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KÜLDETÉSÜNK – 2. A nagy küldetés 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Ságvár, 2016. 08. 26. 
 

Mindannyiunknak fontos tudni, hogy milyen célból születtünk le a földre. Elsősorban azért vagyunk itt a 
földön, hogy Isten arra használjon minket, hogy az elveszetteket üdvösségre vezessük.  

Márk 16,15-16.  
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.  
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
A világban levő emberek az újjászületés által menekülhetnek meg a pokol gyötrelmeitől, és ezáltal kerül-

hetnek be Isten országába. Ezért a gyülekezeti kor végén Isten gyakrabban szól hozzánk a küldetésünkkel 
kapcsolatban. 

1Timótheus 2,4.  
4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.  
Isten tökéletes akarata az, hogy szabad legyél te, és rajtad keresztül mások is. Isten arra teremtette az 

embert, hogy szellemi közösségben éljen vele. Kezdetben az Édenkertben az ember közösségben volt 
Istennel, ami Ádám bukásával megszakadt. De ez helyreállítható úgy, hogy az elveszettek befogadják Jézust 
a szívünkbe, amivel elfogadják a kereszten bevégzett megváltó munkáját.  

A megváltás során Jézus értünk és helyettünk vállalta a kereszthalált, és ezzel megváltott a háromszoros 
átoktól (betegség, szegénység, szellemi halál). Nekünk komoly feladatunk van abban, hogy helyreálljon az 
Istennel megszakadt közösség, amit úgy érhetünk el, hogy a nyitott szívű elveszetteket üdvösségre vezetjük.  

Ennek az életmentő munkának az elvégzéséhez Istennek szüksége van az alázatos és engedelmes szívű 
gyermekeire. Isten téged is használni akar abban, hogy rajtad keresztül kinyúlhasson az elveszettek felé, és 
embereket halásszál.  

Márk 1,17-18. 
17. És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek benneteket.   
18. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék Őt.   
Ezt a munkát kezdheted akár a családoddal, és a hiteddel hozd valóságba az üdvösségüket.  
Apostolok cselekedetei 16,31.  
31. Azok pedig mondának: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!  
Imádkozz értük, kérd az Urat hogy, nyissa meg a szívüket Jézus befogadására. Ha tőled nem fogadják el 

az üdvösséget, akkor imádkozz, és legyen meg a hited arra, hogy Isten elküldi hozzájuk a megfelelő embert, 
mert nem biztos, hogy te vagy erre az alkalmas személy. Isten nemcsak a szeretteid felé akar használni 
téged, hanem a világ többi elveszettje felé is.  

Nemcsak a szolgálók által juthatnak üdvösségre az elveszettek, hanem minden újjászületett hívő feladata 
az, hogy elveszetteket mentsen meg, amerre csak jár. A Jézus befogadása által elnyert üdvösség az egyetlen 
út a pokol elkerülésére! A pokolnak óriási szája van, ami kitátja a torkát a széles úton haladó, Krisztus 
nélküli elveszettek felé. 

Ésaiás 5,14. 
14. Azért a sír kiszélesíti torkát és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem főemberei és 

zajongó sokasága, és minden örvendezői;  
Az embereknek addig van lehetőségük az üdvösség megszerzésére, amíg itt élnek a földön, mert a 

haláluk után erre már nincs lehetőségük, ugyanis a pokol és a menny között nincs átjárás. Te senki helyett 
nem mondhatod el az üdvösség imáját, mindenkinek saját magának kell megvallania Jézust élete Urának és 
Megváltójának. (Róm. 10,9-10) Az üdvösség egy életbevágóan fontos és nagyon komoly dolog, ezért az 
összes Egyház valamennyi hívőjének azon kellene munkálkodnia, hogy üdvösségre vezesse az elveszetteket.  

Apostolok cselekedetei 2,47.  
47. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szapo-

rítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.  
Az Igéből láthatjuk, hogy Isten szaporítja a gyülekezetek létszámát, ezért ez csak akkor válik eredmé-

nyessé, ha együtt munkálkodsz a Szent Szellemmel. Ne hústestből, erőszakosan szólítsd meg az embereket, 
hanem a Szent Szellem hálójának a segítségével halászd be őket a királyságba. Kérd az Urat, mutassa meg, 
hogy mikor és merre menjél evangelizálni, továbbá hozza eléd a nyitott szívű embereket.  
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Sajnos sokan tudatlanok még az üdvösség jelentésével kapcsolatban, ezért csak bizakodnak az örök élet 
elnyerésében, és az ismerethiányuk miatt másoknak sem tudják felajánlani az üdvösség lehetőségét. Az 
embereknek egyedül Jézusra van szükségük, mert csak Őáltala üdvözülhetnek.  

Apostolok cselekedetei 4,12.  
12. És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely 

által kellene nékünk megtartatnunk.  
Jézusnak kell bennünk élnie, aki semmi mással nem helyettesíthető. A templomban azt mondják: töre-

kedjetek az üdvösségre, és ismerjétek meg az Úr szent titkait. De azt már nem mondják el, hogy miként 
lehet ezeket elnyerni. Ha a vallás nem mondja el az igazságot, akkor nekünk kell hirdetni azt. 

Apostolok cselekedetei 5,18-20.  
18. És ráveték kezüket az apostolokra, és a közönséges tömlöcbe veték őket.   
19. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitá a tömlöc ajtaját, és kihozván őket, monda:  
20. Menjetek el, és felállván, hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden beszédeit!  
Az Úr angyala így buzdította az apostolokat és ezáltal bennünket is: menjetek és mondjátok el a 

népeknek Isten csodálatos dolgait az örök életről. Pál is bizonyságot tett az élő Jézusról, aki megjelent neki a 
damaszkuszi úton. 

Apostolok cselekedetei 9,22. Egyszerű fordítás 
22. De Saul egyre nagyobb erővel bizonyította a damaszkuszi zsidóknak, hogy Jézus a Messiás, és 

zavarba hozta őket. 
Te is mond el az embereknek, hogy Krisztus a mi hatalmas Urunk és Megváltónk, továbbá mit végzett el 

a kereszten, és milyen örökséget hagyott ránk. Beszélj Jézusról, hirdesd az Evangéliumot, és ne szégyelld 
azt. (Róm. 1,16. Luk. 9,26.)  

Ahhoz hogy tovább tudd adni, amit már tudsz az üdvösségről, egy eltökéltség, elszántság, meggyőző-
döttség, elhívás, kenet és kitartás kell. Időnként gyalázni, szektázni fognak, sőt még a családod is ellened 
fordulhat. De ez nem akadályozhat a te utadon, mert neked fontosabb Jézus és az Evangélium hirdetése!  

2Thessalonika 3,1-5. 
1. Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak Igéje terjedjen és dicsőíttessék, ami-

ként köztetek is.  
2. És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkinek van hite!  
3. De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.  
4. Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, amiket meg-

hagytunk néktek.   
5. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való állha-

tatosságra.  
Mielőtt elindulsz munkálkodni az Úrnak, tölts időt az Igével és imádkozz, hogy a menny erőforrásai ve-

led együtt munkálkodhassanak: Uram, nyisd meg az elveszettek szívét az életet adó mag (Ige) befogadására, 
hogy örök életet nyerjenek, az alkalmatlan és gonosz embereket pedig távol tartom, akik nem közelíthetnek 
hozzám, a Jézus nevében!  

Az elveszettek üdvösségre vezetéséhez fentről való bölcsesség szükséges. (Jak. 3,17-18) Nem tegyél fel 
olyan kérdést, amit egy elveszett, illetve vallásos ember nem ért meg: Megmosott már a Bárány vére? Ezt 
nem érti, sőt meg is rémül tőle.  

Inkább azt kérdezd meg: Hallottál már Jézusról? Tudod, hogy Ő mennyire szeret téged? Erre általában 
így válaszolnak a vallásosak: ………-us vagyok, templomba járok! Ez nagyszerű, akkor egy közös imával 
mondjunk köszönetet Jézusnak a megváltó munkájáért, és ehhez hozzá lehet fűzni az üdvösség imáját. Azt 
mutasd be, hogy Isten annyira szerette a teremtményét, hogy képes volt a Fiát feláldozni a kereszten!  

János 3,16. 
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen.  
A Krisztus nélküli embert ne igei idézetekkel árassz el, hanem a szavaiddal és a cselekedeteiddel mutasd 

be neki az Atya jóságát! Sok gyülekezet példásan munkálkodik kórházakban, szociális otthonokban, börtö-
nökben, iskolákban. Krisztus Testének a legkisebb tagja is fontos (szóróanyag osztása, üdvösségre vezetés), 
az is, aki épp most született újjá és még semmi ismerete nincs az Igéből. A legfőbb célunk az legyen, hogy 
az elveszetteket megnyerjük Krisztusnak. 

1Korinthus 9,19-23.  
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19. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, 
hogy a többséget megnyerjem.  

20. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény 
alatt valóvá lettem, hogy a törvény alatt lévőket megnyerjem;  

21. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem 
Krisztus törvénye alá tartozó, hogy a törvény nélkül valókat megnyerjem.  

22. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenekké 
lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.  

23. Ezt pedig az Evangéliumért teszem, hogy részestárs legyek abban.   
Pál is azonosult azokkal, akik felé szolgált, azaz leereszkedett a törvény alatt élők szintjére, a törvény 

nélküliek szintjére és az erőtlenek szintjére. A következő meseszerű példa ezt érthetővé teszi. 
A zuhatag felé, a vesztébe rohanó kishangya nem fogja megérteni a figyelmeztetésedet. Ha elébe teszed 

kezedet, hogy megállítsd, azon át fog mászni. Csak úgy mentheted meg, ha a hangya szintjének megfelelően 
inted őt. Pál példája szerint nekünk is az elveszettek szintjére kell leereszkedni. Istennek az odaszánt szíved-
re van szüksége és nem a te erődre és végzettségedre. 

Apostolok cselekedetei 4,13.  
13. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy 

írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy Jézussal voltak.  
Az örömüzenet átadásához nem földi iskolai képzettségre van szükség, hanem a Szent Szellem iskolájára.  
János 14,26. 
26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre 

megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.  
Péter, János és utánuk több szolgáló is ugyan írástudatlan volt, de ennek ellenére mégis bátorsággal és 

erővel hirdették az Evangéliumot. Azok felé szóld az Igét, akik elfogadják, és ez nagy örömmel fog párosul-
ni. Amikor visszautasítják Jézust, akkor pillanatnyi szomorúság tölt el. Ilyen esetben kérd meg az Urat, vi-
gasztaljon meg téged, hogy ismét használni tudjon az elveszettek aratásában.  

Ezékiel 3,19.  
19. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról, ő az ő 

vétke miatt meghal, de te megmentetted magadat.  
Ha te megtetted a részedet az üdvösségre vezetésben, még ha visszautasítottak is, akkor nem téged terhel 

a felelősség. Ha esetleg nem voltál engedelmes és elszalasztottad valakinek az üdvösségre vezetését, akkor 
se engedd meg a bűntudatot, hanem kérj Istentől a számára aratómunkást. Az Úr ma is munkálkodik rajtunk 
keresztül azon, hogy az embereket begyűjtse Krisztus Testébe (a gyülekezeti Testbe).  

Apostolok cselekedetei 16,5.  
5. A gyülekezetek azért erősödének a hitben, és gyarapodának számban naponként. 
Lásd meg, hogy Krisztus Testének egy tagja vagy, Isten munkatársa, aki elvárja tőled, hogy betöltsd az 

elhívásodat. Ahhoz, hogy Isten királysága hatalmasan növekedhessen, ezért neked rendszeresen kellene 
újjászülettetned az embereket, és nekik is újabbakat. Csordulásig telve kell lenned kenettel (dicsőséggel) 
ahhoz, hogy másra is átáradhasson Isten érintése. A vizesvödör csak akkor képes kiloccsanni, ha telve van. 

Az Úr munkásai fénylenek és sok embert üdvösségre vezetnek. (Dán. 12,3.) Ha elkezdesz munkálkodni 
az Úrnak, hatalmas öröm, áldás és jutalom vár rád! 

János 4,34-36. 
34. Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött en-

gem, és az Ő dolgát elvégezzem.  
35. Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljön az aratás? Ímé, mondom néktek: 

Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.   
36. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató 

együtt örvendezzen.  
Lássátok meg, hogy itt van az aratás ideje, ami a gyülekezeti korszak végén egy hatalmas lehetőség az 

elveszettek megmentésére. A Krisztus nélkülieket neked kell behoznod Isten országába! Kérj Istentől 
útjelzőket, hogy mindig a helyes irányba haladhass. (Jer. 31,21/a) 

Megvallás: Uram! Használj engem a Te akaratod szerint az elveszettek megmentésében és vezesd elém a 
nyitott szívű embereket, a Jézus nevében. 


