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Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a
maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.” „Mert ki az közületek, aki tornyot akar
építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy - miután
alapot vetett, de nem tudta befejezni - gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja: Ez az ember építkezni
kezdett, de nem tudta befejezni.” „Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik
királlyal,  vajon nem ül-e  le  előbb,  és  nem tart-e  tanácsot  arról,  hogy  szembeszállhat-e  tízezer  élén azzal,  aki
húszezerrel jön ellene? Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így
tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom.” „Jó a só, de ha elveszti az ízét,
hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas: tehát kidobják. Akinek van füle a
hallásra, hallja!” (Lukács 14.25-35)

Ismét a Krisztus követése. Ez az a kérdés, amelyet nem lehet elégszer felvetni. Hogyan kell követni Jézust? Ezen fordul meg a
misszió, az evangélium hirdetésének eredményessége, és az Isten Országának ügye minden időben. Erre vezethető vissza, hogy
követnek-e bennünket az utánunk jövő nemzedékek a hitben, megtelnek vagy kiürülnek-e a templomaink, szilárdan áll-e a Biblia
tanításán a népünk, vagy más, idegen tanítások felé hajlik a szíve.
Hogyan kell követni Jézust? 

1. Szívvel-lélekkel mindvégig.
Ne ütközzünk meg felületesen olvasva a durvának ható szavakat:  „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét,
és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.” Jézus a Biblia nyelvén ezt mondja ezekkel a szavakkal: az Őhozzá való
hűség a legmagasabb és legerősebb kapcsolat; minden más ezután következhet. Ha valóban utána következik – mint a szülőkkel
való  kapcsolat  is  –  az  a  Jézussal  való  kapcsolatunkban  megszentelődik.  Ha  megelőzi,  maga  is  megromlik,  és  megrontja  a
Jézushozvaló viszonyt is. Úgy van ez, mint amikor Jézus ennél még többet, az életünket kéri. A neki adott életét nem elveszti az
ember, hanem megtalálja Jézus Krisztusban.

2. Állhatatosan
„Mert ki  az közületek,  aki  tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki  a költséget,  hogy telik-e mindenre a
befejezésig? Nehogy - miután alapot vetett, de nem tudta befejezni - gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja: Ez az
ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.”
Csak bajt  okoz a lelkesen csatlakozó, szalmaláng természetű tanítvány. Harsányan túllicitál mindenkit,  aztán hirtelen kidől a
sorból, felbecsülhetetlen kárt okozva az ügynek.  Erre figyelmeztet a toronyépítés és a házépítésés munkája is. Egyik a harc, a
másik a béke műve. Mindkettőben kárt okoz, védtelenné tesz az oktalan félbehagyás. Nem vet jó fényt se az ügyre, sem az építőre.

3. Tisztán és teljesen
„Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas: tehát kidobják. Akinek
van füle a hallásra, hallja!”
A sót a Holt-tengerből nyerték a hozzá keveredett sok káros alkotórésszel együtt. Nagy mesterség volt onnan tiszta sót nyerni. Ha
a só nem volt tiszta, salétrommal, kénnel volt elkeverve, még trágyának sem lehetett felhasználni. Tisztán azonban felolvadt a
maga nagy missziójában: az ízesítésben és a tartósításban.

A mai nagy kérdés: Van-e valaki, aki  „énutánam akar jönni?” Nem olyan kérdésekre kínáltuk-e a feleletet, amelyeket
nem tesz fel már senki? Visszakanyarodtunk az alapkérdéshez: ezt a kérdést a mi állhatatos, mindvégig kitartó, tiszta Krisztus-
követésünk válthatná ki az emberekből…

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem, 
Míg boldogan a célhoz elérkezem,
Mert nélküled az én erőm oly kevés,
De hol te jársz előttem, nincs rettegés.

Szent irgalmaddal szívemet födjed bé, 
Tedd örömben és bánatban csöndessé,
Hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked,
Ki szemlehúnyva téged híven követ.

Ha gyarlóságom meg nem is érzené, 
A vak homályból te mutatsz ég felé;
Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem,
Míg boldogan a célhoz elérkezem.


