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A MISSZIÓI PARANCS NEKÜNK SZÓL 

 

Lekció: Jn 1,44-51 Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter 

városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: "Megtaláltuk 

azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József 

fiát, aki Názáretből származik." "Származhat-e valami jó Názáretből?" - 

kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: "Jöjj, és lásd meg!" Amikor Jézus 

látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: "Íme, egy igazi 

izráelita, akiben nincsen álnokság." Nátánaél megkérdezte tőle: "Honnan 

ismersz engem?" Jézus így válaszolt neki: "Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, 

hogy a fügefa alatt voltál." Nátánaél így szólt hozzá: "Mester, te vagy az Isten 

Fia, te vagy Izráel királya!" Jézus így válaszolt neki: "Mivel azt mondtam 

neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz 

látni." És hozzátette: "Bizony, bizony, mondom néktek: meglátjátok a 

megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az 

Emberfiára." 

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

megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. 

  

KT! 

Egy történetet szeretnék megosztani egy misszionáriusról, 

 aki hajótörést szenvedett  

és már azt gondolták róla, hogy meghalt.  

A valóság pedig az volt, 

hogy a víz valahogy mégis partra vetette őt.   

Már majdnem megfulladt,  

de a bennszülöttek még időben megtalálták, 

 ápolták és végül felgyógyult. 

Ezután ez az ember húsz éven keresztül a bennszülöttekkel élt. 

 Mind ez idő alatt, ez a misszionárius nem beszélt a hitéről,  

nem prédikált,  

nem idézet sosem a Bibliából. 

Amikor viszont a bennszülötteknek voltak betegeik,  

akkor meglátogatta és ápolta őket. 

    Amikor éhesek voltak,  

adott nekik enni, segítette őket. 

    Amikor magányosak voltak, 

 meglátogatta őket, és ott volt mellettük. 

    Aztán tanította is őket. 

    Mindig azok mellé állt,  

akik hibáztak, elrontottak valamit 

 és együtt érzett velük minden helyzetben. 

Így telt el 20 év. 

Húsz év múlva azonban misszionáriusok érkeztek ebbe a faluba 

és elkezdtek beszélni egy emberről,  akit Jézusnak hívnak. 

Mikor hallották a bennszülöttek a misszionáriusok elbeszélését Jézusról,  

azt mondták,  

hogy ez a Jézus már 20 éve itt él közöttük.  

Aztán elvitték a most érkezetteket ehhez a halottnak hitt misszionáriushoz. 

 

 

 

KT! 

Ez egy nagyon elgondolkodtató történet. 

A következő kérdést teszi fel: 

Ahogy minket megismernek az emberek, s látják az életünk,  

felismerik-e bennünk Jézust? 

Mert a cél az,  

hogy egyre jobban Krisztusivá váljunk  

és Krisztust sugározzuk az embereknek.  

Persze igaz az is, hogy bűnösök vagyunk , 

és tökéletes képet halálunk pillanatáig nem fogunk adni Krisztusról.  



De ahogyan Ő egyre jobban formál bennünket, 

egyre nagyobbá lesz bennünk, 

 mi pedig egyre inkább kisebbek,  

és egyre inkább sugározni fogjuk Őt mások felé.  

KT! 

Azt az Igét olvastam fel, 

 amely arról szól, hogy az Úr Jézus  

missziói parancsot adott tanítványainak: 

   Tegyetek tanítványokká minden népeket! 

 

Gyülekezetünk missziói gyülekezet. 

      Nevünkben is benne van: Db-Füredi úti Ref. 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 maga a szeretet, 

  és ezért minden bűnünket megbocsátja ingyen kegyelméből. 

Azért mert szeret. 

 

És KT!  

Ebből fakad a mi értékünk is. 

Nem attól vagyunk értékesek Isten szemében, 

 amit teszünk.  

Nem az érdemeink  

vagy a magas teljesítményünk miatt lát értékesnek minket.  

 

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.  

És 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. 

Sola Christus: Egyedül Krisztus. 

Ahogyan szól a nagy reformátori jelmondat is. 

Ez adja meg az értékemet. 

 

És ebből kell fakadnia a hívő ember identitásának is. 

Isten Jézusért gyermekévé fogadott. 

 Szeret. 

 Becses vagyok számára. 

Olyan értékes, hogy Fia értem halt meg. 

Ettől többet,  

 ettől nagyobbat, 

 ettől értékesebbet nem adhatott érted Isten. 

 

Kedves Testvérem! 

Ha önértékelési problémáid lennének, 

 ha úgy gondolnád, hogy nem vagy elég jó, 

 vagy mások mondanak rólad ilyet, 

gondolj arra, 

 hogy te Isten gyermeke vagy, 

 és Ő olyan értékesnek tart téged Isten, 

  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.  

Egy ilyen rohanó világban, 

 ahol annyi stressz és félelem van az emberekben, 

 ahol olyan sok bántás, és rosszindulat van, 

feltűnik, ha az arcunkon mosoly van, 

 kitűnik, ha érzik és látják rajtunk, 

  hogy nyugalom és békesség árad belőlünk. 

S lehet, hogy meg is kérdezik:  

 honnan van ilyen békességed? 

Miért van ilyen örömöd? 

 

Nekünk pedig nem szabad elhallgatnunk, 

 hogy miből fakad az örömünk. 

Olyan ez, 

 mikor megkóstolunk egy finom csokit, 

  amilyen finomat még soha nem ettünk még, 

s aztán nem győzünk áradozni másoknak róla. 

Vagy találunk egy jó éttermet, 

 s fűnek-fának ajánljuk, 

  hogy menjen el oda, mert ilyen finomat mi még nem ettünk.

  

Így van ez Istennel is. 

Ha megismerjük Jézust, 

 ha engedjük Neki, hogy formáljon, 

  Ő új életet ad. 

Megérzem,  

 hogy más lett az identitásom, 

  s már nem az a fontos,  

hogy másnak mi a véleménye rólam, 

hanem Istenre figyelek, 

 és tudom, hogy Ő elfogad és szeret, 

  és ez válik az identitásom alapjává. 

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. 

 

Nyilván ilyenkor az ördög olyan gondolatokat ad, 

 hogy nehogy beszélj másoknak a hitedről, 

mert az ciki,  

 még ki is gúnyolhatnak érte. 

Esetleg szembesítenek: Te beszélsz? 

 

Ismerem ezt az érzést. 

Sokszor tudott engem is ilyen gondolatokkal leállítani az ördög, 

 de aztán megtapasztaltam, 

  hogy amikor ennek ellenére szóltam,  

  bizonyságot tettem a hitemről egy hitetlen ismerősömnek, 

   egyetemista társamnak, 

akkor a másik megnyílt, 

 és aztán jókat beszélgettünk Jézusról, 



s azóta is, 

 ha találkozom velük,  

  ők kérdeznek engem Isten dolgairól. 

 

KT! 

Mint mondtam, 

 gyülekezetünk missziói gyülekezet, 

s missziói gyülekezetként 

nekünk is engedelmeskedünk kell a missziói parancsnak: 

  Tegyetek tanítványokká minden népeket. 

 

KT! 

Jézus ezt a parancsot nem egy lelkipásztornak mondta, 

 hanem a tanítványainak. 

 

A tanítvány az, 

 aki tanul. 

Ma talán a tanítvány szót úgy fordíthatnánk le  

hűen az eredeti jelentésére, hogy gyakornok. 

 

Gondoljunk csak egy mestercukrászra, 

 aki egy gyakornok cukrászt tanít. 

S ha eljön az ideje, 

 hogy megtanítsa, miként kell egy esküvői tortát sütni, 

azt nem könyvekből 

 pulpitus mögül fogja neki megmutatni,  

hanem a saját kezével. 

Bevonja a gyakornokot a munkába 

 és gyakoroltatja vele.  

Ad hozzá ugyan elméletet is, 

 de a hangsúly a gyakorláson van. 

 

 

A gyakornok pedig figyel.  

Lehet, hogy elsőre elrontja a tortát. 

Lehet, hogy másodjára is. 

 De figyeli a mestert.  

  Ha kell, újra megfigyeli. 

És lehet, hogy csak huszadjára 

de lehet, hogy csak ötvenedjére sikerül. 

Hogy addig hibázik? 

Az szinte természetes. 

 

KT! 

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 Ő a mesterem, 

 s  ha kedves testvérem, Te Jézus tanítványa vagy, 

  Neked is Jézus a mestered. 

S mit kell megtanulnunk? 

 Nem esküvői tortát sütni. 

  Attól nehezebbet. 

Meg kell tanulni a jézusi szeretetet,  

 türelmet, megbocsátást, elfogadást. 

És minél tovább tanulunk,  

 annál inkább hasonlóvá válunk Jézushoz, az Ő jelleméhez, 

  míg egyre inkább kirajzolódik bennünk a Krisztus. 



De azt mondják, hogy a jó pap is holtig tanul, 

 s ez igaz a tanítványra is. 

 

Mi tehát mindannyian tanítványok vagyunk.  

S kinek mondja ezt Jézus: Tegyetek tanítványokká minden népeket! 

A tanítványoknak.  

S ha mi az Ő tanítványai vagyunk, 

 akkor nekünk mondja mindezt. 

KT! 

Jézus ma mindannyiunknak mondja:  

Tegyetek tanítványokká minden népeket! 

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 egyik vagy másik zsákutcájába belefutott társamat. 

Elmondom neki, 

 hogy nekem 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, 

 hogy ismerd meg Jézust. 

 

A misszió ezt jelenti, 

 hogy a tanítványok megosztják az örömhírt 

  és Jézushoz vezetnek másokat. 

 

Azt az Igét olvastam fel a Bibliából, 

 ahol Fülöp, a Jézus által elhívott tanítvány  

  elviszi a Jézusról szóló hírt társának Nátánáélnek. 

 S amikor Nátánáél a hír hallatára Jézus elé siet, 

 s Jézus meglátja őt, megmondja neki azt, 

  hogy még mielőtt szólt volna neki Fülöp, 

   a fügefa alatt volt. 

Erre egy hitvallást tesz Natánáél:  

 Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya. 

 

KT! 

Hogyan tudjuk Jézushoz vezetni társainkat, ismerőseinket? 

Itt Fülöp Jézushoz vezeti társát, 

 aki, amint hallja Jézus szavát hitre jut és csodálatos hitvallást tesz. 

 

Hogyan juthatnak el tehát hitetlen ismerőseink is a hitre? 

 Ha hallják Jézus szavát, 

  hiszen a hit hallásból van. 

Hallanom kell Jézusról, az Ő kegyelméről,  

 szeretetéről, irgalmáról. 

Sőt, személyesen kell, hogy meghalljam az Ő szavát, 

 amikor személyesen szólít meg engem. 

 

S lehet, hogy a gyülekezet közösségében érinti meg őt az Ige, 

vagy lehet, hogy egy másik tanítvány személyes bizonyságtétele nyomán  

 hallja meg Jézus szavát. 



És lehet, hogy Jézus  mellett dönt, 

 mondván – nekem is kell ez az öröm és békesség. 

 

Kedves Testvérek! 

Missziói gyülekezet vagyunk, 

 még a nevünk is erre emlékeztet. 

Ugyanakkor minden gyülekezet missziói gyülekezet, 

 amelyik teljesíti Jézus parancsát, 

 ahol Jézus tanítványai tanítvánnyá tesznek másokat.  

 

Hadd helyezem tehát ezt a missziói látást a testvérek szívére. 

S a testvérek helyett azt is mondhatom:  

 Tanítványtársak szívére. 

Tehát legyen ott kedves tanítványtársaim a mi szívünkön Jézus kérése: 

 Tegyetek tanítványokká minden népeket! 

 

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, 

  jobb lett 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 felelősége. 

Ez mindannyiunk felelősége. 

 

Kedves Tanítványtársaim! 

Zárszóként hadd erősítsem meg Jézus kérését, 

 ami ma, itt Debrecenben nekünk is szól: 

  Tegyetek tanítványokká minden népeket! 

Így legyen. Ámen. 

  

 


