„Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét” Lk 14, 25
Jézus mintha lebeszélné azokat, akik követni akarják
Mintha lebeszélés lenne, pedig nem. Csak egyfajta kijózanítás. A könnyű
felbuzdulókat szeretné Jézus világosan döntés elé állítani. Ára van annak, ha valaki Jézus
követője lesz. Józan és gyöngéd szeretete mindez Jézusnak.
„Hogyha valaki nem gyűlöli apját, anyját, felségét, gyerekeit, testvérét, sőt saját lelkét,
nem lehet az én tanítványom.”
A több ezer éves régi görög szövegben is ez a szó szerepel, de más értelmet ad neki a
régi szöveg.
Azt mondja, aki nem hajlandó mindenkit az Isten mögé helyezni, az nem tudja az övéit
sem jól szeretni.
A legtöbb embert, ez a kizárólagos igénye Jézusnak, háborítja föl. Hogy jön ahhoz
Jézus, hogy csak Ő az üdvözítő? Aki benne hisz, az üdvözül. Ha Őt valaki követi, és csak is
Őt, csakis akkor.
De hát az igazi házasság nem olyan? Kizárólagosan egy férfi és egy nő halálig tartó
hűsége, szeretet, szerelem közössége. Abba nem fér bele egy harmadik.
De hát, aki szereti Jézust, az nem szeretheti a társát, a gyerekét, az unokáját, a szüleit?
Hiszen Ő adja a társat, a gyereket, az unokát, a munkahelyet, a munkát, a lehetőséget,
sokszor a vágyainkat, a tervezést a jövőre.
Azt akarja világossá tenni, hogy jól, és Isten szerint való módon akkor tudjuk a ránk
bízottakat szeretni, ha az életünkben az első helyen Jézus áll.
Nem jobban szereti valaki Jézust a társánál vagy a gyerekénél, másképpen.
Természetes dolog, hogy másképpen szeretem a feleségemet, mint a szomszédban dolgozó
eladónőt. Nyilvánvaló, mert kizárólagos a mi kettőnk kapcsolata, szövetsége.
Van valaki, aki kizárólagosan az enyém, s én kizárólagosan az övé vagyok.
A hívő ember tudja már, hogy Isten segítsége nélkül nem tud hűséges lenni igazán,
Aki, vagy ami az életében Krisztus helyére tör, az valójában a hívő ember lelki
stabilitását, békéjét támadja meg.
Egy nő mondta el, hogy amikor a vőlegénye azt kérdezte tőle, hogy kit szeret a világon
a legjobban, ez egyébként önmagában elég rossz kérdés, ő azt válaszolta - teljes
megdöbbenésére a férfinek -, hogy Jézus Krisztust. Hát nem engem - csattant föl. S erre azt
mondta nagyon bölcsen és szelíden ez az asszony. Az a legjobb neked, ha én Jézust szeretem
a legjobban. Akkor leszek hűséges, kitartó, becsületes, tisztességes, téged nagyon szerető
házastársad majd.
Azt mondja Jézus, hogy gondold végig. Tényleg Krisztus követője akarsz lenni? Ez a
legjobb egyébként. Nincs is más, ami igazán értelmet ad az életnek. De gondold végig. Ez
csak úgy megy, ha én kerülök az első helyre.
Van aki feladja hitét férje / felesége miatt.

