kerülnünk kell például azt, hogy egy ószövetségi elbeszélésre vagy próféciára 
ráerőszakoljuk a saját modern erkölcsi tanulságainkat, hiszen az eredeti ihletésnek nem ez volt a célja. A 
legszorosabb összefüggést és aktualitást mindig abból szűrhetjük le, hogy mit tanít Isten az olvasóknak 
önmagáról, mert ez tartalmát tekintve jellegéből adódóan változhatatlan.

  Dávid és Góliát története (1Sám 17) elsősorban felhívás arra, hogy legyünk bátrak, és higgyünk 
Istenben, amikor szembekerülünk az élet óriásaival. A vihar lecsendesítésének története (Mk 4,35–41) 
azt üzeni, hogy Jézus a mi életünkben is le tudja csendesíteni a viharokat. Az ötezer megvendégelése 
(Lk 9,12–17) arra szólít fel, hogy osszuk meg másokkal, amink van.” Vitassák meg!

3.  Két-három fős csoportokban folytassák! Minden csoport válasszon ki valakit, aki megosztja majd 
a többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat! Tartsák szem előtt:

A tételmondat mai nyelven fogalmazza meg a textus lényegi mondanivalóját, hűen az eredeti jelentéshez. 
Úgy is mondhatjuk, hogy beazonosítja a lényeget – azt, hogy mit kell prédikálni ebből az igéből. 

A célmondat a textus jelentőségét foglalja össze egyetlen mondatban. Tükröznie kell a textus eredeti 
szándékát, miközben maradandó jelentőségére összpontosít.

  Olvassák el a Jn 2,1–11 és a 2Móz 17,1–7 részét, majd pedig írjanak mindegyikhez tétel- és 
célmondatot!
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4. Azt hallottuk a videóban, hogy:

A szemléltető példák szolgáknak jók, gazdáknak azonban nem. Ablakot nyithatnak a prédikációban, 
hogyha segítenek az embereknek világosabban megérteni vagy hasznosabban alkalmazni az alapigét. 
Ha viszont csak annyi a rendeltetésük, hogy egy kis „szusszanást” vagy szórakoztató közjátékot 
jelentsenek, akkor végső soron a kívánttal ellentétes hatást érnek el, bármennyire úgy tűnik is, hogy némi 
megkönnyebbülést nyújtottak.

  Nézzenek meg két igei példát a szemléltetésre: 1Kor 9,24–25 és Zsolt 42,1! Kis csoportokban beszéljék 
meg, hogyan világítanak rá a mondanivaló értelmére, és hogyan késztetnek válaszadásra! Most 
válasszanak a csoportok valaki mást, aki megosztja majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott 
gondolatokat! (Esetleg meg lehet beszélni – csak a kis csoporton belül –, ki hogyan használja a 
szemléltető példákat, és konkrét példákkal is bemutathatják, hogy miért működtek, vagy miért 
nem bizonyultak hasznosnak ezek.)

5.  Valaki olvassa fel hangosan a Gal 5,1–6 szakaszát! Két-három fős csoportokban válaszoljanak 
a következő kérdésre: „Hogyan lehet aktuális üzenettel hirdetni ezt a szakaszt ma, amikor szinte 
egyetlen kultúrában sem vallási kérdés már a körülmetélés?” Minden csoport válasszon ki valakit, 
aki megosztja majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat!

OTTHONI FELADAT ÉS IMA  

Az alapján, amit eddig tanult (a leckékben és az otthoni feladatok elvégzése során), mit mondana, mi 
a különbség az igemagyarázó előadás és a magyarázó igehirdetés között?

Végezze el a következő oldalon található otthoni feladatot! 

Imádkozzon, hogy Isten vezesse, mialatt azzal foglalkozik, hogyan készüljön fel Isten Igéjének az ő 
népe körében való hirdetésére!



1.  Gyakorolja a tétel- és célmondatok megfogalmazását egy ószövetségi történet (2Kir 4,1–7) és 
egy újszövetségi levélrészlet (2Pt 1,3–8) alapján!

2.  Gondolkozzon el az alábbi, készüléssel kapcsolatos részleteken! Húzzon alá mindent, amit 
meglepőnek, bátorítónak vagy nehéznek talál!

„Ha az emberek csupán a Szentírás jó kommentárjaival, magyarázataival és más alkalmas hittudományi 
munkákkal bírnának, az még mind nem valósítaná meg azt a célt, amiért Isten a prédikálás intézményét 
rendelte, mert bár ezek Isten igéjének dolgairól szintúgy jó tanítást adnak, mint az igehirdetés, ámde 
nem hatnak úgy az emberek szívére és indulataira. Igéjének hirdetésében Isten az ige sajátos és 
életteli alkalmazását rendelte el az emberek érdekében – oly eszközt, mely képes a bűnösök szívére 
hatni, a hit dolgainak fontosságát, saját nyomorúságukat, e nyomorúság orvoslását s a kínált orvosság 
dicsőséges és hathatós voltát illetően, s képes a szentek tiszta gondolkodását felgerjeszteni, indulataikat 
megmozdítani a hit dolgainak sűrű fölemlegetése és igaz valójukban szemük elé állítása által, még ha 
mindezt már ők jól ismerik is, miután mindezekre nézve kellő tanításban részesültek.”1  (Jonathan Edwards) 

„Talán nem haszontalan rámutatni, milyen módon formálódnak ezek a szónoklatok. Amint megtörténik 
a téma kiválasztása, az első kérdés mindjárt az: Mi ennek a textusnak fő hatóköre és értelme? Tegyük fel 
példának okáért, hogy témánk a Jeremiás 31,18–20 textusa. Ha megvizsgáljuk, úgy tűnik, ez egy isteni 
monológ, mely azt fejezi ki, milyennek látja Isten Efraim elméjének gondolatait, és milyen érzéseket 
ébresztett keblében bűnbánó gyermekének látványa. Miután erről megbizonyosodtunk, semmit olyat 
nem szabad belefoglalnunk a szónoklat egyetlen részébe sem, amely valamiképpen ne vetítene fényt 
a fő témára.”2  (Charles Simeon) 

„Legelső teendőnk a textus értelmével foglalkozni. Ezen a ponton egyetlen aranyszabály létezik, egyetlen 
feltétel nélküli követelmény – a becsületesség. Becsületesen kell bánnunk a textussal. Ezt úgy értem, 
hogy nem azért fordulunk egy textushoz, hogy kivegyünk belőle egy bennünket érdeklő gondolatot, 
majd ezt a gondolatot mi magunk fejtegessük tovább… Textusunkat környezetében kell értelmeznünk… 
Fel kell fedeznünk a szavak és az egész kijelentés értelmét… Kérdéseket feltenni, például: Miért mondta 
ezt? Miért éppen így mondta? Mire próbál rámutatni? Mi volt a célja és a szándéka? Az igehirdetőnek 
legelőször is meg kell tanulnia, hogy elbeszélgessen textusaival. Mert az ige beszél hozzánk, és nekünk 
is beszélnünk kell hozzá.”3 (Martyn Lloyd-Jones) 

„Az első lépés az, hogy ismereteink, tudásunk és képzelőerőnk segítségével beleképzeljük magunkat a 
bibliai író helyzetébe, amíg csak el nem kezdünk azon gondolkozni, amin ő gondolkozott, és azt érezni, 
amit ő érzett. Nem az a feladatunk, hogy a mi véleményünket beleolvasva abba, amit ő írt, az ő látását 
beleolvasszuk a miénkbe, hanem az, hogy a mi látásunkat olvasszuk bele az övébe, mégpedig úgy, hogy 
megpróbálunk behatolni a szívébe és a gondolataiba… Olvassuk el a textust… Gondoljuk át újból és újból… 
Vizsgáljuk meg az igét… A szöveg jelentésének fölfedezése csupán tudományos feladat, és egy további lépés 
felkutatni a mai kornak szóló üzenetét… De tilos úgy lerövidíteni az utat, hogy csak a mai üzenetet keressük 
anélkül, hogy először meg ne birkóznánk az eredeti jelentéssel. Aki mégis így tesz, az megsérti Istent (mivel 
figyelmen kívül hagyja az őáltala választott utat, hogy egy adott történeti és kulturális összefüggésben 
nyilatkoztassa ki magát), tévesen használja igéjét (mivel úgy bánik vele, mint egy kalendáriummal vagy 
álmoskönyvvel), és félrevezeti népét (mivel összezavarja őket a Szentírás értelmezésében).”4 (John Stott) 

3.  Nézze meg az 5. klipet: „Hogyan készítsük el a prédikációkat?” Írjon le mindent, amit meglepőnek, 
bátorítónak vagy nehéznek talál!

19

1 Jonathan Edwards: Értekezés a vallási indulatokról (Gondolat, Budapest, 2007), 36. o.
2 Charles Simeon: Horae Homileticae (Holdsworth and Ball, London, 1832), vi.
3 Dr. Martyn Lloyd-Jones: Preaching and Preachers (Hodder, London, 1971), 198., 201. o.
4 John Stott: Hiszek az igehirdetésben (Harmat, Budapest, 2018), 174., 208., 209. o.
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6. LECKE
HOGYAN FEJLŐDHET 
AZ IGEHIRDETŐ?

Válaszoljanak hangosan a következő kérdésekre:

Hogyan reagál a legtöbb ember a kritikára?

Hogyan kezeljük a prédikációinkkal kapcsolatos kritikákat?

VIDEÓ

Nézzék meg a 6. leckéhez tartozó videót! Az üres helyre lehet jegyzetelni.

MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

1. Ismerje fel, hogy még nem „készült el” teljesen!
  Mit mond a Biblia a büszkeség és az alázat témakörében? Hogyan érint ez bennünket, igehirdetőket?

2. Vizsgálja felül és legyen önkritikus!
 Kérjen visszajelzést másoktól! 
  Miért fontos a kiértékelés és kiértékeltetés a prédikációkkal kapcsolatban? Miért bizonyulhat 

értékesnek ez, és milyen esetleges hátrányai lehetnek?

Figyelem! A 23. oldalon található egy kiértékelő mintalap!

3. Határozzuk el, hogy erős kapcsolatokat fogunk ápolni a gyülekezeti tagokkal ott, ahol szolgálunk!
 Építsünk kapcsolatokat pásztori beszélgetések és gondoskodás útján!
 Szakítsunk időt saját személyes kapcsolataink ápolására is!
  A prédikátortól sokat várnak el, ezenkívül nagy hangsúlyt kell fektetnünk „az imádkozás és az 

igehirdetés szolgálatá[ra]” (ApCsel 6,4). Jut egyáltalán időnk ezeken a „pluszkapcsolatokon” 
dolgozni? Nem a prédikálásra kell inkább összpontosítanunk? Vitassák meg!
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4. Őrizze meg az evangélizációs oldalát!
  Másképp prédikáljunk a keresztényeknek, mint a nem keresztényeknek? Vannak olyan részek a 

Bibliában, amelyeket kerülnünk kell, amikor evangelizáló igehirdetést folytatunk?

5. Tartsa észben a legfontosabbakat!
  Két-három fős csoportokban folytassák! Mindenki foglalja össze 2 percben az evangélium 

legfontosabb elemeit – vagyis mutassa be az evangéliumot olyan tömören és világosan, ahogyan 
csak tudja ennyi idő alatt! Például össze lehet foglalni az evangéliumot 2 percben a „teremtés”, 
„bűneset”, „megváltás” és „helyreállítás” címszó köré építkezve. Miután mindenki bemutatta 
röviden az evangéliumot, 2 percben beszéljék meg, milyenek voltak a „kiselőadások”!

6.  Valaki olvassa fel hangosan a Fil 3,7–16 részét! Két-három fős csoportokban válaszoljanak a 
következő kérdésekre: „Hogyan látta Pál, milyen fejlemények következtek már be az életében, és mi 
az, aminek az elérésében még reménykedett?” Minden csoport válasszon ki valakit, aki megosztja 
majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat! 

OTTHONI FELADAT ÉS IMA  

Az előző anyagban tétel- és célmondatot kellett írni egy ószövetségi történethez (2Kir 4,1–7) és egy 
újszövetségi levélrészlethez (2Pt 1,3–8). Beszéljék meg a megoldásokat közösen!

Végezze el a következő oldalon található otthoni feladatot! 

Imádkozzon, hogy Isten ébresszen vágyat Önben arra, hogy fejlődjön az igehirdetésben!



1.  Olvassa el és gondolja át Pál saját szolgálatáról tett bizonyságát, ahogyan azt az 1Thessz 2,1–
12 részében olvashatjuk! Milyen dolgokat tartott a legfontosabbnak a thesszalonikai gyülekezet 
megalapításának rövid időszaka alatt? Hogyan kötődtek ezek saját jóllétéhez, igehirdetői 
módszeréhez és hallgatóihoz való viszonyulásához? Gondolja át, szükséges-e változtatnia saját 
szolgálata és igehirdetői fejlődése kiértékelésén az apostol példájának fényében!

2.  Gondolkodjon el az alábbi szövegrészleteken azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos Istennek 
a szolgálóiban megnyilvánuló szentség! Húzza alá, amit hasznosnak tart, és írja le, mi az, amin 
változtatnia vagy fejlesztenie kell saját élete és szolgálata vonatkozásában!

„Ne feledkezz meg a belső ember – a szív – gondozásáról! Milyen szorgosan vigyáz a lovastiszt arra, hogy 
szablyája tiszta és éles legyen – minden foltot gondosan letörölget! Ne feledjük: mi Isten kardja, az ő 
eszköze vagyunk; akit ő edényének választ, annak az ő nevét kell hordoznia! A siker nagyrészt az eszköz 
tisztaságának és hibátlanságának köszönhető. Isten nem annyira a nagy tehetséget áldja meg, hanem 
inkább azt, ha minél jobban hasonlítunk Jézushoz. A szent szolgáló veszedelmes fegyver Isten kezében.”1 
 (Robert Murray M’Cheyne) 

„Vigyázzatok, nehogy hiányozzék belőletek az Isten üdvözítő kegyelme, amelyet másoknak felkínáltok, és 
nehogy ismeretlen legyen előttetek az általatok prédikált evangélium hathatós munkálkodása; nehogy – 
mialatt hirdetitek a világnak, hogy szükség van Üdvözítőre – saját szívetek elhanyagolja őt, és lelanyhuljon 
érdeklődésetek iránta és üdvöt hozó áldásai iránt! Vigyázzatok, nehogy elkárhozzatok, miközben másokat 
arra szólítotok fel, hogy vigyázzanak, nehogy elkárhozzanak; és nehogy halálra éheztessétek magatokat 
az ő ételük elkészítése közben… Értelmes ember vélheti-e úgy, hogy Isten arra ment meg embereket, hogy 
felkínálják az üdvösséget másoknak, miközben ők maguk elutasítják azt; vagy hogy elmondják másoknak 
azokat az igazságokat, amelyeket ők maguk elhanyagolnak és helytelenül alkalmaznak?… Isten soha 
senkit nem mentett meg azért, mert igehirdető volt; még azért sem, mert tehetséges igehirdető volt; 
hanem csak azért, mert megigazult, megszentelt ember volt, és ennek következtében hűségesen végezte 
Mestere munkáját. Vigyázzatok tehát magatokra; először is, hogy olyanok legyetek, amiről hallgatóitokat 
is meggyőzni próbáljátok, és higgyétek, ami felől őket is naponként törekedtek meggyőzni, és hogy szívből 
készítsetek helyet a másoknak felkínált Krisztusnak és a Léleknek.”2 (Richard Baxter)

„Akármilyen »elhívást« vall is magáénak valaki, ha az nem szól szentségre, biztosan nem szól 
a szolgálatra sem… Hogyha Isten szolgálattevőnek hív el, törekednünk kell a kegyelemre, hogy 
megerősödve alkalmasak legyünk pozíciónkra, és ne legyünk újoncok, akiket elsodornak a Sátán 
kísértései, a gyülekezet ártalmára és saját romlásukra. Öltsük magunkra Isten teljes fegyverzetét; álljunk 
készen olyan bátor tettekre is, amelyeket másoktól nem várnak el: nekünk hétköznapi erény legyen 
az önmegtagadás, önzetlenség, türelem, állhatatosság, hosszútűrés, márpedig ki elégséges ezekre? 
Nagyon közel kell élnünk Istenhez, ha meg akarjuk állni a helyünket hivatásunkban… A kegyességet 
a lehető legmagasabb szinten kell művelnünk, mert munkánk feltétlenül megköveteli. A keresztény 
szolgálat munkáját pontosan annyira lehet jól végezni, amennyire életerős a megújult természetünk. 
Munkánk csak akkor lesz jól elvégezve, ha mi magunk jól vagyunk. Amilyen a munkás, olyan lesz a 
munkája. Kérjünk hát erőt az Erőstől, bölcsességet a Bölcstől, sőt mindent a mindenek Istenétől!”3 
 (C.H. Spurgeon)

3.  Nézze meg a 6A és 6B klipet: „Hogyan kezeljük a kritikát?” és „Másképp prédikálunk a 
keresztényeknek és a nem keresztényeknek?” Írjon le mindent, amit meglepőnek, bátorítónak 
vagy nehéznek talál! 
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1 Robert Murray M’Cheyne; idézi Andrew A. Bonar: Memoirs of McCheyne („McCheyne emlékiratai”; Chicago, 1978)
2 Richard Baxter: The Reformed Pastor („A megreformált lelkipásztor”; Thomas Ward, London, 1656), 28. o.
3 Charles H. Spurgeon, Lectures to My Students (Albany, OR: AGES Software, 1996), 13, 19, 22.



23

Ezt a kiértékelést mi is használhatjuk saját magunkra, de talán még jobb, ha azok töltik ki, akik hallgatnak bennünket. 

Sokkal több részlet szerepel benne, mint amennyit egyetlen kiértékelés során alkalmazni lehetne – de úgy állítottuk 
össze, hogy a jellemzők széles skáláját tartalmazza, így ezek közül bármelyiket hasznos lehet belefoglalni a 
kritikába. Jó ötlet kiválasztani néhány kérdést mindegyik részből a hallott prédikációnak és az igehirdető fejlődési 
szakaszának megfelelően, de fontos, hogy mind a négy részre térjünk ki! Figyeljünk nagyon oda a kérdések alatt 
szereplő magyarázatokra, mert ezek segítenek pozitív, kreatív módon használni ezt a kiértékelést!

1. RÉSZ: CÉL ÉS FELÉPÍTÉS
K1   Egyértelmű volt-e a prédikáció felépítése, és ha igen, mik voltak a fő pontok?

Ennek nem az a célja, hogy egy bizonyos homiletikai mintát vagy módszert erőltetssünk rá a textusra, hanem arra kérdezünk rá, 
hogy az ige ült-e a vezetőülésen, és az igehirdetés felépítése pontosan és világosan tükrözte-e az eredeti szakasz felépítését.
K2   Volt-e egyértelmű üzenet? Mi volt az?

Az üzenetnek az igeszakasz tartalmát kell képviselnie, ám nem pusztán tájékoztató jelleggel. Az „üzenet” ennél mélyebb és sürgetőbb. 
Olyan közlés, amely az elmén keresztül a szívet célozza meg, az akarat mozgósítása érdekében. Ha tehát az igehirdetés rendeltetése 
az, hogy életeket változtasson meg, és hogy hasonlóbbá tegyen bennünket az Úr Jézushoz, milyen módon végezte ezt el a prédikáció?
K3   A bevezető megnyerő és helyénvaló volt? Átadta a prédikáció azt, amit a felütés ígért? 
K4   Volt-e egyértelmű lezáró következtetés? Mennyire volt hatékony?

Az erőteljes lezárás remélhetőleg az egész prédikáció célját világossá teszi, és erőteljes motivációt nyújt nemcsak annak a 
befogadására és megértésére, amit az igeszakasz mond, hanem arra is, hogy jelentését átültessük a gyakorlatba az életünkben.

2. RÉSZ: ÉRTELMEZÉS
K1   Megfelelő volt az alapige értelmezése és kifejtése? Egyértelműen kirajzolódtak a textus főbb pontjai?

Megfelelően elmagyarázták-e a szöveg jelentését, különösen a nehezebb részeket? És kifejtés közben világosan 
értették a hallgatók, hogy az hogyan épül fel, milyen összefüggéseket tartalmaz, és mi a rendeltetése? 
K2   Megtörtént a textusnak a közvetlen és tágabb bibliai kontextusba való beillesztése? Hogyan segített ez a 

tartalom tisztázásában?
A tisztázás elősegíti az igeszakasz jelentőségének a megértését; azt, hogy miért fontos üzenet ez Istentől az elménk 
és a szívünk számára sok-sok évszázaddal később. 
K3   Az alkalmazás a textusból fakadt, és tükrözte annak fő pontjait?

Ez a K2 kiegészítő kérdése, hogy megbizonyosodjunk arról: nem „ráerőltető” módszerrel, kívülről érkezett az alkalmazás. 
Zökkenőmentes volt-e az átmenet az eredeti hallgatóktól hozzánk? 

3. RÉSZ: ÁTADÁS
K1  Érthető, könnyen követhető volt a prédikáció?

A jó igehirdetés intellektuálisan ösztönző, mégsem túl összetett vagy elvont. Egyértelműek voltak a fő pontok? Sikerült 
világosan elmagyarázni és meggyőzően alkalmazni őket? Alapos volt a prédikáció különböző részei közti kapcsolat 
magyarázata, hogy a prédikáció kibontása közben ne érezze úgy a hallgatóság, hogy elveszett a cél vagy az irány?
K2  A szemléltető példák hatékonyan mélyítették a megértést vagy segítették az alkalmazásra való 

összpontosítást, vagy inkább elvonták a figyelmet ezekről?
K3  Megnyerő volt a prédikáció? Milyen reakcióra szólított fel?

Ez a kérdés nem annyira a tartalomról szól, hanem inkább az igehirdető stílusáról. Ő lesz az előtérben, és az, ahogyan 
hozzá viszonyulunk, meghatározza, hogyan viszonyulunk az egész beszédéhez. 
K4  Mennyire volt megfelelő az igehirdető modora, előadói stílusa, nyelvhasználata, valamint a hangereje, 

beszédtempója és testbeszéde?
Fontos mindegyiket átgondolni és mindegyikkel kapcsolatban visszajelezni, hiszen bármelyik nagy mértékben 
növelheti vagy éppen csökkentheti a prédikáció eredményességét. 

4. RÉSZ: ÁLTALÁNOSSÁGOK
K1  Mi volt a prédikáció legfőbb pozitív jellemzője?

Mindenkinek szüksége van bátorításra; arra, hogy legyen valami a kritikában, ami ösztönzőleg hat ránk, hogy dolgozzunk 
erősségeink fejlesztésén és gyengeségeink kiküszöbölésén.
K2  Milyen azonnali lépéseket lehetne tenni a fejlődés érdekében?

Az „azonnali lépések” kifejezés nyomatékosítja, hogy mindenkinek el kell kezdenie valahol az egész életre szóló folyamatos 
fejlődés programját. Viszont hosszú távról van szó, és ha túl sok vagy túl negatív a kritika, az összezavarhat és elbátortalaníthat. 
Válasszon ki egy vagy két dolgot, amelyen azonnal elkezdhet dolgozni, és reménykedő, imádkozó szívvel haladjon tovább, 
vágyva arra, hogy hűséges maradjon, és mindenekelőtt magára Istenre hagyatkozzon, aki a növekedést adja nekünk!.

KIÉRTÉKELÉS – MINTA
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7. LECKE
HOGYAN ÉPÍT 
HIDAT AZ IGEHIRDETŐ? 

Valaki olvassa fel hangosan az 1Kor 5,1–13 és az Ef 4,17–5,2 részét!

VIDEÓ

Nézzék meg a 7. leckéhez tartozó videót! Az üres helyre lehet jegyzetelni.

MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

1. Azt hallottuk a videóban, hogy: 

Azt szokták mondani, hogy a kontextualizáció nem Jézus aktualizálásáról szól, hanem arról, hogyan 
mutassunk rá Jézus aktualitására… Amit a textus Krisztusról mond, az a legelső és legerősebb kapocs az 
eredeti kontextus és a saját környezetünk között. Krisztus Isten igazságának örökkévaló, változhatatlan 
eleme volt akkor, és most is az, akármilyen eltérések vannak is a kulturális környezet tekintetében… 
Ahhoz, hogy igehirdetésünk elérje az embereket, Krisztust kell hirdetnünk mint legfőbb és elégséges 
választ a való élet összes gondjára, kihívására és lehetőségére, amelyet hallgatóink a mindennapokban 
megtapasztalnak… Hirdessük tehát Krisztust a teljes Szentírásban; hirdessük őt páratlan, mindenek fölött 
álló, központi és mindenre elég személyként, és hirdessük az Igét úgy, hogy a motiváció mindig kizárólag 
az evangéliumból fakadjon!

 Vitassák meg! Mit találnak meglepőnek, bátorítónak vagy nehéznek ezzel kapcsolatban?

2.  Valaki olvassa fel hangosan az alábbi idézetet dr. Timothy Keller „Gospel-Centered Ministry” 
(Evangélium-központú szolgálat) című előadásából:

„Jézus az igazi és jobb Ádám, aki kiállta a próbát a kertben, és akinek az engedelmességét beszámítja nekünk 
Isten. Jézus az igazi és jobb Ábel, akit ártatlanul öltek meg, és akinek a vére most nem kárhoztatásunkért, 
hanem felmentésünkért kiált. Jézus az igazi és jobb Ábrahám, aki válaszolt Isten hívó szavára, otthagyta 
az ismerős kényelmet, és elment, nem tudva, hova megy, hogy új népet teremtsen Istennek. Jézus az igazi 
és jobb Izsák, akit Atyja nemcsak kész volt feláldozni, hanem valóban fel is áldozott a hegyen értünk. 
És amikor Isten azt mondta Ábrahámnak: »…most már tudom, hogy szeretsz engem, mert nem kedveztél 
fiadnak, a te egyetlenegyednek énérettem« – mi pedig feltekinthetünk Istenre, aki felvitte Fiát a hegyre, 
és feláldozta őt, és kimondhatjuk: »…most már tudjuk, hogy szeretsz bennünket, mert nem kedveztél 
Fiadnak, a te egyetlenegyednek, akit szeretsz, miérettünk.« Jézus az igazi és jobb Jákób, aki küzdött, 
és vállalta, hogy lesújtson rá a jogos ítélet, amelyet mi érdemeltünk volna, hogy így Jákóbhoz hasonlóan 
mi csupán kegyelmes sebet kapjunk, amely felébreszt és megfenyít… Jézus az igazi és jobb Mózes, aki 
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odaáll a résre a nép és az Úr közé, és egy új szövetség közbenjárója lesz… Jézus az igazi és jobb Jób, a 
valóban ártatlan szenvedő, aki közbenjár ostoba barátaiért, és megmenti őket. Jézus az igazi és jobb 
Dávid, akinek a győzelme népe győzelmévé lesz, noha ők egy kavicsot sem emeltek fel annak érdekében, 
hogy győzzenek… Jézus az igazi és jobb Jónás, akit kivetettek a viharba, hogy mi bekerülhessünk. Jézus 
a valódi páskabárány, az ártatlan, tökéletes áldozat, hogy a halál angyala elkerüljön bennünket. Ő az igazi 
templom, az igazi próféta, az igazi pap, az igazi király, az igazi áldozat, az igazi bárány, az igazi világosság, 
az igazi kenyér. A Biblia valójában nem rólunk szól – hanem róla.”1  

  Két-három fős csoportokban folytassák! Milyen elvet tudnak lefektetni az idézet alapján? Írják 
le ezeket az összefüggéseket József, Dániel és Eszter történetéből kiindulva is! Minden csoport 
válasszon ki valakit, aki megosztja majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat!

3. Martyn Lloyd-Jones „lángoló logikának” nevezte az igehirdetést.2 Cotton Mather pedig így írt a prédikálásról:

„A keresztény szolgálat hivatala… olyan hivatal, amelyet mélységesen érdekel Isten tökélyének és 
dicsőségének magasztos kérdése. Olyan foglalkozás, amely a leggondosabb odafigyelésre kötelezi az 
embert, hogy feltárja Isten valódi gondolkodását a Szentírásban. Ebben a munkában arra szól az elhívásunk, 
hogy a legnemesebb ismeretre tanítsuk az emberek elméjét, és Isten imádására és szeretetére oktassuk 
őket. A keresztény igehirdető hivatalának nagyszerű szándéka helyreállítani Isten trónját és uralmát az 
emberek lelkében; a legélénkebb színekkel bemutatni és a legérthetőbb nyelven kihirdetni Isten Fiának 
csodálatos tökéletességét, szerepét és kegyelmét.”3

  Milyen értelemben „lángoló logika” a prédikálás? Hogyan lehet helyreállítani Isten trónját és 
uralmát az emberek lelkében?

4.  Megtanultuk a videóból, hogy a keresztény fejlődés milyen mintáját fejti ki Pál az Ef 4,22–24 versében: 
„Vessétek le [az]… ó embert…, újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban, és öltözzétek fel az új 
embert…” Ezt a folyamatot nevezi úgy, hogy Krisztust tanulni (4,20). Az evangélium megváltoztatja 
a gondolkodásunkat, és gyökeresen más életvitelre motivál. Hallottuk, hogy: 

Ugyanez a minta rajzolódik ki abban is, ahogy Pál az ártalmas beszédet és a rosszindulatot kezeli (Ef 
4,29–32). A részletek mindegyik gyakorlati példában egyértelműek és megalkuvást nem tűrőek; a tettek 
hasonlóan konkrétak, a teológiai motiváció pedig kivétel nélkül mindig az evangéliumból fakad. Így épít 
Pál hidat azokhoz a valós élethelyzetekhez, amelyekkel a gyülekezetek szembekerülnek. 

  Két-három fős csoportokban folytassák! Olvassák el az Ef 4,29–30 és 4,31–32 versét, és 
fogalmazzák meg, hogyan viszi ezt véghez Pál! Minden csoport válasszon ki valakit, aki megosztja 
majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat.

1  Dr. Timothy Keller előadása: „Gospel-Centered Ministry”; elhangzott a Gospel Coalition konferenciáján; forrás: http://www.thegospelcoalition.org/
blogs/justintaylor/2007/05/23/keller-gospel-centered-ministry/; lásd még: https://vimeo.com/23642755 

2 Dr. Martyn Lloyd-Jones: Preaching and Preachers („Igehirdetés és igehirdetők”; Hodder, London, 1971), 96. o.
3 Cotton Mather: Student and Preacher („Tanuló és prédikátor”; Charles Dilly, London, 1781), iii–iv.
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5.  A hídépítő igehirdetésnek egyszerre kell a Biblia igazságában és modern világunk valóságában 
gyökereznie. Milyen következményekkel jár hallgatóink gondolkodását és életvitelét tekintve, ha 
igehirdetésünk csupán a hídépítés folyamatának egyik részére fekteti a hangsúlyt: ha vagy csupa 
exegézis, vagy csupa aktuális alkalmazás az egész?

6.  Valaki olvassa fel hangosan az 1Kor 6,1–11 részét! Két-három fős csoportokban osszák fel az 
igeszakaszt az alábbi alcímek szerint:

 Azonosítsuk a problémát egyértelműen, mellébeszélés nélkül! 
 Mondjuk ki, milyen lépésekre van szükség!
 Motiváljunk a változásra! 
 Kapcsoljuk vissza a problémát az evangélium kinyilatkoztatásához!
 Támasszuk alá érvelésünket lelki indokokkal!

  Minden csoport válasszon ki valakit, aki megosztja majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott 
gondolatokat!

OTTHONI FELADAT ÉS IMA  

Beszéljék meg, mire figyeltek fel az előző feladatban az 1Thessz 2,1–12 része alapján, amelyben Pál 
végiggondolta a szolgálatát!

Végezze el a következő oldalon található otthoni feladatot! 

Imádkozzon, hogy Isten mutassa meg, milyen új módokon építhet hidat hallgatóihoz a Szentírásban 
található, Istentől kapott példákon keresztül!



1.  Olvassa el és gondolja át: Józs 23,1–16; 24,31 és Neh 8,1–12; 9,1–3! Milyen stratégiát használt 
Józsué, illetve Ezsdrás arra, hogy összekapcsolja Izráel népét Isten akaratával és céljával? Milyen 
eredménye lett ennek? Mit lehet tanulni és átültetni a gyakorlatba ezekből a példákból?

2.  Gondolkodjon el az alábbi részleteken! Húzzon alá mindent, amit meglepőnek, bátorítónak vagy 
nehéznek talál!

„Mert mi legyen a prédikáció, a tanítás, ha nem annak kifejtése, amit a Szentírás tartalmaz? Csakugyan, ha a 
legparányibb részletet is hozzátesszük, az csupán ronthat rajta. Urunk tökéletes tanítást hagyott ránk a Törvényben, 
a prófétákban és az evangéliumban. Mit kell tehát nékünk prédikálnunk? Nem szabad hozzátennünk semmi újat 
a szöveghez, csupán érthetőbb magyarázatot fűznünk hozzá, amely megszilárdítja Isten tanításaival kapcsolatos 
megértésünket. Ismét mondom: ez a rendeltetése minden prédikációnak…, amelyet hallunk, hogy egyenként 
alaposabb oktatásban részesüljünk Isten akaratára nézve. Ily módon, ha bármit hallunk, lesz valami, ami alapján 
rákérdezhetünk, hogy Isten szólt-e, vagy sem. Ugyanígy azok, akik megbízattak Isten Igéjének a hirdetésével, 
tudják, hogy helytelen lenne részükről bárminemű saját gondolatot, saját elképzelést hozzátenni. Bizonyosnak kell 
lenniük afelől, hogy amit prédikálnak, az nem az ő elméjük szüleménye, hanem Istentől származik, aki bizonyos és 
tévedhetetlen igazsága alapján vezérli őket.”4 (Kálvin János)

„A Szentírás igen nagy hasznunkra van..., és minden szükségre elegendő segítséget nyújt. Pál erre mutatott rá, amikor 
azt mondta: »Mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, akikhez az időknek vége elérkezett…, hogy 
állhatatossággal és az Írások vigasztalása által reménységünk legyen.« (Róm 15,4; 1Kor 10,11) Az isteni szavak valóságos 
kincsesházat jelentenek, mely tartalmaz mindenféle gyógyszert, úgyhogy akár arra van szükségünk, hogy levetkőzzük 
az értelmetlen gőgöt, akár arra…, hogy megtapodjuk a gazdagság szeretetét, megvessük a fájdalmat, vagy tápláljuk a 
vidámságot, és türelemre tegyünk szert, bennük bőséggel megtalálhatjuk az eszközt ennek véghezviteléhez.”5 
  (Aranyszájú Szent János)

„Szerintem az igehirdető tanul a legtöbbet, és úgy vélem, nekem Isten Igéje segített továbbmenni. A magvető 
példázatának lényege az, hogy a magvetés közben folyton elcsüggedünk, mégis nagy aratás vár ránk. Ezért elég 
korán megtanultam, hogy ne aggódjak túlságosan a csüggedés miatt, ami szerintem az igehirdetők fő kísértése, 
hanem felismerjem, hogy az aratás nem csupán ezen a világon történik, hanem az eljövendő világon is. Az évek 
során az a szerencse ért, hogy számíthattam barátok és néhány csodás keresztény támogatására a gyülekezetben. 
Legfőképpen pedig irgalmas Istenemére. Azt hiszem, csak azt mondhatjuk, hogy Isten, aki elkezdte a jó munkát, 
folytatni is fogja. Újra meg újra vissza kellett mennem Isten Igéjéhez, és mélyre ásni benne, hogy rájöjjek, mit mond 
valójában Isten, és úgy gondolom, ez szólt hozzám, ahogyan másokhoz is.”6 (Dick Lucas)

„Az evangélium ereje nem az igehirdető ékesszólásában rejlik, máskülönben az emberek térítenék meg a lelkeket. 
Nem is az igehirdető műveltségében rejlik, máskülönben emberi bölcsességből állna… A lelkeket megtérítő erő nem 
is a szónok szenvedélyességén múlik. Megkönnyezhetik az emberek a tragikus múzsát a színházban ugyanúgy, mint 
a prófétai hangokat a templomban!… Nem; ennél többre van szükség, és ahol ez hiányzik, ott minden prédikálás 
hiábavaló! Prédikálhatunk, míg nyelvünk megrothad, míg tüdőnket kimerítve meghalunk, mégsem térne meg egyetlen 
lélek sem, ha nem kísérné szavunkat a Szentlélek titokzatos ereje, átformálva az emberi akaratot!… Akár kőfalaknak is 
prédikálhatnánk, ha a Szentlélek nem ruházná fel szavunkat a lélek megtérítését elvégző erővel!”7 …„[H]iggyünk őszintén 
Isten Igéjében és annak üdvözítő erejében! Ne álljunk ki a szószékre az igazságot hirdetni úgy, hogy azt mondjuk: 
»Remélem, lesz ebből valami jó«; inkább szilárdan higgyük, hogy nem fog visszatérni üresen, hanem el kell végeznie Isten 
örökkévaló célját… Szóljunk bátran, mert ha a Szentlélek által szólunk, nem szólhatunk hiába!”8 (C. H. Spurgeon)

3.  Nézze meg a 7. klipet: „Ha egyetlen tanácsot adhatna az igehirdetéssel kapcsolatban, mi lenne 
az?” Írjon le mindent, amit meglepőnek, bátorítónak vagy nehéznek talál!
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4  Kálvin János a Mik 3,5–8 verse alapján írt prédikációjában; Sermons on the Book of Micah („Prédikációk Mikeás könyvéből”; ford. Benjamin Wirt Farley; P&R 
Publishing, New Jersey, 2003), 160. o.

5  Aranyszájú Szent János: „Homily 37: On John” („37. homília: Jánosról”; The Fathers of the Church: Commentary on Saint John the Apostle and Evangelist: 
Homilies 1–47 by John Chrysostom; ford. Thomas Aquinas Goggin nővér; The Catholic University of America Press, 1957), 359. o 

6  Dick Lucas, a Bishopsgate-i St Helen’s Church gyülekezet nyugalmazott plébánosa mondta egy John Nichollsszal készült interjúban; forrás: https://
banneroftruth.org/uk/resources/articles/2006/an-interview-with-dick-lucas/ 

7 Charles Haddon Spurgeon: Election — its Defenses and Evidences („A kiválasztás védelme és bizonyítékai”; 2920. sz. prédikáció, 1862).
8 Charles Haddon Spurgeon: An All-Round Ministry („Teljes körű szolgálat”; Banner of Truth, Edinburgh, 1969; eredetileg 1900), 343. o.
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8. LECKE
HOGYAN MARAD ÁLLHATATOS 
AZ IGEHIRDETŐ?

Valaki olvassa fel hangosan az 1Tim 4,6–16 részét!

VIDEÓ

Nézzék meg az 8. leckéhez tartozó videót! Az üres helyre lehet jegyzetelni.

MEGBESZÉLÉS ÉS GYAKORLATOK  

1. Azt hallottuk a videóban, hogy: 

 ISTEN IGÉJE mindig élő.
 ISTEN IGÉJE mindig átjárja az emberi szívet. 

 ISTEN IGÉJE mindig elvégzi Isten munkáját.

  Mikor, milyen helyzetekben szoktuk nehéznek találni, hogy állhatatosak maradjunk igehirdetőként, és 
hogyan lehetnek a segítségünkre ezek az igazságok, illetve Istennek a Szentírásban található ígéretei? 

2.  Az 1Tim 4,16 verse így int: „Vigyázz magadra és a tanításra…” Hogy érzi: élete és tanítása milyen 
területein különösen sebezhető? Kis csoportokban folytassák, és próbáljanak őszintén, nyíltan 
beszélgetni egymással ezekről a személyes dolgokról! Imádkozzanak egymásért a válaszok 
fényében!

3.  Milyen veszélyeket hordoz magában az, ha nem vigyázunk a készülésre és a pihenésre szánt 
időnkre? Milyen gyakorlati intézkedésekkel tudjuk óvni ezt az időt?
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4.  Olvassák el újra az 1Tim 4,6–16 részét! Két-három fős csoportokban folytassák! Gyűjtsék össze, 
milyen felszólítások (parancsok) szerepelnek Pál tanításában, melyet fiatalabb munkatársához, 
Timóteushoz intézett, akit arra szeretne kiképezni, hogy „Krisztus Jézus jó szolgája” legyen. Sorolják 
fel az elvárt eredményeket is! Ezeket a listákat szem előtt tartva gondolkozzanak együtt a fontossági 
sorrendjükről és arról, hogyan maradhatnak állhatatosak igehirdetőként! Minden csoport válasszon 
ki valakit, aki megosztja majd a többiekkel a csoportjukban elhangzott gondolatokat! 

5.  Nézzék meg a 8. klipet: „Mi segít továbbmenni és kitartani igehirdetőként?” Vitassák meg azt, amit 
meglepőnek, bátorítónak vagy nehéznek találnak!

MODUL-ÖSSZEFOGLALÓ ÉS IMAKÖZÖSSÉG  

Mivel ez az utolsó lecke, írják le, milyen három dolgon szeretnének dolgozni a prédikálásuk terén ennek 
a modulnak köszönhetően!

1 

 

2 

 

3 

 

Mivel ez a modul itt véget ér, imádkozzanak együtt, egymásért!

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban 
való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere.”
 2Tim 3,16–17


