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  «Μαζί κινήσαμε στον ίδιο δρόμο  

  Συ φορτωμένος τον Σταυρό 

εγώ ένα μικρό ξυλάκι, 

ένα μικρό-μικρό σταυρό. 

Συ φθάνεις στην κορφή 

χωρίς διακοπή, 

κι εγώ ακόμη βρίσκομαι 

στο δεύτερό Σου βήμα. 

 Φορτωμένος τον Σταυρό ο Χριστός προχωρεί προς 

τον Γολγοθά. Έτσι ήθελαν οι άνθρωποι. «Σταύρωσον, 

σταύρωσον Αυτόν», είπαν. Χωρίς να ξέρουν πως με την 

σταύρωση άρχιζε η σωτηρία τους. 

 Ο Σταυρός να γίνει πρέπει σύμβολό μας. Στόχος 

μας. Να σταυρώσει τον εαυτό μας. Τα πάθη μας. Τις 

αδυναμίες μας. Για να μπορέσουμε να δούμε την ποθητή 

ανάσταση.  

 Σε βλέπω να σκέφτεσαι. Σαν να φοβάσαι να τον 

σηκώσεις. Κι όμως κοντά στου Χριστού μας τον Σταυρό 

ένα μικρό ξυλάκι είναι.  

 Σε σένα επιτρέπονται και σταθμοί. Να 

ξεκουραστείς. Το Χριστό όμως ούτε μια στιγμή δεν τον 

περίμεναν να ξεκουραστεί.  

 Πάρε λοιπόν γρήγορα την απόφαση. Λίγος καιρός 

σου μένει. Πρέπει να προλάβεις.  

 Δεν μπορεί να είναι πιο μεγάλος σου ο σταυρός. 

Είναι στα μέτρα σου. 

 Μπορεί κάποτε να τον νιώθεις πιο βαρύ. Ίσως 

είναι μια δοκιμασία. Μια υπενθύμιση πως κάτι δεν πάει 

καλά.  
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 Μήπως θέλησες να ξεφύγεις από το βάρος του; Να 

βρεθείς πιο ψηλά του; Ή και πιο πάνω απ’ το Θεό; Αν 

ναι, πρέπει με περισσότερα καρφιά τον εγωϊσμό και τις 

αδυναμίες σου να καρφώσεις. 

 Ο σταυρός αποτελείται από μικρά κομματάκια. 

Είναι οι διάφορες δυσκολίες. Τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ο καθένας μας, σαν σε 

ψηφιδωτό, προσθέτει κάθε δυσκολία που ξεπερνά.  Ως το 

τέλος της ζωής του. Δεν μπορείς να πεις: 

 «Τώρα αναστήθηκα. Ξεπέρασα το πιο μεγάλο μου 

πρόβλημα». 

 Ως το τέλος ης ζωής σου θα αντιμετωπίζεις 

προβλήματα. 

 Κοντεύουν και φέτος τα πάθη του Κυρίου. 

Προετοιμάστηκες καθόλου; Σταύρωσες τον εαυτό σου, 

όσον έπρεπε; Ή τον άφησες στην πρώτη δυσκολία; 

Μοιάζεις του Ιούδα στο Μυστικό Δείπνο που ανάξιος 

έτρωγε με το Δάσκαλο και τους άλλους;  

 Ένιωσες πως για σένα ειδικά σταυρώθηκε ο 

Χριστός; Ή μήπως η Σταύρωση και τα πάθη είναι 

ξεπερασμένα για σένα;  

 Δεν πρέπει ν’ αφήσουμε κι αυτό το Πάσχα να 

περάσει χωρίς γερές αποφάσεις. Χωρίς το «εαυτέ μου, 

σταυρώσου». Για να νιώσουμε τη χαρά της Ανάστασης. 
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