


N É P E K   K R I S Z T U S A

V I A   C R U C I S

MAGYAROK KERESZTÚTJÁRÁSA

A trianoni „béke” (Versailles, Franciao., 1920 Június 4) századik évfordulójának emlékére készült. 
Egymás mellé helyezi a Via Crucis, keresztútjárás állomásait és a Magyarok történelmének kulcs eseményeit.

Szántai Lajos műveltségkutató nyomán.

* Jézus Krisztus portréja Munkácsy Mihály (1844 – 1900) által, amely a „Krisztus Pilátus előtt” festményen található (1881).
** Az állomások (stációk) képeinek forrása: Notre Dame des Champs, Avranches, Manche, Normandie, France.
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1. Jézust elítélik

Atilla Rómának megkegyelmez Jézus kérésére



2. Jézus felveszi a keresztet

Magyarok visszatérése a Kárpát hazába



3. Jézus először esik el a kereszttel

Bulcsú és Lél kivégzése



4. Jézus találkozik legszentebb édesanyjával

Szent István azonosítja Boldogasszonyt Szűz Máriával



5. Jézusnak segít a keresztvitelben Simon

Szent László a kereszténység legnagyobb védelmezője



6. Veronika kendőjével letörli Jézus homlokát

IV. Béla megmutatja a világnak 
a Magyarok igazi arcát



7. Jézus másodjára esik el a kereszttel

Kihal a Turul nemzetség férfi ága



8. Jézus megvigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat

Mátyás király igazságával vigasztalja a nemzetet



9. Jézus harmadjára elesik a kereszttel

Oszmán megszállás
(1521 Aug. 29, 1526 Aug. 29, 1541 Aug. 29)



10. Jézust megfosztják ruháitól

Habsburg megszállás,
a nemzetet megfosztják váraitól, értékeitől, múltjától



11. Jézust keresztre feszítik

1920 Június 4. Trianon



12. Jézus meghal a kereszten

Szovjet megszállás,
1956



13. Jézust leveszik a keresztről 
és édesanyja ölébe helyezik

1978-ban hazatér a Szent Korona, 
2000-ben áthelyezik a Országházába



14. Jézus sírba tétele

2004, Európai Unióhoz való csatlakozás



15. F E L T Á M A D Á S

„ÉS HOGY ELTEMETTETETT; 
ÉS HOGY FELTÁMADOTT A HARMADIK NAPON”

~ Korinthusbeliekhez 15:4

„HA PEDIG A KRISZTUS FEL NEM TÁMADOTT,
HIÁBAVALÓ A TI HITETEK”

~  Korinthusbeliekhez 15:17

„MIT KERESITEK A HOLTAK KÖZÖTT AZ ÉLŐT?”
~ Lukács 24:5

„Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” 

~ János 11:25-26

„És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, 
és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” 

~ Jelenések 1:18

„És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; 
és kijöve győzve, és hogy győzzön.” 

~ Jelenések 6:2

„És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak,
és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve

fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten
ígéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.

És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel;
és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő

neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.” 
~ Jelenések 19:11-16


