
Sziasztok! 

Gondolom már pihentetek, tanultatok, sokat aludtatok, olvastatok…. 

Egy kis lelki feltöltődésre hívlak meg én is titeket☺ 

 

Témánk a Keresztút 

 

Nagyböjt péntekjein a templomokban közösen mondják a hívek a keresztutat. 

Lehet, hogy közületek van valaki, aki már vett részt ezen, vagy legalább a 

templomban megnézte a keresztút stációinak a képeit. :).  A stációk (állomások) 

által Jézus szenvedésére emlékezünk, és saját életünkön elmélkedünk. 

 Jézust az emberek gonoszsága vitte a Golgotára és Ő szó nélkül tűrte. Elviselte 

ugyanazokat a szenvedéseket, amelyeket te is érzel, ha igazságtalanok, 

gonoszak veled szemben az emberek.  

Jónak lenni néha nehéz, áldozatot követel. Le kell mondanunk haragunkról, 

bosszúnkról, mindenről, amiről úgy gondoljuk, hogy igazságot teremtene a 

nekünk ártókkal szemben. Ám ez az áldozat megváltoztatja a világot, jobbá 

teszi.  

Jézus áldozatának is ez volt az értelme: megtisztítani a világot a gonosztól. 

 

Te a nagyböjtben milyen áldozatot tudnál hozni, mi az, amit felvállalnál, vagy 

lemondanál azért, hogy szebbé, boldogabbá tedd a saját és mások életét? 

 

A következőkben csatolom a keresztút állomásait egy kis elmélkedéssel. 

 

 

 



 

RÖVID KERESZTÚT 

Az állomás után mindig a pap mondja: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

  hívek válaszolnak:Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 Az elmélkedés után ami hosszabb szokott lenni mint egy sor, csak most nektek     

van lerövidítve, elmondják az imádságokat. 

 Utána a pap ismét mondja: Könyörülj rajtunk, Uram! 

 Hívek válaszolnak: Könyörülj rajtunk. 

 

A keresztutat fel lehet ajánlani pl. a családért, egészségért, jelen helyzetért… 

 
l. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust 
- Hiába mosott a kéz, ha piszkos a lelkiismeret. 
 
Miatyánk 
 
 
2. Jézus vállára veszi a keresztet 
- Önkéntesen elfogadni a keresztet annyi, mint hűségesnek maradni döntéseinkhez. 

Üdvözlégy 
 
3. Jézus először esik el a kereszttel 
- Újra felállsz, de nem hogy elfuss a kereszttől, hanem, hogy folytasd az utad. 

Miatyánk 
 
4. Jézus Édesanyjával találkozik 
- Az együttérzés mértéke a szív szeretete. 

Üdvözlégy 
 
5. Cirenei Simon segít Jézusnak 
- A felebaráti szeretetet az gyakorolja, aki készséges nagylelkűen segítséget nyújtani 

Miatyánk 
 
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak 
- Odanyújtani a kendőt, hogy valaki letörölje az izzadságot annyi, mint a nagy szeretet egy kis jelét 
adni. 

Üdvözlégy 
 

 
7. Jézus másodszor esik el 
- Elesni – emberi dolog. Felállni és tovább menni – még emberibb. 

Miatyánk 



 
8. Jézus és a síró asszonyok 
- Ahhoz, hogy együtt érezz mással fájdalmában, először saját bűneid felett kell sírnod. 

Üdvözlégy 
 
9. Jézus harmadszor esik el 
- Ha felálltál az elesés után, az azt jelenti, hogy önmagadban legyőzted a világ vonzását. 

Miatyánk 
 
10. Jézust megfosztják ruháitól 
- Csak a kegyelem és tiszta lelkiismeret ruháját tartsd meg mindig, az a legfontosabb. 

Üdvözlégy 
 
11. Jézust keresztre feszítik 
- A példaadás a legszebb prédikáció. Az önfeláldozásról, a szeretetről is. 

Miatyánk 
 
12. Jézus meghal a kereszten 
- A keresztény ember csak jobb latorral halhat meg, Jézus oldalán. 

Üdvözlégy 
 
13. Jézus testét leveszik a keresztről 
- „Kitartani mindvégig” azt jelenti: csak akkor jönni le a keresztről, amikor már meghaltál. 

Miatyánk 
 
14. Jézust eltemetik 
- Jézus halála után a sírok többé már nem „örök nyugvóhelyek”. 

Üdvözlégy 
 
15.  Jézus feltámad a halálból 
- A feltámadás a kereszt-érmének a szebbik, tartósabb oldala. 

Miatyánk 

 



 

Áldott nagyböjti időt kívánok nektek! 

Vigyázzatok magatokra, legyetek szófogadóak, türelmesek….és imádkozzatok, minden este adjatok 

hálát. 
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