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Draga braćo i sestre,
Isus mnoštvu koje ga je slijedilo postavlja uvjete: tko želi biti njegov učenik treba mrziti oca i majku,
ženu i djecu, braću i sestre, nakon čega također treba uzeti svoj križ i ići za njim. Isus je vjerojatno osjetio
da mnoštvo koje ga je slijedilo ima svoje ljudske računice, što nije pomirljivo s njegovim stavom i
poimanjem života i vjere. Dolazili su s mnoštvom svojih težnji i potraživanja, pa Božja riječ nije u njima
mogla biti djelotvorna na način na koji je on želio. Tako je dobar dio ljudi koji je slušao Gospodina imao
neke svoje računice dok ga je slijedio, a on je htio da oni za Bogom idu isključivo iz želje za Bogom, a ne
poradi računica koje su stvarali pred njim. Velika je devijacija ako ljudi takav stav primjene i na odnos
s Bogom, ako prema njemu nastupaju na proračunat način. Ne znaju se potpuno Bogu predati, ne znaju
ga tražiti radi njega samoga, nego ga traže radi sebe i svojih potreba, te idu za njim samo ako imaju neke
materijalne koristi. Mnogo je onih koji ga slijede tražeći od njega da im očuva ili uveća postojeća
zemaljska dobra, a da im u biti nije ozbiljno stalo ni do Boga ni do toga da sami žive božanskim životom.
Tako ljudi bit svoga života rascjepkaju na dijelove, od kojih jedan dio se ostavlja za Boga, drugi dio za
ljude, treći za obveze i stvari, itd. Ne shvaćaju koliko je to pogrešno, pogotovo prema Bogu, koji,
komunicirajući s nama osobno, očekuje da i naš stav prema njemu bude osoban, to jest sveobuhvatan.
Bog prije svega očekuje od nas potpuno predanje, što će se kasnije pokazati kao najveći dar kojim
možemo obdariti i svoje bližnje, jer ćemo od Boga naučiti bezrezervnu ljubav i predanje i za njih. Isus
želi da sjednemo i da razmislimo, pa da potom napravimo dobar izračun, to jest računicu bez
proračunatosti, jer proračunatost se događa kao plod zlih nagnuća i navezanosti na ovaj svijet u
dubinama bića. Ako i možemo zavarati ljude, pa pod krinkom duhovnosti imati zemaljsku računicu,
Boga sigurno ne možemo zavarati niti od njega možemo skriti ni najdublje misli. Znati duhovno
računati znači opredijeliti se slijediti Isusa, bez obzira čega se trebali odreći i što u to uložiti, kako nam
sugerira njegova sveta riječ: Tako dakle nijedan od vas koji se ne odreče svega što posjeduje, ne može biti moj
učenik. Odvažimo se riskirati i sve Bogu predati imajući samo jednu računicu: život vječni.

