
 

 

Vízió a világra

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

E lecke azt a feladatot rója rád, 
hogy rávezesd tanítványod: Is-
ten szíve nemcsak az egyete-
mistákért, hanem az egész vilá-
gért ég. A Bibliában Isten kö-
vetkezetesen hangot ad annak 
a vágyának, hogy a föld minden 
lakója megismerje őt. Addig 
nem nyugszik, míg dicsősége 
nem válik nyilvánvalóvá minden 
nép számára. 

A Bibliából – a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig – egyértelmű, milyen 
fontos Istennek a világ. Vidd magaddal tanítványod egy kis bibliai utazásra: 
látni fogjátok, hogy Isten a történelem során mindvégig minden népet igye-
kezett magához hívni, hogy őt imádják. Közben imádkozz azért, hogy Isten 
használja föl ezt a kis időutazást tanítványod életében és ébresszen vágyat 
benne arra, hogy a világon bárhol részt vehessen a Nagy Küldetésben. 

1Mózes 12,1-3 

Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod kö-
zül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 
Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és 
áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged 
gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. 

Tulajdonképpen kedvet csinál-
hatsz tanítványodnak, hogy ré-
sze legyen Isten világméretű 
munkájának és érezze át a ha-
talmas aratás örömét! 

 

Az egyik első alkalom, amikor Isten kijelentette, hogy minden nép fontos 
számára, akkor volt, amikor elhívta Abrámot, és azt ígérte neki, hogy nagy 
néppé teszi (Izrael népévé). Keressétek meg Izraelt a térképen! Kérdezd meg: 
„Szerinted mi a jelentősége Izrael földrajzi helyének?” (Az Európát, Ázsiát és 
Afrikát összekötő útvonalak csomópontja.) „Mi lehetett Isten terve ezzel?” 
(Hogy minden nép számára világossággá tegye őket.) „Mit ígért Isten 
Abrámnak?” Többek között azt, hogy benne nyer áldást a föld minden nem-
zetsége. Ez a Messiásra vonatkozik, aki Ábrahám leszármazottja lesz, Izrael 
népéből fog születni, és megváltást hoz minden népnek azáltal, hogy az egész 
világ bűnét magára veszi. Olvasd el a Galata 3,8-at, ebből kiderül, hogyan töl-
tötte be Jézus az Ábrahámnak tett ígéretet. 

Ézsaiás 49,5-6 

Most pedig ezt mondja az ÚR, aki már anyám méhében szolgá-
jának teremtett, hogy Jákóbot hozzá térítsem, Izráelt hozzá 
gyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az ÚR, Istenemnél van az 
erőm. Ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek 
helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy 
az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson 
szabadításom a föld határáig. 

Isten többször is kifejezi vágyát az Ószövetségben, hogy szabadítását az egész 
földön megismerjék. Több száz igeversben olvashatunk arról, hogy minden 
néppel szeretné megismertetni önmagát és szeretetét. 
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További lépések 

1. Melyik „hidat” szeretnéd 
most használni? Melyik 
részvételi lehetőség növel-
né leginkább a víziódat a 
világra? 

Máté 28-18-20 

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hata-
lom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvány-
nyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind-
azt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig.” 2. Nézegessétek a világtérké-

pet és imádkozzatok 
együtt! Kérjétek Istent, 
hogy az egyetemen végzett 
szolgálatotok révén a világ 
más részein élőkre is le-
gyen hatással. Imádkozza-
tok a partnerszolgálatért, 
ha van ilyen. 

3. Olvasd el egy misszionárius 
életrajzát, hiszen ebből is 
sokat megtudhatsz Isten 
víziójáról. A Mellékutak 
címszó alatt találsz néhány 
ajánlott olvasmányt. 

 

Ez a Nagy Küldetés. Jézus még utolsó szavaiban is arról beszél, hogy követői 
tegyenek tanítvánnyá minden népet, minden embercsoportot. Parancsa ránk 
is érvényes, sőt eljöveteléig minden nemzedékre vonatkozik. 

Apostolok cselekedetei 1,8 

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és ta-
núim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt 
egészen a föld végső határáig. 

Jézus felvázolja tanítványai előtt, miként fog elterjedni az evangélium az első 
században. Azóta, az elmúlt kétezer évben a világ minden népéhez eljutott az 
örömhír. A mi nemzedékünkhöz hasonlóan közel még egyetlen más korban 
sem kerültek Jézus követői ahhoz, hogy a világ minden népét elérjék az evan-
géliummal. Nekünk most rendelkezésünkre áll az ehhez szükséges technika, 
pénz, képzés, stratégia. Leginkább munkásokra van még szükség, akik teljesen 
átadják magukat Isten akaratának, az ő tervéért lemondanak saját terveikről 
és bármit készek megtenni, amit Isten kér tőlük, hogy megvalósítsa szándéka-
it. 

Jelenések 5,9 

És új éneket énekeltek ekképpen: „Méltó vagy arra, hogy átvedd 
a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és vé-
reddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelv-
ből, minden nemzetből és népből”. 

A történet egy mennybéli jelenetben teljesedik ki, a szereplők pedig minden 
törzsből, nyelvből és nemzetből érkeztek. Mindvégig ez a terv mozgatta Is-
tent; ő azt akarta, hogy megváltottai minden népből alkossanak egy, közös, 
hatalmas népet. Bolygónkból semmi más nem fog megmaradni az örökkéva-
lóság számára, mint az emberi lelkek. Isten új eget és új földet hoz majd létre, 
az emberi lélek azonban nem múlik el soha. 

Mi magunk is részt vehetünk Isten földi munkájában – ráadásul a végered-
mény garantált. A terv meg fog valósulni, nekünk pedig részünk lehet abban a 
hatalmas kalandban és örömben, hogy Isten munkatársai lehetünk e világmé-
retű vízió valóra váltásában. Életünk úgy nyer értelmet, ha bekapcsolódunk 
abba, amit ő végez itt a földön! 

Hogyan szállhatunk be Isten munkájába? 

Kérdezd meg: „Miként vehetünk részt más népek elérésében? Hogyan tehe-
tünk mi is valamit az ügy érdekében?” Íme néhány lehetséges „híd”, amely 
összeköthet bennünket a világgal: 
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Mellékutak 

Robert McQuilken: The Great 
Omission. Gabriel Publishing. 

 

1. Imádság 

Imádkozz konkrétan bizonyos nemzetekért vagy népcsoportokért, 
vagy olyanokért, akik külföldön szolgálnak, illetve a partnerszolgála-
totokért, ha van ilyen. Az Operation World című kiadvány hasznos 
útmutatóul szolgálhat az imádsághoz. 

David Bryant: In the Gap. 
Intervarsity Missions 

Don Richardson: Eternity in 
their Hearts . Gospel Light 

Híres misszionáriusok önélet-
rajza: C. T. Studd, Jim Elliott, 
Hudson Taylor, Elisabeth Elliott, 
William Carey 

Claude Hickman: Biblical Basis 
of Missions (hangfelvétel). The 
Traveling Team 

Around the World (videó) . The 
Traveling Team 

mp3 és mpeg megtalálható a 
cédén.  

A TheTravelingTeam.org remek 
weboldal a témában. 

 

2. Anyagi támogatás 

Kérdezd meg: „Szoktál anyagilag támogatni bármilyen ügyet?” A diá-
koknak általában nem áll módjukban adakozni, de nyári keresetük ti-
zedét például ők is felajánlhatják. A cél az, hogy szokásukká váljék az 
adakozás. 

3. Részvétel 

Kérdezd meg, eszébe jutott-e már, hogy egy nyarát a szolgálatra 
szánja. Ragadd meg a lehetőséget és beszélj a nyári táborról vagy kü-
lönböző evangélizációs utakról. 

4. Mások kiküldése 

Ha tanítványod maga nem is vesz részt a világ elérésében, az ő tanít-
ványai között akadhat olyan, aki kész lesz elmenni. Fesd le előtte, 
hogyan buzdíthat másokat arra, hogy menjenek el szerte a világba”. 

 

 

A Compass a Fiatalok az Élet Küszöbén diákszervezetek által használt kiscsoportos bibliatanulmányozó anyag.  
Szívesen veszünk minden visszajelzést a bt@fek.hu címre. 

© 2011 Timóteus Társaság Alapítvány, CCC Magyarország, Fiatalok az Élet Küszöbén. Minden jog fenntartva. 
Tilos a kiadványt vagy annak részleteit engedély nélküli sokszorosítani. 


	Beszélgetés útközben
	1Mózes 12,1-3
	Ézsaiás 49,5-6
	 Máté 28-18-20
	Apostolok cselekedetei 1,8
	Jelenések 5,9
	Hogyan szállhatunk be Isten munkájába?


