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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αγαπητά παιδιά,
Πόσους δρόμους διασχίζετε κάθε μέρα; Πολλούς!
Ο ένας οδηγεί στο σπίτι, ένας άλλος στο σχολείο, ο άλλος στο
φροντιστήριο ή στο γήπεδο, άλλος στα μαγαζιά.
Θα έχετε προσέξει πως ο κάθε δρόμος έχει και ένα όνομα:
Μεγαλόχαρης, Τριών Ιεραρχών, Δρόσου, Κοραή κλπ. Καθένας
είναι αφιερωμένος σε κάποιον. Στον άγιο που φέρει το όνομά του
η εκκλησία που βρίσκεται σ’ αυτόν, ή σε κάποιους διάσημους
ανθρώπους.
Ο δρόμος όμως για τον οποίο θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα, έχει
ένα ιδιαίτερο όνομα. Λέγεται ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Παράξενο όνομα για ένα δρόμο! Ακούγεται θλιβερό και σκοτεινό.
Πράγματι, ο Δρόμος του Σταυρού διηγείται ένα δρόμο επώδυνο,
αυτόν που περπάτησε ο Ιησούς για να ανεβεί στον Γολγοθά για να
σταυρωθεί.
Θα μπορούσαμε όμως και να τον ονομάσουμε και Δρόμο της
Αγάπης. Ας μη το ξεχνάμε ποτέ! Πράγματι εάν ο Ιησούς πέθανε, το
έκανε για μας.
Δέχτηκε να ανέβει στον σταυρό για να μας κάνει ικανούς να
αγαπάμε, απελευθερωμένους από την αμαρτία. Έτσι, αφού η
αμαρτία μας νικήθηκε από τον πόνο και τον θάνατο του Ιησού,
εμείς μπορούμε να βαδίσουμε σ’ αυτόν τον δρόμο χωρίς φόβο.

3

ΑΡΧΙΚΑ
Κύριε Ιησού Χριστέ, είμαστε εδώ έτοιμοι να αρχίσουμε ένα Δρόμο
του Σταυρού μαζί με σένα. Εσύ τον Δρόμο σου για τον Σταυρό τον
περπάτησες μόνος σου. Πολύ λίγοι σε ακολούθησαν και ήταν
διατεθειμένοι να σε βοηθήσουν. Σήμερα εμείς είμαστε πολλοί και
θα περπατήσουμε μαζί σου, μελετώντας την αγάπη που έδειξες και
που συνεχίζεις ακόμα να έχεις για μας. Βοήθησέ μας να
καταλάβουμε πως στη ζωή μας Εσύ θα μας συντροφεύεις συνεχώς.
Έχουμε Εσένα για οδηγό μας και για βοήθεια μας την Παναγία
Μητέρα σου, που μεσιτεύεις συνεχώς προς Εσένα για όλους εμάς
και για όλα τα παιδιά του κόσμου.
Πάτερ ημών - Χαίρε Μαρία - Δόξα Πατρί.
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε,
στην καρδιά μας πάντα νάναι,
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗ
Καταδικάζουν τον Ιησού σε θάνατο
Σε προσκυνούμε, Ιησού και σ΄ ευλογούμε, γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Ο Πιλάτος, επειδή ήθελε να ελευθερώσει τον Ιησού,
τους μίλησε ξανά. Αυτοί όμως φώναζαν και έλεγαν:
«Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Ο Πιλάτος τους είπε και πάλι: «Τι κακό
έκανε ο άνθρωπος; Δεν του βρήκα τίποτα που να επισύρει την θανατική
καταδίκη». Εκείνοι όμως επέμεναν με δυνατές φωνές ζητώντας να
σταυρωθεί ο Ιησούς. Οι φωνές οι δικές τους και των αρχιερέων
υπερίσχυαν κι έτσι ο Πιλάτος αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά τους.
(Λκ 23,20-24)
Σκέψεις
Ιησού, όλοι σε εγκατέλειψαν, ακόμη και οι φίλοι και οι Απόστολοι. Είσαι
μόνος απέναντι στον Πιλάτο, αλλά δεν έχεις διαπράξει κανένα
παράπτωμα. Εκείνος παρ’ όλα αυτά δεν έχει το θάρρος να σε βοηθήσει και
να βάλει τέλος σ’ αυτή την αδικία. Δεν καταφέρνει να υπερασπιστεί έναν
αθώο και από φόβο ικανοποιεί το πλήθος που ουρλιάζει.
Κάποιες φορές, αγαπημένε Ιησού, συμβαίνει και σε μας να
συμπεριφερόμαστε σαν τον Πιλάτο. Και εμείς μένουμε σιωπηλοί αντί να
υπερασπιστούμε κάποιον φίλο που τον μεταχειρίζονται με αδικία ή να
εναντιωθούμε σε κακές συμπεριφορές.
Δεήσεις
Ιησού σου ζητάμε.
• Να μας συγχωρέσεις για κάθε φορά που απομακρυνόμαστε από σένα.
• Να μας δώσεις την δύναμη να επιδιώκουμε πάντα το καλό.
• Να κάνεις θαρραλέους και δίκαιους όλους τους μεγάλους του κόσμου.
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε,
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
Φορτώνουν τον σταυρό στους ώμους του Ιησού.
Σε προσκυνούμε Ιησού και σ΄ ευλογούμε, γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
0ι στρατιώτες πήραν τον Ιησού και ξεκίνησαν. Και βγήκε αυτός από την
πόλη σηκώνοντας στους ώμους του τον σταυρό, μέχρι τον λεγόμενο «Τόπο
του Κρανίου», στα εβραïκά «Γολγοθά». Εκεί σταύρωσαν τον Ιησού. Μαζί
του σταύρωσαν άλλους δύο. τον ένα από τη μια μεριά και τον άλλο από
την άλλη και στην μέση τον Ιησού. (Ιω 19,17-18)
Σκέψεις
Σε φόρτωσαν μ’ ένα βαρύ σταυρό και συ Χριστέ, δεν αντέδρασες.
Δίδαξες ακόμα μια φορά πως στο κακό δεν απαντάμε με το κακό και πως
στην βία δεν απαντάμε με την ίδια βία.
Είπες πως η αληθινή δύναμη είναι αυτή που έχει αυτός που αγαπά και που
υπομένει τα μικρά και τα μεγάλα βάρη της κάθε μέρας, όπως εσύ έκανες
με τον σταυρό.
Δεήσεις
•
•
•

Ιησού βοήθησέ μας
Να μην αντιδρούμε με βία σ’ αυτόν που μας κοροïδεύει ή μας
φέρεται άσχημα.
Να μη κρίνουμε ή να μιλάμε άσχημα για τους συμμαθητές μας ή τους
φίλους μας.
Να κάνουμε τα καθήκοντά μας ακόμα κι αν είναι πολύ κουραστικά.

Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΗ
Ο Ιησούς πέφτει για πρώτη φορά.
Σε προσκυνούμε Ιησού και σε ευλογούμε, γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.

Ανάγνωσμα
Αυτός φορτώθηκε τα βάσανα μας και πήρε πάνω
του τους πόνους μας και εμείς τον δικάσαμε, τον καταδιώξαμε και
τον ταπεινώσαμε. (Ησ 53,4)
Σκέψεις
Αγαπημένε Ιησού, πόση κούραση και πόσο πόνο είχες κάτω από το
βάρος του σταυρού!!! Έπεσες και κανένας δεν σε βοήθησε να
ξανασηκωθείς. Παρ’ όλα αυτά βρήκες την δύναμη να συνεχίσεις τον
δρόμο που σε έφερε στην κορυφή του λόφου της σταύρωσης.
Υπάρχουν στιγμές που μας συμβαίνει να αποθαρρυνθούμε επειδή
κουραζόμαστε ή κάνουμε λάθη. Συχνά θέλουμε να εγκαταλείψουμε
την προσπάθεια. Εσύ είσαι παράδειγμα θάρρους για όλους εμάς.
Δεήσεις
•
•

•

Χριστέ δίδαξέ μας.
Να μη χάνουμε ποτέ το κουράγιο μας.
Να βρίσκουμε την δύναμη της προσευχής για να ελπίζουμε
στο καλύτερο, όταν κάτι δεν πάει καλά στην οικογένεια, στο
σχολείο, στον αθλητισμό.
Να μην είμαστε λυπημένοι για όλες τις μικρές δυσκολίες της
κάθε μέρας.

Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ο Ιησούς συναντά την μητέρα του.
Σε προσκυνούμε Ιησού και σε δοξάζουμε γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Ο Συμεών τους ευλόγησε και είπε στην Μαριάμ την
μητέρα του Ιησού: «Αυτός θα γίνει αιτία να
καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο
αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο
πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο
μαχαίρι.» Λκ 2,33-35
Σκέψεις
Ανάμεσα στο πλήθος ,αγαπημένε Ιησού βρίσκεται και η μητέρα σου που
σε φρόντιζε από τότε που γεννήθηκες.
Σε αγάπησε, όπως μια μαμά αγαπά το παιδί της, αν και γνώριζε πως ήσουν
κάτι ξεχωριστό, όχι μόνο γι αυτήν αλλά για όλους εμάς.
Πόσο μεγάλο πόνο θα πήρε την Παρασκευή κάτω από τον σταυρό !
Μαρία, είσαι η μεγάλη μας γενναία μητέρα. Να είσαι πάντα κοντά μας
κυρίως όταν αισθανόμαστε σαν και σένα μόνοι και λυπημένοι.
Δεήσεις
•
•
•

Γλυκιά Μαρία
Σου εμπιστευόμαστε όλες τις μανούλες μας.
Σου ζητάμε να τις συνοδεύεις στα μητρικά τους καθήκοντα.
Σε παρακαλούμε να δίνεις δύναμη και υπομονή σ΄αυτές που
συμπαραστέκονται στα άρρωστα παιδιά τους.

Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.

8

ΣΤΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ
Ο Σίμωνας ο Κυρηναίος βοηθά τον Ιησού να
φέρει τον σταυρό.
Σε προσκυνούμε Ιησού και σε ευλογούμε γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν
κάποιο Σίμωνα από την Κυρήνη και του ζήτησαν να σηκώσει τον σταυρό
του Ιησού. Μτ 27,32
Σκέψεις
Ο Σίμων ο Κυρηναίος βρέθηκε τυχαία κοντά σου. Παρά την κατάσταση που
επικρατούσε δεν φοβήθηκε και δεν αποτραβήχτηκε, αντίθετα ήλθε στο
πλευρό του Ιησού για να τον βοηθήσει στην κοπιαστική πορεία σου.
Και εμείς αρκετές φορές βρισκόμαστε δίπλα σε κάποιον που χρειάζεται
βοήθεια, αλλά δεν του την δίνουμε .Πρόκειται π.χ. για ένα κουρασμένο
ηλικιωμένο, ένα φίλο σε δυσκολία, ένα συμμαθητή λυπημένο και μόνο.
Το παράδειγμα του Κυρηναίου, ας μας βοηθήσει να μένουμε κοντά σ'
αυτούς όλους και να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε.
Δεήσεις
• Κύριε, δίδαξέ μας να βοηθάμε πρόθυμα κάποιον που μας
χρειάζεται. Κύριε δίδαξέ μας να μην αφήνουμε ποτέ μόνους
φίλους σε δυσκολία.
• Κύριε δίδαξέ μας να ευχαριστούμε .όλους αυτούς που μας
φροντίζουν. Τους γονείς μας ,τους παππούδες, τους κατηχητές
μας, τους δασκάλους μας.

Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΕΚΤΗ
Η Βερονίκη σκουπίζει το πρόσωπο του Ιησού.
Σε προσκυνούμε Ιησού και σε ευλογούμε, γιατί
έδωσες την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Αναζητήστε με!!
Σε αναζητώ Κύριε. Είσαι η βοήθειά μου. Μη μ'
αφήσεις, μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. (Ψλ 27,8-9)
Σκέψεις
Ξαφνικά μέσα από το πλήθος μια γυναίκα, η Βερονίκη χωρίς κανένα φόβο
σε πλησιάζει για να σκουπίσει τον ιδρώτα και το αίμα που κυλούν στο
πρόσωπο σου και να σου δώσει λίγη ανακούφιση.
Και εμείς συναντάμε συχνά κάποιους θλιμμένους, κάποιους που
χρειάζονται κάποιον να τους ανακουφίσει.
Δεήσεις
•
•

Κύριε σε παρακαλούμε
Να μπορούμε να δίνουμε λίγη ανακούφιση στους λυπημένους και
να σκουπίζουμε τα δάκρυά τους.
Να δίνεις δύναμη και ελπίδα σε όλους αυτούς που βοηθάνε
αυτούς που υποφέρουν, π.χ. την Caritas!!!

Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΕΒΔΟΜΗ
Ο Ιησούς πέφτει για δεύτερη φορά.
Σε προσκυνούμε Ιησού και σε ευλογούμε γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν τα πρόβατα. Είχε πάρει
ο καθένας μας τον δικό του δρόμο., Μα ο Κύριος έκανε
να πέσει επάνω του όλη μας την ανομία. Βασανιζόταν κι όμως ταπεινά
υnέμενε, χωρίς παράπονο κανένα. Σαν πρόβατο που το οδηγούνε στην
σφαγή. (Ησ 53,6-7)
Σκέψεις
Αγαπημένε Ιησού, πέφτεις ακόμη μια φορά ,σηκώνεσαι και ξαναπαίρνεις
τον δρόμο του σταυρού.
Για μας αντίθετα είναι δύσκολο να ξαναρχίσουμε όταν κάτι δεν πήγε όπως
το περιμέναμε.
Δεήσεις
• Κύριε δώσε μας την δύναμη και την θέληση να επιμένουμε ακόμα
και όταν τα πράγματα φαίνονται πολύ δύσκολα.
• Κύριε δώσε την αντοχή στα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
μέσα στην ίδια τους την οικογένεια ,να προχωράνε στην ζωή- τους
με ελπίδα.
• Κύριε φώτισε τον καθένα μας να ασχολείται με τα καθήκοντά μας
με χαρά.
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΟΓΔΟΗ
Ο Ιησούς συναντά τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ
Σε προσκυνούμε Ιησού και σ' ευλογούμε, γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Τον ακολουθούσε πολύς κόσμος και' πολλές γυναίκες
που τον θρηνούσαν χτυπώντας το στήθος τους. Ο
Ιησούς γύρισε σ' αυτές και τους είπε: «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ μην κλαίτε
για μένα>>
Σκέψεις
Κατά τη διάρκεια της μαρτυρικής σου πορείας συναντάς τις γυναίκες που
κλαίνε γι’ αυτό που σου συμβαίνει.
Αυτό όμως που θέλεις από μας δεν είναι δάκρυα, αλλά πράξεις αγάπης
προς τους γονείς , τα παιδιά, τα αδέλφια, τους φίλους τους ηλικιωμένους
αλλά και αυτούς που δεν μας είναι συμπαθείς.
Δεήσεις
• Ιησού, σου ζητάμε να δώσεις στον καθένα μας μια καρδιά ανοικτή
στους άλλους.
• Σου ζητάμε να ζούμε με αγάπη και τρυφερότητα ανάμεσα στην
οικογένειά μας ,στους συμμαθητές και φίλους μας.
• Το κλάμα Κύριε είναι ένα ξεχείλισμα ψυχής, από πόνο, συγκίνηση,
λύπη, ακόμα και χαρά. Κάνε μας όμως να μη μένουμε μόνο στο
συναίσθημα, αλλά να κάνουμε και έργα.
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΕΝΑΤΗ
Ο Ιησούς πέφτει για τρίτη φορά.
Σε προσκυνούμε, Ιησού και σε ευλογούμε γιατί
πέθανες για μας.
Ανάγνωσμα
Εγώ σας λέω, λέει ο Ιησούς, ν' αγαπάτε τους εχθρούς
σας και να προσεύχεστε γι' αυτούς πoυ σας
κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα
γίνετε παιδιά του ουράνιου Πατέρα σας.
(Μτ 5,44-45)
Σκέψεις
Ο δρόμος του σταυρού γίνεται όλο και πιο ανηφορικός, πιο κοπιαστικός.
Πέφτεις για τρίτη φορά. Παρ' όλα αυτά, δεν σταματάς, ξανασηκώνεσαι και
συνεχίζεις με κόπο, αλλά συνεχίζεις... Θέλεις να φτάσεις μέχρι το τέλος της
δοκιμασίας.
Για μας τα παιδιά για να φτάσουμε στο τέλος της εργασίας μας, για να
ολοκληρώσουμε τα καθήκοντά μας και να είμαστε συνεπείς δεν είναι
εύκολο να ακολουθήσουμε το παράδειγμά σου.
Εμείς μόλις λίγο κουραστούμε ή βαρεθούμε, παρατάμε την προσπάθεια.
Προτιμάμε να δούμε τηλεόραση ή να παίξουμε. Είναι πιο εύκολο κι
ευχάριστο!!!
Δεήσεις
• Ιησού, δίδαξέ μας την υπομονή και την επιμονή που εσύ είχες.
Ιησού, δίδαξέ μας την υπακοή που εσύ είχες στον Πατέρα σου.
• Ιησού, δίδαξε μας την ομορφιά της προσεγμένης εργασίας, της
ολοκληρωμένης προσπάθειας.
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΤΗ
Απογυμνώνουν τον Ιησού
Σε προσκυνούμε Ιησού και σε δοξάζουμε γιατί
έδωσες την ζωή σαν για μας.
Ανάγνωσμα
Όταν λοιπόν, οι στρατιώτες σταύρωσαν τον Ιησού
πήραν τα ρούχα του και τα μοίρασαν σε τέσσερα
μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν
επίσης και τον χιτώνα που ήταν χωρίς καμμιά ραφή, υφαντός ολόκληρος.
Είπαν τότε μεταξύ τους: «Ας μη τον σκίσουμε, αλλά να ρίξουμε κλήρο για
να δούμε ποιος θα τον πάρει». (Ιω 19,23-24)
Σκέψεις
Οι στρατιώτες, Ιησού ήταν πραγματικά κακοί με σένα. Δεν τους έφτασε
που σε σταύρωσαν, σε ταπείνωσαν αφαιρώντας τα ρούχα σου.
Και εμείς κάποιες φορές, ταπεινώνουμε τους άλλους, τους διαφορετικούς
από μας. Τους βρίσκουμε και τους το δείχνουμε, κουτούς, άσχημους,
χοντρούς ...
Δεήσεις
• Ιησού, για να είμαστε φίλοι σου, θα έπρεπε να σου μοιάζουμε.
• Κάνε μας να είμαστε πιο ευγενικοί με τους γονείς μας, τους
δασκάλους μας, γενικά τους άλλους.
• Συχνά τα λόγια πληγώνουν πολύ, ίσως και περισσότερο από
κάποιες πράξεις. Βοήθησέ μας να προσέχουμε πώς μιλάμε και τι
λέμε!!
• Και ο τόνος μας ο επιθετικός, ο απότομος ή ο ειρωνικός
πληγώνει. Μάθε μας να μπαίνουμε στη θέση του άλλου.
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
Καρφώνουν τα χέρια και τα πόδια του Ιησού
στον σταυρό
Σε προσκυνούμε Ιησού και σε ευλογούμε γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Όταν έφτασαν στο μέρος που ονομαζόταν Τόπος του
Κρανίου σταύρωσαν εκεί τον Ιησού Και τους κακούργους ,τον ένα στα δεξιά
του, τον άλλο στα αριστερά του. Ο Ιησούς έλεγε: «Πατέρα συγχωρέσε τους,
γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Ενας από τους κακούργους που ήταν
κρεμασμένος στον σταυρό, στράφηκε σ’ αυτόν και του είπε: «Θυμήσου με
Κύριε, όταν έλθεις στην βασιλεία σου.» Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε
βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο.» (Λκ
23,33-34. 42-43)
Σκέψεις
Αγαπημένε Ιησού, ακόμη και καρφωμένος στον σταυρό έχεις την δύναμη
να συγχωρέσεις τον ληστή. Υπήρξες ένας δάσκαλος της αγάπης και
παραμένεις .
Εμείς όμως, με πρόφαση την κούραση ή τον εκνευρισμό μας
δικαιολογούμε την κακή μας συμπεριφορά και δεν ζητάμε ούτε συγγνώμη.
Δεήσεις
• Δίδαξέ μας, Κύριε, την συγχώρηση.
• Κάνε μας αρκετά ταπεινούς να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να
ζητάμε με ειλικρίνεια συγγνώμη ..
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
Ο Ιησούς πεθαίνει στον σταυρό.
Σε προσκυνούμε, Χριστέ, και σε ευλογούμε γιατί
έδωσες την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Ήταν περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι, κι έπεσε σκοτάδι
σε όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα, γιατί ο ήλιος
χάθηκε. Το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς
κραύγασε με δυνατή φωνή και είπε: «Πατέρα στα χέρια σου παραδίδω το
Πνεύμα μου». Μόλις το εlπε αυτό ξεψύχησε. (Λκ 23,44-46)
Σκέψεις
Τρεις η ώρα άφησες την τελευταία σου πνοή.
Τρεις η ώρα μετά το μεσημέρι και δεν είσαι πια στη ζωή. Τρεις η ώρα και
όμως ο ήλιος κρύφτηκε. Τρεις η ώρα και το καταπέτασμα του ναού
σκίστηκε στα δύο.
Το καταπέτασμα!!! Ήταν μια τεράστια κουρτίνα περίπου 18 μέτρων ύψος,
υφασμένη με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και ανθεκτικό λινό,
τόσο γερό που ένας ιστορικός μας αφηγείται πως και άλογα δεμένα σε
κάθε του πλευρά δεν θα μπορούσαν να το σκίσουν.
Και όμως σκίστηκε!!!Την στιγμή της τελευταίας σου εκπνοής!!!
Απλά, η πελώρια αυτή κουρτίνα που χώριζε το ιερό από τους ανθρώπους
δεν χρειαζόταν πια!!! Ο δρόμος που οδηγεί στον Πατέρα σου είναι πια
ανοιχτός μετά από την δική σου Θυσία.
Σιωπή
Τώρα δεν θα μιλήσουμε στον Θεό με τα χείλη μας αλλά με την καρδιά μας.
Γι αυτόν τον λόγο θα κρατήσουμε λίγα λεπτά σιωπής.
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΤΗ TPITH
Κατεβάζουν το σώμα του Ιησού από τον σταυρό.
Σε προσκυνούμε Κύριε και σε ευλογούμε γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Ήταν ημέρα Παρασκευή, παραμονή του Σαββάτου.
Κατά το δειλινό ο Ιωσήφ, ένα σεβαστό μέλος του
συνεδρίου, που καταγόταν από την Αριμαθαία και
περίμενε κι αυτός τη Βασιλεία του Θεού, τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και
να ζητήσει το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρησε που ο Ιησούς είχε
κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον εκατόνταρχο αν είχε πεθάνει από ώρα. Oταv
πήρε την απάντηση παραχώρησε το σώμα στον Ιωσήφ. (Μκ 15,42-45)
Σκέψεις
Τώρα το σώμα: σου το ταλαιπωρημένο μένει να ταφεί.
Ιησού, μας εγκατέλειψες με τον θάνατό σου; Τελείωσε η ιστορία που μας
έδεσε μαζί σου; Δεν θ' ακούμε τον Λόγο σου που οδηγούσε τα βήματά μας;
Δεν θα βλέπουμε πια θαύματα;
Από την συνέχεια της Ιστορίας ξέρουμε πως όχι μόνο δεν μας
εγκατέλειψες, αλλά πως είσαι συνεχώς παρών ανάμεσά μας.
Ξέρουμε πως το μεγαλύτερο σου θαύμα το έκανες τρεις μέρες μετά την
ταφή σου, όταν Αναστήθηκες!!!
Δεήσεις
• Σ 'ευχαριστούμε Ιησού για όλη την αγάπη που μας έδειξες.
• Σ' ευχαριστούμε γιατί αν ακολουθήσουμε το παράδειγμά σου θα
μάθουμε, όσο μεγαλώνουμε, να αγαπάμε.
• Σου υποσχόμαστε Ιησού πως δεν θα σε εγκαταλείψουμε ποτέ και
πως θα μείνουμε πιστοί σε σένα, όπως εσύ μένεις πιστά δίπλα μας.
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.
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ΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Οι φίλοι του Ιησού ενταφιάζουν το σώμα του.
Σε προσκυνούμε Ιησού και σ' ευλογούμε γιατί έδωσες
την ζωή σου για μας.
Ανάγνωσμα
Αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιησού το τύλιξε σ' ένα
καθαρό σεντόνι και το έβαλε στο δικό του καινούριο
μνήμα, που ήταν λαξευμένο στον βράχο. Μετά κύλισε μια μεγάλη πέτρα,
έκλεισε την είσοδο του μνήματος και έφυγε. (Μτ 27,59-60)
Σκέψεις
Μετά από τόση κούραση και τόσο πόνο, το σώμα σου βρίσκει την ειρήνη
στον τάφο. Η βαριά πέτρα που κλείνει την είσοδο θυμίζει τις πέτρινες
καρδιές όσων σε πρόδωσαν, όσων σε καταδίωξαν, όσων σε εξευτέλισαν
τις τελευταίες ώρες της ζωής σου.
Με την αγάπη σου, εσύ μαλακώνεις και την πέτρα, ένα τόσο σκληρό υλικό,
με το αίμα που έχυσες για μας την αναζωογονείς και την κάνεις σάρκινη,
γεμάτη ζωή και υγεία. Τόσο γερή που δεν φοβάται τον θάνατο!!!
Δεήσεις
• Μείνε κοντά μας Κύριε!!!
• Κάνε την καρδιά μας να κτυπά στον ρυθμό της δικής σου καρδιάς.
• Σ’ ευχαριστούμε, Κύριε γιατί με τον σταυρό σου ένωσες τον
ουρανό με την γη.
Αγία Μήτερ, τούτο κάμε
στην καρδιά μας πάντα νάναι
του Εσταυρωμένου οι πληγές.

