
 

 

 

 

 

 

 

Keresztút 

 

 

Bevezető ima 
 

Urunk, szenvedésünk nélküli munkánk csupán 

szociális munka lenne, igen jó és segítséget nyújtó, de nem 

Jézus Krisztus műve, nem a megváltás része. Jézus Krisztus 

azzal kívánt segíteni, hogy megosztotta életünket, 

magányunkat, kínjainkat, halálunkat. Azzal váltott meg, 

hogy eggyé vált velünk.  

Nekünk szabad megtennünk ugyanezt, a szegények 

minden nyomorúsága, nemcsak anyagi szegénységük, hanem 

lelki nélkülözésük is megváltásra szorul, és minekünk meg 

kell mindent osztanunk, mert, csak ha eggyé váltunk velük, 

akkor tudjuk őket megváltani, vagyis akkor vihetjük el Istent 

életükbe, és akkor vihetjük őket Istenhez. 



 

 

 

I. állomás: Jézus halálra ítélik 
 

 

Te is elítéltettél, mint mindnyájan. Szép és súlyos ítélettel. 

Emberségre ítéltettél, Nem öntudatlan, felelőtlen, szolgai anyagnak. 

Szabadnak. Erkölcsi lénynek. Ezért vagy képes tönkremenni. 

Az ember a kezét mossa: nem ő teremtette a világot; de Isten is 

joggal teszi, mert Ő nem akarta a bűnt, a rosszat, ami arcukat úgy 

eltorzítja, hogy az Isten-képmás felismerhetetlenné válik miattuk. 

Ma sokan úgy gondolják senki sem hibás, egyszerűen így adódott 

a dolog.  

És mégis van bűn: ez oly kiáltóan világos, és ez nem valahová az 

Isten és a világ közötti Senki-földjére esik, ahol a Senki áll, akit 

senki sem ismer, és senki nem akar tudomásul venni. Hanem ide a 

földre.  

Ezért kell elítélni az igazat, ezért hozzák meg az ítéletet: el vele, 

el vele, keresztre kell feszíteni! 

 

 

 

 

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet 

 
Az anyaghoz tapadt lelkülettel senki sem veszi magára a 

keresztet. 

A keresztet nem „magára veszi” az ember. Az hátulról találja 

el a tarkójánál, alattomosan, a lesből jól megcélozva, és teljes erőből 

hajítva fölülről: mint egy sziklatömb, és az ember máris elterül, 

orrával a földet szántva, keze-lába szerteszét. 

Eltalálták Jézust is: véglegesen, mert a kötelek a testet és a 

keresztet máris egymáshoz kötötték. Az Ő teste hordozza a 

keresztet. 

 Időről nincs szó, mert a bűn előre nem sejthető, és a jövőben be-

láthatatlan. A kereszt mindig és örökkön tarkón üti, beletaszítja a 

terhet és hordozóját az egyetlen térbe, abba, amelyben a földön a 

bűn született. 



 

 

 
 

III. állomás: Jézus először roskad le a kereszt alatt 

 

Ez a keresztút-ügy tovább vonszolódik, talán meg kellene 

gyorsítanunk. Már kétezer esztendő telt el az óta, és még mindig 

nincs eltakarítva. Ez a félholt még mindig ott kúszik, és beszennyezi 

a világtörténelmet. Pirosat jelez ott, ahol egyébként már régen zöld 

van. És még mindig semmiféle mentőkocsi nincs a láthatáron! 

Ezerszer keresztülgázoltak rajta, és még mindig mozog!  

Mi is vonszoljuk a saját keresztünket, és ha egészen mélyen 

beleélem magam egy másik ember gondjaiba, ha belenézek és 

beletapogatok, és ott látom a jóakarat ügyetlen kapkodásait, a fényre 

szomjas bukdácsoló és támolygó keresést, és a csöndes sírást, akkor 

az ismét megráz, és egy forró hullám csap át rajtam és érzem, hogy 

egy ilyen embert nagyon kell szeretni. 
 

 

 

 

 

 

IV. állomás: Jézus Édesanyjával találkozik 
 

 Minden lélek egyformán csak a keresztúton jut el a 

feltámadásra. Ezen a keresztúton a fiút el kell kísérnie az 

anyának és az apát a fiúnak. A pásztoroktól és vezetőktől 

számon kérik a reá bízottakat, és a házastársaktól egymást. S 

mindez a keresztút legkeservesebb keservei, közé tartozik.  

A legnehezebb csapások, azok, amit a szeretteink 

mérnek ránk. Mert más a szerzetes és a házasember 

keresztútja, de egyképpen keresztút. 

 Golgota nélkül senki számára nincs Húsvét, és a 

Golgota útján a legfájóbb megrázkódtatásokat mi testvérek, 

apák és fiak, anyák és leányok, okozzuk egymásnak.  

De vállalnunk kell egymást. Viseljétek el egymás 

gyöngéit, így teljesítitek Krisztus törvényét. 



 

 

 

 

V. állomás: Cirenei Simon átveszi a keresztet 
 

 Nem, nem önként vállaltam ezt a szörnyű munkát, 

kényszeríttetek, valósággal elrekviráltak, ahogy az ökröt 

vagy szamarat szokták, ha szekeret kell kirántani a 

kátyúból…  

 Azért adtam elő úgy, ahogy a cirenei látta a dolgot, s 

ahogy én láttam. Mert hiszen úgy lehet, hogy nemcsak rólam 

van szó, az a rám kényszeríttet munka azon a pénteki napon, 

déltájban… 

Az a ti munkátok is, mindnyájunk dolga. Én legalább 

is úgy gondolom. Mert ha az van megírva rólam, hogy 

erőszakkal kényszeríttetek a kereszthordozásra, az csak azért 

lehetett, mert nem mi választottuk őt, hanem ő volt az, aki 

először ránk tekintett. 
 

 

 

 

VI. állomás: Veronika letörli kendőjével Jézus arcát 
 

A fölséges tragédia legbájosabb jelenete. Veronika az 

egyetlen, aki pontosan megtalálja, hogy mit kell tenni, és azt 

teszi. Elhárítani nem tudja a kozmikus tragédiát, de valamit 

tenni akar. Ő nem tudja a világot megváltani, de finom női 

tapintattal egyet tehet, letörli a verítéket. 

Földi gondolkodás: mi értelme van? A következő 

pillanatban újra ellepi a verejték. Ezért tegye ki magát 

durvaságnak, gyanúsításnak, kompromittálja magát azzal, 

hogy köze van az elitélthez?  

Veronika betölti a törvényt, és mi érezzük, hogy 

gonoszságon felül emberi szív van és így ezen keresztül 

lelkek mentődnek meg az összeroppanástól. 



 

 

 

VII. állomás: Jézus másodszor roskad le a kereszt alatt 
  

Reménytelen, hogy az emberi és Isteni között, valami 

kiegyezés, kompromisszum, kiegyenlítődés legyen. Egymáshoz 

tartozunk, terhére vagyunk egymásnak. A szégyen mindig ugyanaz, 

beborít és összeköt. Olyan kiáltó, hogy szinte mindegy, hogy hor-

dozója tudatában van-e vagy sem, hogy önként viseli el vagy sem, 

hogy magától adódik, vagy el kell szenvedni.  

Mindegyik a másik szégyenét világítja meg. Nem az a döntő, 

hányszor esünk el, hanem tudunk-e felkelni. Tudja-e a tanár, 

a diák, a pap, az orvos minden reggel újra kezdeni harcát? A 

tanár reménytelenül küzd a butaság ellen, a pap a bűn ellen, 

az orvos a betegség ellen. Az estig felgyűlt undorunkat 

feloldja-e másnap reggelig a szeretetünk? Lelkiismeret 

vizsgálataimból, gyónásainkból lecsapódó csalódásaim 

átadják-e a helyet az újrakezdés energiáinak? Hiszen az Úr 

megbocsát nekem. 
 

 

 

 

 

VIII. állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal 

 
 Izrael népének elesetteihez küldetett. Szerette volna 

összegyűjteni őket, de ők nem akarták. Kénytelen volt őket 

otthagyni, ahol voltak. A választott nép megtagadta, elítélte. 

 Néhány zsidó nő követi Őt jajveszékelve. Lélekben látja a 

szeretett Isten-város pusztulását. „Sírjatok magatokon és fiaitokon”. 

Félretolja őket, és árkot von azok között, akik siránkoznak, és azok 

között, akiket keres a bűnbánók között.  

Vajon mi a siránkozók között vagyunk, vagy bűnbánók között? 

Megváltásra szorulók között, vagy azok között, akik elmennek 

mellette. Nem elutasítják, hanem nem törődnek vele. 

Jézus Izraelből származik, és Izrael, amely őt elutasította. Az 

elutasítás által nyílt meg nemzetek számára a megváltás. 



 

 

 

 

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt 

 

 A szenvedés, amely fölött a saját erőnkből úrrá tudunk 

lenni, kevesebb, mint a hittel vállalt szenvedés. A hit ereje 

Istenből származik, és a hitbeli próba saját erőink 

fölülmúlásában rejlik.  

 Krisztus szenvedéséből táplálkozó szenvedés csodálatos 

ajándék. Mert amikor úgy döntünk, hogy részt akarunk venni 

Krisztus szenvedésében, akkor ő mellénk áll és felvállal 

minket.  

Ez a szeretet jele, Ahogy a Mennyei Atya is bizonyságot 

adott róla, hogy szereti a világot, hiszen Fiát adta oda, hogy 

szenvedjen értünk.  

Krisztus életén és halálán keresztül bebizonyosodott, hogy 

ez az ajándék a szeretet legnagyobb ajándéka, mert a 

szenvedés az ő engesztelése volt a mi bűneinkért. 

 

 

X. állomás: Jézus megfosztják ruháitól 
 

A fehér, megkorbácsolt karokon semmi vonzó nincs már. 

Alapjában véve mindegy, a szégyen már az egész alakról kiált, 

teljes egészében szégyenévé vált emberi mivoltának, amit többé 

semmivel sem lehet elfödni.  

Mi a szégyen? A test a maga titokzatosságával csak szegényes, 

olcsó hasonlat erre. 

 A mi életünk is tele van díszletekkel, mázzal, festékkel, 

héjakkal és burkokkal. De ha máskor nem, az utolsó ítéleten 

lehullik minden ruha és lepel. S ez sokunknak keserves lesz. 

A szenvedés az Úr irgalmas vetkőztetője, ami természetes 

úton lassan fejti le azt, amit az utolsó ítélte letép, ha még 

rajtunk talál. Hányszor várjuk titokban ezt a vetkőztetést, 

mert a vetkőzéshez puhányok vagyunk.  

S az Úr megérti el nem sírt vágyunkat és segít nekünk. 



 

XI. állomás: Jézust rászögezik a keresztre 
 
 Hagyd, anya, hogy megtörténjék, nem tudsz rajta változtatni. 

Ez az egész régebbi, mint te magad, és te sem lennél, nem te lennél 

az anya, a szeplőtelen Szűz, és mindenki anyja, ha ez nem volna 

mindig így. Te azért állsz, mert Ő fekszik. Te szabadon mozogsz, 

mert Ő oda van szegezve. Te magadba nézel, és ki tudja, hogy amit 

folyton hallasz, ez a kalapácsolás, múlt vagy jövő. A lábad mindig 

hozzáér a lapáthoz, s amellett mindig ott van a gödör. És mindig ott 

van valaki, aki leborul, és vétkeiben is imádva szeret. De te befelé 

nézel, ott mindent látsz, s ami legfontosabb: ami szívedet 

szétszaggatja, az nem belőled való. 

A kereszt alatt állók nem vigasztalják egymást, csak ott vannak. 

Az úr sem, vigasztalja sem anyját, sem a szeretett tanítványát, csak 

egymás mellé állítja őket. A legnagyobb vigasztalás, amit tudunk 

adni, a jelenlét, a mellette állás, vállalása annak, hogy az ostor vége 

minket is ért. Egy kendőnyújtás, keresztmarkolás, együttsírás…  

Máskor megértő pillantás, egy kézszorítás… 

 

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten 
 

Aki a keresztet átkarolja, mindig egyedül van. Vannak ugyan 

közösségben végzett szimbolikus keresztutak, amelyek olyanok, 

mint az útravaló: együtt csomagolják be, de aztán mindenki egyedül 

fogyasztja el, amint rákerül a sor, a szükség idején. Aki a keresztet 

átkarolja, olyasvalakire tekint föl, aki nem néz rá, hanem önmaga is 

fölfelé mered, arra az Istenre, aki őt elhagyta. De éppen ez a lényeg, 

hogy ő a mi Istentől való elhagyatottságunkat saját nagy 

szenvedésébe emeli fel.  

Azok a szép szavak, amelyeket még mondott, hogy az Atya 

mindenkinek bocsásson meg, mert ezek nem tudnak semmit; hogy 

lelkét Istennek ajánlja; hogy még ma vele lehet lenni a Paradi-

csomban; hogy anyját végrendeletileg nekünk adja; hogy olyan 

borzasztóan szomjazik; hogy valóban minden beteljesedett; ezeknek 

a szép szavaknak egyetlen dolog kölcsönöz értelmet és erőt: Ő 

tudja, mi az elhagyatottság. 

És köröskörül állnak a „Sokak”, mindnyájan állnak, felé fordulva. 

Miért hagytál el engem? Engedd, hogy ezt Isten kérdezze tőled! 

 



 

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről 
 

 A munkás akcióba lép. Emelvényen áll, és tesz-vesz a 

szerszámmal.  

Ki akarná egyébként kitalálni és kimondani, mi történik 

ennél az állomásnál? Miként hanyatlik alá a sápadt, halott 

test, mikor a szögek tartásából kiszabadul, hogyan támasztja 

meg alul valaki, és engedi, hogy a halott súlya ránehezedjék, 

hasonlóképpen sápadtan és lefelé tekintve, mindinkább 

lefelé húzódva.  

Számomra, mint Édesanyának fájdalmam ellenére a 

kereszt nem a megsemmisülés, és ez a holttest nem üres, 

mert „hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak?” 

 … és ha nem akarod mindezt elveszíteni, elmenni 

mellette részvét nélkül, ha a szenvedést, a nagyböjt titkát 

valóban meg akarod érteni, itt kell ezt elkezdened a 

fájdalmas Istenanyától. 

 

XIV. állomás: Jézus testét a sírba teszik 
 

 Ezt első osztályú temetésnek nevezik. Ünnepélyes mozdulattal 

lendítik magasba a halotti leplet, szinte liturgikus mozgást 

végeznek. Kimérten, ájtatosan, elmerülve cselekvésük 

méltóságában. Különösen gondoskodóan. Rendnek kell lenni, és a 

holtestekről illik gondoskodni. 

Semmi sem mutat arra, hogy számolnának a feltámadással. A 

holtestet a szokáshoz híven csavarták be. Az eltemetettnek képe a 

fejekben és a szívekben nyugtalanul kísért. 

 Nagyszombat az a nap, amikor Isten halott! 

Az Isten-nélkül-való nap, amelyet egyetlen egyházi év sem tud 

átugrani.  

Az a nap, amely előtt a liturgia szerzői tanácstalanul állnak, és 

az Egyház lélegzése egy kis időre megáll. Ezen a  napon sincs 

szentmise. 

  Minden földi út útnélküliségbe, a garantáltan kijárat-

nélküliségbe torkollik. Mert az örök élethez nem elég eltemetni, 

szükséges a Jézus Krisztus Feltámadása.  



 

 

 

 

Befejezés 
Valahol 

A kristálytenger fölött, 

A Szék előtt, 

Feszült inakkal áll az angyal, 

Szemei, mint a villám, ruhája, mint a hó, 

Áll, vár és alig győzi kivárni  

A Harmadnap hajnalatát. 

/Nem is a harmadik igazán, - 

Isten türelme feszül a pattanásig: 

Csak egy éj, egy nap, egy hajnali perc/ 

És lendül a szárny, 

És lebben a kő, 

És elhangzik a mindenségben: 

„Békesség nektek! Én vagyok! Ne Féljetek!” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


