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ХРЕСНА ДОРОГА
для молитви в спільноті1
Вступ
Коли подружжя переживає кризу, стосунки чоловіка та дружини стають
хресною дорогою.
Хрестом стають складні почуття: почуття відкинутості, зради; страждання
дітей; спогади про час, коли були разом; непрощення і гнів через завдані кривди,
перед якими треба стати, аби далі любити; сором і біль, коли відкриваєш свою роль
у подружній кризі.
Щоби нести цей хрест, нам потрібна внутрішня згода на досвід, котрий
перевищує наші можливості, на чоловіка чи дружину, які не хочуть або не можуть
змінитися і водночас не приймають допомоги інших. Щоденно нести хрест
подружньої кризи навіть у найгострішій формі - у формі розлучення – це вияв
беззастережного милосердя до своєї половинки.
Коли ми не віддаємо Господу Ісусу болісних спогадів про завдані кривди, не
віддаємо свій жаль, знеохочення, непрощення і триваємо у гніві, тоді наш хрест стає
тяжким і гірким. Якщо ж віддаємо Йому все – наш хрест буде солодким і легким.
Коли починаємо дивитися на свій важкий досвід очима Бога, Який прагне зцілити
наше подружжя, звільнити і обдарувати Своїм життям, тоді досвідчуємо Божого
благословення.
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Цитати з Біблії читає одна особа, розважання – інша.
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Стояння І
(Читає чоловік)
ІСУС ЗАСУДЖЕНИЙ НА СМЕРТЬ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Це сталося. Моя дружина покинула мене. В її серці запанував вирок. Господи
Ісусе, Ти знаєш, як вона страждає, адже сказала, що ніколи вже не повернеться.
Знаю, що я також не без вини, але у цей момент не бачу її в собі. Ісусе Христе, Ти
теж був відкинутий тими, кого любиш – тими, кого зцілював, годував, навчав…
Тепер вони хочуть, щоб Ти перестав жити.
«Отче мій, якщо можливо, нехай мине ця чаша Мене.
Однак не як Я бажаю, лише – як Ти» (Mт 26, 39).
Господи Ісусе, допоможи мені в моїй відкинутості віднайти волю Бога Отця.
Він має план зцілення нашого подружжя, а ця ситуація дана для того, щоб виявити
задуми наших сердець. Щоб ми, переконавшись у нашій слабкості, з більшою
любов’ю прийняли Божу благодать.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ІІ
(Читає чоловік або жінка)
ІСУС БЕРЕ ХРЕСТ НА СВОЇ РАМЕНА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Ісус не хоче, але все ж бере Свій хрест. Хрестом є також щоденне переживання
болю відкинутості. Хрестом є спілкування з чоловіком (чи дружиною), який
поводиться, немов чужий, хоча насправді він для тебе найближчий. Хрестом є
страждання дітей…
Господи Ісусе, Ти просив віддалити від Тебе цю чашу, але все те, що змушує
Тебе страждати, Ти віддаєш волі Отця. І тому береш на Себе Свій хрест.
Відступи від зла й чини добро, шукай миру та його тримайся! (Пс34,15).
Господи Ісусе! Допоможи мені у цій ситуації зберегти добро в серці! Допоможи
мені зосередитися на тому, що добре, а не на тому, що складне і болісне.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння III
(Читає чоловік)
ПЕРШЕ ПАДІННЯ ГОСПОДА ІСУСА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Господи Ісусе, бракує сил. Так багато переживань, так багато болю… Бракує
сил щодня давати собі раду з обов’язками, а контакти з дружиною, незважаючи на
усі спроби домовитися, є щораз гіршими. Немає шансу на інтимні стосунки і щораз
важче витривати в чистоті, коли довкола стільки спокус. Господи Ісусе, Тобі теж
бракувало сил, але Ти підвівся і пішов далі.
Господь зміцнює кроки чоловіка, і його дороги Йому до вподоби.
Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку
(Пс 37, 23-24 ).
Господи Ісусе, додай сили, збережи від спокус, допоможи витривати у вірності
Тобі та моїй дружині.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння IV
(Читає чоловік або жінка)
ГОСПОДЬ ІСУС ЗУСТРІЧАЄ СВОЮ МАТІР
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Коли нам дуже важко, ми хочемо бути поряд із матір’ю, хочемо її ласки,
доброго слова, підтримки. Тоді ми йдемо до своєї мами або ж до друзів зі спільноти.
Але якщо у своїй щоденній хресній дорозі ми єднаємося з Ісусом, уподібнюємося до
Нього, то зустрічаємо Його Матір, яка стає і нашою Матір’ю. Так само, як вона
витривала з Ісусом, так і з нами вона перебуватиме до кінця.
А при хресті Ісусовім стояли Його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова
та Марія Магдалина.
Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, - а його ж любив Він, - мовить до
матері: «Жінко, ось син твій».
А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе
(Йн 19, 25-27).
Господи Ісусе, допоможи нам з’єднатися з Тобою на нашій хресній дорозі.
Маріє, дякую Тобі за Твою присутність.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння V
(Читає жінка)
СИМОН З КИРИНЕЇ ДОПОМАГАЄ НЕСТИ ХРЕСТ ІСУСОВІ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Хресна дорога розпочинається в судовій залі. Мій чоловік знайшов адвоката та
подав заяву на розлучення. У заяві він вказав чимало такого, що завдало сильного
болю.
Господи Ісусе, у цьому несінні хреста я отримала підтримку від незнайомих. На
хресній дорозі моєї справи про розлучення є люди, які мені допомагають. Це люди
зі спільноти Сихар. Дякую Тобі за них.
Але Господь не залишить його в руці в грішника
і не засудить, коли він на суді з'явиться.
Надійсь на Господа й пильнуй Його дороги.
Він вознесе тебе (Пс 37,33-34).
Господи, допоможи мені побачити підтримку, яку мені даєш в процесі судової
справи. Нехай цей період буде часом свідчення моєї любові до чоловіка. Ті, що нас
найбільше ранять, найбільше потребують нашої любові.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння VІ
(Читає жінка)
СВЯТА ВЕРОНІКА ВИТИРАЄ ІСУСОВІ ОБЛИЧЧЯ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Господи Ісусе, я починаю бачити свою частку в подружній кризі та мою
відповідальність за неї. З’являється відчуття сорому і болю. Господи, я вважала себе
християнкою, близькою до Тебе, доброю людиною, а виявилось, що я не вміла
любити свого чоловіка.
Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від Тебе.
Не дай, щоб через мене осоромились тії, що надіються на тебе, Господи,
Боже сил.
Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля!
(Пс 69,7).
Вероніка витерла Твоє обличчя, Ісусе, сповнене страждання та сорому через мої
гріхи. Господи, віддаю Тобі гріхи, які я вчинила проти нашого подружжя. Звільни
мене від гріху і сорому, який породжує гріх. Переміни в мені те, що не дозволяє мені
любити мого чоловіка. Тільки Твоя любов може мене змінити.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння VІІ
(Читає чоловік або жінка)
ГОСПОДЬ ІСУС ПАДАЄ ВДРУГЕ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Подружню кризу супроводжують матеріальні клопоти та проблеми зі
здоров’ям. Цього забагато. Бракує сил, аби змиритися з усім цим.
Господи Ісусе, Тобі знову забракло сили, але Ти знову підвівся.
Все прийми, що тебе лиш спіткає, і, пониженим бувши, всі зміни стерпи.
Бо золоту проба - вогонь, а бездоганному - горно пониження (Сир 2,4-5).
Змиріться, отже, під могутньою Божою рукою, щоб Він підняв вас угору
своєчасно.
Усяку журбу вашу покладіть на Нього, бо Він піклується про вас.
[…]Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної Своєї слави у Христі, Він
Сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить,
утривалить (1 Петр 5, 6-7, 10).
Бог вірний: Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність,
але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести (1 Кор 10,13).
Господи Ісусе, допоможи мені знову піднятися, допоможи подолати всі
труднощі. Даруй благодать дивитися на все Твоїми очима. Дай віру, що ніколи мене
не залишиш самого в нужді.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння VІІІ
(Читає жінка)
ГОСПОДЬ ІСУС ЗУСТРІЧАЄ ЖІНОК
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе.
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Сьогодні колеги по роботі запитували: «Як ти тепер?». І бідкалися: «Як ти тепер
собі порадиш із трьома дітьми, сама, без чоловіка? Яка ж ти бідолашна! Ти мусиш
якнайшвидше після розлучення знайти собі іншого чоловіка! Навіщо церковний
шлюб, досить цивільного. Дітям потрібен батько!».
Господи Ісусе, як вони можуть таке говорити? Адже мої діти мають батька, а
чоловік, незважаючи на розлучення, і надалі є моїм чоловіком. Як я можу шукати
когось іншого?
Господи Ісусе, Ти теж зустрічався з фальшивим милосердям і вказав, на чому
полягає проблема.
Дочки єрусалимські, не плачте надо Мною, але над собою і своїми дітьми
(Лк 23,28).
Не наді мною треба плакати, а над тими, які трактують розлучення як кінець
подружжя, які не знають, що Таїнство шлюбу є нерозривним, які дивляться
людськими, а не Божими очима на мою ситуацію.
Господи! Допоможи мені з довірою до Тебе витривати у вірності подружній
присязі, незважаючи на брак підтримки від найближчого оточення. Бо для Тебе
немає нічого неможливого.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ІХ
(Читає чоловік)
ТРЕТЄ ПАДІННЯ ГОСПОДА ІСУСА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Те, що я сьогодні почув від дружини, приголомшило мене. Виявляється, що
вона вже живе не сама. Вона має коханця і чекає дитину. Я відчув себе приниженим
і розтоптаним. Я втратив будь-яку надію на те, що між нами може щось змінитися
на краще.
Господи Ісусе, Ти вже виснажений, знову бракує Тобі сил, щоб іти далі. Що
Тебе підносить? Це не відчуття обов’язку, а любов до Отця.
Отець любить Сина і все віддав в Його руки (Йн 3,35).
Але щоб світ знав, що Я Отця люблю, то так, як Отець Мені заповідав, Я і
чиню (Йн 14,31).
Господи Ісусе, Ти показуєш мені, що отримуєш силу від любові Отця.
Допоможи мені увійти в такі життєдайні стосунки з Тобою, аби черпати сили у Твоїй
любові.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ХІ
(Читає чоловік або жінка)
З ІСУСА ЗНІМАЮТЬ ОДЯГ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Байдужість, пиха, обговорення під час судового процесу всього того, що надто
особисте, інтимне і стосується лише мене і мого чоловіка (дружини) – як сильно це
мене принижує!
Господи Ісусе, Ти став нагий, позбавлений гідності, аби дати мені можливість
через особливі стосунки з Тобою мати найвищу гідність - бути дитиною самого Бога.
Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо він зодягнув мене в шати
спасіння, окрив мене плащем справедливості,- немов той молодий, що себе вінцем
прикрашає, неначе молода, що дорогоцінностями себе оздоблює (Iс 61,10).
Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся. Тому й тримаю моє
обличчя, мов кремінь: я знаю, що не застидаюся (Iс 50,7).
Господи Ісусе! Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене духом
благородним (Пс 51,14).
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ХІ
(Читає чоловік або жінка)
ІСУС ПРИБИТИЙ ДО ХРЕСТА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе.
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Спочатку було очікування, що щось зміниться, що наша ситуація особлива.
Однак з часом ставало зрозумілим, що унікальність цієї ситуації є нормою. Правда
відкривалася мені повільно: зрада, залежність, насильство – і з цим я не можу
погодитися! Це нелегко, бо захищати себе і свою гідність треба щодня, а люблячи
себе і свого чоловіка (чи дружину) – тим більш.
Якщо хтось хоче йти за Мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест
і йде за Мною (Лк 9,2).
Я не можу залишити цей хрест, якщо хочу витривати в любові до чоловіка
(дружини) та наслідувати Христа. Коли довіряю Тобі, Боже Отче, то приходжу до
висновку, що в усьому є Твій план. Я перестаю метушитися і вже не відмовляюся
від свого хреста.
Господи Ісусе, Тебе прибили до хреста. Тобі страшенно боляче, Ти не можеш
відірватися від хреста. Ти не вириваєш долоні, а погоджуєшся на те, аби Тебе
прибили, бо дивишся на хрест як на частину Божого плану.
«Бо я свідомий Моїх щодо вас задумів, - слово Господнє, - задумів щастя, а не
лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. І коли ви візвете до Мене та
прийдете помолитись до Мене, я вислухаю вас. І коли шукатимете Мене, знайдете,
як тільки шукатимете Мене всім серцем вашим. Я об’явлюсь вам, - слово Господнє,
- зміню на краще вашу долю і позбираю вас з-поміж усіх народів і з усіх околиць,
куди вас був повиганяв, - слово Господнє, - і знову приведу вас на те місце, звідки вас
виселив» (Єр 29,11-14).
Господи Ісусе, допоможи мені в тому, що я переживаю, довіритися Богу Отцю,
Який завжди мене любить і хоче для мене тільки найкращого.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ХІІ
(Читає жінка)
ІСУС ВМИРАЄ НА ХРЕСТІ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе.
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Незважаючи на мою незгоду, суд призначив розлучення. Для декого це кінець,
остаточний розрив подружжя. Але не для мене. Я продовжую любити свого
чоловіка, бо в день шлюбу присягала йому перед обличчям Бога і Церкви, що
витриваю в любові до кінця свого життя.
Господи Ісусе, ті, які Тебе засудили, у хвилину Твоєї смерті визнали, що це
кінець, що більше про тебе не почують. А ті, що були близько Тебе, також втратили
надію.
А ми сподівались, що це Він той, хто має визволити Ізраїля (Лк 24,21).
Але задум Отця був інший. Те, що для людей було кінцем, для Бога Отця було
початком нового життя в силі Святого Духа.
Господи Ісусе, дай мені Твій погляд на моє розлучення і на наш шлюб після
нього. Вірю в Твою присутність в нашому подружжі, незважаючи на розлучення, і у
Твою любов до нас.
Прийди, Духу Святий, і оживи нас, зміни нас.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ХІІІ
(Читає чоловік або жінка)
ІСУСА ЗНЯТО З ХРЕСТА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Судова справа закінчилася, та рани залишилися. Господи, нехай Твоя любов
вилікує усі мої рани, щоби вони не завдавали шкоди моїм стосункам із Тобою та
ближніми. Приношу їх під Твій хрест, щоби в Твоїх ранах я знайшов (знайшла)
зцілення. Притули мене до Своїх ран.
[…] У Його ранах наше зцілення (Iс 53,5б).
Господи, із Твого пробитого боку випливає струмінь милосердя. Вчини, нехай
і мої рани стануть для інших джерелом милосердя і пробачення, що йдуть від Тебе.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ХІV
(Читає чоловік)
ГРІБ ІСУСА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Господи Ісусе, для тих, які Тебе засудили, вбили і поклали до гробу, прийшов
Твій остаточний кінець. Для них Ти більше не існуєш. Моя дружина запевнила, що
більше вже мене не кохає, що я вже не існую для неї як чоловік, що наше подружжя
розпалося назавжди, бо вона вже має інші стосунки, в яких є дитина. Виникає
відчуття, ніби мене і наше подружжя поклали до гробу. Але ж я живий і надалі
залишаюся чоловіком моєї дружини. Наше подружжя також живе, бо його тримає в
єдності моя любов і любов Ісуса, Який присутній у нашому Таїнстві. Наше
подружжя не є гробом. Ним є лише гріх.
Довіряю Тобі, Ісусе, бо Ти виводиш нас із наших гробів. Я готовий до
воскресіння нашого подружжя з мертвих, на пробачення дружині й прийняття її
навіть із позашлюбною дитиною.
[…]Так говорить Господь Бог: Ось Я відчиню гроби ваші, і виведу вас, Мій
народе, з гробів ваших (Eз 37,12).
Господи Ісусе, дякую Тобі за присутність у нашому подружжі, за Твоє
прагнення завжди нас благословляти, оздоровлювати, звільняти і обдаровувати
новим життям.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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ХРЕСНА ДОРОГА
Для індивідуальної молитви дружини
Вступ
Коли подружжя переживає кризу в своїй найгострішій формі – у формі
розлучення – хресною дорогою стають наші відносини один з одним.
Хрестом стають складні почуття: почуття відкинутості, зради; страждання
дітей; спогади про час, коли були разом; непрощення і гнів через завдані кривди,
перед якими треба стати, аби далі любити; сором і біль, коли відкриваєш свою роль
у подружній кризі.
Щоби нести цей хрест, нам потрібна внутрішня згода на досвід, котрий
перевищує наші можливості, на чоловіка, котрий не хоче чи не може змінитися і
водночас не приймає допомоги інших. Щоденно нести хрест подружньої кризи
навіть у найгострішій формі - у формі розлучення – це вияв беззастережного
милосердя до своєї половинки.
Коли ми не віддаємо Господу Ісусу болісних спогадів про завдані кривди, не
віддаємо свій жаль, знеохочення, непрощення і триваємо у гніві, тоді наш хрест стає
тяжким і гірким. Якщо ж віддаємо Йому все – наш хрест буде солодким і легким.
Коли починаємо дивитися на свій важкий досвід очима Бога, Який прагне зцілити
наше подружжя, звільнити і обдарувати Своїм життям, тоді досвідчуємо Божого
благословення.
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Стояння І
ІСУС ЗАСУДЖЕНИЙ НА СМЕРТЬ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Це сталось! Чоловік пішов… Перекреслив мене, його серце винесло вирок.
Ісусе, Ти знаєш, як я страждаю, бо він сказав, що вже ніколи не повернеться. Знаю,
що я також винна, проте зараз я не бачу провини в собі…
Господи Ісусе, Ти також був відкинутий тими, яких любиш; тими, кого
зцілював, годував, навчав. Тепер вони хочуть, щоб Ти припинив існувати.
«Отче мій, якщо можливо, нехай мине ця чаша Мене.
Однак не як Я бажаю, лише – як Ти» (Mт 26, 39).
Господи Ісусе, допоможи мені у моїй відкинутості віднайти волю Бога Отця.
Він має план зцілення нашого подружжя, а ця ситуація дана для того, щоб виявити
задуми наших сердець. Щоб ми, переконавшись у нашій слабкості, з більшою
любов’ю прийняли Божу благодать.
«Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там
перевершила ласка» (Рим 5, 20).
Господи Ісусе, вчини, щоби Твоя благодать збагачувала нас більше, ніж гріх
робить убогими.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ІІ
ІСУС БЕРЕ ХРЕСТ НА СВОЇ ПЛЕЧІ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Я не хочу того, що сталося, але беру цей хрест. Хрестом є щоденне переживання
болю відкинутості. Хрестом є спілкування з чоловіком, який поводиться, немов
чужий, хоча насправді він для мене найближчий. Хрестом є страждання дітей…
Господи Ісусе, Ти просив віддалити від Тебе цю чашу, але все те, що змушує
Тебе страждати, Ти віддаєш волі Отця. І тому береш на Себе Свій хрест.
Відступи від зла й чини добро, шукай миру та його тримайся! (Пс 34,15).
Господи Ісусе! Допоможи мені у цій ситуації зберегти добро в серці! Допоможи
мені зосередитися на тому, що добре, а не на тому, що складне і болісне.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ІІІ
ІСУС ВПЕРШЕ ПАДАЄ ПІД ХРЕСТОМ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Господи Ісусе, бракує сил. Так багато переживань, так багато болю… Бракує
сил щодня давати собі раду з обов’язками, а контакти з чоловіком, незважаючи на
усі спроби домовитися, є щораз гіршими. Господи Ісусе, Тобі теж бракувало сил, але
Ти підвівся і пішов далі.
Господь зміцнює кроки чоловіка, і його дороги Йому до вподоби.
Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку
(Пс 37, 23-24 ).
Господи Ісусе, додай сили, збережи від спокус, допоможи витривати у вірності
чоловікові та Тобі.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння IV
ІСУС ЗУСТРІЧАЄ СВОЮ МАТІР
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Коли нам дуже важко, ми хочемо бути поряд з матір’ю, хочемо її ласки, доброго
слова, підтримки. Тоді ми йдемо до своєї мами або ж до друзів зі спільноти. Але
якщо у своїй щоденній хресній дорозі ми єднаємося з Ісусом, уподібнюємося до
Нього, то зустрічаємо Його Матір, яка стає і нашою Матір’ю. Так само, як вона
витривала з Ісусом, так і з нами вона перебуватиме до кінця.
А при хресті Ісусовім стояли Його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова
та Марія Магдалина.
Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, - а його ж любив Він, - мовить до
матері: «Жінко, ось син твій».
А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе
(Йн 19, 25-27).
Господи Ісусе, допоможи нам з’єднатися з Тобою на нашій хресній дорозі.
Маріє, дякую Тобі за Твою присутність.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння V
СИМОН З КИРИНЕЇ ДОПОМАГАЄ ІСУСОВІ НЕСТИ ХРЕСТ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Хресна дорога розпочинається в судовій залі. Мій чоловік знайшов адвоката та
подав заяву на розлучення. У заяві він вказав чимало такого, що завдало сильного
болю.
Господи Ісусе, у цьому несінні хреста я отримала підтримку від незнайомих. На
хресній дорозі моєї справи про розлучення є люди, які мені допомагають. Це люди
зі спільноти Сихар. Дякую Тобі за них.
Але Господь не залишить його в руці в грішника
і не засудить, коли він на суді з'явиться.
Надійсь на Господа й пильнуй Його дороги.
Він вознесе тебе (Пс 37,33-34).
Господи, допоможи мені побачити підтримку, яку мені даєш в процесі судової
справи. Нехай цей період буде часом свідчення моєї любові до чоловіка. Ті, що нас
найбільше ранять, найбільше потребують нашої любові.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.

22

Стояння VI
ВЕРОНІКА ВИТИРАЄ ІСУСОВІ ОБЛИЧЧЯ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Господи Ісусе, я починаю бачити свою частку в подружній кризі та мою
відповідальність за неї. З’являється відчуття сорому і болю. Господи, я вважала себе
християнкою, близькою до Тебе, доброю людиною, а виявилось, що я не вміла
любити свого чоловіка.
Не дай, щоб через мене осоромились тії, що надіються на тебе, Господи,
Боже сил.
Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля!
(Пс 69,7).
Вероніка витерла Твоє обличчя, Ісусе, сповнене страждання та сорому через мої
гріхи. Господи, віддаю Тобі гріхи, які я вчинила проти нашого подружжя. Звільни
мене від гріху і сорому, який породжує гріх. Переміни в мені те, що не дозволяє мені
любити мого чоловіка. Тільки Твоя любов може мене перемінити.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння VIІ
ІСУС ВДРУГЕ ПАДАЄ ПІД ХРЕСТОМ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Подружню кризу супроводжують матеріальні клопоти та проблеми зі
здоров’ям. Цього забагато. Бракує сил, аби змиритися з усім цим.
Господи Ісусе, Тобі знову забракло сили, але Ти знову підвівся.
Змиріться, отже, під могутньою Божою рукою, щоб Він підняв вас угору
своєчасно.
Усяку журбу вашу покладіть на Нього, бо Він піклується про вас.
[…]Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної Своєї слави у Христі, Він
Сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить,
утривалить (1 Петр 5, 6-7, 10).
Господи Ісусе, допоможи мені знову піднятися, допоможи подолати всі
труднощі. Даруй благодать дивитися на все Твоїми очима. Дай віру, що ніколи мене
не залишиш самого в нужді.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння VIІІ
ІСУС ВТІШАЄ ЖІНОК, ЩО ПЛАЧУТЬ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Сьогодні колеги по роботі запитували: «Як ти тепер?». І бідкалися: «Як ти тепер
собі порадиш із трьома дітьми, сама, без чоловіка? Яка ж ти бідолашна! Ти мусиш
якнайскоріше після розлучення знайти собі іншого чоловіка! Навіщо церковний
шлюб, досить цивільного! Дітям потрібен батько!».
Господи Ісусе, як вони можуть таке говорити? Адже мої діти мають батька, а
чоловік, незважаючи на розлучення, і надалі є моїм чоловіком. Як я можу шукати
когось іншого?
Господи Ісусе, Ти теж зустрічався з фальшивим милосердям і вказав, на чому
полягає проблема.
Дочки єрусалимські, не плачте надо Мною, але над собою і своїми дітьми
(Лк 23,28).
Не наді мною треба плакати, а над тими, які трактують розлучення як кінець
подружжя, які не знають, що Таїнство шлюбу є нерозривним, які дивляться
людськими, а не Божими очима на мою ситуацію.
Господи! Допоможи мені з довірою до Тебе витривати у вірності подружній
присязі, незважаючи на нестачу підтримки від найближчого оточення. Бо для Тебе
немає нічого неможливого.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ІХ
ІСУС ВТРЕТЄ ПАДАЄ ПІД ХРЕСТОМ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Те, що я сьогодні почула від чоловіка, приголомшило мене. Виявляється, що він
вже живе не сам. У нього коханка, яка чекає дитину. Я втратила будь-яку надію на
те, що між нами може щось змінитися на краще.
Господи Ісусе, Ти вже виснажений, знову бракує Тобі сил, щоб іти далі. Що
Тебе підносить? Це не відчуття обов’язку, а любов до Отця.
Отець любить Сина і все віддав в Його руки (Йн 3,35).
Але щоб світ знав, що Я Отця люблю, то так, як Отець Мені заповідав, Я і
чиню (Йн 14,31).
Господи Ісусе, Ти показуєш мені, що отримуєш силу від любові Отця.
Допоможи мені увійти в такі життєдайні стосунки з Тобою, аби черпати сили у Твоїй
любові.

За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння Х
З ІСУСА ЗДИРАЮТЬ ОДЯГ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Байдужість, пиха, обговорення під час судового процесу всього того, що надто
особисте, інтимне і стосується лише мене та мого чоловіка – як сильно це мене
принижує!
Господи Ісусе, Ти став нагий, позбавлений гідності, аби дати мені можливість
через особливі стосунки з Тобою мати найвищу гідність - бути дитиною самого Бога.
Безмірно дякую, Господи, радію і веселюся з моїм Богом, бо одягнув мене в
шати відкуплення, покрив мене в одяг відкуплення, покрив мене плащем
справедливості (Iс 61,10).
Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся. Тому й тримаю моє
обличчя, мов кремінь: я знаю, що не застидаюся (Iс 50,7).
Господи Ісусе! Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене духом
благородним (Пс 51,14).
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ХІ
ІСУСА ПРИБИВАЮТЬ ДО ХРЕСТА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Те, що було раптовою несподіванкою, ударом грому серед ясного неба помаленьку стає щоденністю. Хрест перетворюється на звичайний елемент нашого
життя.
Господи Ісусе, Тебе прибили до хреста. Тобі боляче, Ти не можеш від хреста
відірватись... Ти не вириваєш цвяхів, а погоджуєшся на те, щоб Тебе прибили, бо
дивишся на хрест як частину плану Бога Отця.
Якщо хтось хоче йти за Мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест
і йде за Мною (Лк 9,2).
«Бо я свідомий Моїх щодо вас задумів, - слово Господнє, - задумів щастя, а не
лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. І коли ви візвете до Мене та
прийдете помолитись до Мене, я вислухаю вас. І коли шукатимете Мене, знайдете,
як тільки шукатимете Мене всім серцем вашим. Я об’явлюсь вам, - слово Господнє,
- зміню на краще вашу долю і позбираю вас з-поміж усіх народів і з усіх околиць,
куди вас був повиганяв, - слово Господнє, - і знову приведу вас на те місце, звідки вас
виселив» (Єр 29,11-14).
Господи Ісусе, допоможи мені в тому, що я переживаю, довіритися Богу Отцю,
Який завжди мене любить і хоче для мене тільки найкращого.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ХІІ
ІСУС ВМИРАЄ НА ХРЕСТІ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Незважаючи на мою незгоду, суд призначив розлучення. Для декого це кінець,
остаточний розрив подружжя. Але не для мене. Я продовжую любити свого
чоловіка, бо в день шлюбу присягала йому перед обличчям Бога і Церкви, що
витриваю в любові до кінця свого життя.
Господи Ісусе, ті, які Тебе засудили, у хвилину Твоєї смерті визнали, що це
кінець, що більше про тебе не почують. А ті, що були близько Тебе, також втратили
надію.
А ми сподівались, що це Він той, хто має визволити Ізраїля (Лк 24,21).
Але задум Отця був інший. Те, що для людей було кінцем, для Бога Отця було
початком нового життя в силі Святого Духа.
Господи Ісусе, дай мені Твій погляд на моє розлучення і на наш шлюб після
нього. Вірю в Твою присутність в нашому подружжі, незважаючи на розлучення, і у
Твою любов до нас.
Прийди, Духу Святий, і оживи нас, зміни нас.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ХІІІ
ІСУСА ЗНІМАЮТЬ З ХРЕСТА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Судова справа закінчилася, та рани залишилися. Господи, нехай Твоя любов
вилікує усі мої рани, щоби вони не завдавали шкоди моїм стосункам із Тобою та
ближніми. Приношу їх під Твій хрест, щоби в Твоїх ранах я знайшла зцілення.
Притули мене до Своїх ран.
[…] У Його ранах наше зцілення (Iс 53,5б).
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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Стояння ХIV
ІСУСА ПОКЛАДЕНО ДО ГРОБУ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Господи Ісусе, для тих, які Тебе засудили, вбили і поклали до гробу, прийшов
Твій остаточний кінець. Для них Ти більше не існуєш.
Чоловік сказав, що наше подружжя розпалося назавжди, я вже не існую для
нього як його дружина. Це так, ніби мене і наше подружжя поклали до гробу.
Але ж я жива, і моє подружжя – теж. На зв’язує Таїнство – там і надалі
присутній Ісус. Наше подружжя не є гробом. Ним є лише гріх.
Довіряю Тобі, Ісусе, бо Ти виводиш нас із наших гробів.
[…]Так говорить Господь Бог: Ось Я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій
народе, з гробів ваших (Eз 37,12).
Господи Ісусе, дякую Тобі за присутність у нашому подружжі, за Твоє
прагнення завжди нас благословляти, зцілювати, звільняти і обдаровувати новим
життям.

За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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ХРЕСНА ДОРОГА
для індивідуальної молитви чоловіка
Вступ
Дорога подружньої любові часом буває важкою і з вибоїнам, а коли подружжя
переживає кризу, вона стає хресною дорогою. Але коли ми переживаємо її з Ісусом,
вона стає дорогою до неба.
«Подружжя – це дорога святості, навіть тоді, коли вона стає хресною дорогою»
(св. Йоан Павло ІІ). Тоді вона також є винятковою дорогою навчання любові на
зразок любові Ісуса - милосердної, жертовної та безкорисливої. Такої любові, яку
описав св. Павло: «Любов - довготерпелива, любов - лагідна, вона не заздрить, любов
не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до
гніву, не задумує зла; не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою; все
зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не
переминає» (1 Кор 13, 4-8).
Для християнського подружжя, яке хоче тривати в Ісусі, саме Він є дорогою
їхньої подружньої любові.
Ісус до нього: «Я - путь, істина і життя! (Йн 14,6).
Хтось один із подружжя може покинути сім’ю та ввійти в інші стосунки, але
якщо подружжя поєднує Таїнство, тобто зв’язок, який Бог установив між людьми в
момент їхнього шлюбу, то шлюб триває надалі. Адже з моменту одруження
сакраментальним чином між людьми присутній Ісус, Який прагне благословляти їх,
зцілювати, звільняти і обдаровувати новим життям.
«[...] за жодних обставин цінність подружжя, цього нерозривного зв’язку
любові двох осіб, не може підлягати сумнівам» (св. Йоан Павло ІІ).
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СТОЯННЯ І
ІСУСА ЗАСУДЖЕНО НА СМЕРТЬ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
«Нас вже немає», - чую крик дружини. – «Розумієш?! Немає!» - кричить і
грюкає дверима.
Це вирок для нашого подружжя. Все здається вирішеним і безповоротним. Але
ж нас поєднує Таїнство! Де ж та любов, вірність, чесність і обітниця жити разом до
кінця життя, яку ми давали один одному? Тепер я відчуваю гнів, біль та безсилля.
Господи Ісусе, допоможи мені бути ласкавим, незважаючи на біль.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ ІІ
ІСУС БЕРЕ ХРЕСТ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Дружина з дітьми пішла з дому. Ми вже не живемо разом. Як довго це буде
тривати? Аж до смерті? Я знаю, що давав присягу, але мені так важко прийняти те,
що відтепер моя любов до дружини буде для мене несінням хреста. Однак я
пам’ятаю слова Йоана Павла ІІ: «Любові без Хреста не знайдете, а Хреста без
Любові не зможете нести».
Господи Ісусе, допоможи мені не шукати тільки свого, не бути егоїстичним.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ ІІІ
ІСУС ВПЕРШЕ ПАДАЄ ПІД ТЯГАРЕМ ХРИСТА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Сьогодні я отримав позов на розлучення. Удар прямо в серце. Почуваюся
приниженим, брудним, ображеним, придавленим тягарем звинувачень. Щораз
складніше від нестачі інтимних стосунків з дружиною, складно фізично.
Господи Ісусе, Ти підвівся, Ти не відмовився. Додай мені сил, щоб я піднявся
і не втікав від страждання у завищену самооцінку, але щоб зберіг покірність у
думках. Допоможи мені не надуватися гординею, не бути пихатим.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ IV
ІСУС ЗУСТРІЧАЄ СВОЮ МАТІР
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Мамо, що я маю Тобі сказати? Ти знаєш, як я страждаю. Знаю, що ти завжди зі
мною, і я дякую Тобі за це. Твоя підтримка мені зараз дуже потрібна. Серце матері
бачить, що відчуває дитина в сім’ї, яка розпадається. Наскільки це боляче. Ти знаєш,
що відчувають наші діти, коли питають: «Чому тепер мама і тато не разом?».
З’являється злість, смуток і печаль. Маріє, Ти, що страждала, бачачи страждання
свого улюбленого Сина, Ти знаєш, що я відчуваю, коли бачу страждання своїх дітей.
Допоможи мені прийняти це так, як Ти це прийняла.
Господи Ісусе, допоможи мені не впадати у гнів.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ V
СИМОН З КИРИНЕЇ ДОПОМАГАЄ ІСУСОВІ НЕСТИ ХРЕСТ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Господи Ісусе, Ти в своїх стражданнях прийняв допомогу від інших. На Твоїй
хресній дорозі Ти був не сам. Дякую Тобі за тих всіх, котрі мене підтримують на
моїй хресній дорозі. Дякую за Спільноту Проблемних Подружжів Сихар, де я
зустрічаю людей, котрі переживають подібні важкі часи. Відчуваю, що тут мене
розуміють. Мені трохи краще. Це подружжя моє, але допомога ззовні мені також
потрібна, тому що часом мені не вистачає сил зі всім цим впоратись. Знаю, що можу
розраховувати на їхню допомогу.
Господи Ісусе, нехай моє страждання не стане божком, допоможи мені не
шукати схвалення.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ VI
ВЕРОНІКА ВИТИРАЄ ОБЛИЧЧЯ ІСУСУ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Вероніка витирає Твоє обличчя зі страждання, яке заважає бачити Твій образ.
Моє страждання, ті рани, які несе з собою криза в моєму подружжі, також заважають
мені побачити Твій образ, тобто Твою присутність біля мене. Хто витре моє обличчя
від страждань, аби я міг зустрітися з Тобою віч-на-віч?
Господи Ісусе, Ти можеш зцілити мої рани, які віддаляють мене від Тебе і не
дають побачити Твого обличчя. Допоможи мені радіти правді про Твою
присутність біля мене і в нашому подружжі.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ VII
ІСУС ВДРУГЕ ПАДАЄ ПІД ТЯГАРЕМ ХРЕСТА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Чому я не можу бачитися зі своїми дітьми? Я їду стільки кілометрів і не знаю,
чи побачусь із ними. Повертаюся, в очах стоять сльози і відчуття таке, ніби хтось
вириває мені серце і всі нутрощі. Без знеболюючого. Я відчуваю також фізичний
біль, не тільки психічний. Гіркота та пустота…
Господи Ісусе, допоможи мені все це витерпіти.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ VIII
ІСУС ЗУСТРІЧАЄ ЖІНОК, ЯКІ ПЛАЧУТЬ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Я вже не можу слухати цей лемент тіток та інших «добродіїв»: «Ну, не
переймайся так, твоє життя складеться по-новому, добре, все зміниться на краще!»
- говорять. Нехай ліпше займуться собою. Бо вони піддають своє вічне життя
смертельній небезпеці, особливо тоді, коли погоджуються з ганебним ставленням до
Таїнства подружжя. Господи, змилуйся над ними!
Господи Ісусе, допоможи мені бути добрим.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ IX
ІСУС ВТРЕТЄ ПАДАЄ ПІД ТЯГАРЕМ ХРЕСТА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Тепер я ще й змушений піти з нашої квартири і платити більше, ніж можу. В
мене вже немає сім’ї, дружини, дітей, машини, квартири. До того всього погано
останнім часом зі здоров’ям.
Мені здається, що я втратив все, що до цього часу було для мене важливе. Бог
дав, Бог взяв - нехай моє серце не хворіє на кривду.
Господи Ісусе, допоможи мені пробачити і не пам’ятати злого.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ X
З ІСУСА ЗНІМАЮТЬ ОДЯГ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Після судового засідання я почуваюся обдертим з людяності, почуваюся так,
ніби до мене поставилися як до предмету. Мене так ранить черствість закону.
Господи Ісусе, позбавлений гідності, допоможи мені витерпіти це і не платити злом
за зло, не допустити безсоромності.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ XI
ІСУС ПРИБИТИЙ ДО ХРЕСТА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Ісусе, Тебе прибивали до хреста, щоб Ти помер на ньому. Всі нападки на моє
подружжя також наближають його смерть. Але сакраментальне подружжя триває
без огляду на велику кількість цвяхів, які у нього вбивають.
Господи Ісусе, присутній в моєму подружжі, допоможи мені терпеливо та зі
спокоєм зносити негаразди і ніколи не піддаватися.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ XII
ІСУС ВМИРАЄ НА ХРЕСТІ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Незважаючи на мій спротив, винесено рішення про розірвання шлюбу.
Стосунки розірвано, вони мертві. Але моя любов до дружини живе, і Ти, Ісусе,
надалі бачиш нас як одне тіло.
Господи Ісусе, допоможи мені все витримати.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.

44

СТОЯННЯ XIII
ТІЛО ІСУСА ЗНЯТО З ХРЕСТА
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Добре, що це вже минуло. Коли треба було йти до суду, мої руки тремтіли, а
тіло знобило. Зараз вже спокійніше. Повертається рівномірне дихання. Тіло нашого
подружжя хворе, але живе, бо Ти, Ісусе, присутній у ньому – так, як присутній у
Церкві, незважаючи на те, що її члени відходять від Тебе.
Господи Ісусе, дай мені благодать любові, яка всьому вірить.
За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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СТОЯННЯ XIV
ТІЛО ІСУСА ПОКЛАДЕНО ДО ГРОБУ
Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе,
Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
Говорять, що це вже кінець. Але я знаю, що це неправда, бо ми поєднані
Таїнством Подружжя, в якому присутній Ісус. Він прагне, щоб ми любили один
одного. Вірю, що «кохання не помирає» (о. Ян Твардовський).
Господи Ісусе, допоможи мені не втратити надію.

За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.
І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
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