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Azok az emberek, akik a keresztényektől Istent, a Bibliát és a Krisztusba 
vetett hitet kérdezik, általában három alapvető kategóriába tartoznak: 
keresők, szkeptikusok vagy csúfolók. Fontos, hogy az evangéliumot 
megosztó keresztény ember ismerje a különbséget.


Keresők


A „kereső” az, aki igazságot keres. A keresők gyakran barátságosak és 
nyitottak a kereséssel kapcsolatban. Igazságra vezető útjuk sokféle 
hitrendszerbe és azokon keresztül vezet. Lehet, hogy negatív 
tapasztalataik voltak e rendszerek némelyikében, ezért némi 
védekezőképességet vagy kísérletet tehetnek a velük kapcsolatos 
evangéliumi igazságokkal kapcsolatos kérdéseikben és válaszaikban. A 
keresztények számára hasznos, ha van valamilyen történelmi háttér a világ 
vallásaiban és filozófiáiban, hogy jobban megértsék a halhatatlanság 
törekvését. 2007-ben írtam egy könyvet „Az ember halhatatlansági 
törekvéseinek története” címmel, hogy segítsem a keresőket és a 
keresztényeket megérteni a világ vágyát a szellem iránt.


A keresőket érdekli, hogy mit mond a Biblia. Érzékenyek a spirituális 
kérdésekre, és gyakran összehasonlítják a Bibliából olvasottakat más 
vallásokból vagy filozófiákból tanult szavakkal. Általában a keresők nem 
hitű zaklatók. Sok kereső azonban általában „univerzalista” abban az 
értelemben, hogy a legtöbb spirituális hitrendszert különböző utaknak 
tekintik ugyanarra a célra. Gyakran hiszik, hogy Jézus jó ember volt, jó 
tanár, erkölcsi vezető stb., Ezért szeretem megosztani velük, hogy ez a Jó 
Ember, Jézus ezeket a szavakat mondta híveinek: „Én vagyok az út, az 
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igazság és Az élet. Senki sem jön az Atyához, csak rajtam keresztül. Ha 
megismertél volna, akkor megismerted volna az Atyámat is; és mostantól 
kezdve ismered és láttad. " (János 14: 6-7) Jézus azt mondta, hogy senki 
sem közelíthet az Atya Istenhez, csak általa (Jézus). Amint ezt a verset és 
még sokan mások nézik Krisztus életének evangéliumi beszámolóiban, 
egyértelmű, hogy Jézus azt állította, hogy ő Isten és az egyetlen Istenhez 
vezető út. Jézus minden más vallást és filozófiát kizárt tanításával. 
Különböző reakciókat kapok a keresőktől, amikor ezt elmondom nekik 
Jézusról. Vannak, akik hallgatnak, mások nem értenek egyet, sokan 
elmennek. Amit a keresőkkel tesz, az az, hogy elmondja nekik az „Igét”. 
Jézus már elmondta nekünk, mi történik, amikor az Igét a hitetleneknek 
mondjuk. Van, aki úgy véli - van, aki nem. A mi feladatunk az igét hirdetni 
mindenkinek.


„Ezért halljátok meg a magvető példázatát: Ha valaki meghallja a 
királyság szavát, és nem érti azt, akkor a gonosz eljön és elkapja a 
szívébe vetettet. Ő kapta az utat magon. De aki a magot köves 
helyeken kapta, ez hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja; 
mégsem van magában gyökere, de csak egy ideig kitart. Mert amikor 
a szó miatt megpróbáltatás vagy üldözés következik be, azonnal 
megbotlik. Most, aki magot kapott a tövisek között, az hallja az igét, 
és ennek a világnak a gondjai és a gazdagság álnoksága fojtja el az 
igét, és terméketlen lesz. De aki magot kapott a jó földön, az hallja és 
megérti az igét, aki valóban gyümölcsöt terem és termel: van, aki 
százszoros, hol hatvan, hol harminc. " Máté 13: 18–23
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Az „Ige elvetése” elvének másik betekintése Pál apostoltól származik: 
„Ültettem, Apollosz öntözött, de Isten adta a növekedést. Tehát akkor sem 
a ki ültet, sem az, aki öntözik, hanem az Isten, aki a növekedést adja. ” (1 
Korinthusbeliek 3: 6–7.) Ha beszélgetünk egy keresővel, akkor lehet, hogy 
új Igét vetünk magunkra, vagy öntözünk egy olyan szót, amelyet valaki 
más elültetett, de tudjátok, hogy Isten az, aki adja a növekedést. Imádkozz 
a bölcsességért, amikor megosztod az Igét a keresőkkel, és bízol Isten 
erejében, hogy megmentse lelküket.


Szkeptikusok és csúfolók


A „szkeptikus” az, aki megkérdőjelezi valaminek a tényként való 
bemutatásának érvényességét vagy hitelességét. Sok szkeptikus 
csendesen szkeptikus, és nem válik konfrontálttá hitetlensége miatt. Egyes 
szkeptikusok azonban „csúfolókká” válnak - verbálisan zaklatják a 
keresztényeket. Hajlamosak megkérdőjelezni vagy kételkedni a vallás és a 
spirituális dolgok minden elfogadott véleményében. A szkeptikusok 
kételkednek azokban az igazságokban, amelyekben a keresztények 
hisznek - pl. Isten létezése, a Szentírás megbízhatósága, Jézus Krisztus 
élete a földön stb. Általában kitérnek a keresztények útjából, de 
visszavágnak, ha fenyegetve érzik magukat. Az ateista gúnyolódók 
azonban hitűzködők, akik harcot keresnek.
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Az evangélium megosztása szkeptikussal más, mint a keresővel való 
beszélgetés. Nem érdekli őket, mit gondolsz. Nem akarják tudni, mit tudsz. 
Ritkán tesznek fel kérdéseket a hívők előtt. A csúfolók viszont mondanak 
dolgokat, hogy megfélemlítsenek téged azzal, hogy kihozzák az érzelmi 
oldaladat. Van némi elképzelésük arról, hogy a Biblia szerint milyen 
keresztényeknek kell lenniük (pl. Szerető, türelmes, kedves, hosszú 
szenvedés stb.), Ezért kifejezetten olyan dolgokat mondanak, hogy olyan 
érzelmeket ébresszenek tőled, amelyek ellentétesek a Biblia tanításával. 
Amikor dühös vagy elveszíti a türelmét egy scoffer miatt, gyorsan felhívják 
a figyelmet arra, hogy milyen messze van attól az eszménytől, amiben 
állítja, hogy hiszel. Ez volt az egyik kedvenc taktikám, amikor évekkel 
ezelőtt beszélgetős műsoromban keresztényekkel beszéltem. Könnyűnek 
találtam haragítani a keresztényeket. Szégyellem magam, ahogy 
viselkedtem, mielőtt a Hitbe jöttem, de legalább most megoszthatom 
veletek, hogy mit tesznek az ateisták, hogy megnyomják a gombjait. 
Ezekkel az emberekkel hatékonyan foglalkozhat.


Sok ateista és néhány agnosztikus elég sok időt tölt ateista könyvek 
olvasásával, és más hitetlenekkel beszélget a keresztény „téveszméről”. 
Ateista irodalom olvasása és beszélgetés más hitetlenekkel előkészíti a 
„küldetésüket”, hogy szembeszálljanak a vallásos emberekkel, és 
megmutassák nekik „tévedésüket”. Mivel régen ateista voltam (szkeptikus 
és szkeptikus), imádnak belém szakadni, amikor megtudják, hogy most 
keresztény vagyok. Az egyik kutató azt mondta nekem, hogy nagyon rossz 
ateista lehettem, hogy átmegyek a „másik oldalra”. Mondtam neki, hogy 
újságíróként és „szabad gondolkodóként” elsődleges célom az igazság 
felfedezése. Amikor rájöttem, hogy Isten valóságos, és elküldte Fiát, hogy 
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meghaljon bűneimért, megtettem, amit minden igazságkeresőnek meg 
kellett tennie - hittem. Ebben a pillanatban mondja az ateisták többsége, 
hogy menjek el, és hagyjam őket békén. Ez bizonyos értelemben jó dolog, 
mert ez azt jelenti, hogy az Ige magot elültették, és a Szentlélek azt 
csinálja, amit csak ő tehet.


„És amikor eljött, meg fogja győzni a világot a bűnről, az igazságról 
és az ítéletről: a bűnről, mert nem hisznek bennem; az igazságtól, 
mert én Atyámhoz megyek, és te már nem látsz engem; az ítélet, 
mert ennek a világnak az uralkodóját ítélik meg. ” János 16: 8–11


Fel kell készülnie arra, hogy szkeptikusokkal és csúfolókkal foglalkozzon. 
Érveik logikusnak tűnnek, és az érvelés gyökeréből származnak. Logikájuk 
és okuk azonban az ostobaságban gyökerezik (Zsoltárok 14: 1). Ez a 
keresztényeket felsőbbrendű helyzetbe hozza. Isten Igazi Bölcsessége 
lakozik benned. Íme néhány dolog, amit megtehetsz, hogy készen állj az 
evangélium megvédésére.


Tudja meg, mit tanít a Biblia - összefüggésben. Az ateisták és az 
agnosztikusok nem rendelkeznek a Szentlélek útmutatásával, amikor a 
Szentírást idézik, ezért nem értik annak valódi jelentését. Isten Lelke vezérli 
önt, így ez felsőbbrendű helyzetbe hoz, amikor a Bibliáról beszél velük. Az 
ateisták visszalöknek, ha a Bibliát használod a Biblia bizonyításához, de 
légy biztos, hogy nem tudnak sarokba szorítani, mert többet tudnak a 
Bibliáról, mint te.
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Tudjon valamit a Bibliát támogató tudományokról (pl. Régészet, 
csillagászat, fizika, asztrofizika, kémia, biológia, antropológia, hidrológia, 
geológia, meteorológia stb.). A szkeptikusok és a csúfolók imádják 
használni a tudomány érveit, mert oly sok embert megfélemlít a tudomány 
„magas szintű ismerete”. A keresztényeknek tudnia kell, hogy az igazi 
tudomány a Hit oldalán áll. A tudomány a kipróbálható tudás 
tanulmányozása, miért kellene ez megfélemlíteni minket? Ki a tudás 
forrása? Úgy van! Mennyei Atyád. Isten megalkotta az igaz tudomány 
összes törvényét és alapelvét, így a tudás valódi tesztje alátámasztja azt, 
amit tud. Az elkövetkező hetekben és hónapokban többet fogunk 
megosztani arról, hogy a tudomány miként támasztja alá azt, amit Isten 
ismer és mond nekünk az Igéjében.


Elég tudjon a világ filozófiáiról és vallásairól, hogy válaszolhasson a 
szkeptikusok és csúfolódók érveire. Az ateisták lyukakat keresnek egy hívő 
páncéljában. Csináld meg a házi feladatodat. Olvasson el minél többet az 
ókortól a modern időkig terjedő főbb filozófiai nézetekről, és ismerjen meg 
annyi különböző vallást, amennyi segítséget nyújthat a szkeptikusoknak 
annak megértésében, hogy a kereszténység nem csupán egy másik vallás. 
Ez az igazság.


Imádkozz más keresztényekkel, ha szkeptikusokkal és csúfolókkal 
szembesülsz életedben. Isten sok okból hívő családtá tett minket - az 
imatámogatás egyikük.
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Bízzon abban, hogy Isten segít Önnek, amikor szkeptikusokkal és 
csúfolókkal beszélget. Az Úr nevet az emberek bölcsességén - ez 
ostobaság neki.


- Hol van a bölcs? Hol van az írnok? Hol van ennek a kornak a 
szórója? Vajon Isten nem tette ostobává e világ bölcsességét? ” 
1Korintus 1:20


„Senki ne tévessze meg önmagát. Ha valaki közületek bölcsnek 
tűnik ebben a korban, hadd legyen bolond, hogy bölcs legyen. Mert 
e világ bölcsessége ostobaság Istennel szemben. Hiszen meg van 
írva: „Megfogja a bölcseket saját ügyességükben”; és ismét: "Az Úr 
ismeri a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók." 1 Korinthusbeliek 3: 
18–20


„Szeretteim, most írom nektek ezt a második levelet (amelyben 
mindkettőben felidézem tiszta elmédet emlékeztetőül), hogy 
tudatában legyél azoknak a szavaknak, amelyeket korábban a szent 
próféták mondtak, és a mi, az Úr és a Megváltó apostolai, tudván ezt 
először: hogy az utolsó napokban gúnyolódások jönnek, saját 
vágyaik szerint járva. ” 2 Péter 3: 1-3
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