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Az evangélium, Isten jó híre, örömhíre a világnak. Egyszerűen arról szól, hogy az 

örökkévaló Isten, mert szeret bennünket múlandó embereket, Jézus Krisztusban megment 

bennünket elveszett állapotunkból, megbocsát és örök élettel ajándékoz meg.  

A mai istentiszteleten – rendhagyó módon – egy olyan lehetőségről szeretnék nektek 

beszélni, hogy miként tudjuk ezt az örömhírt a lehető legegyszerűbben megosztani 

barátainkkal és ismerőseinkkel. Ezt a módszert „One-Verse Evangelism”1 (Van-Vörz 

Evadzselizm) néven ismerik az angolszász világban, amit magyarra jobb híján úgy 

fordítottam: „Egy verses evangelizáció”. 

Ebben a módszerben az a jó, hogy miközben az örömhírről beszélünk, egyszerű rajzokkal 

illusztrálhatjuk is mindazt, amit mondunk! Akkor kezdjük! 

1. lépés 

Vegyünk elő egy A4-es lapot, és a tetejére írjuk fel ezt az egyetlen bibliai verset, a Róma 

6,23-at: Mert a bűnért járó bér a halál, de Isten ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a 

mi Urunkban.  

Egész bizonyságtételünket erre az egyetlen bibliai versre építjük fel. Gyakorlatilag ezen a 

versen keresztül osztjuk meg az örömhírt azzal, akivel beszélgetünk.  

2. lépés 

Rajzoljunk fel egy egyszerű pálcika emberkét! Ez a pálcika emberke jelképez bennünket, 

téged, engem, és az egész emberiséget.  

3. lépés 

A pálcika emberke alá írjuk fel a bibliai vers egyik szavát: BÉR, és a szót karikázzuk is be a 

bibliai versben. Majd kérdezd attól, akivel beszélgetsz: Hogyan éreznéd magad akkor, ha a 

főnököd egy keményen ledolgozott hónap után, nem kapnád meg a téged megillető 

béredet? Bizonyosan roppant dühös lennél, mert ami jár az jár! Ezt diktálja 

igazságérzetünk! Ha valamiért megdolgoztunk, akkor jár érte ellentételezés. 

4. lépés 

Az előző szó alá írjuk fel a BŰN szót, és ezt a szót is karikázzuk be a bibliai versben! 

Kérdezzük meg: mi jut eszedbe erről a szóról? Bizonyosan valamilyen tett, ami 

törvényellenes. A lopás, a gyilkosság? Eszedbe jut, hogy milyen cifrákat szoktál mondani 

akkor, ha mérges vagy? Vagy az, hogy a múltkor megbántottak vagy te bántottál meg 

valakit? 

Ezek a tettek csak tünetei valami sokkal mélyebb dolognak, ami bennünk van. Amikor télen 

folyik az orrod az csak tünete annak, hogy egy vírus megtámadta a szervezetedet. A BŰN 

is ilyen vírus! Vele születünk, és mert betegek vagyunk, állandóan produkáljuk a tüneteket, 

vagyis olyan dolgokat cselekszünk és mondunk, amelyekre nem vagyunk büszkék. Sokszor 

tudjuk, hogy nem kellene tennünk őket, de nem tudunk ellenállni azoknak. A BŰN tehát 

                                                      
1 Az eredeti anyagot Randy D. Raysbrook készítette.  
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nem rossz tetteket jelent, hanem egy állapotot, egy olyan erőt, amely újra és újra 

felülkerekedik rajtunk! 

5. lépés 

Rajzoljunk fel két sziklát közöttük egy szakadékkal. A másik szikla fölé írjuk fel ISTEN 

nevét. Talán veled is volt már úgy, hogy amikor Istenre gondoltál, akkor érezted, hogy 

nagyon messze van tőled. Elérhetetlenül messze. Ez a BŰN egyik következménye! Nincsen 

esélyünk arra, hogy közelebb jussunk Istenhez. A köztünk lévő szakadékot nem tudjuk 

átugorni, nem tudjuk betemetni, nem tudunk elég jót tenni azért, hogy eltűnjön ez a 

szakadék közöttünk. Így születünk, a szakadék másik oldalára, és így el vagyunk választva 

Isten szeretetétől. 

6. lépés 

A BŰN szó alá írjuk oda a HALÁL szót, és ezt a szót is karikázzuk be a bibliai versben! 

Amikor a Biblia a halálról beszél, akkor nemcsak arra gondol, hogy egyszer majd nem 

leszünk többé. A HALÁL szó elválasztást jelent. El vagyunk választva Istentől, aki az ÉLET. 

Isten teremtett bennünket, és az ember egykor szoros közösségben élt ővele. De 

fellázadtunk ellen, tudatosan szembefordultunk vele, töröltük őt az életünkből, még az 

emlékezetünkből is! S ebbe a tettébe az ember belehalt. Még létezünk, de valami nagyon 

fontos hiányzik az életünkből: az a lelki szál, az a lelki dimenzió, amely az Élethez, Istenhez 

kapcsol bennünket. Lelkileg halottak vagyunk! Így születünk: érzéketlenek vagyunk Isten 

valóságára. 

7. lépés 

Amiről eddig beszéltem ez a rossz hír, ez az a valóság, amelybe mindannyian beleszületünk. 

Ahogy már mondtam, Isten, aki az ÉLET, és közöttünk ott ez az általunk áthidalhatatlan 

szakadék. Ahogyan a bibliai vers mondja: „A bűnért járó bér a halál”. Az elvégzett munkáért 

úgy igazságos, ha bért kapunk. Az Isten nélküli életünknek is jogos bére az, hogy 

meghalunk. Nem is akárhogyan: elválasztva az Élettől: ez az ÖRÖK HALÁL. A szakadék 

aljára írjuk be ezt a szót: DE! De, ez a szó jelenti mindazt az esélyt, lehetőséget, amit Isten 

készített el azért, hogy mindez ne így legyen! 

8. lépés 

Isten neve alá írjuk be ezt a szót: AJÁNDÉK, és karikázzuk is be! Ha az életünk bére a 

HALÁL, akkor mi lehet az az AJÁNDÉK, amiről a bibliai vers beszél? Először is az 

ajándékról három dolgot állapíthatunk meg: 1. az ajándék nem olyan, mint a bér! A bér az 

jár, az ajándék nem. Azt szeretetből kapjuk. 2. Az ajándékért nem fizet az ember, de ez nem 

jelenti azt, hogy annak, akitől kaptuk nem kellett megfizetnie az ajándékunk árát. 

9. lépés 
Az AJÁNDÉK szó alá írjuk: ISTEN, és karikázzuk is be a szót a bibliai versben! Harmadik 

megállapításunk az, hogy ezt az AJÁNDÉKot, amelyről ez a bibliai vers beszél azt Isten 

készítette el a számunkra. Olyan különleges ajándék, amit senki más nem ajándékozhat 

nekünk. Mennyire jó érzés az, amikor valakitől ajándékot kapunk, mert érezzük a másik 

szeretetét és azt, hogy gondolt ránk, értékel bennünket! Ha egy egyszerű ajándéknak 
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ennyire tudunk örülni, akkor mennyivel inkább egy olyan ajándéknak, amit maga Isten 

ajándékoz nekünk! 

 

10. lépés 

Az az AJÁNDÉK, amit Isten személyesen nekünk készített el az ÖRÖK ÉLET! Írjuk fel az 

ISTEN szó alá ezt: ÖRÖK ÉLET, és karikázzuk is be a biblia versben! Mit jelentenek ez a 

szavak? Látod! Az egyik oldalon ott van az ÖRÖK HALÁL, itt a másik oldalon az ÖRÖK 

ÉLET és a kettő között ott az az áthidalhatatlan szakadék. Az egyik oldalon ott a múlandó, 

a véges ÉLET és a HALÁL, ami mindannyiunkat felemészt. Ez a BŰN bére.  A másik 

oldalon itt a múlhatatlan ÉLET, a végtelen szabadság. Az ÖRÖK ÉLET, amelyet Isten 

nekünk akar ajándékozni ingyen, kegyelemből.  

11. lépés 

Írjuk fel a szakadék tetejére JÉZUS KRISZTUS nevét! Ő a híd az Isten és közöttünk. Isten 

benne ajándékozza nekünk az ÖRÖK ÉLETET. Benne és senki másban! 

12. lépés 

De ezért ajándékért Jézus Krisztusnak nagy árat kellett fizetnie. Rajzoljunk Jézus neve köré, 

és a szakadék két széle közé egy keresztet! Az, amit neked és nekem ingyen és kegyelemből 

ajándékoz az ISTEN, azért Jézus Krisztus feláldozott mindent. Odaadta az egész életét! 

Halálával utat nyitott számunkra ISTEN felé! Rajzoljunk egy nyilat a pálcika embertől, a 

kereszten keresztül Isten felé. 

13. lépés  

De Jézus Krisztust nem tarthatta fogva a HALÁL! A Biblia az mondja, hogy Jézust 
eltemették, de a harmadik napon feltámadt. Írjuk a kereszt fölé ezt a szót: FELTÁMADÁS! 
Jézus feltámadásával pedig legyőzte a BŰNt és HALÁLt, a mi legnagyobb ellenségünket! 
Immár van bocsánat minden BŰNre és miénk lehet az ÖRÖK ÉLET.  

14. lépés 

Írjuk a keresztfölé ezt a szót: BIZALOM. Azonban nem elég tudnunk és ismernünk azt, amit 
Jézus tett értünk! Bizalommal el kell fogadnunk azt! Először el kell ismernünk, hogy 
felelősek vagyunk minden szavunkért és a tettünkért. Másodszor bizalommal kérnünk kell 
Isten bocsánatát! Harmadszor hinnünk kell azt, hogy Jézusnak hatalma van arra, hogy 
megtisztítson bennünket minden bűntől és engedetlenségtől! S ha ez megtörténik, akkor 
Jézus útitársunkká válik, akiben mindig és minden körülmények között megbízhatunk! 

Ez az egyszerű ábra azt mutatja, hogy milyen az Isten: Valaki, akit igazán érdekel a sorsunk, 
a helyzetünk, aki törődik velünk, és Aki életünk minden napján velünk van. 

15. lépés 

Ezen a ponton megkérdezhetjük beszélgető partnerünket, hogy imádkozhatunk-e érte, és 
arra is biztathatjuk, hogy ő is bátran szólítsa meg Istent. 

 


