Extrém Keresztút (EK) Elmélkedések 2017

Az áttörés útja
Az áttörés útja – ez a vezérgondolat nem jelent meg véletlenül. Pusztán annak
a felfedezése, hogyan hat az EK. Egyre több ember osztja meg másokkal
tapasztalatát az életükben lezajló alapvető változásról, amelyet éppen ez az
éjszakai vándorlás indított el. Nem csodálkozom ezen. Az elgondolás szerint az
EK-nak fájnia kell. Nem kell fájadalomcsillapítani, sem próbálnkozni megőrizni
valamit a komfortzónából. Piknikezés, csevegések útközben, kényelemkeresés
– mind azt eredményezik, hogy az egész erőfeszítés hiábavalónak bizonyul.
Viszont az összpontosítás, az elszántság, az akadályok meghaladása elvezet a
lényeghez. Amikor minden fáj, valami azt kiabálja bennünk, hogy "ágyban
akarok aludni!" és "minek mentem ebbe bele!" – azt válaszolhatjuk: "nem
kényelmet akarok, hanem igazi életet". Amíg imádkozunk és jól érezzük
magunkat, addig nem imádkozunk igazán. Egyszerűen jól érezzük magunkat.
Csak amikor meghaladjuk önmagunkat, akkor kezdhetünk valódi beszélgetést
Istennel. Nem önmagunkra összpontosítunk, hanem az Istennel való
talákozásra. Ebben a beszélgetésben Isten azt mondja nekünk: "te tudod, ki
vagy, de nem tudod, kivé lehetsz. Nyílj ki új életre. Hagyd azt, ami volt. Nézd
meg, mi lehet."
Érdekes, hogy minél jobban figyelünk az EK elvi szigoruságára, annál többen
akarnak velünk indulni az éjjeli vándorlásra. Néha valakik megpróbáltak valamit
"könnyíteni az elveken. Nem hagytuk. Hiszen nem érdemes menni az után, ami
könnyű, hanem az után, aminek értelme van.
Ideje indulni. Nem arról van szó, hogy járjunk egyet vagy valamit bizonyítsunk
önmagunknak. Arról van szó, hogy változzunk meg. Erről ír Rafael a XI.
állomásnál: "a megtérés akkor indul, ha te megnyílsz, és Jézus elkezdhet
működni benned. Az áttörés teljes elköteleződést igényel – részedről és Isten
részéről." Még valami az elmélkedésekről – nem az okos könyvekből származó

ídézetek, hanem olyan emberek tanuságtételei, akik az elvont igazságokat saját
lelki tapasztalattá alakították át. Azt lehetne mondani, hogy ezeket az
elmélkedéseket nem jól megírták, hanem jól megélték. A bennünk foglaltak egy
elvnek kell megfeleljenek – gyümölcseiről ismeritek meg őket. Megmutatják,
hogyan kell megváltozni. Hogyan kell életünkben áttörést hozni, amely nemcsak
hallgatást, hanem elköteleződést is követel. Az EK összeköti a kettőt. És ezért
eredeményes.
Sikereket!
Jacek Tavasz Stryczek atya

1. állomás – Jézust igazságtalanul megvádolják és halálra
ítélik
Légy figyelmes. Ne ítélj halálra másokat
Ennél az állomásnál eszembe jut egy nem régi helyzet a villamoson. Meleg
délután volt, munkából mentem haza. Az egyik megálloban imbolygó léptekkel
felszállt egy férfi. Nem akartam rá figyelni, de pont velem szemben ült le.
Ránéztam hát, és megláttam a homlokán egy komoly, vérző sebet. Időközönkét
megtörülte a vért, így a keze is véres volt. Valaki javasolta, hogy szálljon le a
következőnél, ahonnan közel van egy orvosi rendelő, ott biztosan ellátják. De ő
nem akart senkinek gondot okozni, és látszott, hogy nem fog leszállni. Erre
felajánlottam, hogy leszállok vele együtt, és elkísérem a rendelőbe. Egy hölgy
és egy úr meg is köszönték ezt nekem, de amikor jeleztem, hogy jó lenne, ha
más is jönne velünk, mert esetleg nem bírom egyedül, már senki nem szólt egy
szót sem. A férfit Márknak hívták. Amikor eljutottunk a rendelőbe, elkezdtem
keresni valakit, aki bekötőzi a sebét. Nehezen lehetett valakit találni, mert
mindenkire sorban vártak a páciensek, de amikor egy idő után erélyesebben

intézkedtem, hogy sürgős esetről van szó, előkerült orvos is, ápolónő is, és a
sebét bekötözték. Aztán még várni kellett a mentőre, mert nem lehetett tudni,
valójában milyen mély a seb, és hogy Márk nem ájul-e el addig. Húsz percen
keresztül kérdezgettem őt az életéről. Kiderült, hogy bérházak takarításából él,
de ez a munka gyengén fizet, így hát kénytelen meghúzódni egy kerti bódéban
a város szélén, mert a falu, ahol lakik, messzébb van, és drága a bejárás.
A megérkező mentők reákciója is ugyanolyan volt, mint eddig mindenkié: miért
kell foglalkoznunk egy ilyen emberrel? Nincs nekünk erre időnk. Nem
szeretném, ha bárki egyszer is úgy nézzen rám, mint ahogyan Márkra néztek –
lenézéssel, felsőbbrendűséggel, még csak meg sem akarták hallgatni. Hogyan
tud egy ilyen ember felállni és továbbmenni, ha mások eleve beskatulyázzák?
Elítélték őt megvetésre, szégyenre, zavartságra – ezzel megmutatták, hogy nem
adnának neki sanszot egy új életre. Mintha már mindent tudtak volna róla.
Uram, taníts meg engem elvetni a másokra vonatkozó előítéleteimet. Adj
bátorságot, hogy soha senkit "ne ítéljek halálra". Adj bátorságot, hogy higgyem
a legelhagyatottakban . Hogy emberséges legyek az emberekhez.
Iwona, laboráns-diagnoszta

2. állomás – Jezus vállára veszi a keresztet
Ne félj ugrani az ismeretlenbe. Ahhoz, hogy életet nyerjünk, őrültnek kell
lennünk.
Nagyon jól emlékszem arra a napra. Montenegróban vakációztunk: motorok,
szerpentinok, sátrak. Egy kis faluban áltunk meg egy folyó mellett. Volt ott egy
híd, rajta pedig egy kiálló polc, amelyről le lehetett ugrani a vízbe. Gyerekkorom

óta féltem ettől. És ugyanakkor nagyon is vágytam rá. Olyan kíváncsi voltam arra
az érzésre, milyen az, amikor zuhanok lefelé, és hirtelen elmerülök a türkizszínű
vízbe. Összeszedtem a bátorságot, kiálltam a polcra, és egy másodperccel
később már zuhantam is. Talán az ugrás nem volt okos, talán nem kellett volna
félni. De ez a pillanat sokszor visszatér hozzám akkor, amikor olyan döntés előtt
állok, amely teljes mértékben túl van a képességeimen. Ilyenkor ugyanezt
érzem: állok a polcon a szakadék fölött. Ugorjak? Túlélem-e az őrült zuhanást?
Mi lesz aztán?
Tulajdonképpen mulatságos, ahogy ez az egyszerű tapasztalat egyik
legfontosabb lelkigyakorlatommá vált. Segít előre lépni. És nem úgy van az,
hogy ott lent mindig puha víz vár, és csak úgy tűnik, mintha szakadékba esnék.
Ott lent néha a halál van. Voltak döntések, amelyek után meghaltam, apró
darabokra törtem szét. Talán nem volt érdemes leugrani? De ha nem teszem,
lehet, hogy gyáván ott rostokolok a félelem, erőtlenség mocsárában, és nem
adok magamnak sanszot új életre.
Amikor Jézusra gondolok, ahogyan vállára veszi a keresztet, akkor azt
gondolom, hogy – éppen leugrott. A szakadékba. Lelépett a polcról, és nincs
visszaút.
Néha hogy életet nyerjünk, le kell ugranunk a szakadékba. Vagy, ahogy a
barátaim mondjak: fejest az üres medencébe. Őrültnek kell lennünk, hogy
életet nyerjünk – kiállni a polcra, döntést hozni annak tudatában, hogy lent
esetleg a halál vár. Persze, vissza is lehet fordulni a haláltól való félelmében,
felismerve, hogy belül már úgyis régen halott az ember.
Uram, adj nekem bátorságot ugrani az új életért, még akkor is, ha ez ugrás a
szakadékba.
Xénia, orvos

3. állomás – Jézus először esik le a kereszttel
Aki soha nem hibázott, az soha nem is próbált ki semmi újat.
T"Mond meg nekem, mikor estél el utóljára, és megmondom, hogy jól élsz-e".
Mindenki, aki ismeri a programozókat, tudja, hogy kéthetes ciklusokban
dolgoznak, és minden ciklus végén összeülnek megtartani az ú.n.
"retroszpektívát" vagyis visszatekintést. A találkozó alatt az egész csapat három
kérdésre keres választ: "Mit folytassunk?", "Mit hagyjunk abba?", "Mibe
kezdjünk bele?". Ennek köszönhetően minden két hét egy kísérlet, amely
evaluációval végződik. Ha valami jó eredményt hozott, folytatják. Ha hiba volt –
abbahagyják. Ezen az úton a csapat folyamatosan növeli az eredményességét.
Az ötletek különbözőek lehetnek: "Ne írjunk e-maileket a klienseknek, hanem
hívjük őket telefonon, akkor nem kell várni a válaszra." "Kezdjünk minden napot
közös reggelivel, ez javítja majd a kommunikációt köztünk." "Állapodjunk meg,
hogy mindennap lesz két olyan óra, amikor senki senkivel nem beszél, és akkor
mindenki jobban tud összpontosulni a saját feladatain." Melyik ötlet jó? Erre
senki nem tudja a választ. Emlékszem, hogy egy idő után az én csapatomban
olyan kultúra alakult ki, hogy a hosszú viták helyett az új ötletek kapcsán
mindjárt elhangzott: "Próbáljuk ki!" Kísérletezzünk, engedjük meg magunknak
a hibát, és vonjuk le a következtetéseket. "Aki soha nem hibázott, az soha nem
is próbált ki semmi újat." Ez kedvenc ídézetem Albert Einsteintól. És a másik
kedvencem, amely alapvetően megváltoztatta a hozzáállásomat mindenhez az
életben: "Nincsenek kísérletek, csak mi vagyunk."
A bukás a kísérlet elválaszthatatlan része. Ezért a legjobb, amit tehetünk, ha
megtervezünk valamit, ami nem feltétlenül sikerül. Meg vagy győződve arról,
hogy végig tudsz menni az EK-n? Sőt, talán túl rövid az út a számodra? Talán 80
kilométeresnek kellene lennie? Tűzz ki olyat! Nincs semmi korlat. Csak akkor
történik meg a kísérlet, ha nem tudod, hogy elég lesz-e az erőd. És csak ott lesz
áttörés, új élet, önmagunk meghaladása. Ott az Isten.

Jézusom, engedj kísérletezni, meghaladni önmagamat,
felkelhessek.

elesni, hogy

Rafael, informatikus

4. állomás – Jézus találkozik Szűzanyával
Úgy képzelem el a szeretetet – amikor az egyik ember szembenéz a kihívással,
a másik azt mondja neki: "Hiszek benned. Azt szeretném, hogy sikerüljön
neked."
Néhány évvel ezelőtt először indultam el egyedül az Extrém Keresztútra. Ez
olyannyira mélyen érintő tapasztalat volt a számomra, hogy eldöntöttem: a
legközelebbi év folyamán ezt még hétszer meg fogom ismételni. Elmondtam ezt
a feleségemnek. Szemében félelem villant fel, de azt mondta: "Menj!".
És el is mentem. Hétszer mentem el éjjel 40 kilométert egyedül, annak ellenére,
hogy nem vagyok egy sportolótípus. Az ötödik után a feleségem azt mondta
nekem: "Én örülök, hogy te jársz ezekre az éjjeli utakra. Mert te megváltozol
rajtuk, jobb vagy, kitartóbb, jobban lehet rád számítani."
Így képzelem el a szeretetet – hogy az egyik ember szembenéz a kihívással, a
másik azt mondja neki: "Hiszek benned. Azt szeretném, hogy sikerüljön neked."
Most a feleségem is szembenéz a saját kihívásaival, úgy a sportban, mint a
szakmájában.
Ennek a magatartásnak teljes ellentéte a leggyakoribb, ösztönös viselkedés,
amilyennel sok anya a fiához fordul: "Kisfiam, aggódom érted, inkább maradj
mellettem, nehogy valami bajod essen." Ez szárnyakat lenyeső, fékező
magatartás. És szomorú, hogy sok úgy felnevelt ember nem tud és nem is akar
felemelkedni a saját képességeinek legmagasabb szintjére. Noha a szíve mélyén
biztosan álmodik róla.

Mária szembenhelyezkedik anyai gondoskodó ösztönével. És Neki is
köszönhető, hogy Jézus megváltotta a világot.
Uram, Jézus, segíts, hogy inkább bízzam a hozzátartozóimban, és ne
korlátozzam a szabadságukat, ellenkezőleg, inkább erősítsem őket a
kihívásokkal szemben, mintsem blokkoljam őket saját félelemmeimmel. Segíts
felfedezni a saját kihívásaimat és megtalálni az utat, hogy megbirkózzam velük.
Lukács, informatikus

5. állomás –Cirenei Simon segít vinni a keresztet

olyan világra, amelet eddig észre sem vettem. Megtanított mások – akiket
ismertem, és akiket nem – iránti figyelmességre, szükségleteik meglátására.
Hogy észrevegyem kimondatlan kéréseket és válaszoljak rájuk.
Az önténtesség, mások ügyei iránti elköteleződés, az ő világuk megismerése
nemcsak a szemünket nyitja meg, hanem a szívünket is megérinti. Ez látszólag
nyilvánvaló – mégis döntő változás. Hiszen a mi világunkban mindenki csak a
saját ügyeivel van elfoglalva. Az emberek magányosan, az önzésükbe zárva
élnek. Mások iránti figyelmesség nagyon ritka magatartás – de egyike azoknak,
amelyek barátsággal fizetnek.
Uram, Jézus, mások iránti figyelmesség ajándékat kérem, hogy az ügyeik
miondig találjanak helyet a saját világomban.

Nyísd ki a szemed és lásd azt a világot, amelyet eddig nem láttál.
Orsolya, orvos
Cirenei Simon – mit tudunk róla? A keresztény legenda keményen dolgozó,
szegény földművesként ábrazolja, aki visszajövet a mezőről véletlenül
találkozott Jézussal, aki a Golgotára vitte a keresztjét. És ki volt Jézus Krisztus?
Karizmatikus vallási vezető, aki körül tömegek gyűltek össze. Ebben a
jelenetben két teljesen más világ találkozik.
Ha átlépjük a saját szűk világunk határait, kidugjuk az orrunkat házon kívülre,
ha belépünk más ember életébe, akihez nincs sok közünk, ez áttörést hozhat
az életünkbe.
Néhány éven át, míg az egyetemre jártam, önkéntes voltam József bácsinál.
Komoly tűdőbajban szenvedett, oxigénpalackkal élt. Egyszer hetente léptem át
otthona küszöbét, és az ajtó mögött hagytam minden elképzelésemet
önmagamról. Mosogattam, massziroztam a hátát, krémeztem kiszáradt bőrét,
beszélgettünk az életről. Mindezt azért csináltam, mert erre volt szüksége.
Ugyanúgy, ahogyan Simon segített Jézsnak, akinek arra volt szüksége.
Bizonyossággal elmondhatom, hogy József bácsi megnyitotta a szememet egy

6. állomás – Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Sokkal fontosabb a hűségünk a saját eszméinkhez, mint bárkinek a
véleménye.
"Mit gondolnak majd rólam?" Azt hiszem, hogy Veronika, aki hozzálépett
Jézushoz a kendőjével, megbirkózott ezzel a kérdéssel. A belső blokáddal, amely
sokszor visszatart attól, hogy megtegyünk valami értékeset, jót vagy egyszerűen
azt, amit tenni akarunk.
Elhangzott-e már a fejedben ez a kérdés: "Mit gondolnak majd rólam?".
Például, amikor mások elé léptél, hogy valami fontosat mondj nekik? Vagy
amikor felszólaltál kényes kérdésben? Vagy egy kis őrültség pillanatában,
amikor meg akartad valósítani régi vágyadat? Vagy amikor népszerűtlen ügyben
foglaltál állást? "Mit gondolnak majd rólam?" És sokszor feladtál. Fontosabb

volt mások véleménye, mint a saját akaratod. Egy kis kompromisszum: "Nem
teszem kockára eddigi jó híremet. Jól van úgy is, nem teszem meg, amit
terveztem."
Én is többször leblokkoltam mások kedvezőtlen véleményétől, szúrós
tekinteteitől, a kinevetéstől való félelem. Mielőtt bármit mondtam vagy tettem,
elemeztem, hogyan fogadnák ezt mások, mit veszíthetek. És ritka volt az a
fontos ügy, amelyért kockázatot vállaltam.
A változás egy Szent Ferenc írásai alapján megtartott lelkigyakorlaton indult el
bennem. Az egyik rész arról szólt, hogy Szent Ferenc, mint egy őrült, nem érzett
magában semmilyen ellenállást, hogy imával és énekkel dicsérje Istent. De nem
a templomban, ahol mindenki azt teszi, hanem mindenhol, ott is, ahol nem
illett volna vagy nem volt szokás. Eldöntöttem, hogy a futóedzés alatt
szülőfalumban én is felhasználom az ő imamódszerét, és azt kiabáltam teljes
tűdőmből "Én Uram, én Istenem!" Féltem, hogy bolondnak könyvelnek majd el,
de bármily fura, semmi ilyesmi nem történt. Nem ezen keresztül néztek engem,
mert ismertek, tudták, mit csinálok, hogyan szolgálok, milyen kapcsolatokat
építek.
Ez az élmény elvezetett engem ahhoz a felismeréshez, hogy a saját eszméim
után menni sokkal fontosabb mint bárki véleménye. Nem olyan nagyok a
veszteségek. Sőt, sokszor ezek miatt voltam érdekesebb, izgalmasabb mások
számára
Veronika is kockáztatott. Nem tartóztatták le, nem büntették meg. És két ezer
évvel később is emlékezünk rá a keresztúti hagyományban. Nem mondhatja
senki, hogy nem volt érdemes.

7. állomás – Jézus másodszor esik le a kereszttel

Uram, arra kérlek, hogy bátor legyek kockáztatni és megküzdeni fontos
dolgokért anélkül, hogy törődjek mások véleményével.

A második esés az első EK során történt meg velem. 30 kilométer után a cipő
kidörzsölte a lábam, a következő 20 kilométer valódi kínzás volt. Hárman
mentünk, és megint én voltam az, aki lassítottam a menetet. Amikor célba
értünk, egyfelől nagy elégtételt éreztem, másfelől meg szégyent, hogy én
voltam a leggyengébb láncszem. Hazafelé eldöntöttem: előveszem a biciklit.

Urszula, doctor

Az esés csak egy állomás a célhoz vezető uton.
Az esés nem ugyanaz, mint a veresség. Mondhatjuk-e, hogy amikor Jézus
másodszor is elesett, veszített? Nem, ő nyerésre áll. Erőt talál magában, hogy
felálljon és tovább menjen. Tudja, hogy ez nem az utolsó megbotlás, az utolsó
nehézség, amely még rá vár, de nem tér le az útról.
Amikor megszületett első gyerekünk, észrevettem, hogy nincs már időm a
sportra. Valaki azt javasolta, hogy járjak a munkába biciklivel, de mindig
felmerült valamilyen akadály. Az idő múlt, a jó kondícióm eltűnt, s én még csak
nem is vettem észre. Egyik nap elhatároztam, hogy biciklivel megyek dolgozni.
Nagyon jól emlékszem erre a napra. A hátamra raktam hátizsákom a laptoppal,
és elindultam. Útközben találkoztam egy kollégával. "Szuper, ketten jobban fog
menni", gondoltam. De nem ment jobban, én lassabban haladtam, és rosszul is
éreztem magam, mert láttam, hogy énmiattam el fogunk késni. Mire
odaértünk, izzadt és fáradt voltam. Gyenge volt a tempóm: 15 km/h. Úgy
láttam, hogy ez nekem nem megy – reggel egy órát szánjak biciklizésre, és utána
a fürdőszobában próbáljak rendbe hozni magamat, hogy kimehessek az
emberek közé? Aznap délután elkértem a szolgálati kocsit, bevágtam a bicajt a
csomagtartóba, és haza mentem. Esés... Este azon gondolkodtam, hogy nem
lehet így elintézni. Négy nappal később újból biciklire szálltam, és pár nap alatt
néhány kisebb utat tettem meg. De aztán, hogyhogy nem, a bicikli a pincébe
került.

Ezúttal az esés elmaradt. 2015 május 19. óta 10 ezer kilométert mentem a
biciklivel. Ma már tudom, hogy ha elérkezik a következő esés, megtalálom
magamban az erőt, hogy felálljak.
Uram, add, hogy az eséseink csak állomások legyenek az üdvösségre vezető
úton.
Radek, pénzügyi menedzser

Eighth Station: Jesus meets the women of Jerusalem

tényező hat rám, míg én csak néhányra közülük. És éppen rájuk érdemes
összpontosítani. Abbahagytam az aggódást, és azzal foglalkoztam, amit tényleg
alakítani és jobbítani tudtam. Nem törődtem már az esetleges csúnya idővel a
nagy napomon, hanem azzal, hogy én hogyan készüljek fel rá. Vagyis azzal,
amire volt valami befolyásom.
Jézus találkozása a síró asszonyokkal ennek a két szemléletnek az ütközését
mutatja. Egyfelől az asszonyok, akik aggódnak és sírnak egy idegen férfi miatt,
akin nem tudnak segíteni és akinek kínját az ő sírásuk semmilyen módon nem
tudja enyhíteni. És Jézus, aki emlékezteti őket arra, amire tényleg befolyásuk
van, és amin tudnak még változtatni – önmagukra és a hozzátartózóikra.

Ne agggódj minden miatt. Azzal foglalkozz, amit reálisan tudsz befolyásolni.

Uram, taníts meg engem változtatni az életemet az által, hogy azokat a
területeket választom és alakítom, amelyekre tényleges befolyásom van.

Jézus ezekkel a szavakkal fordult hozzájuk: "Jeruzsálem leányai, ne miattam
sírjatok, sírjatok inkább magatok és a gyermekeitek miatt." (Lk 23,38)

Marika, programista, IT menedzser

Amikor az esküvőnkre készültünk, rajtakaptam magamat azon, hogy szinte
minden miatt aggódom – jó lesz-e az idő, ízleni fog-e a vacsora a vendégeknek,
minden be lesz-e tökéletesen gombolva.
Az ellenőrzési mániám odaig fejlődött, hogy igyekeztem az időjárást is kontroll
alá venni. Az esküvő dátumát általában több hónappal előre tűzik ki, mi
szeptember végén terveztük. De ebben nem tudtam véglegesen dönteni, mert
nem tudtam, szép lesz-e aznap az idő. Elemzést végeztem a szeptember végi
időjárással kapcsolatos az elmúlt években, de ez nem oldotta meg a kérdést.
Még a időjárás előrejelzési tudományos módszerekról is olvastam, és teljesen
le voltam törve, amikor kiderült, hogy a számítások menyire bonyolultak; a
pontos megoldásokért millió dolláros honoráriumokat fizetnek. De aránylag
pontos csak pár napos előrejelzés lehet. Nálam meg néhány hónapról volt szó!
Ennyi bonyodalom, és még csak a dátumnál tartottunk. Az áttörést az a
felismerés hozta, hogy hiszen nem mindenre tudunk befolyással lenni. Sok

9. állomás – Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Áttörés – az a pillanat, amelyben egy valóság egy másik valósággá alakul át, a
problémák megoldást nyernek, és az ember élete megváltozik.
"Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem
hal, egyedül marad; de ha elhal, sok termést hoz." (Jn 12, 23-24)
Ilyen áttörést hozott az életemben az első EK. Átlagos, kényelmet és biztonságot
szerető emberként indultam el. Eddig nem hagytam el a komfortzónámat. Nem
tudtam, hogy azon az éjszakán áttörés következik az életemben. A fáradság, a
kihűlés és a térdsérülés, amely később még három hónapon át nehezítette a
járásomat, eltűntették belőlem annak a kanapén élő embernek a maradékát,

aki voltam – embernek, akinek az élete átszivargott az ujjain. Pontosan
emlékszem arra a pillanatra. Hajnali 4.30 volt, a hőmérséklet – minusz 15 fok,
egy mező közepe, körülöttem csend és üresség. Abban a pillanatban, a kihűlés
állapotában, megéltem azt az áttörést. Megértettem, hogy az életben nem arról
van szó, hogy az ember "stabilitást" érjen el, hanem arról, hogy nézzen szemben
a kihívásokkal, és győzze le önmagát és korlátait. Fejlődni kell és alakítani a
körülöttünk levő valóságot, nem pedig akarat nélkül alárendelődni neki.
Elestem, hogy erősebbnek állak fel, hogy megtaláljam életem új formáját és
értelmét.
Jézus elesik a kereszt súlya alatt. A testi kimerültség, a fájdalom, az óriási súly,
amelyet a vállán visz, a föld felé nyomják. Az erőtlenség és megalázottság e
pillanatában megtörténik az áttörés. Felemelkedik. Küzd végig, nem adja fel,
túllép fizikai és lelki korlátain. Nemcsak önmaga számára győzi le a
gyengességét, hanem megváltja a világot.
Uram, add, hogy ez a Keresztút legyen számunkra az áttörés alkalma –
elesésnek és erőben felemelkedésnek élménye. Engedd, hogy újjászülessünk a
Te erődből, amikor nehézségekkel és problémákkal küzdünk.
Damian, IT menedzser

10. állomás – Jézust megfosztják ruhaitól
Gyakran álarcot veszünk fel, hogy elkerüljük a megalázást. Ha azt ledobjuk,
megérezzük a szabadságot, amely felképesít a cselekvésre.
Egy nemrégi pillanatfelvétel: 35-ik születésnapomon fekszem a kórházban a
műtét után, és az orvos kiveszi a varratot egy kis vágásról a hasomon. Én
(viccelve): "Doktor úr, ma van a születésnapom. Ma például maratont kellene

futnom, nem a kórházban feküdnöm!" Erre a doktor: "És milyen idővel futja le
a 10 kilométeres távot?" Én (zavarban): "Tulajdonképpen az utóbbi időben kicsit
elhanyagoltam a futást..."
Ciki volt, rosszul éreztem magam. Egy kérdéssel a doktor leleplezte a "vágyaim"
igazságtartalmát. Nem hogy nem voltam a közelében a maraton lefutásának,
hanem azokban az években fokozatosan veszítettem is a kondíciómat. A kórház
elhagyása után "elszámoltam magammal", miért is történt így, megnéztem buta
kifogásaim listáját, amelyekkel etettem magamat és másokat, pl. hogy nem
vagyok elég egészséges, fájdalmaim vannak. Teljes igazságban láttam meg
magamat, és ez áttörést jelentett. Megszabadított az erőtlenségemtől és a
kishitűségemtől. Néhány hónappal a műtét után hetente néhányszor
konditerembe járok, futok, úszom, karbantartom a kondíciómat. Még mindig
nem lennék képes lefutni a maratont, de a 36. szükletésnapomon legalább
fogom már tudni, milyen idő alatt futom meg a 10 kilométert.
Jézust megfosztották a ruhaitól, hogy megalázzák, de ő, ruhája nélkül is,
változatlanul méltóságteljes volt. Mi, hogy a megalázást elkerüljük, sokszor
álarcokat veszünk fel. Amikor azokat ledobjuk, visszanyerjük a szabadságot a
cselekvésre, mert ügyelés a látszatokra többé már nem foglal le bennünket.
Pláne, ha elfogadjuk az igazságot önmagunkról. Én két szakot végeztem,
jelenleg külföldön élek és gyárban dolgozom, éjszakai műszakban. Nem erről a
munkáról álmodtam, de neki köszönhetően segíthetem anyagilag a szüleimet,
volt pénzem a drága műtétre, és lépésről lépésre tervezhetem a jelenlegi
szakmai helyzetem megváltoztatását. Délutanonként angol tanítok, mert
nagyon szeretem továbbadni a tudást. Szingli vagyok, így a lagzikra egyedül
járok, de remekül mulatok.
Jézusom, add meg nekem a bátorságot, hogy megismerjem az igazságot
önmagamról, és hogy valódi szabadságra jussak.

Beata, gyári munkás, angol nyelvtanár

11. állomás – Jézust keresztre feszítik
Bár ma csúszol lefelé, holnap még elindulhat a növekedésed.
"Amint Mózes fölállította a kigyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az
Emberiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen."
(Jn 3, 14-15)
Tizenöt éves voltam, éjszaka részegen feküdtem az ágyamban a saját szabában,
és cigarettáztam. Előtte néhányszor hánytam. Anyám vidéken volt
kiküldetésben, az apa rég elhagyott bennünket. Szörnyen éreztem magam.
Olyan dolgokat tettem, amelyeket ma szégyellek, így hát nem fogok írni ezekről.
Az alján voltam, mint sokan mások.
Két évvel később rábíztam magam Krisztusra. Érzelmi felindulásban, könnyes
szemmel, de őszintén, szabad akaratomból. Nem mondhatom, hogy ez után
minden egyszerű lett. De ha az életem történetét nézem, mondhatom, hogy ez
volt a fordulópont. Korábban lefelé csúsztam, ez után elkezdtem növekedni.
Fokozatosan, még mindig botladozva, mégis jó irányt választottam, és minden
alkalommal megerősítettem ezzt a választást. Jelenleg harminckét éves vagyok,
van csodálatos feleségem, két gyermekem, orvos vagyok, nem dohányzom,
hegyet mászok, utóljára tizenhat évvel ezelőtt voltam részeg. Boldog vagyok.
Ma nem hiszek abba, hogy csak mondjuk a vallásos szavakat, és ismételjük,
hogy minden úgyis jóra fordul mert az Isten jót akar. Hiszek viszont a szabad
akaratból történő választásban, a megtérésben, és abban, hogy Jézus Krisztus
az életünk és a döntéseink Ura.

Ha kész vagy ezt tudatosan elhatározni, ismételd utánam: "Uram, Jézus
Krisztus, én ma felajánlom magamat Neked. Azt akarom, hogy életem Királya
légy, és a Te akarod az én akaratommá váljon. Amen."
Rafael, orvos

12. állomás – Jézus meghal a kereszten
Ne félj a halálól, inkább éld az életed teljes erőből...
Félünk a haláltól. Amikor beszélek róla (orvos vagyok) vagy csak megemlítem,
az emberek vagy határozottan, keményen reagálnak: "Isten ments!", vagy
ellenkezőleg: úgy tesznek, mintha nem hallanák meg. Nem illik róla beszélni,
nem való – a halál tabu téma. Mintha a halál tagadása megvédhetne tőle
bennünket. Meghalsz, és én is meghalok előbb vagy utóbb. Azt szeretjük
gondolni, hogy utóbb, de nem tudható, hogyan lesz.
A hoszpiciumban már senki nem hitegeti önmagát. Nem kerülnek oda azok,
akiknek háromnál több hónapot prognosztizálnak. Módom volt megismerni
néhányat azok közül, akik a hoszpiciumban dolgoznak a terminális betegek
mellett. Mindennap találkoznak a halállal. Mégis, mindegyikükből ritka
életöröm súgárzott. Mintha ők életük minden pillanatát elkapni és egész valóval
teljes erőből megélni szeretnék, minden étkezést úgy ízlelni, mintha az utolsó
volna.
Meg vagyok győződve, hogy szükséges szembesülni a saját halálunkkal, és minél
előbb, mielőtt értünk jön. Magam is többször elvégeztem azt a gyakorlatot,
amelyet a jezsuiták javasolnak: "Képzeld el, hogy meghaltál, koporsóban
fekszel, amelyet a sírba eresztenek le. A temetésen mindenki jelen van,
családod, rokonok, ki még? Mit mondanak? Részletesen próbáld elképzelni,
hogyan oszlik szét a tested..."

Találkozás a saját halálunkkal, bár annyira tartunk tőle, mindent
megváltoztathat, mindennek új értelmet adhat, átértékelheti az életünket.

megjöttek. Mindenkitől el tudott búcsúzni. És nem szenvedett – mindössze
annyit tudtunk még tenni.

Jézusom, aki legyőzted a halált, mutasd meg nekem az én halálomat!

Ez a történet emlékeztet engemet arra a pillanatra, amikor Jézust levették a
keresztről. Hogyan érezték magukat azok, aki a kereszt alatt álltak? Látták, hogy
rendkívüli ember volt, gyógyított, erővel beszélt – most meg egyszerűen
meghalt. És annyira kegyetlen halállal. El lehet veszíteni a hitet...

Karol, orvos

13. állomás – Jézust leveszik a keresztről
A szeretet hatalmasabb a halálnál
Volt egyszer egy páciensem, akinek a betegsége nem szokványos tünetekkel
manifesztalódott. Osztályról osztályra vándorolt a kórházban, és még mindig
nem lehetett tudni, mi a baja. Egymás után különböző vizsgálatokat végeztek
rajta, de ő egysze rosszabbul volt. Elég sokáig volt az én osztályomon, így
összebarátkoztunk. Elmesélte, hogyan tervezték a feleségével együtt a közös
nyugdíjas éveket, utazni szerettek volna. Már-már láttuk a betegségének okát,
és a gyógyulásban és remélhettünk, amikor komplikációk léptek fel, mégpedig
olyan komolyak, hogy semmit sem lehetett már tenni. Napról napra néztem,
hogyan romlik az állapota, hogyan veszíti el a kapcsolatát a valósággal, és végül
– hogyan hal meg. Nagyon nezhezen tudtam elfogadni a halálát. Sokáig
küzdöttünk érte, már láttuk a gyógyulás reményét... Muszáj volt elgondolkodni,
milyen értelme van a munkámnak. Halála után a családja egy újságban
megköszönte nekem a gondoskodó ápolását. Kiderült, hogy életének utolsó
szakasza – a haldoklás – nagyon fontos volt a számukra. A felesége és a gyerekei
tudták, hogy távozik, fogták a kezét az utolsó percig. Külföldi hozzátartozók is

Jézusom, aki meghaltál a kereszten, erősítsd meg a hitemet, amikor nem látom
az élet értelmét.
Aleksandra, doctor

4. állomás – Jézust a sírba teszik
A vereségben van kulcs a győzelemhez
Jézus vereséget szenved – megalázzák, megvetik, keresztre feszítve meghal.
Örökéletről beszélt, és meggyalázva távozik. A sír a nagy vereség utolsó
állomása. Valójában azonban a benne eltöltött az időnek nagy jelentősége van.
Lehetővé teszi, hogy a vereség győzelemmé váljon – feltámadássá. Jézus
megváltozik, a halálból az életre kel, érti, hogy a vereség csak latszólagos, mert
éppen a győzelemhez vezet.
Nagyon sokáig nem tudtam feldolgozni a vereségeimet, veszíteni, tudomásul
venni, hogy valami nem úgy alakult. Nem tudtam elviselni azt a tanulságot,
hogy valamiben gyenge voltam, hibákat követtem el. A vereségek voltak a
sírom, semmire nem tanítottak, megakasztották a fejlődésemet. Megrekedtem
mérgemben, elégedetlenségemben, mindennek és mindenkinek szóló

megsértődésben. A veszteségben nem tudtam meglátni értéket, ösztökét a
változáshoz.
Ez megváltozott egy teniszmérközés során, egy fontos tenisztornán.
Elvesztettem a döntő meccsemet, de míg játszottam, megláttam, hol van
partnerem gyenge pontja. Amikor a hálóhoz mentem, hogy gratulaljak neki a
győzelméhez – amit soha korábban nem tettem –, egy gondolat befészkelte
magát az agyamba – "Utóljára vesztettem ellened". "Feltámadotam", mert a
vereségben megtaláltam a kulcsot a győzelemhez. Kicsit úgy, mint Jézus, aki a
halálon keresztül eljut az életre és az örök dicsőségbe. Vereség, amely a sírom
volt, hirtelen dobbantóvá vált a győzelemhez. Lényegében tehát arról van szó,
hogy minden vereségből egy ötlettel jöjjünk ki, hogyan fogunk legközelebb
győzni. Ez az ötlet áttörést hozhat az életünkben.
Uram, Jézus, add meg, hogy minden vereségben megtaláljam az utat a
győzelemhez.
Marcin, fiziológus, egyetemi tanár

