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HÚSVÉTI  ÜZENET 

                     A Szent István Szociális Központ Gyermekeitöl 

          
       Húsvéti lapunk nagyon különleges ebben az évben. Most, amikor annyi szenvedést és bizonytalanságot látunk magunk körül, 

amikor annyi ember kényszerül a hontalanságra, annyi gyerek szenved  a menekülés közepette, elmondhatjuk, hogy sokan átélik  

körülöttünk a keresztutat.  

       Ezen lapot teljes mértékben a gyerekek írják. A keresztút csoda szép festményeit  a Shrewsbury Cathedral Primary School 
diákjai készítették számunkra. Az állomások szövegeit  Központunk Gyermekei írták. Ezzel kívánunk minden kedves 

olvasónknak:  Áldott Húvséti ünnepet és Örömteli Feltámadást! Szerafina n. 

 

I. Állomás Pilátus ítélete    

Erről a képről nekem az jut eszembe, hogy Jézust igazságtalanul 

ítélte el Pilátus. Jézus nem mentegetőzött, hanem elvállalta a 

szenvedést értünk, hogy megnyissa a mennyország kapuját. 

Úgy gondolom, hogy nagyon hálásak kell legyünk Jézusnak, 

hogy ezt a sok szenvedést vállalta értünk. A Húsvéti ünnepek 

alatt gondoljunk sokszor erre és köszönjük meg Jézusnak, amit 

értünk tett. Ezen gondolatokkal kívánok minden 

ismerősünknek és azoknak akik sokszor gondolnak ránk és 

támogatnak minket, szép Húsvéti ünnepeket! Roli (11 éves) 

 

 II. Állomás  Jézus vállára teszik a keresztet  

Nekem az jut az eszembe amikor ezt a képet nézem, hogy Jézus az 

egész világ bűnét a vállára vette, úgy indult a Golgota felé. Az 

Üdvözítő önként nyúl nehéz keresztje után. Tudja, hogy ezzel a 

nehéz kereszttel fog megszabadítani minket. Ezért szorítja 

magához olyan erősen.  

Uram, kérlek adj erőt, hogy a keresztet amit nekem küldesz én is 

el tudjam viselni. adj erőt mindenkinek, akik most a világban 

szenvednek, hogy tudják elviselni a nehézségeket, a fájdalmakat!  

Ezen gondolatokkal Kívánok minden dolgozónknak és minden 

ismerősünknek Kellemes Húsvétot! Sergiu (18 éves)   

 

III.  Állomás Jézus elesik a nehéz kereszttel  

Jézus nem bírta vinni a keresztet, annyira súlyos volt. Elesett, de 

amikor arra gondolt, hogy milyen sok ember várja, hogy 

megnyíljon a mennyország ajtaja, akkor felkel és tovább megy 

a kereszttel. Én azt gondolom, hogy küzdött értünk, ezért 

megérdemli, hogy tiszteljük és szeressük Őt.  

Ezen gondolatokkal kívánok mindenkinek boldog Húsvétot! 

Diana (12 éves) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Állomás Jézus találkozik az édesanyjával  

Azt gondolom, hogy Máriának nagyon rosszul esett, hogy így 

kellett lássa Jézust. Fején tövis koszorú, testén csupa 

seb mindenhol és ráadásul a nagy kereszt a vállán. 

Milyen szomorú, hogy ha az emberek fájdalmat 

okoznak egymásnak.  

Én azt kívánom mindenkinek Húsvétra, hogy senki 

se legyen szomorú ezen a világon és ne bántsák 

egymást az emberek. Zsanett (11 éves) 

 

 

V. Állomás Simeon îl ajută pe Isus să poarte crucea 

Simeon din Cirene a fost obligat de romani să ducă crucea lui 

Isus pe drumul către Golgota unde Isus urma să fie răstignit. 

Privind această imagine îmi aduc aminte că de multe ori 

și eu pot ajuta pe alții, atunci când au grautăți, când 

au suferințe. Nu pot fi nepăsător la suferințele 

altora, fiindcă lui Isus i-a păsat de mine. 

Cu aceste gânduri doresc să mulțumesc tuturor 

celor care ne ajută pe noi și pe cei săraci, și le 

doresc un Paște plin de bucurii! Gabriel (17 ani) 

 

 

 

VI. Állomás Veronica șterge fața lui Isus  

”Nu are înfățișare nici frumusețe pentru a atrage privirile 

noastre. 

Nu are nici splendoare pentru a vedea în el pe cel căutat. 

Disprețuit și marginalizat de oameni, ca unul în fața 

căruia să-ți acoperi fața.”  

Fie ca această sărbătoare șă vă însenineze viața și 

să vă aducă multă iubire în inimă! Paște fericit! 

Cristina (17. ani) 

 

 

VII. Állomás  Jézus újra elesik  

Felkelni, és továbbmenni… Jézus tudta, hogy van értelme, és 

felállt. Folytatta útját a Golgota felé, hogy halálával megnyissa 

nekünk az eget.  

Ó, én miért nem vagyok erre képes? Ha valami 

nehézség kerül elém, amitől a földre esek, feladom 

minden reményemet, ahelyett, hogy küzdenék. De 

miért könnyebb meghátrálni a gondok láttán?  

Most döbbenek csak rá igazán, hogy 

mennyit is jelentenek ezek az elesések, hogy az 

Úr mindet a javamra tudja fordítani. Csak tudnom 

kell talpra állni, de Ő segít nekem, hiszen azt ígérte, 

hogy velünk marad minden nap a világ végezetéig. 

 (vö. Mt 28,20) Miklós (14 éves) 

  

 

 

 

 



 

 

 

VIII. Állomás Jézus vigasztalja az asszonyokat 

 Arra emlékeztet ez az állomás, hogy Isten figyel reánk és 

megvigasztal, amikor bajban vagyunk. Minden áldott  nap 

szerencsét ad nekünk, megáld minket, vigyáz ránk a 

körülöttünk lévő emberek által.  

 Köszönöm mindenkinek, akik mellettünk 

vannak és azoknak is, akik minden nap támogatnak 

minket! Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek! 

Andrea (18. éves) 

 

 

IX. Állomás Jézus harmadszor esik el 

Már csak pár lépés a hegytető, és Jézus ismét földre rogy a nehéz 

kereszt alatt. Lassan minden ereje elhagyja, de ő nem hátrál meg. 

Az ember üdvözítése lebeg célként a szeme előtt.  

„Hát én hányszor tántorultam, bűneimbe visszahulltam.” 

Nézem Jézust, és csodálom. Csodálom, hogy van ereje 

újra útra kelni, újult erővel haladni a cél felé.  

Megnyugvással tölt el  Jézus csodálatos útja, aki 

önként vállalta a szenvedést, és a porba hullást, 

hogy az én bűneimet elvegye. Tudom, hogy rá 

számíthatok a kísértések órájában, ha alázatosan 

imádkozom hozzá, ő segít átvészelni azt.  

Jézusom! Harmadik elesésed megtanít, hogy 

mennyire nehéz a kereszted, melyet a bűneimnek 

súlya nyom. Kérlek, emelj fel a bűn porából, és ne 

engedj visszaesnem. Bízom benned, hiszen te vagy az én Uram 

és Királyom. Isteni parancsaidhoz mérten szeretnék élni, hogy 

ezzel is könnyítsek a terheken, melyeket értem és a világért 

viseltél. Védj meg a gonosz cselvetései ellen, ne engedd, 

hogy hatalmába kerítsen. Harmadszori elesésed által 

taníts meg engem, hogy nem késő most az 

üdvösség útjára lépnem. Robi (16 éves) 

 

 

X. Állomás Jézus ruháit letépik a katonák 

Ezen a képen azt látom, hogy Jézusról letépik a 

ruhákat. Pedig Jézusra mindig számíthatunk. Ő az aki 

vigyáz ránk, Ő az, aki meghalt értünk a  kereszten, mert 

mindenkinél jobban szeretett minket. Milyen kár, hogy ezt nem 

mindenki érti meg és nem mindenki hálás Jézus áldozatáért. 

Ezen gondolatokkal szeretnék kívánni mindenkinek, 

nevelőinknek, támogatóinknak, kegyelem teljes, szép 

Húsvéti ünnepet!  Zsolt (13 éves) 

 

XI. Állomás Pe Isus îl crucifică 

Eu cred că domnul nostru Isus a îndurat cea mai 

cruntă soartă. Soarta lui a fost profundă dar a îndurat-o 

ca să ne arate calea cea bună, adică calea spre rai. 

Pentru această suferință Isus merită să fie iubit și lăudat de către oameni. 

Cu aceste gâncuri le doresc binefăcătorilor noștrii sărbători fericite și frumoase pline de 

fericire alături de cei dragi! Paște fericit!!! Ilie (13 ani) 

 

 



 

 

 

XII. Állomás ISUS MOARE PE CRUCE  

La ceasul al şaselea s-a făcut întuneric pe tot pământul. 

Regele regilor, purtând pe cap o coroană de spini, a stat atârnat 

trei ore pe cruce şi, cu ultima suflare, îşi 

încredinţează sufletul Tatălui ceresc şi moare. Iubirea 

sa nu cunoaşte margini. A murit pe cruce din cauza 

păcatelor noastre, pentru salvarea noastră. 

Câţi dintre noi suntem în stare să facem 

sacrificii pentru a-i ajuta pe ceilalţi? De cele mai 

multe ori ajutăm atunci când pe noi nu ne costă 

aproape nimic. El, însă, a făcut sacrificiul suprem 

din iubire pentru noi. 

Ajută-ne, Isuse, ca moartea ta să ne întărească şi să ne ajute să împlinim voinţa 

Tatălui, să ne căim de păcatele care te-au făcut să suferi atât de mult, dar dăne odată să auzim şi 

noi glasul tău care, cu iubire, spune: ”Adevăr îţi spun, astăzi vei cu mine in paradis” 

Sebastian (18 ani) 

 

XIII. Állomás Jézus testét leveszik a keresztről 

Miután a katonák meggyőződtek róla, hogy Jézus 

meghalt, levették a testét a keresztről. Ott volt Mária, a 

szeretett édesanya, akinek az ölébe fektették halott fiát.  

Csodálom a Szent Szüzet. Látva gyermeke sok 

szenvedését se háborgott és káromolta az Istent. Nem 

panaszkodott, hanem csendben viselte a mély 

fájdalmat. Jézust kezei között tartva sem omlott össze, 

hanem alázattal ölelte Urát. Tartotta magát az 

angyalnak tett szavaihoz, amikor saját életét az Isten 

kezébe helyezte: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen 

nekem a te igéd szerint.” (Lk 1:38)  

Mennyi bizalom lakozott ebben a törékeny nőben. Már Jézus születésekor sem félt a társadalmi 

megítéléstől, és ez a hite megmaradt az utolsó pillanatban is.  

Jézusom! Keresztutad ezen állomásában a Szent Szüzet állítottad szemem elé. Add kérlek, hogy mindig 

olyan nagy bizalom legyen bennem irántad, mint amilyen mennyei Édesanyámban volt. Kérlek, segíts, hogy 

megtanuljam kimondani, hogy „legyen nekem a te igéd szerint.” Bátoríts, hogy akkor se vonjam kétségbe az 

isteni gondviselést, amikor úgy érzem, összecsapnak a fejem felett a hullámok. Légy mindig 

mellettem, és támogass engem. Gabriella (17 éves) 

  

XVI. Állomás Jézus holttestét sírba teszik 

Csak néhány hűséges viszi az Úr testét a sírhoz. 

Csend van, a szájak hallgatnak. Szomorú ez a menet, 

de a béke lebeg fölöttük. Az áldozat befejeződött, 

nemsokára itt a húsvét.  

Drága Szűzanyánk, a te hited a legerősebb. Te 

tudtad és nekünk is bizalommal mondod, hogy ha 

Jézussal hitben élünk, akkor Ő egyszer majd  

megragyogtatja előttünk a húsvét hajnal boldogító 

fényességét! 

Ezen szép gondolattal kívánok mindenkinek Áldott 

Húsvétot! István (18 éves) 

 

 

 

 

 



 

XV. állomás: Jézus feltámadt a halálból  

 

Az élet állomása  

Ezért jött el hozzánk és halt kereszthalált az Istennek Fia, hogy az ő 

megváltó kereszthalálával és feltámadásával, végül eljöjjön a húsvét 

hajnalán meghirdetett új ég és föld birodalma. Ezért sóhajtozik az 

egész természet és várja istengyermekségünk megnyilvánulását. Ez 

lesz az élet teljessége. Akkor Isten „letöröl szemünkről minden 

könnyet”, ahol „halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem 

fájdalom” (Jel 21,4).  

„Ha pedig Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s 

hiábavaló a ti hitetek” (lKor 15,14). Jézus, Dávid Fia, könyörülj 

rajtunk, hogy bennünk is teljessé legyen az élet!  

 

Ezen gondolatokkal szeretnék kívánni jó egészséget, sok 

boldogságot mindenkinek, hogy szép HÚSVÉT legyen minden 

családban és mindenki életében.  

Andris (16 éves)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


