Ott ahol épp vagy

H

allottál már valaha misszionáriusok kalandjairól, akik egy másik országban élnek? Az
életük izgalmasnak, olykor furának tűnik; az ételek, amiket esznek vagy a nyelv,
amelyet beszélnek olyan eltérő a miénktől.

A különböző országokban lévő misszionáriusok fontos munkát végeznek! De azt tudtad, hogy
te is lehetsz misszionárius attól függetlenül, hogy hol élsz? A misszionáriusok olyan emberek,
akik engedelmeskedtek Jézus parancsának a Máté 28:19-20 alapján:
“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.”
Jézus azt szeretné, hogy a világon minden ember megismerje az Ő szeretetét. Szerte a
világon emberek milliói várnak arra, hogy megismerhessék Jézust a Biblián keresztül a saját
anyanyelvükön, és a mi célunk, hogy ez tényleg megvalósulhasson! De szembesülnünk kell
azzal, hogy a szomszédságunkban és a környezetünkben vannak emberek, akik még nem
hallottak Jézusról.
És itt jön a lényeg! Nem számít, hogy hol laksz, és milyen nyelvet
beszélsz, akár te is lehetsz misszionárius! Beszélhetsz az embereknek
Jézusról és az Ő szeretetéről. Ez az életünk egyik legfontosabb
feladata: beszélj az embereknek Jézusról és bátorítsd őket, hogy
ismerjék meg Őt ők maguk!

Hogyan válhatsz misszionáriussá?
Hívj meg valakit a gyülekezetedbe!
Van szomszédod vagy barátod az iskolából, akit
elhívhatnál a gyülekezetedbe? Hívd el őt és a családját
vasárnapra! A legjobb időszak erre az ünnepek (mint pl.
a Karácsony vagy a Húsvét), mert ilyenkor talán
nyitottabbak az emberek. Sosem tudhatod milyen
üzenettel tér majd haza!

Imádkozz megtérésekért!
Ismersz olyat, akinek szüksége van Jézus szeretetére?
Vidd őket az Úr elé! Kérd Istent, hogy használjon téged,
hogy az Ő fényét közvetítsd az emberek felé, hogy
kíváncsiak legyenek arra, hogy te miért vagy más, mint
a többiek, és akarjanak többet tudni a te Istenedről!

Oszd meg Isten Szavát!
Mondd el az evangéliumot másoknak!
Fizikailag is ajándékozhatsz Bibliát
olyanoknak, akiknek még nincs, de
érdeklődnek; vagy támogathatod az olyan
szervezeteket, mint a Wycliffe, akik
segítenek abban, hogy az emberek a
kezükben foghassák a Bibliát a saját
anyanyelvükön.

Szerinted milyen módon lehetnél még misszionárius? Oszd meg velünk
ötleteidet! Segítsünk együtt az embereknek, hogy megismerhessék Jézus
szeretetét!
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