
1. Jézust halálra ítélik 
Jézust továbbra is igazságtalanul halálra ítélik, az éhezőkben a világunkban, ahol mindenkinek volna elegendő élelem, a betegekben, 

akik nem kaphatják meg a gyógyszerüket, az elhagyott öregemberben, a meggyilkolt magzatban ... 

… és megmossuk a kezünket. 



 

2. Jézus a keresztet vállára veszi 
Jézus vállalja fel a kereszt súlyát, az emberek szenvedésének terhét, viseli a világ fájdalmát... és miért?  a tiszta szeretet miatt.... 

… Jézus a fájdalmas időkben soha nem hagy egyedül bennünket. 



 

3. Jézus először elesik a kereszttel 
És nem látjuk, ahogy elesik, figyelmetlenek, túl elfoglaltak, alvó járók vagyunk ... és elszegényedett emberek esnek el mellettünk, és 

nem látjuk őket... 

…Ébressz fel minket! EFFETA. 



 

4. Jézus Szent Anyjával találkozik 
Mária, a te lelkedet is éles kard járja át. Az anya fájdalma, aki igazságtalanul szenvedni látja szeretett fiát… 

… nincs annál nagyobb fájdalom, mint a gyermek elvesztése... 



 

5.Cirenei Simon segíti Jézusnak vinni a keresztet 
Ilyennek kell lennie az egyházának, telve Szentlélekkel, mint Cirenei Simon, támogatva az elesetteket, megosztva keresztjeik súlyát, 

mosolyt varázsolva Krisztus arcára... 

… legyünk mi is ilyen egyházi közösség... 



 

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak 
Jézus arca a világ szegényeinek arca és a hivatásunk lesz törölni a verejtékét, és a vérét ... 

… hogy felfedezhessük Jézus arcát minden szenvedő emberben... 



 

7. Jézus másodszor esik el kereszttel 
és újra elesik, egyedül ... ahogy a szegények, éhesek, betegek, elhagyatott gyermekek, a világ megvetettjei is elesnek... 

…és én nem veszem észre, hányan esnek el körülöttem ... 



 

8. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat 
Jézus közeledik az asszonyokhoz, … arctalan nők, akik szenvednek diszkriminációtól, bántalmazásoktól... és ez normálisnak tűnik 

számunkra… 

…hogy nyissuk ki a szemünket a nők fájdalma előtt... 



 

9. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt 
Jézus elesik és megtapossák, az igazságtalan hatalmi struktúrák folyamatosan ártatlanokat húznak a földre és taposnak meg… 

…és öntudatlanul hozzájárulunk testvéreink elszegényedéséhez... 



 

10. Jézust megfosztják ruháitól 
Meztelenül, megvetve, szégyenítve ... Jézus a fény, a melegség a megvetettek számára. Az igazi élet példája… 

A világunkban naponta tonna szám semmisítenek meg ruhákat, csak azért, mert már nincsenek divatban... 



 

11. Jézust rászegezik a keresztre 
A hatalom, a gazdasági érdekek szúrják a kezüket... A hatalom, a gazdasági érdekek ma is ártatlanokat feszítenek keresztre… 

Uram irgalmazz! 



 

12. Jézus meghal a kereszten 
Jézus továbbra is meghal testvéreinkben, meghal mellettünk, igazságtalanul megkínozva… 

…nyissuk ki a szemünket az emberek keresztje előtt, akik életüket adják Jézus Krisztust követve… 



 

13. Jézus testét leveszik a keresztről, s Anyja ölébe fektetik 

Az ég gyászba öltözött. Mária, az anya és Isten az apa, fiukért sírnak, és minden nap a gyermekeikért, értünk kiáltanak… 

Isten a szenvedők mellett áll! 



 

14. Jézust sírba teszik 
Élettelen testét beviszik a sírba, és Isten fénye szentéllyé változtatja. Az élet világosságát mindenkinek! 

…az élet, az igazság győzni fog! 


