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Küldetés /Máté 28, 16-20/
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;
és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28, 19-20)
Behívni másokat abba a páratlanul nagyszerű kapcsolatba,
amiben mi együtt élünk Istennel. Ez a küldetés. Micsoda megtiszteltetés!

1. A küldetés onnan indul, hogy erőt merítesz abból,
hogy te kivé váltál Krisztus tanítványaként
Máté 28, 16-17: A tizenegy tanítvány
pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte,
némelyek azonban kételkedtek.

3. [Megkeresztelve] A tanítványság egy életforma, amiben a
változás lehetséges és a változáshoz szükséges erő elérhető!
Máté 28, 19b: Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
1Korinthus 6, 11: Megmosattatok, megszentelődtetek,
és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a
mi Istenünk Lelke által.
Róma 6, 4-5: A keresztség által ugyanis eltemettettünk
vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a
halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben
járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is.

4. [Tanítva őket] A tanítványság egy életforma,
amiben együtt fedezzük fel az örökségünket!

[Krisztus parancsolatai az erőforrás, amit a Szentlélek segít kiaknázni]
Máté 28, 20: Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam nektek.
1János 5, 3: Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem
nehezek.

2. [Elmenvén] A küldetés nem időszakos,

nem kampányszerű, hanem egy életforma

Máté 28, 19a: Menjetek el tehát,
tegyetek tanítvánnyá minden népet.

Kolossé 1, 28-29: Mi őt hirdetjük, miközben minden
embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy
minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. Ezért
fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem.

Kérdések a hétköznapokhoz
1. A te életedben mennyire van jelen életformaként a küldetés?
2. Te hogy emlékszel vissza a bemerítésedre? Vissza tudsz nyúlni hozzá,
mint az identitásod forrásához?
3. Tisztában vagy vele, hogy milyen gazdag örökséged van Krisztusban?
Ez mennyire határozza meg a hétköznapjaidat?

Vegyük át mégegyszer, hogy stabilak legyünk egy változó világban!
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Vegyük át mégegyszer!

