
Gyermekek keresztútja

a békéért



Bevezetés

Uram, készen állok, hogy végig imádkozzam keresztutad állomásait. Segíts meg-
értenem, hogy milyen nagy a te szereteted felénk, milyen nagy ára volt üdvössé-
günknek. Tudom, hogy jóságos szeretetből vállaltad keresztutadat.
Lélekben Jeruzsálem utcáin követlek téged, találkozom veled, segítek hordozni 
kereszted, odanyújtom a kendőm, hogy megtörölhesd arcodat, a karomat, hogy 
megpihenhess benne. Ne engedd, hogy megcsúfoljalak téged osztálytársaim-
ban vagy osztálytársaim előtt.  
Jézus, aki súlyos keresztedet hordoztad, egyesítsd a mi nagyböjti áldozatainkat 
a te áldozatoddal a Kereszt útján. Közös imádságunkat a háborútól szenvedő 
emberekért, családokért, gyermekekért ajánljuk fel.



helytartói szék

I. állomás
Jézust halálra ítélik

Sok gyermek él háborús területen és a körülöttük lévő erőszak miatt menekül-
niük kell, elveszítették a nyugodt életüket, nem tudnak iskolába járni, játszani a 
barátaikkal, veszélyben vannak. Ezek a gyermekek ártatlanok, ugyanúgy, ahogy 
Jézus is ártatlan volt, mégis halálra ítélték. Most a helytartói székben az erőszak 
és a békétlenség erői döntenek életük felett.
Jézus! Kérlek, segíts a gyerekeknek és a felnőtteknek, hogy ne ítéljék el egymást! 
Segítsd őket, hogy ne legyenek bántóak egymással! Ítélet helyett a béke győze-
delmeskedjen!

Könyörülj rajtunk, Uram!

erőszak

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ártatlan

békétlenség

ítélet
béke



Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az ítélet megszületett, a keresztfa elő van készítve, már csak le kell hajolnia Jé-
zusnak érte, hogy vállára véve elinduljon vele a Golgotára, keresztre feszítésének 
helyére.
Jézus, mint ácsnak fia, tudta, hogy a gerenda mily kemény és nehéz. 
Jézus elindul keresztútjára. Vannak, akik segítenek neki, támogatják őt lehetősé-
gük szerint, vannak, akik tétlenül állnak, nem tudván, hogy hogyan segíthetné-
nek, vannak, akik csak nézelődnek, mert nem tudják, mi is történik.
Jézusom, add, hogy megértsük kereszted üzenetét, hogy aki téged akar követni, 
annak vállalnia kell saját küzdelmeit. Add, hogy keresztjeink elfogadása legyen 
példa, és adjon bátorságot másoknak is a fájdalom és a küzdelmek elviselésére. 

Könyörülj rajtunk, Uram!

II. állomás
Jézus vállára veszi a keresztet

gerenda
nehéz

vállalelfogad

küzdelem
lehajol



Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az úton kövek hevernek. Hogy kerültek oda? Valaki odahajította? Valaki játékból 
odarugdalta? Nem tudjuk, de el tudjuk képzelni, hogy Jézus, vállán a kereszttel, 
talán egy kőben megbotolva esett el. Egy kő, ha rossz helyen van, kárt, fájdal-
mat tud okozni, de ha jó helyre kerül, tud akár kényelmes, járható utat, vagy egy 
épületet emelni. Az esés egy pillanat, az építés egy hosszadalmas munka. Milyen 
fájdalmas látvány napjainkban a pusztulás, a rombolás látványa.
Jézusom, add, hogy a nehézségek, küzdelmek látványa erősítsen meg bennünket 
abban, hogy soha ne válasszuk a veszekedést, a csúnya, másokat lenéző, kritikus 
magatartást, inkább legyünk a béke és a szeretet munkatársai. Állj azok mellett, 
akik úgy élik meg ezeket a napokat, hogy minden összeomlott körülöttük!

Könyörülj rajtunk, Uram!

III. állomás
Jézus először esik el a kereszttel

kövek romlás

építésesés

összeomlás



pillantás

erőt adó

fájdalmas

vigasztalás

IV. állomás
Jézus édesanyjával találkozik

édesanya tekintete

együttérző

könnyek

Szűz Mária követi Fiát a keresztúton, látja és szívével átérzi az ő szenvedését. Ez a találkozás 
könnyekkel teli, megrendítő. Az Édesanya és Fia egymásra tekint, és ebben a pillanatban ez 
a találkozás nem csak fájdalmas, de erőt is ad. Ölelő, együttérző pillantás, mely szavak nélkül 
beszél. Veled vagyok, melletted vagyok!
Hány édesanyát szakít el a fiától a háború?
Tudom-e értékelni az édesanyai tekintetet, találkozást, együttérzést?
Jézusom! Olyan sokszor nem tudom megbecsülni a mindennapokban a biztonságot, mely 
oly természetes a számomra. Hányszor élek vissza annak az embernek a bizalmával, aki a 
szíve alatt hordott? Hányszor bántottam meg a számomra az életet és biztonságot adó édes-
anyát? 
Uram! Ahogy Te vigasztalást találtál édesanyád tekintetében, úgy kérlek, segítsd a háború-
ban elszakadt gyermekeket, hogy vigaszra, reményre és megértő emberekre találjanak, akik 
segítenek a gondok leküzdésében. 

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.



V. állomás
Cirenei Simon segít Jézusnak vinni 

a keresztet

segítő kéz

Úton a Kálváriához Jézus egyre gyengébb, elesettebb. A katonák Cirenei Simont kény-
szerítik, hogy vigye a keresztet. Simon némi gondolkodás után vállára veszi a kereszt 
terhét, ám ekkor még nem tudhatja, hogy cselekedete által megkapja a hit ajándékát.
Segítő kéz. A mai világban mennyire felértékelődött a segítés jelentősége. Akár egy jó 
szó, buzdítás, egy mosoly, egy ölelés, a befogadás milyen nagy jelentőséggel bír.
A saját életemben szoktam-e segíteni felszólítás nélkül, vagy csak muszájból teszem, 
amit teszek?
Uram, Jézus! Ahogy megnyitottad Cirenei Simon szívét, így kérlek, segíts engem, hogy 
felismerjem, ha valaki segítségre szorul. Oly sok bajba jutott ember van az életünkben. 
Talán a mi segítő kezünk változtatja meg a körülöttünk lévő emberek életét, és ezáltal 
tapasztaljuk meg Jézus kegyelmét. Add, hogy felismerjük, hogy a szenvedő embere-
ken keresztül Te közelítesz felénk.

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

befogadás

buzdításfelismerés

kényszerít szenvedő



VI. állomás
Veronika letörli Jézus arcát

kendő

Veronika meglátja a szenvedő Jézust, és kendőt nyújt neki.  Milyen egyszerű mozdu-
lat, és mégis milyen jelentőséggel bír. Ismeretlenül, a szeretet egyszerűségével, alá-
zattal akart és segített, jutalmul az Úr arcát kapta a kendőbe vésve. Akárhol élünk is 
a világban, Jézust hordozzuk a szívünkben. Veronika példáján keresztül lássam meg 
a segítségre szorulókban az Úr Jézust, az ő példájából erőt merítve forduljak feléjük. 
Tudok-e ilyen önzetlenül, alázatosan segíteni, mint ahogy Veronika tette? Tudom-e 
értékelni és megköszönni a segítséget?
Uram, Jézus! Adj erőt, hogy észrevegyem a gondokkal küzdő, bajba jutott embertár-
saimat. Segíts, hogy Veronika szeretetével önzetlenül, alázattal, kellő bátorsággal se-
gíteni tudjak azoknak, akik segítségre szorulnak. Kérlek, vésd a szívembe arcod, hogy 
szereteted által megmutassam a világnak jóságodat.

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

egyszerűség

alázat

az Úr arca önzetlen

segítség



por

Urunk! Most nem a kövek akadályoznak, hanem az úton lévő por. Földre ros-
kadsz, mert a lábad belesüpped a mérhetetlen portengerbe. Ahogy elesel, fárad-
tan, levegő után kapkodva, óhatatlanul is magadba szívod a föld porát, amely 
akadályozza, hogy tiszta levegőt vehess.
Jézusunk! Sokszor észre sem vesszük, hogy a bűnök porában elbotlunk, s nem-
hogy csak elbukunk, hanem magunkba is szívjuk azt a sok bűnt, amellyel eles-
tünk során találkozunk. Megmutattad, hogy ez milyen kártékony. Segíts, hogy 
jobban a lábunk elé tudjunk nézni, s fel tudjunk állni!

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

VII. állomás
Jézus másodszor esik el a 

kereszt súlya alatt 

bűn

felállás

tiszta levegő

akadály



VIII. állomás
Jézus vigasztalja a síró asszonyokat

könnyek

Könnyeink személyes érzéseinkről tanúskodnak, és tele vannak élettel. A szívünk-
ben lévő boldogság örömkönnyekben tör elő belőlünk, de a bánat és a szen-
vedés sem hagyja szárazon szemünket. Utad során Jézus most találkozol a síró 
asszonyokkal, akik szemtanúi lettek a te szenvedésednek, ám ők együttérzően 
és szeretettel néznek Rád. Lélekben Veled együtt viszik keresztedet. 
Jézusunk! Segíts, hogy soha ne szégyelljük a könnyeinket! Engedd, hogy merjük 
kimutatni az érzéseinket akkor is, ha boldogok vagyunk, de akkor is, ha szen-
vedünk! Tegyél fogékonnyá mások boldogságára, és adj együttérzést a szen-
vedések láttán! Töröld le a családok arcáról a könnyeket, enyhítsd fájdalmukat, 
melyeket a háború borzalmai okoznak.

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

bánat

fájdalom

együttérzően
szeretettel



a bűnök 
mélysége

Először… másodszor… harmadszor… Hát ilyen gyenge voltál, Uram? Nem hiszem, hogy 
ez gyengeség volt. Hiszem, hogy rám - ránk gondoltál. Tudtad, hogy én nem egyszer-
kétszer fogok beleesni a bűneimbe, hanem nagyon sokszor. És azt is tudtad, hogy 
minél többször vétkezem, annál inkább elhiszem, hogy én már mindig rossz leszek… 
Te pedig tudtad, hogy ez nem így van: tudtad, hogy én képes vagyok arra, hogy jó le-
gyek. Azt akartad, hogy mindig legyen bennem erő és bátorság a bűnök mélységéből 
újra és újra talpra állni. Ezért szedted össze minden erődet, és felkeltél, továbbmentél 
– értem, értünk.
Urunk, Jézus! Elesésed és felkelésed segítsen minket minden bűnünkből mindig újra 
talpra állni! Kérünk, különösen is állj most azok mellett, akiket a háború szörnyűségei 
sújtanak, hogy ne veszítsék el reményüket abban, hogy a jó erősebb a rossznál, és 
hogy a szeretet végül mindig győz a gyűlölet és a halál felett!

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

IX. állomás
Jézus harmadszor esik el a 

kereszt súlya alatt 

talpra állni
erő

bátorság felkeltél

győzelem



X. állomás
Jézust megfosztják ruháitól 

Véget ért végre a nehéz út. Célba értél, és lerakhatod  a terhedet. De jaj, most sem 
a megkönnyebbülés, a megnyugvás következik. Most jön a legnehezebb próbatétel: 
mindent oda kell adnod, amid még van - a ruhádat és az életedet. A katonák letépik 
testedről a köntöst, amit édesanyád szőtt neked - ami számodra az otthont, a békét, a 
biztonságot jelentette. Amíg ez rajtad volt, még érezhetted a szeretet, az otthon érin-
tését. De ez a kedves ruha most széttépve fekszik a porban.
Urunk, Jézus! Te mindent odaadtál értünk, mert mindennél jobban szerettél minket. 
Azokért imádkozunk most, akiknek ezekben a napokban sok mindent oda kell adniuk, 
el kell hagyniuk, és menekülniük kell. El kell hagyniuk szinte mindent, ami fontos volt, 
amit úgy szerettek. Talán már csak egy-két ruha maradt meg nekik az otthon biz-
tonságából. Kérünk, legyél velük, hogy biztosan tudhassák, soha nincsenek egészen 
egyedül, mert a te szerető oltalmad szüntelenül kíséri őket!

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

köntös széttépve

kiszolgáltatottság az otthon 
biztonsága

elhagyatottoltalom



XI. állomás
Jézust keresztre feszítik

Jézus kezeit és lábait vasszegekkel rászegezik a kemény keresztre. Nem tudják, 
hogy ez felesleges: bármikor kiszabadulhatna, mert ő Mindenható Isten. Ám ő 
úgy döntött, hogy magára veszi bűneinket, és odaadja értünk az életét. Eddig jó 
pásztorként a vállán hordozott minket - most pedig egészen eggyé akar válni 
velünk, hogy soha el ne szakadjunk tőle. 
Urunk, Jézus! Köszönjük, hogy ennyire szerettél és szeretsz minket! Add, hogy 
megértsük és megérezzük ezt a hatalmas szeretetet - hogy mindig ragaszkod-
junk hozzád, és merjük elhinni, hogy te minden rosszaságunk ellenére ragasz-
kodsz hozzánk! Segítsd meg a szenvedő embereket, akiket keresztre szegez a 
fájdalom és a félelem - adj nekik erőt, hitet és reményt az élethez! 

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

szegek bűnök

szeretet
fájdalom

félelem

remény
hit



XII. állomás
Jézus meghal a kereszten

Az Isten Fia engedelmes marad a halálig. Belép a halálba, abba, amitől a legjob-
ban félünk. Értünk lép be. Belép Krisztus a sötétbe, a reménytelenségbe.  
A sötét akkor válik valósággá, ha megszűnik a fény.
Jézus nem hagy a sötétségben. Velünk van a reménytelen helyzetekben is. Ott 
van velünk, hogy összetörje a minket körülvevő sötétséget.
Jézusom add, hogy lássuk a fényt! Ne engedd, hogy a sötétség erői, a félelem, 
a reménytelenség elborítson bennünket. Add, hogy tudjunk hűségesen várni. 
Küldd a háború sötétségében szenvedők számára a reményt, hogy Te ott is ve-
lük vagy!

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

sötétség

halál

félelem

fény

remény



Milyen jó, hogy én odabújhatok édesanyám védő, meleg ölébe, aki annyira sze-
ret, megsimogat és megvigasztal. Gondoljunk azokra a gyerekekre, akiknek a 
háború miatt egyik napról a másikra messzire kellett menekülniük az otthonuk-
tól, családtagjaiktól, barátaiktól. Többeknek még apukájuktól, anyukájuktól is 
el kellett szakadniuk bizonytalan időre. Ahelyett, hogy esténként szobájukban, 
a saját ágyukban hajtanák álomra fejüket, miközben édesanyjuk meséjét hall-
gatják - az éjszaka közepén is úton vannak, vagy egy idegen ország átmeneti 
szállásán sok ideges, ismeretlen ember között kell valahogy megpihenniük. Ma-
gányosak és félnek. 
Jézusom, én mindig hálás és engedelmes gyermeke akarok lenni szüleimnek, 
hogy ezzel is örömet szerezzek neked. Segíts minket!

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

magányosság

XIII. állomás
Jézus testét leveszik a keresztről

és anyja ölébe helyezik 

félelem

édesanya öle

védelem

idegen

bizonytalan



Jézust eltemetik, megkínzott testét egy új, tiszta sziklasírba helyezik. Befejezte 
művét, véghez vitte az Atya akaratát. Most már minden az Atya kezében van. 
Jézus egész élete arról szól, hogy az Atya, aki maga a szeretet, nagyobb minden-
nél, minden rossznál, még a halálnál is. Ez elég nekünk ahhoz, hogy bízhassunk 
abban, hogy egyszer minden felett győz a szeretet.
Jézusom, erősítsd meg a reményünket és a hitünket abban, hogy a halál nem az 
út vége, hanem a minden képzeletet felülmúló boldogság kezdete. Vess véget 
a háborúnak, hozd el nekünk a békét, mert hisszük, hogy a te akaratod mindig 
célba ér!

Könyörülj rajtunk, Uram!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

XIV. állomás
Jézus testét sírba helyezik

sziklasír

az Atya kezébenbízhassunk

halálszeretet
akaratod



Befejezés

Jézus útja nem ér véget a sírnál. Feltámadás, győzelem és dicsőség a vége.
Jézusunk! Segítsd a gyerekeket, akik nap mint nap megpróbálnak elrejtőzni a 
háború elől! Add, hogy mindennap találkozzanak olyan emberekkel, akik által 
megtapasztalhatják a te szeretetedet és békességedet!
Segíts minket is, hogy több szeretetet és békét sugározzunk családjainkban és 
barátaink közt!
Amen.


