
Jézus  
keresztútJa

Borbély Károly  
képeivel  

és Sulyok Elemér OSB 
zsoltárválogatásaival

A stáció képei Ravazdon,  
a Szent Márton-plébánia-

templomban láthatók.



„Igen, a mi bűneinkért szúrták 
át, a mi gonoszságainkért tör-
ték össze; a mi békességünkért 
érte utol a szenvedés, az ő sebei 
szereztek gyógyulást nekünk.” 

(Iz 53,5)

ének

1 Világmegváltó Jézus,  
Keresztre felfeszítteték, 
Isten Báránya, Jézus, 
Érettünk megtöretteték.

2 Világmegváltó Jézus,
 Ki értünk vállalt szenvedést,
 Isten Báránya, Jézus,
 Számunkra így lett példakép.

3 Világmegváltó Jézus,
	 Kiben	bűn	nem	találtatott,
 Isten Báránya, Jézus,
 Álnokság ajkán nem lakott.

4 Világmegváltó Jézus,
	 Keresztre	vitte	sok	bűnünk,	
 Isten Báránya, Jézus,
	 Sebétől	gyógyult	meg	sebünk.



1

Jézust halálra ítélik.
 

„…megteszem,  
amit elrendeltél…” 

Zsolt 118,8



2

Jézus vállára veszi  
a súlyos keresztet.

 
„Tengernyi csapás hull  

az igazakra…”

Zsolt 33,20



3

Jézus leroskad a súlyos 
kereszt alatt.

 „Az ellenség üldözőbe vett, 
életemet a porba tiporja…” 

Zsolt 142,3



4

Jézus édesanyjával  
találkozik.

 „Te hoztál elő az  
anyaméhből, jóvoltodból 
gond nélkül pihenhettem 

anyám ölén.”

Zsolt 21,10



5

Cirenei simon segít  
Jézusnak a keresztet  

vinni.

„… jobbod erősen tartott…”

Zsolt 17,36



6

Veronika kendőjét nyújtja 
Jézusnak.

„…igazságban látom meg 
arcodat, s arcod fog  

betölteni.”

Zsolt 16,15



7

Jézus másodszor esik el  
a súlyos kereszt alatt.

„Olyan lettem,  
mint az összetört edény…”

Zsolt 30,13



8

Jézus vigasztalja  
a siránkozó asszonyokat. 

„Jaj nekünk, mert vétkez-
tünk! Ezért oly szomorú  
a szívünk, ezért borítja 

könnyfátyol a szemünk.”

Siral 5,16-17



9

Jézus harmadszor esik el 
a kereszt terhe alatt.

„…olyan vagyok,  
mint a kiöntött víz…”

Zsolt 21,15



10

Jézust megfosztják  
ruháitól.

„…elosztják maguk közt 
ruhámat, köntösömre  
pedig sorsot vetnek…”

Zsolt 21,19



11

Jézust keresztre feszítik.

„…kezemet és lábamat 
összekötözték, és a halál 

porába fektettek…”

Zsolt 21,17



12

Jézus meghal  
a keresztfán.

„…ragyogtasd ránk  
arcodat…”

Zsolt 4,7



13

Jézust a keresztről leveszik 
és Szűz Mária ölébe helyezik.

„…nyugovóra térek  
és elalszom,  

de fölkelek újra…”

Zsolt 3,6



14

Jézust sírba teszik.

„Nem adod lelkemet  
a holtak országának,  

s nem hagyod, hogy szented 
meglássa a sírt.”

Zsolt 15,10


