
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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LEGYEN MISSZIÓI LÁTÁSUNK! 

Lekció: Jn 1,44-51  

Textus: Mt 28,19a Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. 

 

Kedves Testvérek! Azt az Igét olvastam fel, amely arról szól, hogy az Úr Jézus missziói parancsot adott 

tanítványainak: Tegyetek tanítványokká minden népet! Gyülekezetünk missziói gyülekezet. Nevünkben is 

benne van: Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség. De mit jelent ez a gyakorlatban? Az 

elmúlt istentiszteleteken sokat volt szó az evangéliumról. Arról, hogy Isten ugyan igazságos, de alig várja, 

hogy megkönyörüljön, mert Ő a szeretet, s ezért minden bűnünket megbocsátja ingyen kegyelméből. Ebből 

fakad a mi értékünk is. Nem attól vagyunk értékesek Isten szemében, amit teszünk. Lehet, hogy e világban az 

számít, hogy milyen sikeres vagyok és ez adja meg az értékemet is. Isten előtt azonban az értékünket az adja 

meg, hogy elfogadjuk-e az Ő legnagyobb ajándékát: Jézust. És ha mi elfogadjuk Őt, Isten is elfogad minket 

Krisztusért. Ezért vagyok becses számára, mert ha befogadom Jézust, akkor Ő az életemben Jézust látja meg 

és gyermekévé fogad Jézusért. Hangsúlyozom, nem az én személyes érdemeimért, hanem egyedül Krisztusért. 

Solus Christus: Egyedül Krisztus, ahogyan szól a reformátori jelmondat is. Ez adja meg az értékemet. És ebből 

kell fakadnia a hívő ember identitásának is. Isten Jézusért gyermekévé fogad. Szeret. Becses vagyok számára. 

Olyan értékes, hogy Fia értem halt meg. Ettől nagyobbat, ettől értékesebbet nem adhatott volna értem Isten.  

Kedves Testvérem! Ha önértékelési problémáid lennének, ha úgy gondolnád, hogy nem vagy elég jó, 

vagy mások mondanának rólad ilyet, gondolj arra, hogy te Isten gyermeke vagy és Ő olyan értékesnek tart, 

hogy a legdrágábbat, Jézust adta az életedért váltságul. Gondolj arra, hogy te Isten gyermek vagy, ha Jézus a 

szívedben él, ha Isten Szentlelke vezérel. Királyi gyermek. Herceg, akit a világ leghatalmasabb uralkodója 

annyira szeret, hogy elsőszülöttjét adta érted. Ez vagy te Isten szemében: megváltott gyermek. Már nem kell 

az ördög különböző láncait viselned, mert Jézus megszabadított. S aki ezt átélte már, és újra és újra átéli, 

annak a szívében békesség és öröm van. És ezt mások is észreveszik. Ebben a világban, ahol annyi félelem, 

szomorúság és békétlenség van az emberek szívében, ahol olyan sok bántás és rosszindulat van, feltűnik, ha 

az arcunkon megjelenik a mosoly. Kitűnik, ha nyugalom és békesség árad belőlünk. S lehet, hogy meg is 

kérdezik: Honnan van ilyen békességed? Miből fakad az örömöd? Nekünk pedig nem szabad elhallgatnunk, 

hogy kiből fakad mindez. Olyan ez, mint mikor megkóstolunk egy finom csokit, amilyen finomat még soha 

nem ettünk, s aztán nem győzünk áradozni másoknak róla. Így van ez Istennel is. Ha megismerjük Jézust, ha 

engedjük Neki, hogy formáljon, Ő új életet ad. Megérzem, hogy más lett az identitásom: Isten által elfogadott 

vagyok. Isten által szeretett vagyok. S ha mindezt átéltem, megtapasztaltam, akkor ez nem tud bennem 

maradni, ezt át kell, hogy adjam a barátaimnak, családtagjaimnak, ismerőseimnek, szomszédjaimnak. 

Jézus a missziói parancsot nem egy lelkipásztornak mondta, hanem a tanítványainak. A tanítvány az, 

aki tanul. Ha Jézust követjük, ha Jézust a szívünkbe fogadtuk, tanítványokká válunk, akik a Mestertől 

tanulnak, akik a Mester útmutatását követik. Azt kell tennünk, amit a Mester kér. Rá kell néznünk, Tőle kell 

tanulnunk. S nekünk egy mesterünk van: Jézus. Én is Tőle tanulok, nekem is Ő a mesterem, s ha kedves 

testvérem, Te Jézus tanítványa vagy, Neked is Jézus a mestered. S mit kell megtanulnunk? Azt, hogy 

megmaradjunk Benne, és ezáltal teremjük a Lélek gyümölcsét, többek között a jézusi szeretetet, türelmet, 

megbocsátást és elfogadást. És egyre inkább kirajzolódik bennünk a Krisztus.  

Kinek mondja ezt Jézus, hogy tegyetek tanítványokká minden népet? A tanítványoknak. S ha mi az Ő 

tanítványai vagyunk, akkor nekünk mondja mindezt. A misszió feladata tehát közös feladat, nem 

egyszemélyes munka. Az úgy nagyon csonka misszió lenne. Az új emberek nem a személytelen szórólapok 

hatására jönnek el a gyülekezetbe, hanem ha mi, a gyülekezet tagjai megszólítjuk őket. Ez a megszólítás pedig 

a legjobb, ha szívből fakad. Ha Jézus tanítványaként ott van a vágy a szívemben, hogy segítsek, látva az élet 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerőseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

egyik vagy másik zsákutcájába belefutott társamat. Elmondom neki, hogy rajtam Jézus segített. Ő 

megszabadított és azóta a tanítványa vagyok. Lehet, hogy sok hibával, amiket csiszol még rajtam az Úr, de a 

tanítványa vagyok. Ha elbuknék is, Jézus emel fel. Ő vezet, Ő tölti be a szívemet örömmel. És én erre hívlak 

téged is, hogy ismerd meg Jézust. A misszió tehát ezt jelenti, hogy a tanítványok megosztják az örömhírt és 

Jézushoz vezetnek másokat, ahogyan Fülöp is Jézushoz vezette Nátánáélt (Jn 1,44-51). 

Kedves Testvérek! Missziói gyülekezet vagyunk, még a nevünk is erre emlékeztet. Hadd helyezem ezt 

a missziói látást a testvérek szívére. Tehát legyen ott kedves tanítványtársaim a mi szívünkön Jézus kérése: 

Tegyetek tanítványokká minden népet! Olyan jó volt látni a múlt vasárnap, hogy volt, aki a vér szerinti 

testvérét hívta el vagy a társasházában élő fiatal házaspárt. Mert így működik a misszió. Kétezer év óta így 

működik. Már akkor így működött, amikor Jézus még csak elkezdte megváltói munkáját. Terjedt a hír és az 

egyik tanítvány hozta a társát: Gyere, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: 

Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Gyere, megismertem valakit, s ettől megváltozott az életem. 

Ismerd meg te is őt! 2000 év óta így működik ez, és ma sem működik másként. Jézus ma is embereket, minket, 

a tanítványait használja arra, hogy akik még nem ismerik Őt, azok megismerjék. S ez a tanítványok 

felelőssége. Ez mindannyiunk felelőssége kedves tanítványtársaim! Zárszóként hadd erősítsem meg az Úr  

Jézus kérését,   ami ma, itt,                              Debrecenben nekünk is szól: Tegyetek tanítványokká minden 

népet! Így legyen. Ámen.                                        Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

                                            
Presb.gyűlés (okt 17.)            Emlékmű avatás és nagytemplomi istentisztelet (okt 31.)   Filmklub (Luther film) (nov 7.)   

    
Dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral (nov 5.)       További képek a honlapon (furediut.hu) és a Facebook-on               

Alkalmaink (2017. november):             Fotók: A.Á 

15. szerda 16.00 
Bibliaóra. A megígért szabadító. Az előkészítő kérdések a bejárati kis 

asztalon. 

16. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

18.  szombat 9-12 Tűzzománc készítő tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  

19. vasárnap 10.00 Istentisztelet 

Múlt vasárnap délután került sor 2. zenés istentiszteletünkre. Azokkal együtt, akik jelen voltak, elmondhatom, 

áldás volt ezen az alkalmon. Több mint 70-en voltunk együtt. A záró ének után meleg tea és pogácsa mellett 

beszélgetésekre is lehetőség volt. Dec. 17-én lesz a következő zenés istentiszteletünk az Őrálló Zenekarral. 

Az elmúlt vasárnapon a választói közgyűlésen megújult gyülekezetünk vezetői testülete. A megválasztott 

új presbitérium tagjai a következők. Gondnok: Tabajdi György Pál. Presbiterek: Dr. Bakó József, ifj. Karasszon 

Dezső, Szilágyi Lászlóné, Tabajdi György Pál és Uti László. Pótpresbiterek: Andorca Emil és Nagy Sándor. 

Hirdetem, hogy ma (11.12) 19 órától a Ref. Kollégium Dísztermében a Lyra szimfonikus zenekar 

Hangulatok és évfordulók címmel hangversenyt ad a Kistemplom restaurálás alatt álló orgonája javára. 

Kék vödör akció: Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyar Református Szeretetszolgálat 

nehézsorsú családoknak és magányosoknak. A kék vödrökbe tartós élelmiszereket várnak: rizs, étolaj, konzervek, 

liszt, cukor, száraztészta, üveges vagy por alapú tészta szószok, leves-por vagy leveskocka, tartós édesség és keksz. 

Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 
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