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Akadályok /Lukács 9, 57-62/
„Jézus pedig így felelt: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az 
Isten országára.” (Lukács 9, 62)

Három potenciális tanítvány. Három különböző élethelyzet. Három lehetőség Jézus 
számára, hogy a Menny képviseletének felelősségéről és akadályairól beszéljen.

1.  [A szenvedés hiánya] 
Akik a Menny követségében járnak, azok nem a saját nyugalmas 
életükért fáradoznak, hanem azért, hogy minél többeket 
behívjanak a Menny nyugalmába.

Lukács 9, 57-58:   Amikor mentek az 
úton, valaki ezt mondta neki: Követlek, 
akárhova mégy. Jézus azonban így 
felelt: A rókáknak barlangjuk van, 
és az égi madaraknak fészkük, de 
az Emberfiának nincs hova fejét 
lehajtania.

Zsidók 4, 1. 10:  Mivel még nem 
teljesedett be az ő nyugalmába 
való bemenetel ígérete, gondosan 
ügyeljünk arra, hogy közülünk senki 
le ne maradjon erről. […] Aki ugyanis 
bement Isten nyugalmába, maga is 
megnyugodott a munkáitól, mint Isten 
is a magáétól.
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2.  [A mennyei perspektíva hiánya] 

Ha nem látsz túl e világ keretein, nem fogod tudni helyesen 
megítélni, mire van igazán szüksége azoknak, akiket 
a legjobban szeretsz.

 
3. [A kitartás hiánya] 

A Menny képviselete megköveteli, hogy folyamatosan a célra 
összpontosíts. Másképp a céltévesztést kockáztatod, és azzal 
mindenki veszít.

Lukács 9, 59-60:  Egy másikhoz pedig 
így szólt: Kövess engem! De ő ezt 
kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb 
elmenjek, és eltemessem apámat! Jézus 
így válaszolt neki: Hadd temessék el a 
halottak a halottaikat, te pedig menj 
el, és hirdesd az Isten országát!

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Lukács 9, 61-62: Egy másik is ezt 
mondta: Követlek, Uram, de előbb 
engedd meg, hogy búcsút vegyek házam 
népétől! Jézus pedig így felelt: Aki az 
eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, 
nem alkalmas az Isten országára.

Amíg azt gondolod, hogy bármi előbbre való az életedben Jézus követésénél, akkor még 
nem vagy tisztában azzal, hogy ki az, aki követésre hív.


