
A keresztúton is – és nemcsak 

bennünk – számtalanszor felvetődik a 

kérdés: miért pont Őt? miért pont 

ott? miért pont akkor? miért úgy? 

A választ Az adja meg Aki soha nem 

kérdezte, hogy: -Miért, hanem azt 

tette, ami a Hogyanra adott válasz. 

 Ez óra, mely most felragyog,  

keresztfa éjét űzi el, 

megtörve földi vak homályt,  

szelíd fényével felderít. 

 

Ez órán a Feltámadott 

minden sír mélyén szunnyadót 

új életre keltve, élni hív, 

halál hatalmát törve meg. (  Himnusz a napi zsolozsmából) 

 

Az egyes állomások kapcsán, melyek Krisztus szenvedésének állomásai tegyük 

fel kérdéseinket a mi Szenvedő Urunknak, hogy Őt szemlélve, Általa jussunk el a 

Hogyan elfogadásáig! És, ha őszintén, meggyőződéssel el tudjuk fogadni, a 

válasz is őszintén fog hangzani: 

I. Állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust! 

Ki volt Jézus, hogy ezt megtehették Vele? Isten volt, az Isten Fia, az Isten 

Báránya, Aki megváltásunkért önként vállalta a szenvedést! 

Könyörögjünk: Urunk Te megerősítetted Fiadat, hogy merje vállalni értünk a 

szenvedést. Erősíts meg minket is, hogy el merjük fogadni: az élet velejárója a 

szenvedés, a halál. Engedd, hogy ebben is a Te akaratodat lássuk, ezért  



Könyörül rajtunk, Urunk! 

II. Állomás: Jézus felveszi a keresztet! 

Van kereszthordozás-mentes élet? Nincs! De feltámadás sincs kereszt nélkül! 

(Szent II. János Pál) 

Könyörögjünk: Urunk, megérkezett a nekünk szánt kereszt. Köszönjük, hogy 

nem nagyobb, nem nehezebb, nem félelmetesebb, mint, amit el tudunk viselni! 

Add, hogy a Te Országodban ebből támadjon üdvösségünk, ezért 

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

III. Állomás: Jézus először esik el a kereszttel! 

Hogy-hogy az erőtlenség keresztjét kaptam? Azért, hogy hozzá edződj a 

nehézségekhez, legyen erőd elviselni, legyen időd hozzászokni az élet 

nehézségeihez! 

Könyörögjünk: Urunk Istenünk! Engedd belátnunk, hogy a büszkén, de 

alázatosan vállalt gyengeség, többet ér az önmutogató keménységnél, ezért 

könyörülj rajtunk, Urunk! 

IV. Állomás: Jézus Édesanyjával találkozik! 

Ha nem segíthet, akkor Neki is szenvednie kell? Nem az a jó Anya, aki 

helyettünk vállalja a szenvedést, hanem aki pillantásával bátorít, könnyeivel 

felfrissít, szívével csendben szeret, mint az árnyék a fényt! 

Könyörögjünk: Urunk és Istenünk! Te elküldted Gábor angyalt Máriához, hogy 

vállalja – értünk – az Anyaságot. Engedd megértenünk, hogy az én keresztem a 

Családom keresztje is, és fordítva. Közös eredményt csak közös vállalással 

érhetünk el, ezért 

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

V. Állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet! 

Hogy van ez: akkor is kell segítenem, ha nem akarok? Akkor, amikor nem akarsz 

valamit, kell a legjobban akarnod, amit nem akarsz, de a szeretet megkívánja, 

hogy megtedd! 



Könyörögjünk: Istenünk! A kényszersegítség keresztje emlékeztessen minket 

Szent Fiad értünk vállalt áldozatára, hogy nekünk is osztoznunk kell 

embertársainkkal a kereszthordozásában, hogy egykor  

Könyörülj rajtunk, urunk! 

VI. Állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak! 

Természetesnek veszem- e, hogy értem a szenvedőért, más kockáztat? Igen, ha 

én is úgy élek, gondolkodom: azt tedd, amit te is elvársz másoktól! 

Könyörögjünk: Teremtő Istenem! Köszönöm, hogy megismerhetem ebben a 

nehéz órában azon teremtményeidet, akik önzetlenül kockáztatva akarnak 

nekem enyhülést szerezni kiszolgáltatottságomban és merik értem vállalni a 

veszélyt, ezért 

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

VII. Állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel! 

Vajon teljesen meg akarsz alázni előttük? Nagyobb szégyen, ha feladom, mint 

az, ha gyenge vagyok, de erőért fohászkodva, újra kezdem! 

Könyörögjünk: Urunk, add, hogy Szent Fiad példáján erősödve meg tudjunk 

bocsájtani őszintén azoknak, akik nem értem szurkolnak, hanem a maguk 

örömét lelik az én szenvedésemben, és ezért is  

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

VIII. Állomás: Jézus a jeruzsálemi síró asszonyokkal találkozik! 

Muszáj ezt nekem hallgatnom? - Mi megmondtuk…de nem hallgattál 

ránk…most viseld a következményeket… Nem. A Veronikák, a Máriák, a Cirenei 

Simonok csendben, nem látványosan teszik azt, amit a lelkiismeretük diktál. 

Őket kövessük! 

Könyörögjünk: Urunk, add meg nekünk a belátás kegyelmét, hogy ne legyünk 

bölcsek, mint akik biztosak a kereszt okaiban, sem a magunkéban, sem a 

másokéban. Engedd belátnunk, hogy a kereszt akkor sem lesz könnyebb, ha 

meglátjuk, hogy miért nehezedik ránk. Engedd meglátnunk a 



kereszthordozásban a kiengesztelődés lehetőségét Veled és embertársainkkal, 

ezért 

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

IX. Állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel! 

Jó, feladom, ezt akartad? Feladni végképp szégyen. Ha Azt követem, Aki értem 

szenvedett, akkor Vele együtt mondhatom: - De, hisz, ezért az óráért jöttem! 

Dicsőítsd meg fiadat! 

Könyörögjünk: Istenem, a porból, a kereszt alól feltekintek Rád. Amikor újra 

elestem, azt kértem, hogy: legyen már vége! De most, hogy felnézve látlak, új 

elszánás költözik belém: engedd, kérlek, hogy végigcsinálhassam Veled, Érted 

és Értünk, ezért, hát  

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

X. Állomás: Jézust megfosztják ruháitól! 

És még ezt is megengeded? Igen! ha arra gondolok, hogy elhagyom, ami 

elválaszt és választom, ami egybeköt! 

Könyörögjünk: Uram, Istenem! Segíts megértenem, hogy eléd csak teljes értékű 

áldozatot vihetek. Engedd megértenem, hogy a külsőségeknél a benső értékek 

sokkal többet jelentenek Nálad, amikor megítélsz életem (kereszt)útja után. 

Ezért arra kérlek, hogy  

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

XI. Állomás: Jézust keresztre szegezik! 

Tehát, igaz…?! Igaz, mert be kell teljesülnie, mindenkinek be kell teljesítenie 

vállalt kötelezettségét! 

Könyörögjünk: Add, Uram, hogy különbséget tudjak tenni a tehetetlenség 

keresztje, a rágalom keresztje, a kifosztottság keresztje, és a Te kegyelmed 

között, amely kereszt alakjában jelenik meg életemben! Segíts, hogy ne csak 

elviseljem, hanem megtaláljam a helyemet rajta, amit Szent Fiad példáján csak 

nekem készítettél. Így 

Könyörülj rajtunk, Urunk! 



XII. Állomás: Jézus meghal a kereszten! 

?...  …  …   ! A halál az, amikor a Teremtő elfogadja/visszafogadja 

teremtményét: a legcsodálatosabb pillanat, amikor betoppanunk az atyai-

házba! 

Könyörögjünk: Bevégeztetett! „ Atyám kezedbe ajánlom lelkemet!” És most, 

már, látom: csodálatos volt! Köszönöm, és azt is hogy meghallgattál és kérlek 

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

XIII. Állomás: Jézus testét leveszik a keresztről és Édesanyja ölébe helyezik! 

Miből van egy Anya, hogy még ezt is el tudja viselni? Szeretetből! Az Anyák 

hozzászoktak ahhoz, hogy csak adnak: életet, lemondást, segítséget, 

önmagukat, szeretetüket, az életüket…! 

Könyörögjünk: Mennyei Atyánk! Te Szent Fiad keresztjét olyan mélyen 

elültetted Mária szeretetében, hogy csak így volt képes elviselni, hogy – egyben 

– Fia ravatala is legyen. Ezért kérünk, nekünk is add meg ezt végtelen bizalmat 

örök szeretetedben, Aki mindig kész vagy arra, hogy 

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

XIV. Állomás: Jézust sírba teszik! 

És innen van feltámadás? Hogyan…? Úgy, hogy a halálban még ott lüktetnek az 

élet sebei-betegségei, melyek végigkísértek a kereszt-élet útjainkon. A 

feltámadásban a megváltás érdeme gyógyítja meg ezeket a bajokat az örök 

életre! 

Könyörögjünk: Urunk, add meg nekünk az élő hitet, amellyel mi is 

feltámadhatunk Fiaddal az örök életre, és ezért még utoljára arra kérünk, hogy 

Könyörülj rajtunk, Urunk! 

És, hogy Miért? Mert, ha Benne hittünk, Vele együtt meghaltunk, akkor Vele 

együtt élni is fogunk! Mert: FELTÁMADUNK! 

Tomkó László, diakónus 


