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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΝΕΑ ΖΩΗ 
Μαθήματα Ατομικού Ευαγγελισμού                                                                                                                                         Μάθημα 1 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης                 
                    
 
 

«Επιχείρηση Ανδρέας» - 1. Εισαγωγικά 
 

Αναγνώσματα: Μάρκος 1,16-20· Λουκάς 5,1-11 
 
 

ΙΝΑΙ χαρακτηριστικό ότι το όνομα που ο Κύριος έδωσε σ’ εκείνους που ασχολούνται με το έργο του ατομικού 
ευαγγελισμού –και σ’ αυτό το έργο μπορούν όλοι οι πιστοί του Χριστού να λάβουν μέρος– είναι: «αλιείς 

ανθρώπων». Οι μαθητές που ο Χριστός τούς ονόμασε έτσι ήταν επαγγελματίες ψαράδες. Δεν παύει όμως το όνομα 
αυτό να είναι πολύ ταιριαστό για κείνους που κερδίζουν ψυχές για τον Χριστό. 
 Το ψάρεμα μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μεγάλα δίχτυα, που απαιτούν ομαδική προσπάθεια από πολλούς 
ψαράδες, κι έχει σαν αποτέλεσμα να πιάνονται πολλά ψάρια μαζί. Μ’ αυτή τη μέθοδο θα μπορούσαμε να 
παρομοιάσουμε τις μεγάλες ευαγγελιστικές προσπάθειες που απευθύνονται σε ευρείες μάζες ανθρώπων, και που 
απαιτούν μια ενωμένη και συλλογική προσπάθεια πολλών εργατών του ευαγγελίου, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 
πολλών ανθρώπων από τους οποίους πολλοί επιστρέφουν στον Χριστό. Στο έργο αυτό δεν μπορούν όλοι να πάρουν 
μέρος, παρά μόνον όσοι είναι προικισμένοι με ειδικά χαρίσματα (οργάνωσης, διοίκησης, συμβουλευτικής, μουσικής 
κλπ.) και έχουν αφιερώσει όλο τους τον χρόνο στο έργο του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με το επαγγελματικό μαζικό 
ψάρεμα, όπου δεν μπορούν όλοι να πάρουν μέρος, μιας και απαιτούνται ειδικές γνώσεις και οργάνωση. 
 Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι που πηγαίνουν για ψάρεμα με ένα καλάμι ή μια πετονιά και πιάνουν ένα-ένα τα 
ψάρια. Το ψάρεμα αυτό συνήθως είναι ερασιτεχνικό, και αποτελεί μια εικόνα του ατομικού ευαγγελισμού. Στον ατομικό 
ευαγγελισμό μπορούν όλοι όσοι θέλουν να πάρουν μέρος, αρκεί να προετοιμαστούν κατάλληλα. Θα πρέπει από την 
αρχή να τονίσουμε ότι ούτε αυτά τα μαθήματα ούτε κανένα άλλο σχετικό βοήθημα μπορούν ν’ αποτελέσουν τον 
αλάνθαστο οδηγό γι’ αυτό το έργο. Είναι απόλυτα βασικό να τονίσουμε ότι ο χριστιανός που θέλει να χρησιμοποιηθεί 
από τον Κύριο στον ατομικό ευαγγελισμό, πρέπει να καταλάβει πως αυτό είναι ένα προσωπικό έργο, για το οποίο ο 
Κύριος εκπαιδεύει εκείνον που παίρνει την απόφαση να εργαστεί σ’ αυτό.  
 Είναι αλήθεια ότι «μαθαίνεις πάνω στη δουλειά». Και είναι εξίσου βασικό ν’ αναγνωρίσουμε ότι είναι έργο του 
Αγίου Πνεύματος να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια και να τον βοηθήσει ν’ ασκήσει πίστη στον Χριστό για να σωθεί. 
Ο Θεός, ωστόσο, εκλέγει και χρησιμοποιεί ανθρώπους σαν όργανα με τα οποία θα κάνει το έργο του. Είναι λοιπόν 
σπουδαίο να διδαχτούμε από τα σχετικά παραδείγματα που βρίσκουμε στη Γραφή, καθώς επίσης κι από την πείρα 
άλλων αδελφών που έχουν ασχοληθεί μ’ αυτό το έργο. Ειδικότερα, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 
 
1. Ο ατομικός ευαγγελιστής πρέπει να είναι ο ίδιος αναγεννημένος. 
 

Είναι ζωτικής σημασίας ότι πρέπει πρώτα εσύ να γνωρίζεις τον Χριστό σαν προσωπικό σου σωτήρα, και ύστερα να 
προσκαλέσεις άλλους να γνωρίσουν τον Χριστό, γιατί μόνον όταν ο Χριστός ζει μέσα στην καρδιά σου και στη ζωή 
σου μπορεί να εργαστεί μέσα από σένα και να φέρει ψυχές στη σωτήρια γνώση του.  
 Το να οδηγήσει κανείς άλλους στον Χριστό είναι το υψηλότερο και ευγενέστερο έργο με το οποίο μπορεί ν’ 
ασχοληθεί. Είναι ένα έργο που δεν γίνεται χρησιμοποιώντας κάποια ειδική τεχνική. Δε χρειάζεται να είσαι κάποια 
ξεχωριστή προσωπικότητα με ειδικές ικανότητες ή με σπουδαία και αδιάσειστα επιχειρήματα. Στην ουσία είναι ο ίδιος 
ο Χριστός ο οποίος χρησιμοποιώντας έναν δικό του άνθρωπο που έχει σωθεί, πλησιάζει ένα άλλο άτομο που δεν έχει 
ακόμα σωθεί. Επομένως ο ατομικός ευαγγελιστής πρέπει να είναι άτομο που στην καρδιά του κατοικεί ο Χριστός, και 
δεν είναι παρά το όργανο με το οποίο ο Χριστός κάνει το έργο του (Ρωμ. 8,9).  
 Πολλοί χριστιανοί κρύβονται πίσω από τη δικαιολογία ότι είναι ανάξιοι για το έργο του ατομικού ευαγγελισμού. Η 
πρόσκληση του Χριστού, όμως, ήρθε στον Πέτρο όταν ακριβώς ένιωθε την πιο βαθιά αναξιότητα για τον εαυτό του (Λκ 
5,8). Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι μπορούν να φέρουν ψυχές στον Χριστό με δικές τους καταπειστικές ή άλλες ικανότητες. 
Είναι απαραίτητο να έχεις εσύ ο ίδιος επιστραφεί στον Χριστό αλλά είναι εξίσου βασικό να έχεις απελευθερωθεί από 
την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ή στις ικανότητές σου, και να έχεις πλήρη εμπιστοσύνη στη δύναμη του Χριστού, ο 
οποίος μπορεί να ενεργήσει μέσα από σένα (Λκ 22,32· Κολ 1,29· Εφ 3,7).  
 

Ε 
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2. Ο ατομικός ευαγγελιστής πρέπει να είναι αφιερωμένος σ’ αυτό το έργο. 
 
Ο καλός ψαράς προσπαθεί πάντοτε να κρύβεται από τα ψάρια. Κι ο καλός ατομικός ευαγγελιστής δεν θέλει ποτέ να 
προβάλλει τον εαυτό του. Προσέξτε πώς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έστρεφε την προσοχή των ανθρώπων στον Χριστό (Ιω 
1,35-37· 3,29-30). Μ’ αυτή την έννοια ο εργάτης πρέπει να είναι «αφιερωμένος». 
 Στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιούνται (στα εβραϊκά) τέσσερις διαφορετικές λέξεις που ελληνικά μεταφράζονται 
«αφιερώνω – καθιερώνω»: α) Charam – Σημαίνει «καθιερωμένος» (Λευ 27,21.28.30· Μιχ 4,13). Ο αφιερωμένος 
εργάτης πρέπει να είναι καθιερωμένος στον Κύριο, να ανήκει δηλαδή εξολοκλήρου σ’ αυτόν. β) Nazar – Σημαίνει 
«αποχωρισμένος, καθαρός» (Λευ 6,1-12). Ο αφιερωμένος εργάτης είναι ξεχωρισμένος και καθαρός από τον κόσμο. γ) 
Qadesh – Σημαίνει «ξεχωρίζω, αγιάζω» (Εξ 28,3· 30,30). Ο αφιερωμένος εργάτης είναι εκείνος που έχει ξεχωριστεί για 
μια άγια διακονία. δ) Mala Yad – Σημαίνει «γεμίζω το χέρι» (Εξ 28,41· 29,9 κ.αλλ.) Αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται τις 
περισσότερες φορές στην Παλαιά Διαθήκη και μεταφράζεται ως «αφιερώνω». Ο αφιερωμένος δούλος του Θεού είναι 
εκείνος που ο Θεός έχει γεμίσει τη ζωή του. 
 Στο Λευ 8,33 η λ. milluim που σημαίνει «γέμισμα», «ξεχώρισμα» μεταφράζεται στα ελληνικά «καθιέρωση». Η 
αληθινή καθιέρωση-αφιέρωση είναι η πληρότητα του Χριστού, η οποία προσφέρεται με την πλήρωση του Πνεύματος 
(Εφ 5,18). 
 Ο ατομικός ευαγγελισμός δεν είναι ένα επιπόλαιο έργο αλλά μια ευλογημένη διακονία, που την αναλαμβάνουν με 
χαρά άτομα αφιερωμένα στον Χριστό, που είναι αποχωρισμένα από την αγάπη των κοσμικών πραγμάτων. Επιθυμούν 
να αποχωριστούν από τον κόσμο, να έχουν καταδικασμένη την αμαρτία στη ζωή τους, για να προσφέρουν μια άγια 
υπηρεσία, καθώς τους χρησιμοποιεί ο Χριστός. Είναι μεγάλη χαρά να είναι κανείς «ψαράς ανθρώπων»! 
 
3) Ο ατομικός ευαγγελιστής πρέπει να παίρνει οδηγίες από τον Χριστό. 
 

Μπορεί να περάσει πολύς άχρηστος χρόνος και πολύς καιρός ψαρεύοντας σε νερά όπου δεν υπάρχουν ψάρια! Είναι 
ανάγκη να πάμε ακριβώς εκεί που βρίσκονται τα ψάρια. Ο Κύριος που γνωρίζει όλων τις καρδιές, είναι ο μόνος που 
πρέπει να κατευθύνει το ψάρεμα, όπως το έκανε και με τους μαθητές του όταν τους έλεγε πού να ρίξουν τα δίχτυα για 
να ψαρέψουν. 
 Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αλλά και χαρές αυτού του έργου είναι ν’ ανακαλύψουμε την κατεύθυνση που το 
Άγιο Πνεύμα με πολλούς τρόπους θα μας δώσει. Υπάρχουν πολλοί πιστοί που περιορίζουν και κατά κάποιον τρόπο 
δεσμεύονται με την αντίληψη ότι πρέπει στον καθένα που θα βρίσκουν μπροστά τους να του μιλούν για τον Χριστό. 
Αλίμονο! Πολύ συχνά αυτό μετατρέπεται σε μεγάλο άγχος και σε ενοχές. Ενώ από τη μια μεριά θα πρέπει να είμαστε 
προετοιμασμένοι την κάθε στιγμή να μιλήσουμε σε όλους για τον Χριστό, θα διαπιστώσουμε μέσα μας ότι ο Κύριος θα 
είναι εκείνος που θα κατευθύνει την οδό μας και θα μας φέρει σε επαφή μ’ αυτούς που πραγματικά ζητούν, και που είτε 
έχουν ήδη προετοιμαστεί είτε εκείνη την ώρα προετοιμάζονται από το Πνεύμα να δεχτούν τον Χριστό. Είναι μια μορφή 
αυτού που λέει ο Παύλος ότι πρέπει να οδηγούμαστε από το Πνεύμα (Ρωμ 8,14· Γαλ 5,18). 
 Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πάνω στο θέμα της θείας οδηγίας και αποστολής είναι η ιστορία του 
Φίλιππου και του Ευνούχου της Κανδάκης (Πραξ 8,16-40), του Πέτρου και του Κορνήλιου (Πραξ 9,43–10,48), του 
Παύλου και της Λυδίας (Πραξ 16,6-15). Ο ίδιος Κύριος που οδήγησε όλους αυτούς στις συγκεκριμένες ψυχές μπορεί να 
οδηγήσει κι εμάς. Ας μην ξεχνάμε το απαραίτητο τρίπτυχο της καρποφόρου μαρτυρίας: 
 

ΧΑΡΗ + ΟΔΗΓΙΑ + ΣΥΝΕΣΗ = ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ 

  
Στοιχειώδεις πρακτικές οδηγίες 

• Ας είμαστε θετικοί και συγκεκριμένοι στην πρώτη μας ερώτηση: ποια είναι η σχέση του με τον Χριστό. 

• Να διευκολύνουμε τον συνομιλητή μας και να τον βοηθήσουμε να μας ανοιχτεί. 

• Να τον κάνουμε να μας δει σαν φίλο, όχι σαν ανακριτή. 
 
Στο επόμενο: Μάθημα 2. Προσεγγίζοντας ανθρώπους για τον Χριστό. 

 
[Τα Μαθήματα αυτά προέρχονται από σημειώσεις παραδόσεων στο Βιβλικό Σχολείο Capernwray Hall, Lancashire (Λονδίνο). Στην Ελλάδα 

διδάχτηκαν για πρώτη φορά στο «Βιβλικό Σχολείο» της «Κοινωνίας των Ελευθ. Ευ. Εκκλησιών» (περίοδος 1966-1973) από τον κ. Ι. Φαφαλιό].  
 
 

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΝΕΑ ΖΩΗ                                        Μάθημα 2 

Μαθήματα Ατομικού Ευαγγελισμού 
Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

Προσεγγίζοντας ανθρώπους για τον Χριστό 
 

Ανάγνωσμα: Ιωάννης 1,35-51 

 
Μετά τη σαφή μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με τον Χριστό, μας δίνονται στο βιβλικό κείμενο ζωντανά 
παραδείγματα ατομικού ευαγγελισμού: 

α) Ο Ανδρέας βρίσκει τον αδελφό του, τον Σίμωνα Πέτρο. β) Ο Φίλιππος βρίσκει τον Ναθαναήλ. 
Και στις δύο περιπτώσεις (εδ. 41 και 45) χρησιμοποιείται η ίδια λέξη: «βρίσκει». Στον ατομικό ευαγγελισμό εσύ είσαι το 
εκλεκτό όργανο του Θεού για να βρει εκείνους που είναι χαμένοι. Το «βρίσκω» υπονοεί ότι πολλές φορές θα πρέπει ν’ 
αναζητήσεις και να ψάξεις για κείνους που θα βρεθούν από τον Χριστό.   
 
1.  Ο Τρόπος να μιλήσεις για τον Χριστό 
 

 α) Η απλότητα. Υπάρχουν πολλοί που όταν μιλάνε κάνουν τη σωτηρία περίπλοκη και μπερδεμένη. Δεν είναι 
ανάγκη να χρησιμοποιούμε πολλά λόγια. Τα λόγια μας πρέπει να είναι λίγα και απλά. Μόνον όσα είναι απαραίτητα για 
να δείξουμε στον άλλο την οδό της σωτηρίας. Ας αποφεύγουμε την πολυλογία. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα λόγια 
του Ιωάννη του Βαπτιστή: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων». Ο 
Ιωάννης διατύπωσε με σαφήνεια και με λίγα λόγια αυτό που ήθελε να πει στους ακροατές του. Χρησιμοποίησε τη 
μεγαλύτερη απλότητα, ενώ μιλούσε για το μεγαλύτερο γεγονός της Ιστορίας. Πώς το κατάφερε αυτό ο Ιωάννης; 
Χρησιμοποίησε για τον Ιησού μια παλαιοδιαθηκική εικόνα (τον αποδιοπομπαίο τράγο) που οι μαθητές του εύκολα 
καταλάβαιναν. Μπορούμε κι εμείς να έχουμε έτοιμες τέτοιες απλές, βιβλικές και άλλες εικόνες (π.χ. το σωσίβιο, τον 
εγγυητή που πληρώνει το χρέος μας, εικόνες για την τελευταία ευκαιρία κλπ.) για να βοηθήσουμε τον ακροατή μας να 
κατανοήσει την επείγουσα ανάγκη της σωτηρίας. Αν διαβάσουμε το Ιωάννης 3,1-15 θα βρούμε τουλάχιστον δύο 
παραδείγματα που ο ίδιος ο Κύριος χρησιμοποίησε στη συνομιλία του με τον Νικόδημο, προκειμένου να του εξηγήσει 
την ανάγκη της αναγέννησης. Μπορούμε να έχουμε από πριν εντοπίσει 2-3 βιβλικά παραδείγματα και να τα έχουμε 
έτοιμα όταν μιλάμε με άλλους για τον Χριστό.  
 β) Η σαφήνεια και η σιγουριά. Στα εδ. 41 και 45 βλέπουμε να χρησιμοποιείται εμφατικά η λ. «Βρήκαμε» (εὑρίσκει 
–εὑρήκαμεν). Τόσο ο Ανδρέας όσο και Φίλιππος μιλούσαν με σιγουριά γι’ αυτόν που είχαν βρει. Δεν θα μπορέσεις 
ποτέ να βοηθήσεις άλλους να βρουν τον Χριστό αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι σίγουρος για τον Χριστό και τη σωτηρία του. 
Εδώ δεν χωράνε δισταγμοί, αμφιβολίες ή αποστάσεις της μετανεωτερικής εποχής. Η εποχή μας απεχθάνεται το 
απόλυτο. Πρέπει να σταθούμε σταθεροί στην αλήθεια του ευαγγελίου. Αλλά να το κάνουμε χωρίς φανατισμό και 
απόλυτη στάση. Να είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε όλες τις απορίες του συνομιλητή μας 
αλλά να μην παρασυρθούμε από τις επιφυλάξεις και τον σκεπτικισμό του. Συνοψίζοντας στο σημείο αυτό μπορούμε να 
πούμε ότι για την επιτυχή έκβαση της συνομιλίας μας με τους άλλους, πρέπει να χρησιμοποιούμε: ΑΠΛΟΤΗΤΑ – 
ΣΑΦΗΝΕΙΑ – ΣΙΓΟΥΡΙΑ. 
  
2.  Τα Μέσα να μιλήσεις για τον Χριστό 
 

 α) Το στόμα μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ν’ ανοίξουμε το στόμα μας κι ο Χριστός θα το γεμίσει με τα δικά του 
λόγια. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που θα χρησιμοποιήσει το στόμα μας. Μπορεί να στεκόμαστε μπροστά σε έναν 
διψασμένο για τα πράγματα του Θεού, σε κάποιον που έχει ξεκινήσει ν’ αναζητάει την αλήθεια, αλλά αν δεν ανοίξουμε 
το στόμα μας να του μιλήσουμε, ποτέ αυτός ο άνθρωπος δεν θα μάθει για την αγάπη του Θεού. Στα Πραξ 8,35· 10,34 
και 16,13 η έμφαση δίνεται στον λόγο. Δεν μπορεί κανείς να είναι ατομικός ευαγγελιστής αν δεν είναι διατεθειμένος 
ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει για τον Χριστό. Δες το τελευταίο μέρος του εδ. 10 του Ψαλμού 71(ΝΜΒ). Βέβαια, εδώ 
εννοείται ότι ο Θεός θα βάλει στο στόμα του Ισραήλ λόγια δοξολογίας όταν δει τα θαυμαστά του έργα. Μπορούμε όμως 
να πάρουμε την εικόνα, την κίνηση του Θεού σ’ εκείνον που περιμένει απ’ αυτόν να ενεργήσει χρησιμοποιώντας το 
στόμα του, δηλ. τα λόγια του. Αν είσαι έτοιμος να μιλήσεις, ο Θεός θα βάλει στο στόμα σου τα δικά του λόγια της ζωής. 
«Μα δεν πρέπει πρώτα να μιλάει η ζωή μου;» θα πει κάποιος. Και πολλοί το λένε. Ναι. Η ζωή πρέπει να μιλάει πρώτα, 
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αλλά όχι αποκλειστικά. Το στόμα πρέπει πάντοτε να ακολουθεί. Το στόμα εξάλλου θα σε δεσμεύσει, ώστε να προσέξεις 
μετέπειτα και τη ζωή σου μπροστά σ’ αυτόν που έχει ευαγγελίσει! 
 β) Ο λόγος του Θεού. Πριν αρχίσουμε να μιλάμε σε κάποιον για τον Χριστό, πρέπει να έχουμε υπόψη μας εδάφια 
όπως τα: Α΄ Πε 1,23-25· Β΄Πε 1,4· Ιακ 1,18· Ψαλ. 19,8-9(ΝΜΒ). Απ’ αυτά και πολλά άλλα εδάφια βλέπουμε πόσο 
μεγάλο ρόλο παίζει η Αγία Γραφή, και πόσο πολύτιμη είναι σαν εργαλείο στο έργο του ευαγγελισμού. Είναι βασικό να 
χρησιμοποιούμε τον λόγο του Θεού στις συζητήσεις μας, γιατί η Βίβλος είναι το μέσον που ο Θεός χρησιμοποιεί για να 
βεβαιώσει τα δικά μας λόγια στην καρδιά του συνομιλητή μας –το ευλογεί. Είναι επίσης εξίσου βασικό και σπουδαίο 
ότι ένας που δέχεται τον Χριστό, θα πρέπει να εμπιστεύεται την Αγία Γραφή από την πρώτη κιόλας στιγμή της 
χριστιανικής του ζωής. Ένας που δεν είναι εξοικειωμένος με τα πνευματικά πράγματα, μπορεί να μην προσέξει τα δικά 
μας λόγια αλλά θα εκτιμήσει ιδιαίτερα αυτά που μέσα από τον λόγο του θα του πει ο Θεός. Εδώ φαίνεται και η ανάγκη 
να ξέρουμε όσο πιο πολύ γίνεται τη Γραφή μας. Όσο πιο πολύ ξέρουμε τη Γραφή μας, τόσο πιο πολλά πολεμοφόδια 
διαθέτουμε.  
 γ) Η προσωπική μας μαρτυρία. Ποτέ δεν πρέπει να διστάσουμε να πούμε στους άλλους πώς εμείς βρήκαμε τον 
Χριστό, και τι νόημα έχει ο Χριστός για τη ζωή μας. Όπως προαναφέραμε μελετώντας τα εδάφια 41 και 45 του Ιωάννη, 
τα ρήματα που κυριαρχούν είναι «βρίσκει – βρήκαμε». Το δεύτερο «βρήκαμε» είναι σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, 
έχει προσωπικό τόνο. Εμείς οι ίδιοι βρήκαμε! Η προσωπική μαρτυρία κατά κανόνα εκπέμπει αέρα ειλικρίνειας και 
δείχνει ότι αυτά που λέμε τα έχουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι βιώσει. Κι αυτό είναι που θα τραβήξει την προσοχή του 
συνομιλητή μας. (Σημερινά παραδείγματα: «αυτό το φάρμακο μου έκανε καλό». «Πάρε κυρία μου φρέσκο ψάρι, τέτοιο 
θα φάω κι εγώ το μεσημέρι» κοκ). 
 
3. Ο αντικειμενικός σκοπός του ατομικού ευαγγελισμού 
 

 α) Να απαντήσουμε στην ιδιαίτερη ανάγκη του ανθρώπου. Μαζί με τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για να 
μιλήσουμε σε κάποιον, εξίσου σημαντικό και κεφαλαιώδες είναι να έχουμε συνειδητοποιήσει τον σκοπό, τον στόχο μας. 
Πού αποσκοπούμε όταν μιλάμε με κάποιον για την αγάπη του Θεού; Τι θα πούμε, και πού στοχεύουμε; Αξίζει να 
προσέξουμε τι είπε ο Ανδρέας στον αδελφό του τον Σίμωνα: «Βρήκαμε τον Μεσσία». Οι Ιουδαίοι εκζητούσαν και 
περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία τους. Αυτό μπορεί να ήταν μια γενική «θεολογική» διαπίστωση που κοινοποιούσε ο 
Ανδρέας στον αδελφό του. Πολύ αργότερα όμως ο ίδιος ο Πέτρος δίνει πολύ πιο δυνατά την προσωπική του μαρτυρία 
(Ιω 6,69). Βλέπουμε και πώς βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ (Ιω 1,46). Και πάλι, στο κεφ. 3 του Ιωάννη (εδ. 3, 5, 7) 
βλέπουμε ότι από την αρχή της συζήτησής του με τον Νικόδημο, ο Κύριος προσπαθεί να τον πείσει για την ανάγκη του 
ν’ αποκτήσει την αιώνια ζωή, που εκείνος θα του έδινε. Είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα να επικεντρώνουμε στη 
συγκεκριμένη ανάγκη του συνομιλητή μας. Δεν πρέπει να ξεκινάμε από την αρχή με ευαγγελισμό. Αυτό είναι το λάθος 
μας. Δεν προσαρμοζόμαστε στην ανάγκη του συγκεκριμένου συνομιλητή μας, και το ρίχνουμε στο κήρυγμα, κάτι που ο 
μέσος Έλληνας απεχθάνεται. Το Πνεύμα του Θεού θα χρησιμοποιήσει τη δική μας πείρα της αναγέννησης και θα μας 
δείξει πού θα πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη έμφαση, έτσι που να προσφέρουμε τον Χριστό σαν τη μόνη απάντηση 
στις ειδικές ανάγκες του συνομιλητή μας. Μπορεί να είναι στενοχωρημένος, απογοητευμένος, να έχει βγει από τη 
διάλυση μιας σχέσης, να έχει χάσει τη δουλειά του κλπ. Ξεκινάμε από κει και μετά προχωράμε σε θέματα αναγέννησης 
κλπ. 
 β) Να φέρουμε τον συνομιλητή μας στον Χριστό. Αυτός είναι ο μεγάλος, ο κύριος, ο αντικειμενικός στόχος του 
ατομικού ευαγγελισμού. Δεν καλούμαστε ν’ «αποδείξουμε» οτιδήποτε ούτε να κερδίσουμε μια συζήτηση όπου 
αραδιάζονται επιχειρήματα, ή να παίξουμε πετροπόλεμο με τα εδάφια. Αν αρχίσαμε έτσι, ας το αφήσουμε καλύτερα. Ο 
άλλος ίσως ακόμη δεν είναι έτοιμος να δεχτεί ταπεινά το μήνυμα του ευαγγελίου. Δουλειά του ατομικού ευαγγελιστή 
είναι να φέρει τον συνομιλητή του αντιμέτωπο πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σωτήρα του. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη 
στιγμή της όλης συζήτησης. Τώρα έχουμε φτάσει στο αποφασιστικό σημείο να προσκαλέσουμε τον άλλο να κάνει μαζί 
μας δυο λόγια προσευχής και να δεχτεί τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα.  
   
  
Στο επόμενο: Μάθημα 3 (τελευταίο). Η Αναζήτηση του Χαμένου. 
 
[Τα Μαθήματα αυτά προέρχονται από σημειώσεις παραδόσεων στο Βιβλικό Σχολείο Capernwray Hall, Lancashire (Λονδίνο). Στην 
Ελλάδα διδάχτηκαν για πρώτη φορά στο «Βιβλικό Σχολείο» της «Κοινωνίας των Ελευθ. Ευ. Εκκλησιών» (περίοδος 1966-1973) από 
τον κ. Ι. Φαφαλιό]. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  
ΝΕΑ ΖΩΗ 
                                                                                                Μάθημα 3 

Μαθήματα Ατομικού Ευαγγελισμού 
Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 
Η Αναζήτηση του Χαμένου 

 
Ανάγνωσμα: Α΄ Κορινθίους 9,19-27 

 
ΙΝΑΙ αλήθεια ότι ο ατομικός ευαγγελισμός καλεί τον πιστό ν’ αφιερωθεί τελείως στην αναζήτηση του χαμένου 
αμαρτωλού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε σαν τον Παύλο «Για τους πάντες, έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με 

κάθε τρόπο να σώσω μερικούς». Πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να βιώσουμε τα λόγια των εδ. 26 και 27. 
 
1.  Η προδιάθεση του ατομικού  ευαγγελιστή 
 

Μόνον αν έχουμε αυτή την προδιάθεση ως πιστοί, θα φέρει ο Θεός στη ζωή μας περιστατικά που θα είναι απάντηση 
στην προσευχή μας: «Κύριε, θέλω να οδηγήσω κάποιους στη σωτηρία». Αυτό θα απαιτήσει τρία πράγματα: Να 
δούμε – Να αναζητήσουμε – Να ερευνήσουμε. 
 1. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δούμε την ψυχή. Ο ατομικός ευαγγελιστής έχει βγει στον κόσμο μόνο και μόνο για 
να δει ψυχές για τον Χριστό. Ο ίδιος ο Κύριός μας, άλλωστε, «βλέπει» πάντοτε αυτούς που έχουν ανάγκη σωτηρίας. 
Πλήθη έτρεχαν γύρω του και συνωστίζονταν για να τον ακούσουν αλλά εκείνος τους έβλεπε σαν άτομα που είχαν 
ανάγκη να σωθούν (Δες: Μκ 2,14· Λκ 7,44· Ιω 1,48-49· Ιω 5,3-6). Το ίδιο έκανε κι ο Παύλος (Πραξ 14,9). Υπάρχουν 
σήμερα άτομα που ζητούν ειλικρινά να γνωρίσουν τον Χριστό αλλά κάπου είναι κρυμμένοι ωσότου το δικό μας μάτι 
τους δει και τους ανακαλύψει (π.χ. ο Ζακχαίος που μόνον ο Ιησούς τον «είδε» – Λκ 19,1-5). Καθώς η αγάπη του Θεού 
έχει ξεχυθεί μέσα μας, μας θέλει να κατευθυνθούμε προς αυτό τον στόχο (Α΄ Ιω 2,3· 4,12· Ρωμ 5.5).  
 2.  Να αναζητήσουμε τον χαμένο. Εδώ απαιτείται κόπος. Ο κόπος αυτός, όμως, δεν συγκρίνεται με τη χαρά και 
την ικανοποίηση που δοκιμάζει ο ατομικός ευαγγελιστής όταν βρίσκει μία ψυχή για την οποία πέθανε ο Χριστός. 
Ξεχνάμε μια για πάντα κόπους και θυσίες. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού. Ήταν πολύ κουραστικό 
και θα κόστιζε πολύ μια πορεία μέσα από τη Σαμάρεια. Η Σαμάρεια ήταν οροπέδιο και για να φτάσει κανείς εκεί 
έπρεπε ν’ ανέβει από τους γύρω λόφους. Ήταν ανάγκη όμως μια χαμένη ψυχή να βρεθεί. Αυτό ήταν η ικανοποίησή 
του (Ιω 4,31.34). Άλλα παραδείγματα: Πήγε (με μεγάλη θαλασσοταραχή) στα Γέργεσα (Λκ 8,26εξ)· πήγε στην Τύρο 
και τη Σιδώνα για να βρει τη Συροφοίνισσα με τη δαιμονισμένη κόρη (Μκ 7,24-26)· από κει πήγε στη Δεκάπολη για να 
βρει έναν κωφάλαλο (Μκ 5,31-32). Ο Παύλος και οι συνεργάτες του διέσχισαν τη θάλασσα κι αντί να πάνε ανατολικά, 
όπως σχεδίαζαν, το Πνεύμα τούς έστειλε δυτικά για να βρουν μία ψυχή, τη Λυδία (Πραξ 16,11-14). Αυτή η αναζήτηση 
του χαμένου θα μας κλέψει λίγο από τον χρόνο μας, τις ασχολίες μας ή τις ανέσεις μας αλλά αξίζει τον κόπο.  
 3.  Να διερευνήσουμε με επιμονή τον χαμένο άνθρωπο. Στη συζήτηση που θ’ αναπτύξουμε μαζί του, το Πνεύμα 
του Θεού θα μας φανερώσει την ειδικότερη ανάγκη του κάθε ανθρώπου. Το Πνεύμα θα εργαστεί μέσα σ’ αυτή την 
ψυχή μέσα από τη δική μας πείρα, κι επίσης θα μας θυμίσει το κατάλληλο εδάφιο που θα έρθει σαν απάντηση στην 
ειδική αυτή ανάγκη. Ο Κύριος πήγαινε στο σωστό σπίτι για ν’ ανακαλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων. Δες 
π.χ. τη συνομιλία με τον Νικόδημο, με τον πλούσιο νεαρό, με τη Σαμαρείτισσα κλπ. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης εξάλλου 
διέκριναν την ιδιαίτερη ανάγκη του χωλού στον ναό να θεραπευτεί. Μια περικοπή που συνδέει την έννοια της απλής 
αναζήτησης ενός αμαρτωλού με την επίμονη έρευνα της ψυχής βρίσκεται στο Ιεζ. 34,11-16. Ο Θεός λέει ότι ο ίδιος θα 
«ψάξει», θα «ξαναμαζέψει», θα «βοσκήσει», θα «φέρει» πίσω, θα «ενδυναμώσει» τα πρόβατά του ‒πράξεις που 
δείχνουν φροντίδα. Μπορούμε κατά τον ίδιο τρόπο να γίνουμε κι εμείς μικροί βοσκοί για μια ψυχή, όπου μας καλεί ο 
«Αρχιποιμένας» (Β΄ Πε 5,4) να εργαστούμε γι’ αυτήν κάτω από τις οδηγίες του.   
 
2.  Ο ατομικός ευαγγελιστής σήμερα 
 

Στον Ψαλμό 126 (5-6) διαβάζουμε μια πολύ όμορφη εικόνα που ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση του ατομικού 
ευαγγελιστή: βγαίνει κλαίγοντας να σπείρει. Θα έρθουν στιγμές που θα κλάψουμε γιατί συναντήσαμε μια άρνηση, μια 
αδιαφορία, μια εχθρότητα. Άλλοτε πάλι θα νιώσουμε την ανάγκη να προσευχηθούμε βρέχοντας με τα δάκρυα της 
προσευχής μας τον σπόρο που βγαίνουμε να σπείρουμε. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, ωστόσο, ότι και τα δύο εδάφια 
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περιέχουν μια θαυμαστή υπόσχεση: Ο ευαγγελιστής θα χαίρεται στον θερισμό – Θα τραγουδάει χαρούμενος δεμάτια 
φορτωμένος. Σίγουρα θα έρθει η ώρα που θα χαρούμε και θα γυρίσουμε πίσω κουβαλώντας τα χειρόβολα του 
θερισμού (Α΄ Κορ 15,58· Γαλ 6,9). Πολύ συχνά εμείς σπέρνουμε αλλά άλλος θερίζει. Κι άλλες φορές, εμείς θα 
θερίσουμε κάτι που άλλοι έχουν σπείρει (Ιω 4,35-38). Ο Παύλος εξάλλου μας δίνει μια άλλη διάσταση του έργου του 
ευαγγελισμού: άλλος φυτεύει, άλλος ποτίζει αλλά την αύξηση τη δίνει ο Θεός. 
 Καθώς βγαίνει να σπείρει ο ατομικός ευαγγελιστής θα πρέπει: να τροφοδοτείται, να πιστεύει, να είναι ευθύς. 
 α) Ο καθημερινός ανεφοδιασμός. Κάθε παιδί του Θεού θα πρέπει να ζει σε στενή επικοινωνία με τον Κύριό 
του, ιδίως αν θέλει να κερδίζει ψυχές για τον Χριστό. Λέγεται για την προσευχή πως είναι το «οξυγόνο» του 
χριστιανού. Και έχει διαπιστωθεί πως είναι προτιμότερο να μιλάς πρώτα στον Θεό για τους ανθρώπους που 
πρόκειται να ευαγγελίσεις και ύστερα στους ανθρώπους για τον Θεό. Η καρδιά μας πρέπει συνεχώς να βρίσκεται σ’ 
αυτή την πνευματική στάση της προσευχής, περιμένοντας την ενίσχυση του Κυρίου όταν βρεθεί αντιμέτωπος με μια 
ψυχή. Ο Ιησούς το έκανε αυτό, ακόμα κι όταν τον περιτριγύριζαν τα πλήθη (π.χ. Ιω 11,33.41-42. Βλ. και Μκ 7,31-37).  
 β) Η πίστη. Έχουμε ήδη πει ότι το Άγιο Πνεύμα παίρνει τον λόγο του Θεού και τον φέρνει στην καρδιά του 
αμαρτωλού, για να τον οδηγήσει στη σωτηρία. Επομένως, εκείνο που μένει σ’ εμάς να κάνουμε είναι να 
εμπιστευτούμε τον Θεό ότι εκείνος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον λόγο του, που ο ίδιος χαρακτήρισε «άφθαρτο 
σπόρο». Η ανθρώπινη φιλολογία και οι φιλοσοφίες είναι φτωχά υποκατάστατα των λόγων του ευαγγελίου, και δεν 
έχουν τη δύναμη ν’ αναστήσουν μια ψυχή. Είναι ενδεχόμενο να συναντήσουμε άτομα που δεν παραδέχονται τη 
θεοπνευστία της Βίβλου ή το κύρος της σαν λόγου του Θεού, ή άτομα που θα μας πουν ότι δεν πιστεύουν αυτά που 
τους λέμε. Αυτή η απιστία τους όμως δεν μεταβάλλει στο ελάχιστο το κύρος του λόγου του Θεού ή τη δύναμη του 
Θεού. Είναι ο αγαθός σπόρος του λόγου που θα βλαστήσει και θ’ αυξηθεί, γιατί έχει μέσα του τη ζωή που δίνει 
δύναμη (Μκ 4,26-27). Ο Θεός θα φέρει την αύξηση. (Δες: Ησ 55, 10-11). Στο Εφ 6,17 ο λόγος του Θεού ονομάζεται 
«μάχαιρα του Πνεύματος». Το ευαγγέλιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε κάποιον να κατανοήσει 
τον κίνδυνο της αμαρτίας και να την καταδικάσει. Τότε η μάχαιρα του Πνεύματος εισχωρεί μέσα στην ψυχή και 
διαταράσσει την αμεριμνησία και την αδιαφορία της. Εξάλλου, η κοφτερή μάχαιρα του λόγου του Θεού (Εβρ 4,12) θα 
βεβαιώσει τον άνθρωπο περισσότερο από τα δικά μας επιχειρήματα. Ο ατομικός ευαγγελιστής πρέπει να πιστεύει 
στον λόγο του Θεού και με μια άλλη έννοια: ότι το Πνεύμα του Θεού θα μας θυμίσει το σωστό εδάφιο να το 
χρησιμοποιήσουμε στην κατάλληλη στιγμή (Ιω 14,26).  
 γ) Η Ευθύτητα. Όταν έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας, είναι ανάγκη να τους 
ειδοποιήσουμε «ορθά κοφτά» και να τους δείξουμε τον δρόμο της σωτηρίας χωρίς περιστροφές. Αυτή η ευθύτητα 
πρέπει να χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά μας αλλά με πνεύμα Χριστού, δηλαδή με πνεύμα αγάπης κατά το Εφ 4,15.   
Ο Παύλος εξάλλου ήθελε να λέει την αλήθεια χωρίς να γίνεται εχθρός με τους ακροατές του (Γαλ 4,16). Με το να 
είμαστε ευθείς δεν σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζουμε μαχητικά τους ανθρώπους και θα «πετάμε» εδάφια που μιλούν 
για κόλαση και φωτιές. Σημαίνει ότι θα μιλάμε με τέτοια ειλικρίνεια, που θα τους υποχρεώνει να δέχονται αυτά που 
τους λέμε. Επίσης είναι ανάγκη ν’ αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με τη ζωντανή αλήθεια ότι υπάρχει μόνον ένας 
τρόπος σωτηρίας, και ότι το να στρέψουν τα νώτα στον Χριστό σημαίνει ότι περιφρονούν και απορρίπτουν τη 
σωτηρία. Είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε τις πρακτικές εκφράσεις της Γραφής, υπενθυμίζοντας στον συνομιλητή 
μας ότι το ν’ απορρίψει αυτά τα θεόπνευστα λόγια σημαίνει ότι κρίνει τον εαυτό του ανάξιο για την αιώνια ζωή (Πραξ 
13,46). Επίσης, κατάλληλα εδάφια δείχνουν την ανάγκη του ανθρώπου για σωτηρία, και πως η λύση είναι ο Χριστός 
(π.χ. Ιω 3,18· 8,24 και 34· 14,6· 4,2· Πραξ 4,12· Ρωμ 3,10-12 και 23· Ρωμ 6,23· Α΄ Ιω 1,8-10· Εκκ 7,20· Ησ 57,20-
21· Ιερ 17,9· Ιεζ 18,4 κλπ.)  
 
Τελικές πρακτικές Οδηγίες: Διαρκής χρήση του λόγου του Θεού • Να είμαστε σαφείς και σύντομοι. Καλύτερα 2-3 
καλοδιαλεγμένα εδάφια για απομνημόνευση • Να δημιουργήσουμε άνετες και ευχάριστες συνθήκες • Να πάρουμε 
κατά μέρος την ψυχή και να προσευχηθούμε μαζί του να δώσει την καρδιά του στον Χριστό • Είτε μιλάμε σε άτομο 
είτε σε ομάδα, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα του βήματος να δεχτούν τον 
Χριστό προσωπικό τους σωτήρα • Μπορεί ο συνομιλητής μας να μην είναι έτοιμος να δεχτεί τον Χριστό εκείνη τη 
στιγμή. Ας περιμένουμε, κι ας μην τον οδηγήσουμε σε μια επιπόλαιη ομολογία • Να τον οδηγήσουμε να προσευχηθεί 
ο ίδιος (και μεγαλόφωνα) για τον εαυτό του • Μετά μπορούμε κι εμείς να ακολουθήσουμε με μια μικρή προσευχή 
αφιέρωσης, παραδίνοντας τη νέα ψυχή στον Κύριο. 
 
[Τα Μαθήματα αυτά προέρχονται από σημειώσεις παραδόσεων στο Βιβλικό Σχολείο Capernwray Hall, Lancashire (Λονδίνο). Στην Ελλάδα 
διδάχτηκαν για πρώτη φορά στο «Βιβλικό Σχολείο» της «Κοινωνίας των Ελευθ. Ευ. Εκκλησιών» (περίοδος 1966-1973) από τον κ. Ι. Φαφαλιό]. 
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