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1 Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orczája előtt, minden városba és helyre, a hová ő menendő vala. 2 Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. 3 Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 4 Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut; és az úton senkit ne köszöntsetek. 5 Valamely házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! 6 És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad; ha nem, ti reátok tér vissza. 7 Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit ők [adnak]: mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról-házra. 
Ezek a igeversek egy olyan epizódot tárnak fel előttünk, ami nincs följegyezve a többi evangéliumban, csak Lukácsnál: azt, hogy Urunk rendelt még hetven tanítványt, a tizenkét tanítványon kívül, hogy előtte menjenek utat egyengetni. Nem tudjuk e hetven tanítvány közül senkinek sem a nevét. További történetük nincs felfedve előttünk. De a rendelkezések, melyekkel ki lettek bocsátva, mély tanulságot hordoznak, és komoly figyelmet érdemelnek az evangélium minden szolgája és tanítója részéről. 
Az első dolog, amit Urunk a hetven tanítvány lelkére köt:  az imádkozás és közbenjárás fontossága.
Ez a vezérgondolat, mellyel Urunk megkezdi beszédét. Mielőtt elmondaná nagyköveteinek, mit tegyenek, parancsolja nekik, hogy imádkozzanak: „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába”.
Az imádság az egyik legjobb és legerősebb eszköz Krisztus ügye előmenetelére a világon! Olyan eszköz, mely mindenki számára elérhető, aki a Fiúság Lelkét kapta. Nincs minden hívőnek pénze, hogy adakozzék a misszióra. Igen kevesen rendelkeznek nagy intellektuális ajándékokkal, vagy széleskörű befolyással az emberek között. De minden egyes hívő tud imádkozni az evangélium győzelméért – és imádkozniuk kell érte mindennap. Számosak és csodálatosak az imádságra adott válaszok, melyek föl vannak jegyezve a mi tanulságunkra a Bibliában. „Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése” (Jak 5,16).
Az imádság a legfőbb fegyver, amit az evangélium hirdetőjének használnia kell. Ahhoz, hogy az apostolok igazi utódja legyen, rá kell adnia magát az imádkozásra – éppen úgy, mint az ige hirdetésére (Csel 6,4). Nem csak a Lélek kardját kell használja szüntelenül, hanem imádkoznia kell „szüntelenül, minden imádsággal és könyörgéssel” (Ef 6,17-18). 
Ez az a mód, mellyel elnyerheti az áldást saját szolgálatára. 
Mindenekfelett ezen az úton tud segítőket szerezni Krisztus munkájának tovább vitelére. A kollégiumok oktathatják az embereket. A püspökök kirendelhetik őket. A támogatók biztosíthatják fizetésüket. De egyedül csak Isten képes „munkásokat” támasztani és kiküldeni, akik lelki munkát végeznek az emberek között.  Imádkozzunk tehát mindennap, hogy az Úr ilyen munkásat biztosítson a világban folytonosan. 
A második dolog, amire Urunk felhívja a hetven tanítvány figyelmét: a munka veszélyes jellege, melybe most beállnak. 
Nem rejti el előlük a veszélyeket és próbákat, melyekkel szembesülni fognak. Nem hamis ürüggyel szegődteti őket munkájába, s nem jövendöl számukra csábító dolgokat, s nem ígér töretlen sikereket. Megmondja egyenesen, mire számítsanak: „Ímé, - mondja – én elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé!”
Ezek a szavak, kétség nélkül, sajátosan vonatkoznak azok élethelyzetére, akikhez akkor lettek intézve. Látjuk beteljesedésüket a sok üldöztetésben, melyek leírattak az Apostolok Cselekedeteiben. De nem szabad elfelednünk, hogy ezek a szavak a dolgoknak ma is fennálló állapotát jelzik. Amíg csak az egyház fennáll e földön, a hívőknek arra kell, hogy számítsanak, hogy olyanok, mint „bárányok a farkasok között”. Fel kell tehát készülniük arra, hogy gyűlölni és üldözni fogják őket, rossz bánásmódban részesítik őket azok, akik Isten nélkül élnek. Ne számítsanak kedvezésre a megtéretlen emberek részéről – nem fognak találni.  
Kemény, de igaz mondása volt Luther Mártonnak az, hogy „Kain gyilkolni fogja Ábelt, ha teheti, egész a világ végéig!” „Ne csodálkozzatok – mondja János apostol – ha gyűlöl titeket a világ”. S Pál azt írja „Akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak” (1Jn 3,13; 2Tim 3,12).
A harmadik dolog, Urunknak a hetven tanítványnak adott utasításában: a teljes odaadás fontossága a Tőle kapott munka végzésében. 
Őrizkedniük kell a telhetetlenség, vagy a pénzszeretet, vagy a kényelemnek még a látszatától is. „Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut.” Úgy kellett viselniük magukat, mint olyan emberek, akiknek nincs vesztegetni való idejük üres üdvözlésekre, vagy a világban divatos udvariasságokra: „Az úton senkit se köszöntsetek”.
Ezeket a jelentős szavakat kétség nélkül bizonyos korlátozással kell értelmeznünk. 
Később eljött az idő, amikor maga Urunk, szolgálatának végén, ezt mondta tanítványainak: „akinek erszénye van, vegye elő, és a táskát is” (Lk 22,36). Pál apostol nem szégyellte az üdvözlések használatát. Péter apostol különösen figyelmeztet, hogy „legyünk udvariasak (előzékenyek)” (1Pt 3,8 angol ford.). 
De minden pontosítás után – egy mély lecke marad Urunk e szavai alatt, amelyet nem szabad mellőznünk. Arra tanítanak, hogy az evangélium szolgái és tanítói őrizkedjenek, s ne engedjék, hogy a világ lefoglalja idejüket és gondolataikat, s gátolja őket lelki munkájukban. Arra tanítanak bennünket, hogy a pénz felőli gondok és túlzott aggódás afelől, amit „az élet illendőségének” neveznek, hatalmas tőröket képeznek Krisztus munkásainak útjában, s vigyázniuk kell, hogy e csapdákat elkerüljék, nehogy beléjük essenek.
Fontoljuk meg jól e dolgokat. Ezek főként az igehirdetőkre vonatkoznak,  - de többé-kevésbé minden keresztyén is érintenek. Törekedjünk megmutatni a világ embereinek, hogy nekünk nincs időnk az ő életstílusukra (úgy élni, mint ők). Mutassuk meg nekik, hogy az életet túl értékesnek találtuk ahhoz, hogy folytonos lakomákban, látogatásokban, kirándulásokban, vendégségekben és ehhez hasonló élvezetekben töltsük, - mintha nem lenne halál, vagy ítélet, vagy eljövendő élet!
Mindenképpen legyünk tisztelettudóak. De ne tegyük az udvariasságot bálvánnyá – ami előtt minden másnak meg kell hajolnia. Mondjuk meg világosan, hogy egy síron túli országot keresünk, - és ezért nincs időnk vég nélkül az evés, ivás, öltözködés, egymás kényeztetése és udvariaskodás, stb. körül forogni – amelyekben olyan sokan próbálják boldogságukat megtalálni, de nyilvánvalóan hiábavaló a próbálkozásuk. Vezérelvünk legyen az, ami Nehémiásé volt: „Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek oda ” (Neh 6,3). 
Negyedik dolog, amit Urunk hangsúlyoz a hetven tanítványnak mondott beszédében: az egyszerű és elégedett lelkület, ami ki kell, hogy tűnjék róluk.  
Bárhol is tartózkodnak, Mesterük megbízatása során, őrizkedjenek még a látszatától is annak, hogy szeszélyesek, ingatagok, válogatósak legyenek. Vagy elégedetlenek az ételt és szállást illetően. Azt kell „egyék és igyák” amit nekik adnak. „Ne járjanak házról házra”. 
Ezek az utasítások kétség nélkül elsősorban különösképpen az evangélium szolgáira vonatkoznak. Ők azok, akiknek mindenkinél inkább vigyázniuk kell, hogy kerüljék a világias életvitelt. Egyszerűség az ételben, és háztartási berendezkedésben, és készség minden felszerelésről lemondani, amíg csak az egészséget sértetlenül megőrizhetjük – ez kell legyen „Isten emberének” állandó ismertetőjele.  
Mihelyt egy prédikátorról az hírlik, hogy szereti az evést, ivást, és világi kényelmet: igeszolgálati hasznossága véget ért. A „láthatatlan valóságok”-ról mondott prédikáció hatástalan marad, amikor az élet nagy hangon a „látható dolgok” fontosságáról prédikál.
De Urunk tanítását nem kell csak az igeszólókra korlátoznunk. Erővel kell, hogy szóljanak minden hívő lelkiismeretéhez, mindazokhoz, akik a Szentlélek által el lettek híva, és Isten papjaivá lettek szentelve. 
Kell, hogy emlékeztessenek minket az egyszerűség és világiasságtól mentes lelkület fontosságára mindennapi életünkben. Őrizkednünk kell túl attól, hogy sokat töprengjünk az ételeink, bútoraink, vagy házaink felől, - s mindazon sok dologról, melyek a testet éltetik. 
Törekednünk kell olyan emberekként élnünk, akiknek gondolataik elsősorban halhatatlan lelkük körül forog. Igyekeznünk kell úgy menni át a világon, mint olyan emberek, akik még nincsenek otthon, és nem bajlódnak túl sokat azzal, hogy milyen ellátásban részesülnek az úton, és a vendéglőkben. Boldogok, akik zarándokoknak és idegeneknek érzik magukat ez életben – és akiknek legjobb sorsuk a jövőben van! 




