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„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”  

 

Erre az apostoli feladatra hív minket is Jézus kétezer évvel később is.  

A mai világban nagyon csábító gondolat, hogy sztár legyen az ember. Olyan valaki, akire az egész 
ország, az egész világ figyel. Számos tehetségkutató és valóságshow kínál arra lehetőséget, hogy 
kiemelkedjünk az átlagos emberek közül és kellő média figyelmet kapjunk. De ha csak a Facebook-
on, YouTube-on vagy bármilyen más közösségi oldalon osztjuk meg a gondolatainkat, vagy az életünk 
történéseit, akkor is megvan annak a lehetősége, hogy az eljusson az egész világhoz. Több millió 
megtekintést, kedvelést, hozzászólást érhetünk el akár egyetlen gombnyomással.  

Most arra kérlek, hogy kicsit gondolj bele abba, hányszor ragadtad meg ezt az eszközt arra, hogy az 
Örömhírt hirdesd, hogy Isten üzenetét közvetítsd a többi ember számára. Hányszor olvastál el 
figyelmesen Istennel kapcsolatos bejegyzéseket, és engedted, hogy ezen keresztül eljusson a 
szívedbe az Örömhír? Hányszor vállaltad bátorsággal és büszkeséggel kereszténységed, Isten-
hívőséged? Miközben pedig a számítógép előtt ülsz, vagy a telefonodat nyomkodod valamelyik 
közösségi oldal előtt hódolva, körbenézel-e a szűk környezetedben? Kellő figyelemmel és szeretettel 
vagy-e családod, barátaid, munkatársaid irányában? Ápolod-e Lelked templomát, szakítasz-e időt a 
belső béke megteremtésére?  

Előfordulhat, hogy miközben egyetlen kattintással bejárhatjuk az egész világot, aközben nem marad 
időnk az offline tettekre. Ezzel könnyen eshetünk a hiteltelenség csapdájába, mert ha apostolkodunk 
is az interneten, aki lát minket személyesen, visszatetsző lehet számára, hogy csak ülni lát minket. El 
kell tehát kezdenünk a valóságban is tevékenyen részt venni, és példánkkal tanúbizonyságot tenni 
Jézusról. Erre persze megannyi kifogást találhatunk, hogy csak egyet említsek: „Jó, jó, de hogy fogjak 
bele?” Itt visszautalnék arra a kérdésre mennyire tartod karban „Lelked” templomát. Mert ha tisztán 
tartod, akkor a benne lakozó Jóisten megsúgja a teendőd. Nulladik lépésként tehát add át magad az 
Atyának, hogy rajtad keresztül tevékenykedhessen a világban. Akár a személyes életteredről, akár a 
„bűnös” online világról legyen szó, ha rábízod magad, ő elvégezteti Veled mind azt, amiért ezen a 
Földön vagy. Apostolává tesz! 
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