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„Aki követni akar, tagadja 
meg magát, vegye fel 
keresztjét minden nap, és 
úgy kövessen.”   

(Lk 9, 23)  

Igaz, a világban élsz – ez világos.  
De nem vagy a világé! És itt az 
óriási különbség. 

Azok közé tartozol, akik nem a világ 
által kínált javakból élnek, hanem 
abból, amit Isten bennük szóló 
hangja mond.  

A keresztény élete nem a kényelmes 
és nyugalmas élet; Krisztus ezt kérte 
és kéri ma is tıled, ha követni akarod 
İt: „Aki követni akar, tagadja meg 
magát…” 

A világ magával sodorna, mint egy 
folyó, de neked árral szemben kell 
haladnod.  

A világ a keresztény számára olyan, 
mint egy sőrő bozót, ahol minden 
lépésnél vigyáznia kell, hová teszi a 
lábát. Vajon merre menjünk tovább? 
Krisztus nyomdokait kell követnünk, 
azt az utat, amelyet földi életében 
kijelölt szavaival. 

Basilea „ by night ”  
Az egész osztállyal 
Basileába mentünk 

Az İ követése miatt talán 
megvetés, értetlenség, gúny, 
rágalom lesz a részed. Talán 
egyedül maradsz, nem kapsz 
megbecsülést a világtól. 

A keresztény szereti a keresztet, a 
fájdalmat, mert tudja, hogy 
értékes.  Isten nem ok nélkül 
választotta a fájdalmat az 
emberiség üdvözítésére. 

İ azonban miután hordozta 
keresztjét és megfeszítették, 
feltámadt! 

A te sorsod is a feltámadás , ha 
nem becsülöd le, hanem 
szeretettel elfogadod a fájdalmat, 
amely következetes keresztény 
magatartásodból és az élet 
nehézségeibıl fakad. Akkor majd 

Ne hidd, hogy  mert a világban élsz, 
úgy lubickolhatsz benne, mint hal a 
vízben. 
Ne hidd, hogy  mert a világ a rádión 
és televízión keresztül behatol 
otthonodba, válogatás nélkül 
meghallgathatsz minden mősort, és 
minden tv-adást végignézhetsz. 
Ne hidd, hogy  mert a világban jársz-
kelsz, büntetlenül megnézhetsz 
minden utcai plakátot, vagy 
megvehetsz bármilyen kiadványt az 
újságárusnál és a könyvesboltban. 

meglátod, hogy a kereszt 
már itt a földön is olyan út, 
amely soha nem tapasztalt 
örömhöz vezet ; lelked élete 
kibontakozik: Isten országa 
megerısödik benned. 

egy hétre tanulmányi okokból. A kísé-
rı tanár nagyon szabadon hagyott 
minket.  
Az elsı este  elmentünk egy szórako-
zóhelyre. Társaim elkezdtek cigaret-
tázni és alkoholt inni. Nem tetszett ez 
a viselkedés, fıleg a mértéktelen 
fogyasztás. Eldöntöttem, hogy el-
megyek  onnan, és nem veszek részt 
az esti programjaikban. Kigúnyoltak, 
de tudtam, hogy ezzel nem vagyok 
egyedül: a „Gyerekek az egységért” 
csoportunkkal máskor is igyekeztünk 
az „árral szemben” menni. 
Ahogy kimentem a szórakozóhelyrıl, 
egy barátom is eljött velem. Elmen-
tünk együtt egy szép éjszakai város-
nézı sétára. Második este vitát 
indítottunk a társainkkal, annak elle-
nére, hogy hiábavalónak bizonyult.  
A harmadik este is alternatív progra-
mot csináltunk magunknak, amit a 
társaink tiszteletben tartottak, noha 
nem értettek egyet vele. 
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