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Jézus elvárásai

imádkozott, hogy ha lehetséges, távozzék el tőle ez az
Jézus egyszer fölszólított valakit: „Kövess engem!”
óra... (Mk 14,32-35). Részvétet, lelki támogatást várt Úgy látszik, az illető kész volt erre, mert csak azt kérte:
volna övéitől a nehéz percekben, de nem kapta meg. „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemesEzért amikor visszatérve hozzájuk, alva találta őket, sem apámat!” Erre Jézus így fogalmazta meg személyre
számon is kérte Pétert: „Simon, te alszol!? Nem volt szabott elvárását: „Hagyd a halottakra, hogy eltemessék
erőd egy órát résen lenni?” (Mk 14,37)
halottaikat! Te pedig menj el, és hirdesd mindenütt Isten
Elgondolkodtató, hogy Jézusnak a helyes magatar- országát” (Lk 9,59-60)! – Jézus nem volt fanatikus. Az
tásra irányuló fenti elvárásai
éppen elhunyt apa eltemetékivétel nélkül mind a tanítvásének megtiltása ellentmonnyaira irányulnak...
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minimumát, vagyis az egyszeazt mondták,
mit tegyek, hogy örök életet
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lóban nem fogadhatta el, mert
azonban, talán azért, hogy ne
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azt firtatja, kit tekinthet embertársának, mire Jézus el- legyen Isten országának: egyszerre megfelelni a rokomondja neki az irgalmas szamaritánusról szóló példabe- nok tiltásának és Isten országa követelményeinek épposzédet, aztán így buzdítja: „Menj, és te magad is tégy lyan képtelenség (ld. Mt 10,34-36; Lk 14,26), mint háthasonlóan!” (Lk 10,25-37) – Nem mondta, de talán rafelé nézve egyenes sorokat szántani – vagy két úrnak
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már mindent tudsz, akkor már csak arra van szükséged,
hogy okoskodás helyett a tettek mezejére lépj!”
Gromon András

