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augusztus 8–14.

Jézus, a misszió Mestere

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; 
Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9

„Majd ismét azt mondta nekik Jézus: Békesség nektek! Ahogy engem elküldött 
az Atya, én is úgy küldelek el titeket” (Jn 20:21, ÚRK). 

A Biblia szerint a misszió a Szentháromság alapvető tevékenysége. Az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek egyaránt részt vesz az emberiség megmentésében. Misz-
sziójuk a bűnesetkor kezdődött és egészen a végig tart. Akkor az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek helyreállítja majd a megváltott világot, hogy teljes egységben 
legyen az isteni akarattal. 

Az evangéliumok szerint Jézus gyökeres változáson ment át, amikor a misszi-
ója sikere szempontjából szükséges emberi alakot öltött. Jézus Krisztusban 
a történelem értelme a figyelem középpontjába kerül, Isten teljes missziós 
tevékenysége összefüggővé válik és beteljesül a jelentőségteljes élet utáni leg-
mélyebb emberi vágy.

Az Újszövetségben megismerjük Jézus Krisztus testet öltésének céljait. Itt 
megtaláljuk, hogyan vázolja fel a misszió programját, és bepillantást nyerünk 
abba, hogyan találkozott Jézus más nemzetek tagjaival, akik eltérő hitet vallot-
tak. Isten Igéjében láthatjuk Isten felmérhetetlen megmentő tetteit, amelyeket 
a bűnössé lett emberiségért vitt végbe. 

7. tanulmány
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vasárnapaugusztus 9.

JÉZUS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, ha-
nem vállald velem együtt a szenvedést az evangéliumért, Isten ereje által, aki meg-
mentett minket és elhívott szent hívással; nem a mi cselekedeteink szerint, hanem 
az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk 
Krisztus Jézusban” (2Tim 1:8-9, ÚRK).

Ezek az igék nagyszerűen kifejezik a cselekedetek általi megváltás hiábava-
lóságát, ezen túlmenően azonban bemutatják a megváltás örökös voltát is. 
Kitűnik ebből a szakaszból, hogy Isten már réges-régen megalkotta megvál-
tásunk tervét. 

Nem csoda tehát, hogy ilyen vagy olyan módon az egész Ószövetség kinyi-
latkoztatja Jézus Krisztust. Különösen erőteljesek azok a próféciák, amelyek 
világossá teszik, hogy valóban Jézus a Messiás.

Olvassuk el a következő ószövetségi idézeteket, amelyek mind Jézusra mu-
tatnak! Mit árulnak el róla és messiási szerepéről? Ézs 7:14; 9:6; 42:1-9; 
61:1; Dán 9:24-27

Ézsaiás próféta ezekkel a szavakkal írja le Jézus küldetését: „Ímé az én szol-
gám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam 
őbelé, törvényt beszél a népeknek… Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom 
kezedet, és megőrizlek és népek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. 
Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a 
fogházból a sötétben ülőket” (Ézs 42:1, 6-7).

Időzzünk még annál a felfoghatatlan gondolatnál, hogy Jézus, a Teremtő 
felvette az emberi természetet és emberként élt, majd pedig meghalt. 
Minek a reményét kínálja ezzel fel nekünk, akik semmilyen más remény-
nyel nem kecsegtető világban élünk?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 10.hétfő

A VILÁG REMÉNYE

Jézus Krisztus Úr az egyház és a világ felett is. Eljövetelével teljesedett a vá- 
radalma a zsidó népen messze túlmutató megváltottak közösségének. Jézus 
eljövetele és kiváltképp a szenvedése, majd feltámadása új korszak nyitánya 
lett, amelyben az evangélium szempontjából eltűnik a zsidók és pogányok 
közötti választóvonal. Jeruzsálem marad a központ, legalábbis egy ideig. Vi-
szont már nem Heródes temploma számít kiindulási pontnak, hanem a Krisz-
tushoz megtért zsidók – ők váltak élő templommá. E keresztény zsidók képez-
ték Izrael igazi „maradékát”.

Születésekor, gyermekkorában, valamint keresztségekor is elhangzott a be-
jelentés Krisztusnak, minden nép Megváltójának a világraszóló, egyetemes 
küldetéséről. 

Milyen tanítás rejlik a következő bibliaszövegekben azzal az egyetemes 
misszióval kapcsolatban, amit Jézus a világért végzett? 

Lk 2:8-14  

 

Lk 2:25-33  

 

Lk 3:3-6  

 

Jn 1:29  

 

Nem kérdés, hogy Jézus az egész emberiség Megváltójaként jött el. Mit jelent 
ez az igazság számunkra a misszió vonatkozásában?

„A gyülekezeteinkben fel kell élednie a missziós lelkületnek. Minden tagnak 
tanulmányoznia kellene, hogyan vehet részt Isten műve előbbre vitelében úgy a 
hazai, mint a más országokban végzett misszióban. A misszióterületeken szük-
séges munkának még az ezredét sem végzik el. Isten felhívja munkásait, hogy 
foglaljanak el új területeket számára. Gazdag munkaterületek várják a hűséges 
munkásokat” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 29. o.). 
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augusztus 11. kedd

MISSZIÓ A ZSIDÓK KÖZÖTT

„Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz” (Mt 15:24). 

Jézus szolgálatának a központjában az első nyilvános fellépése és keresztre 
feszítése közötti időben szinte csak a zsidók, főként a galileaiak álltak. Az 
Úr először Izraelnek mutatta be magát. A kereszt előtt a jó hírnek csak kevés 
üzenete jutott el a pogányokhoz. Jézus nyilván rá akarta ébreszteni a zsidó 
népet arra, hogy mi a helyük, céljuk és szerepük Istennek az elveszett emberi-
ség megmentését célzó, átfogó missziójában. Izrael alkalmat kapott arra, hogy 
bemutassa Isten üzenetét a világnak.  

Olvassuk el Mt 10:5-6 verseit! Miért mondta ezt Jézus? Hogyan értsük sza-
vait Krisztus eljövetele céljának és a misszió egyetemességének összefüg-
gésében? Vö. Mt 28:19!

Jézus életéről és szolgálatáról elmélkedve meg kell jegyeznünk, hogy határo-
zott különbség van egyrészt a gondolkodása, elképzelései, elvei és tervei kö-
zött, másrészt aközött, ahogy a céljait megvalósította. Életében, szolgálatában, 
a mindennapjaiban azonosult a zsidó kultúrával, éppen olyan volt, amilyennek 
az Ószövetség megjövendölte a Messiást. Testet öltésének hatása viszont egyete-
mes lett. Halála és feltámadása által az egész világ bűneit elvette (Jn 1:29). 

A misszió megalapozását illetően itt egy fontos bibliai elvet vehetünk észre. 
Az első lépés egy központ létesítésére irányult, hogy földrajzi és kulturális 
értelemben vett erős és stabil bázist hozzon létre. Ez volt Izrael és a zsidó nép. 
Amikor ez már megvolt, utána a missziónak a központtól kifelé haladva, egyre 
szélesedve kell fejlődnie.

Gondoljunk most a saját gyülekezetünkre! Mennyire követi a fentebb 
kifejtett gondolatokat – vagyis egy erős, stabil bázis, ami azután mások-
hoz is elér? Hogyan kerülhetjük el azt a veszélyt, ami sok gyülekezetet 
fenyeget, hogy csak önmagunkkal foglalkozunk, csak a saját szükségle-
teink miatt aggodalmaskodunk, miközben elhanyagoljuk a bizonyságté-
telt és a missziót? 



58

augusztus 12.szerda

MISSZIÓ A POGÁNYOK KÖZÖTT

Jézus az ideje nagy részét a zsidók között töltötte, saját kulturális közegükben 
szolgált nekik, ugyanakkor azonban tanításával és szolgálatával világossá tet-
te, hogy küldetése egyetemes. Az evangéliumot hirdetni kell a népeknek, és 
e tevékenységnek Izrael a kiindulópontja. Isten tervének része a pogányok 
megmentése is. Ez a gondolat benne foglaltatott Jézus tanításában. 

Jézus alábbi tanításai hogyan utalnak a nem zsidó hátterű népek között 
végzendő misszió szükségességére?

Mt 5:13-14  

 

Mt 13:36-43  

 

Mk 14:9  

 

Lk 14:16-24  

 

Noha Jézus főként a zsidók között forgott, kétség nem fér hozzá, hogy szol-
gálata kezdettől fogva az egész világ felé irányult. Keresztelő János ezt már a 
keresztségekor világosan kijelentette. „Másnap János látta Jézust hozzá menni, 
és azt mondta: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29, ÚRK). 
A világ szó (görögül koszmosz) az evangéliumokban vagy százszor fordul elő. 
Az utalások fele azt fejezi ki, hogy Jézus az egész világ Megváltója.

Lk 14:16-24 példázatában a meghívottak különféle kifogásokkal marad-
tak távol. Olvassuk el újból, mi mindennel akarták kimenteni magukat! 
Egy bizonyos szinten egyik sem tűnt képtelennek, ugye? Milyen fontos 
tanulságot vonjunk le ebből?
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augusztus 13. csütörtök

A NAGY MISSZIÓPARANCS

A feltámadása és mennybemenetele közötti negyven napot Jézus főként azzal 
töltötte, hogy felkészítette a tanítványokat és az egyházát a világszéles evan-
gelizációra. A mennybemenetelről Máté beszámolója a legismertebb és a leg- 
gyakrabban idézett. Viszont ebben az időszakban Jézus máskor is megadha-
tott további részleteket az evangéliumi megbízatással kapcsolatban. Kétszer 
megjelent Jeruzsálemben, kétszer Galileában (egyszer a Tiberiás-tó partján, 
egyszer pedig a dombtetőn), majd pedig Az apostolok cselekedeteiben lejegyzett 
találkozón (ApCsel 1:1-14). 

Az evangéliumok hat alkalmat jegyeznek fel, más-más oldalról közelítve 
a misszióparancs elbeszéléséhez: egy galileai hegyen (Mt 28:18-20); egy 
asztalnál (Mk 16:15-20); az emmausi úton (Lk 24:13-31); a felházban  
(Jn 20:19-31); a parton (Jn 21:4-25); mennybemenetelekor (ApCsel 1:1-11). 
Mi a közös ezekben a történetekben? 

Az apostolok a Szentlélek erejével és Jézus szavának engedelmeskedve gyor-
san eljutottak az egész ókori világba. Pál a Földközi-tenger északi partvidékén 
prédikált, Fülöp Samáriában dolgozott. A korai keresztény tradíció szerint 
Máté Etiópiába utazott, Tamás pedig Indiába. 

Kicsiny kezdetből indultak, méghozzá óriási ellenállással szemben, de az Úr 
kegyelméből a hűséges tanítványok az egész világra elterjesztették az evangé-
lium üzenetét. Voltak hibáik, gyengeségeik, félelmeik, kétségeik és küzdelme-
ik, de elfogadták a hívást és a világ megváltásáért munkálkodtak, azaz amit 
csak megtudtak Jézusról, amit csak Jézustól kaptak, mindazt igyekeztek má-
sokkal is megosztani. Hát nem éppen ez a keresztény élet lényege? 

Mi az, amit Krisztusban kaptunk? Hogyan kell a válaszunknak hatnia a 
bizonyságtételhez és a misszióhoz való hozzáállásunkra?  
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augusztus 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Máté szerint Jézus megjövendölte, hogy „az Isten országának ez az evangéliu-
ma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a 
vég” (Mt 24:14). A Szentírás ugyanakkor valami mást is világossá tesz: „Arról a 
napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám 
egyedül” (Mt 24:36). Figyeljük meg azt is, amit itt mondott Jézus: „Nem a ti 
dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába 
helyeztetett” (ApCsel 1:7). 

Tehát miközben az evangélium jó híre hirdettetik, méghozzá úgy, mint még 
soha azelőtt, és amikor hisszük, hogy Krisztus hamarosan visszajön, nem 
szabad belegabalyodnunk az időpontok számítgatásába! „Ne engedjük, hogy 
egészen lekössenek az Isten által ki nem jelentett időkkel kapcsolatos speku-
lációk! Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy vigyázzanak, de ne csak egy 
bizonyos ideig. Követőinek mindig készen kell állniuk Vezetőjük parancsait 
meghallani. Feladatuk, hogy vigyázzanak, várjanak, imádkozzanak és dolgoz-
zanak, míg Uruk visszatérésének az ideje közeledik” (Ellen G. White cikke, 
The Advent Review and Sabbath Herald. 1892. március 22.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A Krisztus visszajövetele idejének meghatározását tiltó egyértelmű 

tanítás dacára alig volt év, amikor a hírekben nem hallottunk keresz-
tény csoportokról, amelyek Krisztus adventjének idejét próbálták 
előre megmondani. Miért ragaszkodnak az emberek ehhez azon túl, 
hogy jó módszernek tartják a pénzgyűjtésre? (Ugyanis ha Jézus a jövő 
év június 19-én visszajön [ide tetszőlegesen bármilyen időpontot 
beszúrhatunk], akkor mi hasznát látjuk most a pénzünknek?) Miért 
árt különösen sokat a keresztények bizonyságtételének, hogy ezek az 
időpontok évről évre tévesnek bizonyulnak? 

2. Gondoljuk végig, hogy mennyi akadállyal kellett az első hívőknek 
szembenézniük a misszió első néhány évében, különösen azért, mert 
olyan kevesen voltak! Milyen nehézségekbe ütközünk ma a misszió-
munka közben? Mit tanulhatunk az őskeresztény egyház sikereiből, 
ami segít, hogy elvégezzük, amire világos megbízatást kaptunk? 
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R. DÁNIEL IRÉN:
UJJAIM RÁCSÁN

Szemem takarván
ujjaim rácsán 
nézek feléd.

Homályban, keskeny
részekre törten
mutat e kép.

Szemem kutatva
fogja összhangba
mozaikom.

Szívem rád talál,
bensőm téged vár,
jó Jézusom.




