
 
Az „állóképes” keresztútjárás leírása 

 
 
A gyerekek ötödikes korukra többnyire jól ismerik már Jézus szenvedéstörténetét, sokan 
vettek részt keresztútjáráson: végigmentek a templomban elhelyezett stációkon, és 
miközben nézték a képet vagy domborművet, hallgatták az elmélkedéseket és énekeltek. 
Ugyanakkor lehetnek, akiknek egészen új maga a történet és a keresztút járás mint szokás 
is. Vannak, akik tevékenyen részt vettek keresztúton: ők jelenítették meg az egyes 
stációkat, ők olvasták fel az elmélkedéseket. Az úgynevezett „állóképes” keresztút a 
gyerekek kreativitására és aktív részvételére épül. A szereplők egyszerű jelmezekbe 
öltöznek, és a stációkat állóképszerűen jelenítik meg. Néhány eszköz szükséges csak: 
kereszt, fegyverek, kendő, kalapács, szögek…  
Ebben az esetben a jelenlevők inkább nézők, és nem mennek körbe a helyszínen, hanem 
egy helyben ülnek. Lehetőleg legyen csaknem sötét, mert akkor igazán szép, ha a 
szereplők félhomályban állnak be az állóképbe, és egy reflektor csak akkor világítja meg 
őket, amikor már készen van a kép.  
A mellékelt film segíthet a szereplők beállításában. A szöveget mások olvassák fel, 
lehetőleg mikrofonba, hogy jól hallható legyen. Előny, hogy a szereplőknek nem kell 
szöveget megtanulniuk, elég, ha a mozgást rögzítik. 
Három munkacsoportra van szükség: a szereplők, a felolvasók (ez egy szépen olvasó 
gyerek is lehet), és az énekvezetők. Ezen kívül valakinek kezelnie kell a reflektort is, amit 
a legegyszerűbb egy billenő-kapcsolós hosszabbítóval kapcsolgatni. Énekeknek nagyon 
alkalmasak a Taize-i énekek. 
Szükség van egy rövid bevezetőre, amelyben egy felnőtt elmondja, hogy milyen módon 
fog történni a keresztútjárás, és kéri, hogy amikor vége lesz, ne beszélgessenek, hanem 
csöndben menjenek ki a templomból, ill. a helyiségből. Ezután ha lehet, elsötétítünk, egy 
énekkel kezdünk, mialatt a gyerekek beállnak az első képbe. Amikor készen vannak, 
felkapcsolják a reflektort, és a felolvasó elmondja az odaillő szöveget. Nem kell sietni, 
inkább hagyjunk időt, hogy mindenki alaposan megnézze a „képet”. Ezután lekapcsoljuk a 
reflektort, az énekesek vezetik az éneket, és a homályban beállnak a következő képbe. Így 
megyünk végig a stációkon. A végén, amikor Jézus letakarva fekszik a sírban, minden 
szereplő kap egy-egy mécsest (ezt szintén elő kell készíteni valakinek!), azzal világítja 
meg az utat a templomkapuig, ill. a kijáratig. 
 
Természetesen másutt is elő lehet adni ezt a keresztutat, akár iskolai körülmények között 
is. Lehet, hogy nem biztosított a sötét, de akkor is nagy hatása van mindenkire. Az is 
előnye, hogy kevés benne a szöveg, nem túl hosszú, és nagyon látványos. 
Ötödikes gyerekekkel két-három óra alatt fel lehet készülni az előadásra. Megéri, mert az 
ő számukra is sokat jelent, különösen, ha fényképeket készít valaki az előadásról, és utána 
megnézik. A felkészülés, az előadás, és a kiértékelő beszélgetés segíti őket, hogy 
mélyebben megértsék Jézus áldozatát.  
 
 
 



Keresztút 
 
 
1. Állomás: Pilátus elítéli Jézust 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 
Pilátus sejtette, Jézusunk, hogy ártatlan vagy, de félt a főpapoktól, hogy 
bevádolják a római császárnál, ezért mégis elítélt téged. 
Sokszor vagyunk mi is igazságtalanok másokkal szemben, ítélkezünk, rosszat 
mondunk róluk, és ezzel fájdalmat okozunk nekik. 

 
Könyörülj rajtunk, Urunk!    -    Könyörülj rajtunk. 
 
 
2. Állomás: Jézus vállára veszi a keresztet 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Jézusunk, egész éjjel nem aludtál, napközben ide-oda rángattak, gyötörtek. 
Pilátus megkorbácsoltatott. Most fáradtan, összeverten még a keresztet is 
vinned kell. 
Mi is gyakran okozunk terheket másoknak. Segíts, hogy mindig vállaljuk a 
feladatainkat, és ne okozzunk szenvedést senkinek. 
 
Könyörülj rajtunk, Urunk!    -   Könyörülj rajtunk. 
 
 
3. Állomás: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Nagyon nehéz volt a kereszt, súlyos gerendából ácsolták, és te már gyenge 
voltál a hosszú kínzástól. Elestél, és nagyon megütötted a térdedet. 
Mi is elesünk a nehézségeink súlya alatt, és tehetetlennek érezzük magunkat. 
Segíts, hogy mindig új erőt kapjunk. 
 
Könyörülj rajtunk, Urunk!    -   Könyörülj rajtunk. 



4. Állomás: Jézus találkozik anyjával, Máriával 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Édesanyád nem hagyott magadra, hanem egészen a keresztig kísért, 
bármennyire fájt is neki, ami veled történt. 
Nekünk sem kell egyedül szenvednünk a betegségeinkben, fájdalmunkban, 
hanem édesanyánk vagy valaki más mindig segít rajtunk. 
    
Könyörülj rajtunk, Urunk!    -   Könyörülj rajtunk. 
 
 
5. Állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Simon éppen arra járt, ahol te a Golgotára mentél. Nem magától segített neked, 
hanem a katonák parancsára, de mégiscsak megkönnyítette az utadat. 
Ha figyelmesek vagyunk, mi is észrevesszük, ha mások fáradtak, kimerültek 
körülöttünk. Mutasd meg, hogyan lehetünk a többi ember segítségére a 
nehézségeikben. 
 
Könyörülj rajtunk, Urunk!   -    Könyörülj rajtunk. 
 
    
6. Állomás: Veronika letörli Jézus arcát 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Ahogyan a városon átvezettek, sok emberrel találkoztál: sokan csúfoltak, 
mások félve és elborzadva néztek, de csak egy akadt közülük, aki ki merte 
mutatni a részvétét, és kendőjével letörölte a vért és a verítéket az arcodról. 
Segíts minket, hogy mi is mindig bátran kiálljunk az üldözöttek mellett. 
 
Könyörülj rajtunk, Urunk!   -   Könyörülj rajtunk. 
 
 
 



7. Állomás: Jézus másodszor esik el 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Jézus, egyre gyengébb vagy, talán meg is löktek a nagy tolongásban, a katonák 
is taszigáltak, hogy gyerünk már! 
Mi is gyakran türelmetlenek vagyunk, ha gyengeséggel találkozunk. Talán 
csúfoljuk és le is nézzük azokat, akik ügyetlenebbek és gyengébbek nálunk. 
Segíts, hogy megértőek legyünk egymás gyengeségei iránt.   
 
Könyörülj rajtunk, Urunk!   -   Könyörülj rajtunk. 
 
 
8. Állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Sokan sajnáltak téged, Jézus, és hangosan sírtak, látva szenvedésedet. Te azt 
mondtad nekik, hogy ne téged sajnáljanak, hanem gondolják végig: vajon ők és 
a családjaik Istennek tetsző életet élnek-e? 
Segíts minket is, Istenünk, hogy sajnálkozás helyett kezdjünk el igazán szeretni 
akkor is, amikor nehéz. 
    
Könyörülj rajtunk, Urunk!    -   Könyörülj rajtunk. 
 
     
9. Állomás: Jézus harmadszor esik el 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Már egészen elgyengültél, minden erődet össze kellett szedned, hogy felállj, és 
tovább menj. Te, aki minden beteget meggyógyítottál, most hagytad, hogy 
egészen összetörjön a szenvedés.  
Segíts minket, hogy ne fussunk el minden apró szenvedés elől, hanem legyünk 
erősek és kitartóak. 
   
Könyörülj rajtunk, Urunk!   -   Könyörülj rajtunk. 
 



10. Állomás: Jézust megfosztják ruháitól 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Amikor a Golgota hegyére értek veled, akkor a katonák levették a köntösödet, 
és kisorsolták egymás között, hogy melyiküké legyen. 
Mi gyakran ragaszkodunk a holmijainkhoz. Segíts, hogy nagylelkűek és 
ajándékozó szívűek legyünk. 
 
Könyörülj rajtunk, Urunk!   -   Könyörülj rajtunk. 
 
 
11. Állomás: Jézust a keresztre szegezik 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Jézus, mi el sem tudjuk képzelni, hogy milyen fájdalomban volt részed. A 
keresztre szögeztek, és órákon át ott szenvedtél. Mindenki azt várta, hogy 
mikor halsz meg, és csak néhányan sajnáltak és szenvedtek veled együtt. 
Mi is gyakran hagyunk szenvedni másokat, holott egy jó szóval 
megvigasztalhatnánk őket. Segíts, hogy ne legyünk keményszívűek. 
     
Könyörülj rajtunk, Urunk!    -   Könyörülj rajtunk. 
 
 
12. Állomás: Jézus meghal a kereszten (letérdelünk) 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Jézusunk, órákig tartó szenvedés után, miközben mindenkinek megbocsátottál, 
végül kilehelted a lelked. 
Segíts, hogy mi is mindig megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. 
     
Könyörülj rajtunk, Urunk!   -   Könyörülj rajtunk. 
(visszaülünk) 
 
 
 



13. Állomás: Jézus testét leveszik a keresztről, és Mária karjába teszik 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 

Jézus, milyen boldog lehetett az édesanyád, amikor megszülettél, és ő 
először vehetett a karjába! Most mekkora fájdalmat okozott neki szörnyű 
szenvedésed és halálod. 
Mi gyakran okozunk fájdalmat a szüleinknek, amikor engedetlenek és 
szemtelenek vagyunk. Segíts minket, hogy jók legyünk, megköszönjük és 
viszonozzuk a szeretetüket. 

  
Könyörülj rajtunk, Urunk!   -   Könyörülj rajtunk. 
 
       
 
14. Állomás: Jézus testét sírba teszik 
 
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 
Mindenki elhagyott, és csak néhányan maradtak melletted, akik szerettek: 
édesanyád, János, néhány barátod. Ők méltóképpen eltemettek. 
Istenünk, segíts minket, hogy minden bajban kitartsunk azok mellett, akiket 
szeretünk, és akiket ránk bíztál. 
     
Könyörülj rajtunk, Urunk!   -   Könyörülj rajtunk. 
 
 
 
 
     
      
 
 
 
 

 
 
 

 



 


