
Küldetésünk 
A gyülekezet 5 célja – I. 

 
Alkalom: istentisztelet 

Dátum: 2022.01.16. 
vasárnap de. 

Ige: Mt 22,34-40 
34Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. 35Egyi-
kük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: 36Mester, melyik a nagy pa-
rancsolat a törvényben? 37Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, tel-
jes lelkedből és teljes elmédből.” 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: 
„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. 
Mt 28,18-20 
18Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és föl-
dön. 19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsol-
tam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 
Jel 3,1-3  
1A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csil-
lag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2Ébredj fel, és erő-
sítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az 
én Istenem előtt. 3Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj 
meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hoz-
zád. 

 
„Egy ember, aki az alaszkai Chugach hegységben túrázott, remélte, hogy még a halálos hófúvás előtt 

eljut a táborhelyre. De már túl késő volt. A hófúvás olyan dühvel tört rá, hogy egy méternyit sem látott 
előre. Miközben igyekezett megtalálni a helyes útirányt, a szélfútta hó és jég leverte lábáról. Bár tudta, 
hogy nagyon közel van a tábor, elveszítette tájékozódó képességét, és nem tudta eldönteni, merre men-
jen. 

Végül az éj sötétjében - csuromvizesen, átfagyva és teljesen kimerülten - leroskadt egy hókupacra. 
Nem bírt továbbmenni. Beletörődött, hogy itt kell meghalnia. 
Ahogy ott feküdt a hóban, úgy tűnt, mintha valamit hallott volna - valamiféle halk sírást, mintha egy 
kutyakölyök szűkölne. Szólongatni kezdte, és megpróbálta a hang irányába vonszolni magát. Hát persze, 
hogy egy kutya volt az, ami szintén eltévedt a hófúvásban. A kiskutya valahogy elkeveredett az anyjától, 
és most halálra fagyva nyüszített a hóban. A férfi gyorsan elkezdte dörzsölni a kis testet, hogy a vérke-
ringés beinduljon, és így életben maradhasson. Leheletével is melengette a kutyust, és egész éjszaka 
azon fáradozott, hogy életben tartsa. 
Másnap falusi járőrök megtalálták a férfit és a kutyát, mindkettőt élve. Kiderült, hogy amíg az éjszaka 
folyamán azon fáradozott, hogy életben tartsa a kutyust, önmagát is életben tartotta.” (A hó fogságában, 
Wayne Rice, Fején a szöget 1., 65.o.) 

 
Kedves Testvérek! Voltatok-e már úgy, hogy eltévedtetek? Hogy nem találtátok a helyes útirány? 

Szerintem, szinte nincs olyan ember, akivel ne fordult volna ez elő. Persze a legtöbb esetben, amikor 
eltévedünk, akkor talán nem kerülünk annyira életveszélyes helyzetbe, mint ez a túrázó, aki télen, a ke-
mény és fagyos időben, hófúvásban tévedt el. De ennek ellenére, amikor eltévedünk, az nagyon nem jó 
érzés.  

Ennek az embernek úgy tűnik, hogy semmi esélye sem volt arra, hogy elérje célját. Sőt, még annak a 
veszélye is igen nagy volt, hogy ott fagy meg hegyekben mielőtt megtalálnák. Hála Istennek nem így 
történt. Másnap időben megtalálták. 

Az is eszembe jutott, hogy amikor eltéved az ember – mondjuk egy idegen városban – akkor az is 
segíteni szokott, ha visszamegyünk a kiindulási ponthoz, ha sikerül, és megpróbálunk újra elindulni a 
célunkhoz. 

Ezeken gondolkodtam, illetve azon, hogy úgy érzem, ebben a világban nagyon sok mindenki eltévedt, 
nem látja maga előtt világosan a célt, vagy egyenesen rossz célt követ, és kifejezetten rossz irányba halad 
az élete. 
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Amikor pedig a gyülekezetünkre gondolok, akkor is hasonlót fedezek fel. Olyan mintha nem halad-
nánk előre. Egy ideje nem látom a fejlődést. És ami nem fejlődik, az bizony hanyatlani fog. Sajnos, a covid-
járvány következménye az, hogy szerte az országban a különböző közösségek és gyülekezetek a vissza-
esés jeleit mutatják.  

Mondhatjuk azt, hogy az emberek félnek közösségbe menni, nehogy elkapják a fertőzést, és megbe-
tegedjenek. És bíztathatjuk magunkat azzal, hogy ha majd véget ér a járvány, akkor újra közénk fognak 
jönni azok, akik most otthonaikban maradnak. Ebben biztosan van némi igazság, de az is látható, hogy 
nyáron és ősszel, amikor szinte elmúlt a járvány, nem mindenki jött újra templomba. Bizony sokan el-
szoktak templomtól, és leszoktak az istentiszteletre járásról. 

Ezek általánosságban is igazak. Beszélgetve lelkészekkel, szerte az országban ugyanezek a tapaszta-
latok. Hiszem ugyanakkor azt, hogy Istennek nem az a terve, hogy szépen lassan összezsugorodjunk és 
elfogyatkozzunk. Hiszem azt, hogy Istennek van terve és akarata arra, hogy gyülekezeteink újra meg-
erősödjenek és éljenek, mert minden egyes gyülekezet pótolhatatlan a világban. És minden egyes ke-
resztyén közösségnek Istentől kapott küldetése és feladata van, amire elhívott bennünket az Úr. 

Testvérek! Eddig általánosságban beszéltem arról, amit, ha őszinték vagyunk, akkor mindnyájan lá-
tunk és tapasztalunk. De ahhoz, hogy változzon a helyzet, nem lehet és nem szabad általánosságban gon-
dolkodni, hanem nagyon is konkrétan önmagunkra, a mi gyülekezetünkre kell tekinteni. Minket ezért a 
gyülekezetért tett felelőssé a Mindenható Isten. Nekünk itt adott küldetést. 

Küldetést kaptunk, mint a Bocskai téri Református Gyülekezet, és küldetést kaptunk egyen-egyen-
ként is. 

 
Megértem azokat, akik azt mondják, hogy minden rendben van, hiszen a lehetőségekhez képes min-

den istentiszteleti alkalmat és bibliaórát, hittanórát és konfirmációt, gyerektábort és többgenerációs tá-
bort meg tudtunk tartani az elmúlt évben. 

Mégis, ha arra nézünk, hogy mennyire sok az üres pad, ahol ülhetnének és hallgathatnák az örökélet 
evangéliumát, akkor mégiscsak tudjuk, hogy valami nincs rendben.  

A Jelenések könyvének 3. fejezetében döbbenetes éleslátással szól János apostol a 7 gyülekezetnek. 
Most ezek közül az elsőt, a szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenetet hadd olvassam fel: Tudok cseleke-
deteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, 
akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. 3Emlé-
kezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz 
fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. 

Testvérek! Ez az Ige, ez a figyelmeztetés nekünk szól! Azt kell mondanom, hogy mint gyülekezet té-
vedtünk el. Amikor pedig eltévedünk, akkor vissza kell találni a helyes útra. Ebben pedig segít az, ha a 
visszamegyünk azokhoz a biztos pontokhoz, amiket ismerünk. 

Urunk azt, mondja nekünk és rólunk, hogy nem találta cselekedeteinket teljesnek. Teszünk dolgokat, 
sőt, sok mindent teszünk, de Urunk nincs megelégedve velünk. Kemény szavakat használ: „az a neved, 
hogy élsz, pedig halott vagy”.  

Az a jó, hogy Urunk nemcsak a diagnózist állítja fel rólunk, hanem megmondja, hogy mi legyen a 
terápia is, ami által gyógyulásnak indulhatunk. Ez a terápia segíteni fog a gyülekezetünknek abban, hogy 
újra egészségesek legyünk, hogy valóban éljünk, és betöltsük Istentől kapott küldetésünket. 

Mi az, amit tennünk kell? Ezt mondja az Ige: „Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik haló-
félben vannak…” 

Az a történet, amit igehirdetésem elején elmondtam, szemléletesen mutat rá arra, hogy mit jelent ez 
a felszólítás. A történetben van egy mondat, hogy a túrázó már „beletörődött, hogy itt kell meghalnia”. 
Igen, ez a mélypont, amikor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nincs már tovább, mi már megtet-
tünk mindent, amit gyülekezetként megtehettünk, a többi már Isten kezében van. Ha Ő akar ébredést, 
akkor majd a Szentlélek által meg fogja cselekedni. 

Igen! Isten ébredést akar ebben a városban! De először nekünk kell felébrednünk lelki álmunkból! 
Fel kell azt ismernünk, hogy mégsem tettünk meg mindent, és Urunk először rajtunk kezdi el mun-
káját ahhoz, hogy általunk tudjon majd munkálkodni. Még egyszer hadd mondjam: először rajtunk 
kezdi munkáját, hogy általunk tudjon majd munkálkodni. Először a fazekas kézbe veszi az agyagot és 
formálja, hogy alkalmas edény legyen a formátlan agyagból. 

Meg kell látnunk azt, hogy vannak körülöttünk, akik halófélben vannak, akik nem ismerik az Isten 
bűnbocsánatát, és nem részesültek még a megváltás ajándékában. Vannak sokan, akik Krisztusról ugyan 
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hallottak, de nem tudnak mihez kezdeni vele azon kívül, hogy azt mondják, Karácsonykor a Kisjézus 
hozza az ajándékot. 

Testvérek! Nekünk az a feladatunk, hogy emlékezzünk tehát vissza, hogyan kaptuk és hallottuk 
a megváltás ajándékát és drága üzenetét. Vissza kell térnünk a gyökerekhez, a kiindulási ponthoz, a kály-
hához, hogy újra el tudjunk indulni, most már a jó és helyes irányba. 

 
Hitünk szerint Jézus Krisztus az, Aki a legtökéletesebben tolmácsolja nekünk az Atya Isten akaratát. 

Jézus a nagy parancsolatban és a missziói parancsban beszél arról az 5 dologról, ami a gyülekezet 5 célja. 
Melyeket, ha megtartunk és megcselekszünk, akkor gyülekezetünk egészséges lesz, és elvégzi az Istentől 
kapott feladatát és küldetését. 

Jézus ezt tanítja a Máté ev. 22. és 28. részében: 
Mt 22,37-40 „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elméd-

ből.” 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint 
magadat.” 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. 

Mt 28,19-20 19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 

 
Testvérek! Mint gyülekezet, küldetésünk van az emberek felé! Ezért neked is küldetésed van az em-

berek felé! életben kell őket tartani, ahogyan a túrázó férfi életben tartotta a kiskutyát a dermesztő téli 
hidegben. Az életet, mégpedig az örökéletet kell feléjük tolmácsolni. Azt mondja Jézus, menjetek el te-
hát, tegyek tanítvánnyá minden népet.  

A tanítvánnyá tétel feladata, küldetése az első, amit Urunk ránk bízott. A gyülekezet első célja az, 
hogy ne önmagára figyeljen, hanem a nem hívő emberekre fókuszáljon. 

Természetesen nagyon fontos, hogy épületeink rendben legyenek. Nagyon fontos az, hogy a templo-
munk orgonája végre újra csodálatos hangon megszólaljon, és eredeti szépségében tündököljön. Nagyon 
fontos az is, hogy meg tudjuk csinálni a vizesblokkot, a lábazat javítást és a csapadékvíz elvezetést. Fon-
tos, hogy jó legyen a világítás és a fűtés és a kivetítés a templomban. De ezek csupán eszközök. Eszkö-
zök abban, hogy az Igét hirdetni tudjuk az embereknek. 

De semmiképpen sem szabad összekeverni az eszközöket a célokkal. Nem szabad azt hinni, hogy 
elvégeztük a feladatunkat, ha már tökéletesen működő és hibátlan állapotban lévő eszközeink vannak. 
Az eszközök mindig is eszközök maradnak ahhoz, hogy az Istentől kapott céljainkat elérhessük, 
és küldetésünket betölthessük. 

Pál apostol azt mondja fiatal munkatársának, Timóteusnak: hirdesd az igét, állj elő vele, akár al-
kalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. (2Tim 4,2) Ez 
a mi feladatunk is. Hirdetni kell Isten Igéjét az embereknek, hogy megtérjenek és éljenek. Hirdetni kell 
az Igét alkalmas és alkalmatlan időben. Beszélni kell a megváltásról és a Megváltó Krisztusról akkor is, 
amikor megfelelő a pillanat, de akkor is, amikor úgy látjuk, hogy nem akarják meghallani, amit mondunk. 

Ne felejtsük el, amit Pál mondott a Róma 10,17-ben: A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisz-
tus beszéde által. 

Nézzünk szembe őszintén azzal, hogy bizony szégyellősek és bizonytalanok akkor, ha bizonyságot 
kell tenni, és beszélni kellene Krisztusról és a hitünkről. És gyakran inkább azt választjuk, hogy majd 
imádkozunk azért az illetőért, de inkább nem beszélünk neki Jézusról, mert mit fog mondani. 

Az imádság természetesen nagyon fontos, de nem helyettesíti a bizonyságtételt. Nem helyettesíti azt, 
hogy megvalljuk a hitünket az emberek előtt. A Lk 12-ben világosan beszél Krisztus: 8Mondom nektek: 
ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai 
előtt. 9Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. 

Egyszerűen hívő emberként nem szabad megfutamodnunk a bizonyságtétel elől, mert az azt jelenti, 
hogy megtagadjuk az Urat. 

 
Testvérek! A hitvallástétel, a misszió, a bizonyságtétel a mi küldetésünk, amire elhívott, amivel meg-

bízott bennünket Istenünk. Ezt a küldetést elsősorban a lakókörnyezetünkben kell végeznünk. És ne 
gondoljuk azt, hogy az emberek elől eltitkolhatjuk azt, hogy templomba járunk, vagy azt hogy hiszünk 
Istenben. Nem. Pontosan tudják rólunk az emberek, a körülöttünk élők, hogy Krisztushoz tartozik az 
életünk. 
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Amikor elfogadjuk az Istentől kapott küldetésünket, akkor célt kap az életünk, amiért élhetünk. So-
kan vannak, akiknek monoton és lélekölő a mindennapi munkájuk. Mások pedig már nyugdíjasok vagy 
munkanélküliek, és azt érzik, hogy feleslegessé vált az életük.  

De ez egyáltalán nem így van. Isten számára értékesek vagyunk, ezért a legfontosabb küldetést bízta 
ránk, hogy hirdessük az evangéliumot egyszerű szavakkal, bizonyságtétellel.  

Amikor elfogadjuk az Istentől kapott küldetésünket, akkor fókuszt kap az életünk. Megértjük azt, 
hogy mi a legfontosabb az életünkben, és erre tudunk összpontosítani. A 832. (397) dicséret 5. versében 
énekeljük: „Egy lélekért se érjen vádja téged, hogy te miattad nem látta meg őt!” 

Testvéreim a Krisztusban! Urunk ránk bízta a misszió küldetését, az evangélium hirdetésének szol-
gálatát templomban és templomon kívül, a hétköznapi életben. Legyen hozzá bátorságotok és elhiva-
tottságotok végezni ezt a szolgálatot, és Urunk növelni fogja a gyülekezetet az üdvözülőkkel az Ő ígérete 
szerint. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


