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MINDEN NÉP KÖZÖTT HIRDETNI KELL AZ EVANGÉLIUMOT

„…de aki mindvégig kitart, az üdvözül.” Márk 13,9-13 Olvasmány: ApCsel 2,14-21

A felolvasott igeszakaszban Jézus figyelmezteti tanítványait és egyben inti őket, feladatot ad szá-
mukra. Elküldi őket, hogy a világ minden részén bizonyságot tegyenek róla. Az Apostolok Cselekede-
teiben találhatunk beszámolókat arról, hogy végezték kezdetben munkájukat. Péter, Jakab, János és 
Júdás levelei is mind arról tanúskodnak, hogy komolyan vették a Jézustól kapott parancsot. Azonban 
nem egy csapásra váltak hitvalló apostolokká Jézus első tanítványai. Egy hosszú folyamatot láthatunk 
az evangéliumokban, amelynek a kezdete az, ahogyan Jézus elhívja őket és talán legfontosabb része a 
kiküldetésük. 

A felolvasott igeszakaszban a tanítványok arra kíváncsiak, hogy mikor fognak bekövetkezni azok a 
jelek – mint például a jeruzsálemi templom pusztulása – amelyek a végső idők eljövetelét előzik meg. 
Arra számítanak, hogy konkrét választ kapnak, meghatározott időpontot, amelyre aztán biztonsággal 
felkészülhetnek. Jézus azonban ahelyett, hogy kielégítené kíváncsiságukat, azt mondja el nekik, hogy 
mi lesz a feladatuk, milyen nehézségek árán kell bizonyságot tenniük és megtartaniuk mindazt, amit 
tőle tanultak. 

A tanítványok nem érthették, hogy miért lesznek üldöztetésnek kitéve, de Jézus rögtön megadja en-
nek is a magyarázatát, hiszen azt parancsolja nekik: „minden nép között hirdetni kell az evangéliu-
mot”. Mert az evangélium hirdetésének a következménye az üldözés. Sokan követték Jézust földi élete 
során. De halála után félelem szállta meg a leghűségesebb tanítványok szívét is. Isten akarata mégis az 
volt, hogy a tanítványok által is jelen legyen, tovább folytassa az ember megmentését.

Nem könnyű feladat ma sem a Jézus által ránk bízott küldetésben járni. Ha nem is találkozunk égő 
gyűlölettel és erőszakossággal, de sokan megvetik azt, amit keresztyénként akarunk képviselni a világ-
ban. Erre is kiterjed Jézus figyelmeztetése. Az ellentétek, az ellenségeskedés még a családokon belül 
is jelen van. Hitének erejéről, elkötelezettségéről úgy tehet az ember a legerősebb bizonyságot, ha a 
gyűlöletre szeretettel válaszol, ha a fájdalmak, lelki szenvedések között is vállalja, hogy megmarad 
Krisztus ígéretei mellett. Bíznunk kell az Ő szavában, hiszen azt ígéri nekünk, hogy „aki mindvégig 
kitart, az üdvözül”. Ámen

HIRDETÉSEK

1. Megemlékezünk október 6-a közeledtével nemzetünk hőseiről. 
Az istentiszteletet szeretetvendégség követi. Köszönjük testvéreink szolgálatát. Kérünk mindenkit, 

éljen a közösség lehetőségével.
2. Alkalmak a gyülekezetben
Szerdán 18 órakor folytatódik a bibliakör sorozata. (1 Kir 10-11,13)
Pénteken 18.30-ra várjuk a konfirmandusokat
Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet, 10 órakor Istentisztelet
3. Október 10-én, szombaton, egyházmegyei asszonykonferencia lesz Gárdonyban. A 9 és 15 óra 

közötti időben asszonytestvéreink közös áhítatokon vehetnek részt, valamint aktuális témákban beszél-
gethetnek lelkipásztornők vezetésével. Már többen jelezték részvételüket, szerdáig lehet jelentkezni. 
Az októberi ’szolgálók órája’ helyett is ezt a konferenciát ajánljuk nőtestvéreinknek.

4. A két hét múlva zajló gyülekezeti kirándulással kapcsolatban jövő vasárnap, az istentisztelet után 
tartunk megbeszélést. Erre is várjuk a jelentkezőket.

5. Megérkezett a Lélekfrissítő, a Mai Ige, valamint az ifjúsági Útjelző legfrissebb száma. A kijárat-
nál megtalálhatók a kiadványok.

6. Gyülekezetünk idei őszi körlevelét az elmúlt héten kiadtuk. Köszönjük azoknak, akik egy rövid látogatás-
sal másokhoz is el tudták juttatni! A kijáratnál találhatók még szabad példányok is.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora


