SZTHÜU 13. Úrnap, 2021.08.29.
Lekciók: Fortolóczki István:1Móz 4,1–16
Farkas Vera: Gal 3,15–22;
Igehirdetési alapige: Lk 13,22–30
Luk 13:22 És városokon és falvakon megy vala által, tanítva, és Jeruzsálembe
menve.
Luk 13:23 Monda pedig neki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-e, akik
üdvözülnek? Ő pedig monda nekik:
Luk 13:24 Igyekezzetek ἀγωνίζομαι bemenni a szoros kapun: mert sokan,
mondom nektek, igyekeznek ζητέω bemenni és nem mehetnek.
Luk 13:25 Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és
az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nekünk; és ő felelvén, ezt
mondja nektek: Nem tudom honnét valók vagytok ti;
Luk 13:26 Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon
tanítottál;
Luk 13:27 De ezt mondja: Mondom nektek, nem tudom honnét valók vagytok ti;
távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cseleksztek!
Luk 13:28 Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot
és Jákóbot, és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve.
Luk 13:29 És jőnek napkeletről és napnyugatról, és északról és délről, és az Isten
országában letelepednek.
Luk 13:30 És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók
lesznek.
FŐCÍM: SZÉLESRE TÁRT MISSZIÓ ÉS SZOROS KAPU
1. VÁROSOKON ÉS FALVAKON
Kedves Testvérek! Bár a következőkben nagy hangsúly lesz a szoros kapun, mégis
hadd hívjam fel a figyelmet az Isten testté lett Fia szélesre tárt működésére.
Mindig megerősít ebben a missziói parancs egy régies és éppen ezért lényegre törő
fordítása, mely így szól: Márk 16:15 És monda nekik: Elmenvén e széles világra,
hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
Ez a tágra nyitott misszó azonban nemcsak külmisszió!
Bár éppen a napokban dúdolgattam a Grönland jeges vidéki éneket, mely így
folytatódik: Gyöngykagylós India, Peru aranyösvényi, s a gyászos Afrika. Karját
felénk kitárva, könyörgve esdekel: Igazságnak útjára, mért nem vezettek el?

Mért nem? Mert a fehér Európa nem volt igazán keresztyén. Csak – mint hallani
fogjuk – amolyan érdeklődő, de kiirtotta az őslakosokat ahol csak hódított, a
megmaradtakat pedig rabszolgává és sátáni marxistává misszionálta.
Mert nem, vette komolyan a faluról városra és városról falura járás jézusi
terepgyakorlatot.
És nem vette komolyan a generációk közötti átjárást. Mert csak érdeklődő
keresztyénekről beszélhetünk. Az ilyen érdeklődők azonban könnyen válnak – még
a keresztyén misszióban is érdeklődőből érdekeltté – anyagi érdekeltségű
gyarmatosítókká. Az a tragikus, hogy nemcsak az ún. harmadik világon zajlik a
kolonializmus, hanem itt Európában, a nemzeteken belül elindult az ifjúság és a
gyermekvilág gyarmatosítása.
2. AVAGY KEVESEN VANNAK-E?
Az őshazug kedvenc írásjele a kérdőjel. Kanyarog, tekereg, mint az Évát
megszólító Kígyó!
A bűneset prédikációban azt halljuk, hogy a megígért Megváltó sarkát fogja
mardosni a homokot és port evő kígyó, bár az annak fejére fog taposni.
Az Úr válaszai mindig felkiáltójellé egyenesítik a kígyózó alattomos kérdéseket pár
esetet kivéve, amikor visszakérdéssel válaszol.
Ez történik itt is a Jeruzsálem felé tartó falu-város járás közben.
Elemezzük ezt a kérdést.
Hogyan kérdezed meg a vendégedet: Hozhatok egy csésze kávét – vagy: Nem kérsz
egy kis kávét. Természetesen ártatlan megszokásról is szó lehet, de sokat elárul, ha
elemzem a kérdésföltevéseimet.
Jó példa akár ma is: No, kevesen voltatok az istentiszteleten? – Szép számmal
vettetek részt az igehallgatásban?
3. IGYEKEZZETEK ἀγωνίζομαι
Az Úr válasza felkiáltójeles.
Igyekezzetek ἀγωνίζομαι bemenni a szoros kapun! mert sokan, mondom nektek,
igyekeznek ζητέω bemenni és nem mehetnek.
Egy bibliaórai közösségben valaki szóvá tette, hogy ez a mondat értelmetlen.
Miért bíztat az Úr bennünket, amikor azzal folytatja, hogy úgy sem fog sikerülni!
Így, a magyar fordítás olvasatán valóban ellentmondásos a mondat. De menjünk
vissza az eredeti görög szöveghez: kezdjük ez utóbbival:

igyekeznek ζητέω
Ez az érdeklődés szava. Olyan, mint amikor a piacon megkérdezed a kofát: ez a
barack magyar termék? Nem vagy elkötelezve és nincs semmi mélyebb dolog, csak
érdeklődsz. Egyébként nem biztos, hogy elhiszed a válaszát. Mert te csak
érdeklődsz. Sok gyülekezetben a leleményes lelkész elindítja az érdeklődők körét.
Mustáros virsli, vagy sonkás pizza mellett érdekes dolgokat hall az érdeklődő.
Másnap reagál is meghívójánál: érdekes volt. Hátsó gondolatai között ott
settenkedik persze a vélemény – érdekes, vagyis nem volt érdek mentes a
virsliparti, beakarnak szervezni! A te érdeked volt, hogy meghívjál. Beetettél –
érdekes volt, vagyis a te érdeked. Az ilyen gondolat folytatódik azzal, hogy nekem
nem érdekem, hogy keresztyén legyek, csak a papnak, nehogy elfogyjanak az
egyházfenntartók. Én az érdeklődő szívességet teszek az Istennek. Az érdeklődő
csak oda megy, ahol úgy gondolja- neki érdeke ott lenni.
Az a baj, hogy a többség nem jön rá, hogy éppen, hogy az ő egyedüli érdeke a
megtérés, a közösség, az imádság és az éneklés!
Az érdeklődőnek mindig sok a programja, a kimentése, hat iga ökör, családi gyász,
párválasztás. Az érdeklődtető pedig érdekes előadásokat szervez a templomba,
hagyomány és művészet- ami nagyon jó, de a lényeg elmarad – mi van a szoros
kapuval?
Ezekről az érdeklődőkről szól itt Jézus. Meg kell, hogy mondjuk, a magukat
keresztyénnek vallók többsége csak érdeklődő.
Amikor Jézus Krisztust a Gecsemáné kertből Kajafás udvarába viszik, Péter látni
akarja Jézus végét. Amolyan érdeklőd. Ott a főpapi tűznél nem volt elég
érdeklődőnek lenni, tagadás és sírás lett a vége.
Lk 19, 3- ban egy másik érdeklődő fölmászik a fügefára. Zákeus azonban
érdeklődőből hitvallóvá vált, bement a szoros kapun. Jézus Krisztus meg is jegyzi:
Ma lett üdvössége e háznak Lk 19, 9
4. Szoros kapun és bezárt ajtó
A szoros kapun nem lehet beesni, nem lehet besodródni. Mert ennek a profilja
személyre szabott. Koffer, diplomatatáska, betétkönyvek és kitűntetések nem
férnek át rajtra. Csak a te személyes profilod. Olyan ez, mint az óvodai fejlesztő
játék.
A szoros kapuhoz nem elég az érdeklődés ζητέω
Ide a Lukács által használt másik, eléggé megdöbbentő hangzású kifejezés való:
Igyekezzetek, teljes elszántsággal küzdjetek, Pál szerint nekidőlve fussatok,
tusakodjatok, a haláltusához hasonló módon agonizáljatok! ἀγωνίζομαι

Mert itt nem élet halál, hanem örökélet és örökhalál a tét.
ἀγωνίζομαι!
Legyen életbevágóan fontos az üdvösséged és szeretteid üdvössége!
Életbe vágóan fontos, örökéletbe vágóan! Ámen

