Kisgyermekek keresztútja
Amikor a keresztre nézek ...
Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem,
Feje lehajtva, hogy megcsókoljon,
Lábai szorosan szögezve, hogy szabaddá tegyen engem.
Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa,
Szíve szélesen kitárva, hogy befogadjon engem.
Akkor tudom, hogyan szeretett Jézus engem.
(Kalkuttai Teréz anya)

1. Állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust
Jézust elfogták és Pilátus elé vitték. Pilátus helytartó volt, rendet kellett teremtenie, de nem
akarta halálra ítélni Jézust. Viszont félt a nép és a császár haragjától. Ezért ítélte halálra
Jézust. Jézus tiltakozhatott volna, de mégsem tette.
Imádság: Urunk, Jézus Krisztus, megmaradunk szeretetedben, ha Isten gyermekeiként élünk.
Úgy akarunk egymással jót tenni és egymásnak kölcsönösen örömet okozni, mint ahogy
Istenünk, mennyei Atyánk akarja. Kérünk, segíts minket, hogy egymást egyre jobban
szeressük. Ámen.
2. Állomás: Jézus a vállára veszi a keresztet
Az emberek Jézus vállára teszik a súlyos keresztet. Ugye milyen nehéz lehetett a fából készült
keresztet hordozni?
Imádság: Jézusunk, adj nekünk erőt, hogy a szenvedésben türelmesek és a nehézségekben
bizakodóak legyünk. Ámen.
3. Állomás: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt.
Képzeljétek csak el, hogy milyen nehéz lehet a kereszt. Jézus nem bírja el, ezért elesik a
nehéz súly alatt.
Imádság: Jézusunk! Aki veled jár, annak nem kényelmes az élete, de gazdag a szeretetben.
Segíts minket, veled járnunk! Ámen.
4. Állomás: Jézus édesanyjával találkozik
Képzeljétek el, hogy Jézus édesanyjának mennyire fájhatott, hogy szenvedni látta Fiát,
véresen, sebzetten. Érzi szívében Fia fájdalmát.
Imádság: Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy kívánságodra édesanyád
mindnyájunknak édesanyja lett. Ő, aki téged úgy szeret, a szeretet és hűség élő példája lett
számunkra. Ámen.

5. Állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
Jézusnak nehéz a kereszt, ezért odaküldik Cirenei Simont, hogy segítsen neki. Ketten már
könnyebben viszik.
Imádság: Urunk, Jézus Krisztus, általában elfordulunk másbajának láttán, pedig talán csak
egy jó szóra várnak, vagy csak egy mosolyra. Engedd felismernünk, hogy minden szenvedő
emberben te közelítesz hozzánk, és aki segít nekik, neked is segít keresztedet hordozni.
Ámen.
6. Állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak
Jézust meglátja Veronika. Jézus arca piszkos, de a kedves Veronika letörli. Kedvességéért
kendőjén ottmaradt Jézus arcának képmása.
Imádság: Urunk, Jézus Krisztus! Akik szeretnek, Isten jóságát ránk, gyermekeire
visszatükrözik. Vésd, kérünk, arcodat szívünkbe, hogy az éltessen és megszenteljen
bennünket. Ámen.
7. Állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt
Jézus már nagyon kimerült. A kereszt súlya már megint lenyomja a földre. De Jézus
akármilyen fáradt, fölkel.
Imádság: Urunk, Jézus Krisztus, gyakran gyengék vagyunk, és nehezen bocsátunk meg. Mivel
nem tesszük meg mindig, amit tennünk kellene, elszomorodunk és elfelejtjük az örömöt.
Segíts, hogy megerősödjünk az újrakezdéshez. Ámen.
8. Állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal
A síró asszonyok látták, hogy Jézus nagyon szenved. De Ő még most is tanítja őket a
bűnbánatra.
Imádság: A világban lévő sokféle baj gyakran sírásra késztet bennünket. Kérünk Urunk,
ajándékozz nekünk jóságos szívet és segítőkész kezeket, hogy sok jót tegyünk és szeretetet
ajándékozzunk. Ámen.
9. Állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Jézus harmadszor is elesik a nehéz kereszt súlya alatt. Pedig Cirenei Simon segített neki.
Nagyon megüthette magát. Lila volt a térde a sok horzsolástól és az elesésektől.
Imádság: Urunk, Jézus Krisztus! Segíts, hogy ma ne kerüljük el a bajbajutottat és segítsünk
rajta. Ámen.
10. Állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Jézusról a tömeg előtt leveszik ruháit, amit édesanyja, Mária készített neki. Ruháit
szerencsejátékon elnyerik egymástól.

Imádság: Urunk, Jézus Krisztus, ha nem ügyelünk rá, oly könnyen lenézzük az embereket,
akik hibáznak. Segíts nekünk, hogy inkább jó tanácsokkal mutathassuk a helyes irányt, és
segítsünk megváltozni. Ámen.
11. Állomás: Jézust keresztre feszítik
Jézus hagyta, hogy keresztre feszítsék. Ez neki nagyon fájhatott, de elvállalta, mert nagyon
szeret bennünket.
Imádság: Urunk, Jézus Krisztus, gyakran mi is csak saját gondjainkkal foglalkozunk.
Irigységünk, szeszélyeink, rosszindulatunk, keményszívűségünk elzárja a testvéreink felé
vezető utat. Segíts minket, hogy úgy szerethessük egymást, ahogy Te szeretsz minket! Ámen.
12. Állomás: Jézus meghal a kereszten
Szűz Mária, Jézus édesanyja a kereszten átöleli Fia lábát. Mária szíve nagyon fájt
szomorúságában. Jézus élete a földön véget ért.
Imádság: Urunk, Jézus Krisztus, szereteted és kereszthalálod által bűneinktől
megszabadítottál minket, és örök élettel ajándékoztál meg minket. Hálásak vagyunk ezért
neked! Ámen.
13. Állomás: Jézus testét édesanyja karjába fektetik
Mária nagyon szomorú volt Fia halála miatt, biztosan sírt is. De bízott abban, hogy Isten
megvigasztalja Őt.
Imádság: Szentséges szűz Mária, édesanyánk, Te megérted a mi fájdalmainkat, és nem hagysz
magára senkit sem, aki szükség keresztjét hordozza. Ezért bizalommal kérünk: ,,Asszonyunk,
szűz Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján.''
Ámen.
14. Jézust sírba helyezik
Ez volt Jézus temetése. Ott van Mária, a rokonok, barátok, akik szerették őt. Biztosan
megsiratták.
Imádság: Urunk, Jézus Krisztus! Hiszünk benned és tanításod szerint szeretnénk élni.
Részesíts bennünket feltámadásodban! Ámen
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