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31 És megérkezének az ő testvérei és az ő anyja, és kívül megállva, beküldének hozzá, hivatván őt. 32 Körülötte pedig sokaság ül vala; és mondának néki: Ímé a te anyád és a te testvéreid ott künn keresnek téged. 33 Ő pedig felele nékik, mondván: Ki az én anyám vagy kik az én testvéreim? 34 Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim. 35 Mert a ki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám. (Mk 3,31-35)
Általános jelenség, hogy az emberek indokolatlanul túlzott aggodalmat éreznek barátaik testi jóléte iránt, miközben kevés gondot fordítanak az egész emberiség lelki és örök jólétére.  Ezért, ha azt látják, hogy ha egy igehirdető abban a veszélyben van, hogy egészségét tönkre teszi lelki erőfeszítéseivel, készek nyomban azt mondani nekik, „Kíméld magad!”, de ha ezrek vesznek el körülöttük ismerethiány miatt, nem annyira buzgók serkenteni őt tevékenységének és szorgalmának a fokozására. Urunk rokonai ilyen elfogult törődés hatása alatt voltak, amikor „eljöttek, hogy megfogják őt, mert azt mondták, ‘Magán kívül van’”; vagy lehetne így is fordítani: „Túlzásba esett” (20-21.v.). Úgy látszik, ilyen feltevéssel keresték őt ez alkalommal is: attól féltek, hogy összeesik a folytonos fáradság súlya alatt. De Ő úgy érezte, hogy úgy az egészséget, mint az életet, jól teszi, ha feláldozza egy ilyen ügyben: ezért figyelmen kívül hagyta üzenetüket, és más célra fordítván azt, alkalmat vett belőle annak kifejezésére, mily nagyra értékeli engedelmes hallgatóit. 
Urunk eme kijelentéséből világosan látjuk, milyen
I. Azok jellemrajza, akiket Jézus szeret
1. Hisznek Jézus Krisztusban –
[Ez kiemelkedően Isten akarata (1Jn 3,23; Jn 6,29): s amíg ezt nem teszi meg valaki, semmit sem tesz igazán jó céllal. Hisz e nélkül az emberek Isten haragja alatt maradnak, és örökre ott is kell maradniuk (Jn 3,18.36) – –– Ezt teszik tehát legelőször – – – És alázattal teszik ezt, teljesen lemondva minden más reménységalapról – – – és hálásan imádják Istent, teljes szívükből, egy ilyen menedékért. – – – ]
2. Teljes megszentelődésre törekednek –
[Ez úgyszintén Isten akarata (1Thess 4,3); e nélkül mit sem ér a Krisztushoz való tartozás leghangosabb emlegetése (Mt 7,21) – – – És ezt ők szintén komolyan veszik. Fenntartás nélkül, őszintén ráadják magukat, s egy parancsát sem tartják nehéznek (1Jn 5,3) – – – és folyamatos, kitartó módon járják az engedelmesség útját, sohasem gondolva, hogy már célt értek, míg valami is maradt elérnivaló (Fil 3,12-14)] – – –	
Továbbmenve figyelmünk tárgya
II. Az Úr irántuk tanúsított megbecsülése –
Urunk a legközelebbi rokonainál is többre értékeli azokat, akik az előbbi jellemnek megfelelnek. És a legédesebb címekkel tiszteli meg: testvéreinek, nővéreinek, és anyjának nevezve őket. Mármost ebből azt kell megértenünk, hogy,
1. A leggyöngébb szeretettel (indulattal) van irántuk—
[Természet szerint azt várjuk, hogy a szeretet legforróbb legyen az ilyen szoros rokoni kapcsolatban állók között. De a földi rokonok közt található szeretet csak halvány képe annak, amit úgy Krisztus, mint az Ő Atyja érez minden engedelmes követői iránt (Jn 14,21) – – – ]
2. A legmeghittebb hozzáférést biztosítja számukra –
[Anyja és testvérei ez egész idő alatt kívül voltak, miközben Jézus és figyelmes hallgatói belül, a házban. És bár saját anyja hívatta, nem akart kimenni hozzá, mert ezzel megfosztotta volna hallgatóit az oktatástól, amit oly nagyon óhajtottak. És ki tudná megmondani, milyen kegyes kapcsolatra méltatja Jézus azokat, akik lélekben és igazságban szolgálják Őt? Sosem fogják orcáját hiába keresni; mihelyt szólítják Őt, máris felel, „Itt vagyok!” (V.ö, Jn 14,23 és És 65:24) – – –]
3. Mindent a javukra rendel —
[Minden értelmes ember saját családja javát keresi, hiszen családfőként felelősséget érez érettük. És Jézus, akit Isten épp azért tett „mindenek fejévé, hogy mindent egyháza hasznára intézzen” (Ef 1,22), ne keresné mindenben engedelmes népe érdekeit? Nem fogja-e kielégíteni minden szükségleteiket, enyhíteni minden szomorúságaikat, és teljhatalmával mindent az ő javukra kormányozni (Rm 8,28)? -- -- --]
4. El fogja ismerni őket magáéinak, az utolsó napon –
[Képzeljétek el Őt, amint ama napon, az egész világ köréje gyűl: amint sokan, akik egykor testi kapcsolatban álltak vele, vagy egykor követőinek vallották magukat, előállnak ezzel az igénnyel: „Mi közelebbi viszonyt igényelünk magunknak; hisz mi egykor ettünk és ittunk a te jelenlétedben; ördögöket űztünk, és sok más csodát is tettünk a nevedben; mi testvéreid, nőtestvéreid vagyunk, mi vagyunk a legközelebbi, legkedvesebb rokonaid.” Úgy vélem, Ő akkor ismét megújítja ugyanezt a jóságos kijelentését, amit igénk tartalmaz: „Ki az én anyám, és az én testvéreim?” És aztán „kinyújtja kezét engedelmes követőire, és ezt mondja majd: Ímé, az én anyám és az én testvéreim: mert aki az Isten akaratát cselekszi az az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám.”]
Következtetések. megállapíthatjuk:
1. Milyen ésszerűek a feltételek, amelyek alapján Krisztus tanítványainak akar fogadni minket! 
[Azt kéri, hogy mindazok, akik tanítványai kívánnak lenni, látszólag mondjanak le minden közeli barátságról és rokoni kapcsolatról (Lk 14,26). Azt mondom: látszólag; mert semmi sincs távolabb az ő szándékától, mint szüleink elleni tiszteletlenségre bátorítani, akár ezzel a kijelentésével, vagy igénk állításával. Ellenkezőleg, azt parancsolja, hogy tiszteljük szüleinket; s az apostol által tudtunkra adja, hogy „ez az első parancsolat ígérettel” (Ef 6,2). De amikor földi szüleink iránti szeretetünk vetélytársként jelentkezik Krisztus iránti engedelmességünkkel szemben, akkor Lévihez kell, hogy hasonlítsunk: akinek dicséretére ez lett megírva: „Aki ezt mondta az ő atyjáról és anyjáról: Nem láttam őt; és az ő atyjafiait nem ismerte, fiaival sem gondolt” (5Móz 33,9; 2Móz 32,26-28). És ez keménynek vagy ésszerűtlennek tűnik? Nézzétek, mit tett Jézus értünk: Ő anyját és testvéreit nem ismerte, az ő hívő és engedelmes népéhez viszonyítva: és mi ne helyeznénk Őt földi rokonaink elé? Ha Ő így szeretett minket, kik bűntől teljesen szennyesek voltunk, s csak rosszat érdemeltünk az Ő kezéből, mennyivel inkább kell, hogy mi így szeressük Őt, aki mindenestől szeretetreméltó, és végtelen szeretetet érdemel tőlünk, amelynek kinyilvánítására részünkről egy örökkévalóság sem lesz elég!]
2. Milyen bátorítást nyerünk e feltételek elfogadására!
[A Krisztus szabta feltételek elfogadásával és a hozzá való ragaszkodásunkkal, földi barátaink akarata ellenére, meglehet, hogy ezek haragját vonjuk magunkra, és keményen fogjuk érezni nemtetszésüket, s ennek következményeit: elutasíthatnak, bántalmazhatnak, kitagadhatnak. De „ha atyánk és anyánk elhagynának is, az Úr magához vesz minket” (Zsolt 27,10). Kifejezetten ígéri, hogy egy atya, anya, testvér, nőtestvér, ház vagy vagyon elvesztéséért az ő nevéért, már ebben az életben százsorosan kapunk atyákat, anyákat, testvéreket, nőtestvéreket, házakat és birtokokat (Mk 10,29-30). Ha valaki azt kérdi: Hogyan valósul ez meg? Azt válaszoljuk, hogy bőségesen igaznak bizonyult ez az Úr népe részéről tapasztalt gondoskodásban. De ettől függetlenül, azt mondjuk, hogy az Úr Jézus önmagát adja nekünk, és több lesz számunkra ezernyi rokonnál, és tízezernyi világnál is. Hadd mondja meg bárki, vajon a Krisztus szeretete, Krisztus kegyelme és a Krisztus dicsősége nem kárpótol-e százszorosan minden teremtmény-szeretetet, s minden időleges előnyöket, amit érte elvesztünk? Legyen hát mienk a Józsué eltökéltsége: bármilyen irányt kövessenek is mások, és bármilyen akadályok legyenek is utunkban, „mi, Isten segítségével, az Úrnak szolgálunk.”]
3. Mennyire méltatlanok Krisztushoz azok, akik e feltételektől undorodnak!
[Senki sem annyira gyűlöletes az istentelen világ szemében, mint az igazi, hűséges, határozott keresztyén. Az emberek többsége, ahelyett, hogy egyre jobban szeretné őt a kegyességében való előhaladásáért, egyre inkább megveti. S hitbeli teljesítményeit nem csak gyalázatuk tárgyává, hanem fokmérőjévé is teszik. Szégyellni fognak közeli barátnak, rokonnak, ismerősnek elismerni egy kegyes embert. Inkább vállalnak nyilvános közösséget egy hitetlennel, züllött alakkal, mintsem olyannal, akit Krisztus iránti szeretet hevít. De mennyire elütnek ebben Krisztustól! Hisz éppen az, ami kedvessé tenné őket előtte, az ő szemükben utálatos! Jó lenne, ha az ilyen emberek meggondolnák, mint vélekedik Krisztus róluk? Mert ha a kegyes lelkek ilyen értékesek előtte, kegyességükből fakadóan, bizonyára a kegyesség gyűlölői és megvetői épp ez oknál fogva a leggyűlöletesebbek az Ő szemében. Ennek megfelelően tudtunkra adta, mennyire meg fogja bosszulni majd az övéinek a megvetését; s hogy „jobb egy embernek, ha malomkövet kötnek nyakára, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson az Ő kicsinyei közül.” (Mt 18,6)]




