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Ige: ApCsel 20,20-24 
20Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nek-
tek nyilvánosan és házanként. 21Bizonyságot tettem zsidóknak is meg görögöknek is az Istenhez 
való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. 22És most, íme, én a Lélektől kénysze-
rítve megyek Jeruzsálembe. Hogy mi ér ott engem, nem tudom, 23csak azt, hogy a Szentlélek vá-
rosról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. 24De én mindezekkel nem 
gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, 
amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliu-
máról. 
 
Jer 20,9 Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé 
vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta 
hatalmam. 

 
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Folytatjuk tovább még tavaly megkezdett sorozatunkat. 

Az igehirdetés sorozatunk címe: Vannak még csodák. A mostani 8. rész címe pedig: „É, mint Égni a misz-
szióért és a látásért”.  

Készülésem közben hasított belém az a gondolat, hogy mennyire nem a véletlen műve az, hogy ép-
pen az újesztendő első vasárnapján kerül sor erre a témára. 

Ennek a címnek három fontos szava van. Égni azt jelenti, hogy az ember legyen lelkes, és égjen a 
lelkében a tűz egy nagyon fontos ügy iránt. A misszió jelentése küldetés. De természetesen nem katonai 
misszióról van szó, hanem az evangélium terjesztésének küldetéséről, a Jézus Krisztusról szóló bizony-
ságtételről, és az Isten ügyéről való beszédről van szó. A látás pedig arra utal, hogy vágyakozzunk arra, 
hogy Isten szemével lássuk az életet, hogy legyen olyan éleslátásunk, mint a prófétáknak volt, és akar-
junk olyan látást, amit csak a Szentlélek adhat meg számunkra. 

 
Kedves Testvérek! Rick Warren így fogalmazta meg a különbséget a földi élet és az örökélet kö-

zött. A mennyben két dolgot biztosan nem fogunk tenni, amit a földön megtehetünk: csak a földön kö-
vethetünk el bűnt, és csak a földön tehetünk bizonyságot a hitetleneknek. (Céltudatos gyülekezet, 116. 
o.) 

Vajon melyik dolgot várja el tőlünk Isten? Úgy hiszem, mindenki számára egyértelmű a válasz: Isten 
azt szeretné, és abban tudna gyönyörködni, ha bizonyságtevő életet élnénk. A Krisztusban való hitünkről 
egyedül itt a földön van értelme. Itt viszont rendkívüli a hatása és a célja a bizonyságtételnek, mert a 
következménye az életek megváltozása, hitre és üdvösségre jutása. Ez pedig valóságos csoda. 

Példa: Amikor egy kisgyermek megszületik, akkor rengeteg gondoskodásra, segítségre és figyelemre 
szorul. A szülők elkötelezik magukat arra, hogy gyermekük számára mindent megadnak, ami elősegíti 
növekedését, testi, lelki és szellemi fejlődését.  

Ahogy aztán a gyermek növekszik, egyre inkább önálló személyiség lesz. Figyelme egyre több min-
denben kifele, a másik emberre is irányul. Önkéntelenül is szívesen segít is másoknak.  

Felnőttként pedig akkor teljesedik ki igazán az élete, ha sokféleképpen kifelé, a másik ember felé 
irányul a gondolkodása és a cselekvése. Természetesen egy felnőtt ember is odafigyel önmagára. De 
munkájának és figyelmének nagy része másokra irányul. 

 
Ez nagyon hasonlóan történik a lelki életben is. Amikor megismerjük Krisztust, és elfogadjuk Őt Meg-

váltónknak, akkor megtörténik a lelki újjászületés. Ezután lelkünk és hitünk fejlődéséhez – idézem Péter 
apostolt – „mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üd-
vösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr”. (1Pt 2,2-3) 

Ez a fejlődés azonban el kell, hogy jusson a lelki nagykorúsághoz. A lelkileg felnőtt, nagykorú hívő 
ember pedig már nemcsak tejjel táplálkozik, hanem keményebb eledellel is. Az egész lelki és hitbeli 
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fejlődés Istentől való csoda. Csodákat élünk át, miközben növekszünk a hitben. És azáltal, hogy csodá-
kat élünk át, tovább erősödik és válik éretté Krisztusba vetett hitünk. Urunk ma is ad csodákat az éle-
tünkbe, hogy azok által megerősítse hitünket, jelét adja az Ő mindenható jelenlétének. A kérdés csupán 
az, hogy mi készek és nyitottak vagyunk-e a csodák felismerésére? 

 
De folytatom tovább. 
I. Ahogy egy gyermek életében természetes a családhoz tartozás, úgy a hitéletünkben is természetes, 

hogy egy családba tartozunk: a Krisztusban hívők családjába. Ez pedig nem más, mint a gyülekezet-
hez való tartozás és kapcsolódás. Most, amikor a COVID-járvány miatt szétszakadnak a közösségek, még 
sokkal fontosabb azt önmagunkban tudatosítani, hogy a hívő élethez elválaszthatatlanul hozzátartozik 
az, hogy tagjai vagyunk egy gyülekezetnek, a gyülekezeti családunknak. 

Olyan sokszor hallottam már azt, hogy hinni otthon is lehet Istenben, de ez hatalmas önbecsapás. 
Hogy miért? Azért mert a hit egyszerűen kihűl az ember szívében, ha nem tudja megosztani, ha nem tud 
róla beszélgetni valakivel. Eltűnik a hitünk, ha nem tudunk egymással arról beszélni, hogy milyen meg-
tapasztalásaink vannak, és a mindennapokban hogyan éljük meg a hitünket. Szeretni sem lehet akkor, 
ha nincs senki, akit szerethetünk. Ha nincs akire a szeretetünk irányulhat. A szeretet meghidegül ben-
nünk, ha egyedül vagyunk. Ezért olyan végtelenül nehéz az egyedül élőknek most a járvány idején, mert 
nem találkozhatnak senkivel, akit valóságosan szerethetnek. 

A hit is a gyülekezeti családban megerősödik és eleven marad. Ezért is nélkülözhetetlen a valóságos 
gyülekezeti közösség. Ezért nem elég, ha csak a neten meghallgatom az istentiszteletet. 

II. Másodszor, hívő emberként természetes kell, hogy legyen az, hogy Krisztus képmása legyünk. 
A Galatáknak írt levelében Pál arról beszél, hogy a hitbeli fejlődés nyomán kiformálódik bennünk Krisz-
tus. Egyre inkább krisztusi emberekké válunk. Így lehetünk egyre jobban követendő példává, akik éle-
tükkel, szavaikkal és tetteikkel az Úr Jézusra mutatnak. Egy másik helyen Pál apostol arra bíztatja fiatal 
munkatársát, Timóteust, hogy legyen példája a hívőknek. (1Tim 4,12) A példaadással, a Krisztusra mu-
tatással pedig már nagyon fontos missziót végzünk. 

III. A következő feladatunk, hogy szolgáljunk egymásnak mindazzal, amink van. Az 1Pt 4,10-ben 
ezt olvassuk: Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle ke-
gyelmének jó sáfárai.  

Ez egyrészt azt jelenti, hogy Isten  kegyelmét adjuk tovább egymásnak, úgy ahogyan a másik ember-
nek szüksége van rá. Másrészt pedig azt is jelenti Isten kegyelmének jó sáfáraként szolgálni, hogy a saját 
adottságainkat és képességeinket felismerve és fejlesztve, azokkal szolgáljunk egymásnak. 

IV. A negyedik jellemvonása a hívő ember életének, hogy Isten irgalmát, bűnbocsánatát és szere-
tetét adjuk tovább. A Megváltásról, vagyis Krisztus megszületésének, életének és kereszthalálának cél-
járól beszélünk és hitvallást teszünk.  

A bizonyságtétel, a hitvallástétel azonban nem csupán egy jellemvonás az életünknek, hanem fele-
lősségünk is. Isten nekünk megbocsátotta minden bűnünket, minden ellene való lázadásunkat, és ke-
gyelmet és örökéletet ajándékozott nekünk. Megváltott életű emberek lehetünk. Krisztus keresztáldo-
zata a mi életünkre is érvényes. 

Ezzel együtt felelőssé tett minket azok iránt, akik még nem ismerik Krisztust, akik nem ismerik 
Isten kegyelmének gazdagságát, mert ők még a kárhozatban vannak. Vagyis az elveszettség állapotában, 
Istentől távol vannak. 

A János ev. 3-ban jól ismerjük az Igét: 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a 
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 18Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, 
aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. 

Égni a misszióért azt jelenti, hogy mélyen átérzem azoknak az embereknek a helyzetét, az 
elveszettségét, akik még nem ismerik Jézust, és még nem hisznek Benne, mert ők kárhozat és ítélet 
alatt vannak. Fáj az, hogy ők, ha most halnának meg, akkor kárhozatra jutnának, mert még nem hisznek 
Jézus Krisztusban. És ezért megpróbálom őket megmenteni azzal, hogy hitemet megvallom nekik, be-
szélek nekik Krisztusról és a Benne kapott bűnbocsánatról és kegyelemről. 

 
Most talán azt gondolod magadban – kedves Testvérem – hogy ez nem a te feladatod, hanem a lel-

kész feladata, hogy prédikáljon. Szokták is mondani, hogy a papot és a kutyát a szájáért tartják. 
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Igazad van abban, hogy a lelkész feladata a prédikálás a profi igehirdetés. De minden hívő férfi és 
nő feladata a hitének megvallása, a bizonyságtétel. És ezáltal a misszió végzése is minden Krisztus-
ban hívő feladata és felelőssége. 

Ha ezzel mégis vitatkozol, akkor kérlek, gondold át a következőket: Mit tennél akkor, ha látod, 
hogy a gyermeked, vagy a házastársad, vagy az édesanyád, édesapád halálos veszedelemben van? Biztos 
vagyok benne, hogy mindent megteszel azért, hogy megmentsd őt. Még akkor is megtennél érte mindent, 
ha már emberileg nincs esély arra, hogy sikerüljön őt megmenteni. 

Éppen így van a lelki életben is. Tudod, hogy te üdvösségre és örök életre jutsz, mert hiszel Jézusban, 
mint Megváltóban, de az, aki hozzád közel áll hitetlen, elutasítja Krisztust, ezért ő már ítélet alatt van. 
Vajon nem fáj-e neked az, hogy ő el fog kárhozni? Hát nem fáj neked az, hogy az, akit szeretsz, aki hozzád 
közel áll, a hitetlensége miatt nem jut veled együtt a mennybe? 

Ha valóban nem fáj az nekünk, hogy a másik ember el fog kárhozni, akkor ez két dolgot jelenthet: 
vagy nem szeretjük a másikat elég mélyen, tehát közömbösek vagyunk iránta, vagy valójában mi 
sem hisszük, hogy van ítélet és kárhozat. Mindkettő nagyon rossz. 

 
Akkor égünk a misszióért, ha lelkünk mélyéig átéljük a másik emberért, a felebarátunkért a felelős-

séget. Annak a felelősségét, hogy ha mi nem beszélünk neki Krisztusról, akkor ő miattunk fog elkárhozni. 
Jeremiás próféta nagyon sokat szenvedett életében. Legszívesebben felmondott volna Istennek, 

hogy hagyja őt békén, ő neki megvan a maga baja, és egyáltalán nem akarja figyelmeztetni az embereket 
a bűneik megbánására és megtérésre. Mert ez nagyon hálátlan feladat.  

De nem tehette, nem tudta megtenni azt, hogy csöndben marad, és nem beszél Isten ítéletéről és a 
megtérőknek adott kegyelemről. Isten igéje, az Istenről való bizonyságtétel olyanná vált számára, 
mintha a csontjaiban égne a tűz. 

Ugyanerről az ellenállhatatlan belső késztetésről beszél Pál apostol is. Pál tudja azt, hogy egyre 
többen szövetkeznek ellene, hogy akármilyen eszközökkel, de megállítsák őt. Ha kell, akkor az életét is 
elveszik, csakhogy ne prédikáljon Jézus nevében. 

De Pál apostol nem tud és nem is akar meghátrálni. Semmilyen fenyegetéssel sem törődik. Ezt 
mondja: „még az életem sem drága … csakhogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangé-
liumáról”. 

 
Pál apostolnak nemcsak tűz égett a szívében, hogy az evangéliumot hirdesse minél több embernek, 

hanem volt egy nagyszerű látása: lélek által látta, hogy zsidók és görögök megtérnek, hitre jutnak, és 
a Krisztusban hívő emberek gyülekezetekben dicsérik Istent.  

Ez a látás segítette Pált, hogy nemcsak arra gondolt, hogy minél több embernek beszéljen Krisztus-
ról, hanem hogy gyülekezeteket alapítson szerte Kis-Ázsiában, melyekben egyrészt az emberek hite erő-
södhet, másrészt a gyülekezetek a misszió központjaivá is lesznek. 

Ezen a ponton szeretnék visszakapcsolódni igehirdetésem legelejéhez. Hiszem azt, hogy az Úr nem 
véletlenül az év első napjára időzítette ezt a témát, amiről most beszélnem kellett, mert gyülekezetünk 
megmaradásának és növekedésének a kulcsa a misszió, amit végeznünk kell.  

A COVID-járvány tönkretett sok mindent, és folyamatosan rombolja a közösségeket, a gyülekezete-
ket. Ezért nagyon tudatosan kell a gyülekezetnek Istenre figyelni, hogy meg tudjon erősödni. To-
vábbá pedig látnunk kell azt, hogy gyülekezetünk feladata és felelőssége nem változott. Sőt! Most 
még inkább az, hogy sóvá és világossággá legyünk városunkban! 

Jusson eszünkbe gyülekezetünk küldetése, amit Jézus mondott a Hegyi beszédben, a Máté ev. 5-ben 
olvasunk: Ti vagytok a föld sója… ! Ti vagytok a világ világossága!  

Ezt kell ma nekünk tennünk: beszélni és bizonyságot tenni Krisztusról az embereknek, hogy megté-
résre és üdvösségre jussanak. Eléjük élni a hitet. Vonzóvá tenni számukra a krisztuskövető életet, hogy 
hitre jussanak, és ne jussanak kárhozatra. Mert az Úr  őrállóvá tett bennünket ezen a helyen, ebben a 
városban. 

Testvérem! Légy bátor és erős! Vállald te is bizonyságtételt! Legyél hitvalló keresztyén! Halljuk meg 
Jézus szavát: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei 
Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei 
Atyám előtt. (Mt 10,32-33) Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


