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Ökumenikus keresztút a Tabánban 

2022. április 

 

Gyülekező ének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uram, hiszek, és remélek,  

Én szerelmem, neked élek.  

Szánom, bánom minden vétkem,  

Légy az enyém egykor égben.  

 
 

Bevezető imádság 
 

Kezdő ének 

 

Itt van már a kereszt fája, 

hurcolnod kell Golgotára, 

Uram, én meg puhán, restül 

vonakodom a kereszttől.  

 

Áll a gyilkos, nagy ítélet 

rajtunk immár igaz véred. 

Valahányszor szavam vétett, 

Pilátusod lettem néked. 
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Első állomás: Halálra ítélik Jézust 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, Budai Görögkatolikus Parókia) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

 

2. Sebeidnek nagy voltáért, Engedj kedves áldozatért,  

    Drága szép piros véredért, Kit kiöntél ez világért! 

3. Reád bíztam én ügyemet, Én Jézusom, én lelkemet,  

    Megepedett bús szívemet Szegény árva bús fejemet. 

4. Irgalmazz meg én lelkemnek, Ki vagy Ura mennynek, földnek!  

    Könyörgök csak Felségednek, Én megváltó Istenemnek. 

5. Mutass, Jézus, kies földet, Lakásomul adj jó helyet, 

    Ez életben csöndességet, Jövendőben üdvösséget! 
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Második állomás: Jézus vállaira veszi a keresztet 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, Budai Református Gyülekezet) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 
 

 

2. Hegyek, halmok süllyedeznek, A kősziklák repedeznek,  
    Holtak, holtak Sírból feltámadnak,  
    A szent, a szent Városban jelt adnak. 

4. Mindezekből, ó, mit értsünk, És szívünkbe, ó, mit véssünk?  
    Isten, Isten Végtelen kegyelmét: 
    Hozzánk, hozzánk Csuda nagy szerelmét. 

5. Fiát a szeretet Atyja Kereszt kínjaira adja,  
    Értünk, értünk Hogy eleget tegyen,  
    Urunk, Urunk, Üdvözítőnk legyen. 

7. Jézus, ki értünk szenvedtél, Hogy éljünk, halálra mentél:  
     Néked, néked Szívből hálát adunk, 
     Holtig, holtig Híveid maradunk! 
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Harmadik állomás: Jézus először esik el a kereszt alatt 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, Budai Görögkatolikus Parókia) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

 

(2) Uram, Jézus, tégedet szívünk, lelkünk úgy eped, 
Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. 
Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak veled. 

(3) Uram, Jézus, adj erőt, vigasztald a szenvedőt. 
A bűnbánó lélek nyerjen kegyelmet az Úr előtt. 
Segítsd föl a küszködőt, Uram, Jézus, adj erőt! 

(4) Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy. 
Legfőképp a végső harcon végig velünk megmaradj. 
Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram, Jézus, el ne hagyj! 
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Negyedik állomás: Jézus édesanyjával találkozik 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, Szociális Missziótársulat) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

 

  (2) Gyász a lelkét meggyötörte,  kín és bánat összetörte, 
      tőrnek éle járta át,  tőrnek éle járta át. 

  (7) Népét hogy megmossa szennytől,  látta tenger gyötrelemtől 
     roskadozni Jézusát, roskadozni Jézusát.  

(12) Szent Fiadnak, a sebzettnek,  ki miattam szenvedett meg 
        osszam meg gyötrelmeit, osszam meg gyötrelmeit! 

(13) Add meg, kérlek, hogy míg élek,  együtt sírjak mindig véled, 
        s azzal, ki a fán eped, s azzal, ki a fán eped. 

(17) Sebeivel sebesítsen,  szent mámorban részegítsen 
        buzgó vérével Fiad, buzgó vérével Fiad.    

 

http://storage.nepenektar.hu/e/c/ece119202747d790f23a367cb34137a0/sheet_large.jpg
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Ötödik állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, Budai Református Gyülekezet) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 
 

 

3. Mind, ami kín s ütés ért,  Magam hoztam Reád, :/: 
Uram, e szenvedésért  Lelkemben ég a vád. 
Feddő szót érdemelve  Itt állok én, szegény, 
S kérlek, lelked kegyelme  Sugározzék felém. 

5. Ó, légy érette áldott,  Jézus, Egyetlenem, :/: 
Hogy szörnyű kínhalálod  Nagy jót akar velem. 
Add, hogy hódolva híven  Tőled ne térjek el, 
S ha hűlni kezd a szívem,  Benned pihenjek el. 

6. Mellőlem el ne távozz,  Ha majd én távozom, :/: 
A kínban, mit halál hoz,  Állj mellém, Jézusom. 
Ha lelkem félve reszket,  S rettent a meghalás, 
Nagy kínod és kereszted  Legyen vígasztalás. 

7. Légy pajzsom és reményem,  Ha kétség látogat, :/: 
Véssem szívembe mélyen  Kereszthalálodat. 
Rád nézzek, Rád szünetlen,  S ha majd szívem megáll, 
Öleljen át a lelkem  – Így halni: jó halál. 
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Hatodik állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, krisztinavárosi családok) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alázva, törten állok a szent kereszt alatt, 

E könny legyen a zálog, mily hőn sirattalak! 

E könny szívem tanúja, hogy már híven szeret, 

Ó vedd szívedbe újra, itt adj örök helyet! 
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Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, 148-as Nagyboldogasszony Cserkészcsapat) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

 
 

Szép piros véreddel öntözgettél, 

Amikor elestem, fölemeltél. 

Légy azért irgalmas és meghallgass, 

Mennyei erőddel ó támogass! 

Tehozzád, Jézusom, felkiáltok, 

Földről az ég felé felsóhajtok, 

Szívemnek kapuját zárd be, kérlek, 

Hogy helyet ne adjon a véteknek. 

Vádolom magamat, mert vétettem, 

Fölséges színedet megsértettem. 

Hozzád, ó Jézusom, fohászkodom, 

Hogy többé nem vétek, megfogadom. 

Esengő szavamat meghallgassad, 

Ó szelíd Jézusom, s ez egyet add: 

Hogy végső órámban kiálthassam, 

Szent neved, Jézusom, kimondhassam. 

   



9 
 

 

Nyolcadik állomás: Jézus találkozik a síró jeruzsálemi 
asszonyokkal 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, Budavári Evangélikus Gyülekezet) 

Könyörülj rajtunk, Uram!        

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 
 

 

2. Szent kereszteden kereslek, Szomorú szívvel szemléllek,  
    Mert így gyógyulást reménylek. Moss meg szent véredben, s élek!  
    Jézus, add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek! 

3. Engem ily nagy szerelmedből, Végy hozzád szent kegyelmedből!  
    Vegyek erőt keresztedből, És végbúcsút bűneimtől! 
    Jézus, add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek! 

4. Engem, bűnöst, kérlek, ne hagyj, Halál rabját kínra ne adj,  
    Sőt ha eljő majd halálom, Szent jobbodra engedj állnom!  
    Jézus, add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek!  
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Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt 
Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, krisztinavárosi ministránsok) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

 

(3) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, ó hívek ékessége! 
Ártatlan tűrtél, s minket megnyertél, ó szívünk édessége! 

 (5) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent tested én kötöztem. 
Rút életemmel, rút beszédemmel melledet általdöftem. 

(6) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent tested, ó, én vertem. 
Szeretvén vétket, rút részegséget, eceted én kevertem. 

(8) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szenvedek véled méltán. 
Kínodat szánom, vétkemet bánom, kereszted mellett sírván. 

  

http://storage.nepenektar.hu/8/e/8e09e7881ea12792a89078c27b11b020/sheet_large.jpg
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Tizedik állomás: Jézus megfosztják ruháitól 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, krisztinavárosi Boldogasszony imacsoport) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

 

(2) Ó testem, sírnak étke, maholnap földbe szállandó, 
benned a bűnnek mérge, már-már halálra válandó. 

(3) Föl, föl már, ébredj szívem, én lelkem már erősödjél, 
hogy innen égbe jussunk, már mindig jól és szentül élj! 

 

  

http://storage.nepenektar.hu/1/6/163bb13f1e720293d2bace78ad6c434b/sheet_large.jpg
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Tizenegyedik állomás: Jézus a keresztre szegezik 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, krisztinavárosi Rózsafüzér társulat) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

 

3. Virágoknak szép virága, honnét orcád sárgasága? 
Hegyes tövis koronázott, édes orcád vérrel ázott.   
Jézus, add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek! Ref) 

4. Aszú földet harmatozván vérzel, vérzel a keresztfán, 
úgy piroslik tested róla, mint a most nyílt piros rózsa. Ref) 

5. Szent karjaid széjjeltárod, mert az embereket várod, 
kiken vérrel könyörültél, betegekért betegültél. Ref) 

6. Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak! 
Homlokomon piros véred, tiéd vagyok, úgy ítélj meg! Ref) 
  

Szent kereszted szívem hívja 

2. Által - szegve  kezed,   lábad,         Átvert  tested  roskad, 

 bá - gyad,           Me - zí – te - len   tépett     mel – led, 

  Ó,  si - ratlak, ó,  ö  –  lel - lek!  
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Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, Budavári Evangélikus Gyülekezet) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

1.  

2. E gyötrelem, gyalázat Mind énmiattam ért,  
Hogy tartozásom vállald, Megfizess vétkemért.  
Ki haragot érdemlek, Itt állok, én szegény.  
Megváltóm, add kegyelmed, Hogy el ne vesszek én! 

3. Nagy irgalmadat áldom, Te legdrágább barát,  
Hogy értem keresztfádon Te haltál kínhalált.  
Adj erőt érted élnem Itt hálás hűséggel,  
S ha elérkezik végem, Tebenned érjen el! 

4. Ha jő a harc, a végső, Az legyen vigaszom,  
Hogy tövisektől vérző Szent arcod láthatom.  
Rád, egyedül rád nézek, Ki értem szenvedtél.  
Hitem átölel téged. Ki így hal, él az, él! 
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Tizenharmadik állomás: Jézus testét leveszik a keresztről és 
anyja ölébe fektetik 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, Alsóvízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 

 

2. Kegyetlen lándzsa verte át Gonosz vasával oldalát,  
    S mely szennyet, vétket eltörölt: Belőle víz és vér ömölt. 

3. Az ősi jóslat, ím, betelt, Mit a hű Dávid énekelt:  
    "Az Úr, halljátok, nemzetek, Kereszten trónol köztetek." 

4. Rajtad tündöklik, drága fa, Királyi vérnek bíbora.  
    Ó, választott jeles faág, Ki szent testét karoltad át! 

5. Világ bűnének zálogát Te hordoztad, te boldog ág.  
    Az ellenség gonosz fejét Megváltónk rajtad zúzta szét. 

6. Ó kereszt, áldunk, szent remény, A szenvedés ez ünnepén. 
    Kérünk, kegyelmet adj nekünk, Add vétkünkért vezeklenünk. 

7. Szentháromság, dicsérjenek, Üdvösség kútja, mindenek!  
    Legyen győzelmünk, add meg ezt, A diadalmas szent kereszt! 

  



15 
 

 
Tizennegyedik állomás: Jézus testét a sírba helyezik 

Imádunk, Krisztus, és áldunk téged! 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

(áhítat, krisztinavárosi Mária Légió és karitász munkacsoport) 

Könyörülj rajtunk, Uram! 

Könyörülj rajtunk – és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A Krisztus feltámadását,   Elő testben itt járását 

Sokan bizonyították,  Akik maguk szemmel látták, 

Nemcsak mástól úgy hallották,  Életükkel vallották. 

3. A kereszten megtöretett,   Mégis fölé emeltetett, 

Feltámadván, mindennek.   Mi is véle feltámadjunk, 

S mindörökké megmaradjunk   Kegyelmében Istennek. 
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Befejező imádság 
 

Záró ének 
 

 

 

2. Szűz Mária drága, tiszta Virága, Kegyelemnek áldott, nagy Királya  
Vétkeinkért halt a kereszten, Hogy örök Megváltónk ő legyen.  
Urunk, irgalmazz nekünk! 

3. Nézd, mint térdel, lásd meg nagy gyötrődését,  
                                                              Homlokáról mint hull vérverejték!  
Isten küldi hozzá angyalát, S ő vállal keresztet, kínhalált. 
Urunk, irgalmazz nekünk! 

4. Mikor keresztfáján értünk vérezett, S váltságunkra mindent elvégezett,  

Eltakarta arcát fenn a nap, Föld rengett, kőszikla meghasadt.  
Urunk, irgalmazz nekünk! 

5. Megváltónk kiomlott, drága szent vére Mossa bűnös szívünk hófehérre!  

Keresztfádra nézünk most hittel: Országodba, kérünk, segíts el!  
Urunk, irgalmazz nekünk! 


