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Jézus megjövendöli szenvedését. A jövendölés a mára is igaz; a kor változott, mi emberek kevésbé. Ugyan-

úgy elveszejtenék Jézust, elítélnék! Az emberek befolyásolhatók, egymás ellen fordíthatók. Az igaz ügyről, a 

jézusi útról a világi értékek reklámozása, hajhászása, az ego-vezérelt élet eltérít. 

Nekem ezzel szemben kell talpon maradnom minden nap, ha Jézus hívását meg akarom hallani. Számomra 

a kereszt a látható és a láthatatlan világ közti átmenetet jelképezi, amit keresztez a mi emberi természetünk. 

Kapocs a külsőm és a bensőm között. 

Külsőm az életem a világban, a bensőm ahogyan élem. Jézus arra hív, hogy kövessem=hasonlóvá váljak 

Hozzá. Ő igent mondott az Atyának, felvette keresztjét, elfogadta az Utat. Jézus a szeretetet élte elénk 

tanításában, minden cselekedetében.  

Minden nap fel kell vennem keresztemet, ami akadályoz a jézusi úton. Gondolataim nem az ego-vezérelt, 

hanem szívből jövő tiszta gondolatok legyenek, hogy tetteimet, cselekedeteimet szívből tegyem. Tudjak 

hallgatni, és akkor szólni, ha építenek. Tudjak az adottságaimat figyelembe véve úgy, hogy mást ne bántsak 

vele. 

Ahogy követem Jézust, úgy ismerem föl  keresztjeimet, ismerem meg önmagam. Közelről kicsi a rálátásom 

magamra, elfogult vagyok. Külső szemlélőként távolabbról kell néznem tetteimet, hogy tisztán lássak. 

Szeressem a keresztemet, akkor könnyebb vinni, csak olyat kaptam, amit elbírok! A kereszt egy feladat, amit 

meg kell oldanom, lehet hogyan ugyanazt, lehet hogy mást, a nap végére is Embernek maradni. Legyőzni 

önmagam, félmegoldás nincs, mert akkor nem követem Jézust. Isten hívott, amihez lelkem teremtette. Jézus 

erre emlékeztet, és mindarra, ami emberi természetemből fakad, amikor felszólít:  „Aki utánam akar jönni, 

tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessem engem!” 

Napnyugtával számadást tartok, mennyire voltam hű Jézushoz, a nagy Énemhez. Az egyik nap nehezebb, a 

másik könnyebb. Kérdés, mennyire tudok ráhangolódni Jézusra. Van, hogy elszégyellem magam, amikor 

mások életét látom, és az ő keresztjeiket. Én csak a saját keresztemet tudom vinni, vagy kell vinnem  a 

másikét is? Az hiszem ezt is megtehetem, Jézus is ezt tette! 
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