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I. állomás

Jézust halálra ítélik

Megcsúfolt, tövises király, 
ki némán szenved és szeret.
A tömeg látványt, vért kíván.
Nem tudják, mit cselekszenek.
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II. állomás

Jézus vállára veszi a keresztet

A gerendát hogy felvevé,
a fák, az erdők súlya ez,
szálkáé, görcsé, éleké,
és mindené, mi volt, mi lesz.
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XII. állomás

Jézus meghal a kereszten

Öt mély sebével tér haza.
Ím függ hát mindnyájunk helyett.
Elhalkult fájó hét szava,
munkája elvégeztetett.
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XIII. állomás

Jézust leveszik a keresztről, 
és Anyja ölébe fektetik

Nem bántja többé szeg, kötél.
Most lám, kit Atyja elhívott,
megnyugszik Anyja szent ölén, 
s mint Betlehemben, fekszik ott.
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