
Lucas 9, 22-25 
El Evangelio es una invitación de Jesús a seguirle. Dice Jesús: “Si alguno quiere 

venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día, y me siga.” 
Vamos a examinar bien esta invitación del Señor en sus tres fases progresivas, que 
tienen su orden. Si no superas una fase, no puedes pasar a la fase siguiente. 

Primero: “si alguno quiere venir en pos de mi”. Tienes que querer, tienes que 
desear seguirle a Él, no a unas ideas o unas normas. Es estar con Él, en su camino, 
con Él en una relación personal.  

Segundo: “que se niegue a sí mismo”. Negarte a ti mismo, renuncia al interés 
personal, despojarte del egoísmo. La existencia cristiana es un caminar detrás de 
Jesús, no que Jesús camine detrás de mí. Ir por donde Él me indique, no pedirle que 
me acompañe donde indique yo. 

Tercero: “tome su cruz cada día”. No quieras dar éste paso si no has dado el 
anterior en firme. La cruz te resultará tan pesada que no podrás con ella. Mi cruz 
soy yo, mi ego, mis dolores corporales, mis dificultades, mis faltas. Y que yo no sea 
una cruz para los demás. 

Quien nos salva es Cristo, que se entregó por nosotros en la cruz, por amor, para 
que tengamos nueva vida. Pidamos a la Virgen poner toda nuestra confianza en el 
Señor y vivamos con Cristo el camino Cuaresmal que lleva a la Pascua, siguiéndole a 
Él. 

 
Луки 9, 22-25 

Євангеліє - це запрошення Ісуса йти за ним. Ісус каже: "Хто хоче йти вслід за 
мною, хай зречеться себе самого, візьме щоденно хрест свій і йде за мною". 
Давайте уважно подивимося на це запрошення Господа у трьох послідовних 
фазах, які мають свій порядок. Якщо ви не пройдете одну фазу, то не зможете 
перейти до наступної. 

Перший: "Якщо хтось хоче йти за мною". Ви повинні хотіти, ви повинні бажати 
йти за Ним, а не за якимись ідеями чи правилами. Це означає бути з Ним, на 
Його шляху, з Ним в особистих стосунках.  

По-друге: "зректися себе". Зректися себе, зректися своїх інтересів, позбавити 
себе егоїзму. Християнське існування - це ходіння за Ісусом, а не Ісус ходить за 
мною. Йти туди, куди Він мене веде, а не просити Його супроводжувати мене 
туди, куди веду я. 

Третє: "Бери свій хрест щодня". Не варто робити цей крок, якщо ви не 
зробили твердо попередній. Хрест буде настільки важким, що ти не зможеш 
його нести. Мій хрест - це я, моє "я", мої тілесні болі, мої труднощі, мої помилки. 
І нехай я не буду хрестом для інших. 

Нас спасає Христос, який віддав себе за нас на хресті з любові, щоб ми мали 
нове життя. Просімо Богородицю, щоб вона поклала всю нашу довіру на 
Господа і дозволила нам прожити з Христом великопісний шлях, який веде до 
Пасхи, слідуючи за Ним. 


