KORSVEIEN
MED
HELLIGE THÉRÈSE AV JESUSBARNET

Den lille blomsten som var blitt omplantet til Karmelberget,
skulle springe ut under korsets skygge.
Jesu tårer og blod ble dens dugg,
og det guddommelige ansikt, sløret av tårer, ble dens sol …
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1. STASJON
Jesus blir dømt til døden

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
"Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?" spurte Pilatus. Alle som
en ropte: "Han skal korsfestes!" Han spurte: "Hva ondt har han da gjort?" Men
de skrek bare enda høyere: "Han skal korsfestes!" Da Pilatus så at ingenting
nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så
på, og sa: "Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak."
Matt 27, 22-24

KORT STILLHET
Jeg har aldri handlet som Pilatus, som avviste å lytte til sannheten. Jeg har alltid
sagt til Gud: ”Å min Gud, jeg ønsker virkelig å lytte til deg; jeg ber deg om å
svare meg når jeg ydmykt ber: Hva er sannhet? La meg få se tingene slik de i
sannhet er. La ikke noe gjøre at jeg blir ført bak lyset.
Siste samtaler, 21. juli nr. 4

Når den blå Himmelen mørkner
og begynner å forlate meg,
da er det min glede å forbli i skyggen,
å skjule meg, ydmyke meg selv.
Min glede er Jesu hellige vilje,
han som er min eneste kjærlighet,
så jeg lever uten frykt.
Jeg elsker natten så vel som dagen.

Min glede!
Dikt nr. 45, v. 3

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Herre Jesus, led oss inn i din stillhet, så vi kan lytte til ditt hjerte som
slår med en overflod av kjærlighet til oss. Lær oss å kjenne din sannhet slik at vi
etter hellige Thérèses eksempel tar imot alt som er vanskelig og forener det med
ditt korsoffer.
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2. STASJON
Jesus tar imot korset

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Pilatus førte Jesus ut av borgen og satte seg i dommersetet, som sto på et sted
som heter Helleplassen, på hebraisk Gabbata. Det var helgaften før påske,
omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: "Se, her er kongen deres!"
Men de ropte: "Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!" "Skal jeg
korsfeste kongen deres?" spurte Pilatus. "Vi har ingen annen konge enn
keiseren", sa overprestene. Da overga han Jesus til dem for at han skulle
korsfestes. Så tok de Jesus med seg. Han bar selv korset sitt og gikk ut til det
stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata.
Joh 19,13-17

KORT STILLHET
Ja, [Celine,] mitt hjertes kjærlighet, Jesus er der med sitt kors! Du som har fått
del i hans kjærlighet, han ønsker å likedanne deg med seg! Hvorfor frykte for
ikke å kunne bære dette korset uten å svekkes?
Brev til Céline, januar 1889

Det kvelder, dagen har utrettet sitt…
Kom, Herre, og led meg på veien.
Med ditt kors klatrer jeg opp høyden,
bli hos meg, du himmelske Pilegrim……..
Søster Marie av Treenigheten
og det Hellige Ansikts sang
Dikt 31, v. 2

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Herre Jesus, vær du vårt lys på vår vei når vi bærer vårt daglige kors,
så vi, som hellige Thérèse, forstår at ved å ta imot det, tar vi imot din kjærlighet
og likedannes med deg.
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3. STASJON
Jesus faller første gang under korset

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Han har sagt: "Ja, de er mitt folk, barn som aldri sviker." Og han ble deres
frelser. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Engelen for hans ansikt frelste
dem. I sin kjærlighet og medfølelse løste han dem ut. Alltid løftet han dem opp
og bar dem i gamle dager.
Jes 63,8-9

KORT STILLHET
Å forbli et lite barn for Gud betyr å ikke ta til inntekt for seg de dyder man
utøver, i den tro at man er i stand til noe som helst, men å erkjenne at Gud
legger denne skatten i hendene til sitt lille barn, for at det kan bruke den når det
trengs - men den er og forblir alltid Guds skatt. Og endelig betyr det å ikke
miste motet på grunn av sine egne feil, for barn faller jo ofte, men de er for små
til å skade seg alvorlig.
Siste samtaler, 6. august nr. 8

Å leve av Kjærlighet,
er å bevare en stor skatt i et leirkar
i sitt indre.
Min Elskede, min svakhet er overmåte stor
Å, jeg er langt fra å være en engel fra himmelen!...
Men om jeg stadig faller,
kommer du meg til hjelp, du løfter meg opp.
Hver eneste gang gir du meg din nåde:
Jeg lever av kjærlighet.
Å leve av kjærlighet
Dikt nr. 17, v.7

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Herre Jesus, gjør våre skritt faste, slik at vi kan betro oss til deg i
våre svakheter med den samme tillit som hellige Thérèse hadde.
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4. STASJON
Jesus møter sin mor

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Hva skal jeg si til deg, hva ligner du, datter Jerusalem?
Hva skal jeg ligne deg med, datter Sion,
for å trøste deg, unge jente?
Skaden din er stor som havet, hvem kan helbrede deg?
Klag 2,13

KORT STILLHET
Jomfru Maria viser meg stadig at hun ikke føler seg krenket på grunn av meg,
for hun unnlater aldri å beskytte meg så snart jeg påkaller henne. Når det hender
at jeg blir urolig eller bekymret, vender jeg meg straks til henne, og som den
mest ømhjertete mor, tar hun seg alltid av mine anliggender.
En sjels historie, s. 68
Du elsker oss, Maria, slik Jesus elsker oss,
og for vår skyld sier du ja til å være skilt fra Ham.
Å elske er å gi alt. Det er å gi seg selv.
Du ville bevise det ved å forbli vår støtte.
Frelseren kjente din uendelige ømhet.
Han kjente ditt moderlige hjertes hemmeligheter.
Synderes tilflukt, Han overlater oss til deg
når han forlater korset for å vente på oss i himmelen.
Hvorfor jeg elsker deg, Maria
Dikt nr. 54, v. 22

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Hellige Maria, du som på så mange måter viste ditt moderlige hjerte
for hellige Thérèse, la også oss få erfare ditt omsorgsfulle smil, så vi med et
barns tillit kommer til deg med alt vi har å bære.
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5. STASJON
Simon fra Kyréne hjelper Jesus med å bære korset

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet,
Simon fra Kyréne. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus.
Luk 23,26

KORT STILLHET
Gud er tilfreds med et blikk, et kjærlig sukk… Jeg for min del finner det svært
lett å praktisere fullkommenhet, for jeg har innsett at det handler om å ta fatt i
Jesus ved hans hjerte… Det er så godt å hjelpe Jesus med våre små offer; å
hjelpe ham å frelse sjeler som han har kjøpt ved sitt blod og som venter på vår
hjelp.
Brev til Leonie, 12. juli 1896

Å leve av Kjærlighet er ikke å slå opp sitt telt
på Tabors høyde.
Det er å bestige Kalvaria med Jesus,
det er å se på korset som en skatt...
I himmelen skal jeg leve av glede,
da skal prøvelsene ha forsvunnet for alltid,
men i landflyktighet, i lidelse, ønsker jeg
å leve av Kjærlighet.
Å leve av Kjærlighet
Dikt nr. 17, v. 4

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Herre Jesus, du lar oss bære korset sammen med deg når vi glemmer
oss selv og åpner våre hjerter for vår nestes behov. Gi at de erfarer ditt nærvær
når vi etter hellige Thérèses eksempel elsker dem gjennom deg og i deg.
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6. STASJON
Veronika rekker Jesus svetteduken

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom,
en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er
rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for
våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.
Jes 53,3-5

KORT STILLHET
Følgende ord av Jesaja: ” Hvem trodde budskapet vi fikk? … Han hadde ingen
skikkelse eller herlig osv. (Jf Jes 53,1-2) utgjør grunnen for hele min
hengivenhet til det Hellige Ansikt, eller rettere sagt, grunnen for hele mitt
åndelige liv. Selv skulle jeg også ønske å være uten herlighet og å tråkke
vinpressen i ensomhet, ukjent for alle.
Siste samtaler 5. august nr. 9

Jesus, ditt uutsigelige bilde
er stjernen som leder mine skritt.
Å! Du vet at ditt skjønne ansikt
er min himmel på jord.
Min kjærlighet oppdager det fortryllende
ved ditt ansikt smykket med tårer.
Gjennom mine egne tårer smiler jeg,
når jeg betrakter dine sorger ….

Min himmel på jord!
Dikt nr. 20, v. 1

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Jesus, for hellige Thérèse var ditt allerhelligste ansikt himmelen på
jorden. Gi også oss å erfare en slik nåde slik at vi gjennom sorg og lidelse ser
din skjønnhet komme til syne.
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7. STASJON
Jesus faller for andre gang

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Jeg avskyr mitt eget liv. Nå gir jeg min klage fritt løp, vil tale med bittert sinn.
Jeg sier til Gud: Ikke døm meg skyldig! La meg få vite hvorfor du fører sak mot
meg! Har du glede av å undertrykke, av å vrake dine henders verk, mens du lar
solen gå opp over de urettferdiges planer?
Job 10,1-3

KORT STILLHET
Skulle vi ønske aldri å falle? … Hva har det å si, min Jesus, om jeg faller hele
tiden; jeg ser min svakhet gjennom det og det er til stor vinning for meg. …
Gjennom det kan Du se hva jeg klarer og nå vil Du være mer fristet til å bære
meg i Dine armer. … Hvis Du ikke gjør det, er det fordi det behager Deg å se
meg på bakken. ... Det skal ikke uroe meg, men jeg skal alltid strekke ut mine
armer tryglende og kjærlighetsfullt!
Brev til Céline, 26. april 1889

Selv om jeg er uten Lys og lider
i dette liv som varer kun en dag,
så eier jeg i det minste her på jorden
det liv som er den himmelske Kjærlighet …
På den veien jeg må vandre,
ligger mer enn én fare,
men for Kjærlighetens skyld, er jeg villig til å leve
i landflyktighetens skygge.
Et skinn av det guddommelige
Dikt nr. 30, v.2

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Herre, led oss i livets vanskelige stunder, slik at vi, som hellige
Thérèse, skal kunne forstå at det er gjennom lidelse vi kan vise deg vår
kjærlighet.
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8. STASJON
Jesus trøster de gråtende kvinner

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt
over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa: "Jerusalems døtre! Gråt ikke
over meg, men gråt over dere selv og barna deres.”
Luk 23,27-28

KORT STILLHET
Ja, Jesus sa: "Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg!” Kjære søster, hvordan
kan du etter dette si at mine lengsler er tegn på min kjærlighet? … Å! Jeg føler
virkelig at det ikke er dette i det hele tatt som gleder Gud i min lille sjel; det
som gleder Ham er at han ser meg elske min litenhet og min fattigdom, at mitt
eneste håp er hans barmhjertighet … Det er min eneste skatt, kjære Gudmor,
hvorfor skulle den ikke være din?
Brev til sr. Marie av det Hellige Hjerte,
17.september 1896

Om jeg noen ganger feller tårer
er det min glede å skjule dem godt.
Å, hvor mye sødme det er i lidelse,
når man vet hvordan den skjules med blomster!
I sannhet, jeg ønsker å lide uten å vise det
slik at Jesus kan bli trøstet.
Min glede er å se ham smile
når mitt hjerte er i eksil…..
Min glede!
Dikt nr. 45, v. 5

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Vi ber deg, Jesus, lær oss å elske vår litenhet og fattigdom, slik at vi
som lille Thérèse, fulle av tillit kan glede ham når vi bærer våre lidelser i det
skjulte.
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9. STASJON
Jesus faller tredje gang under korset

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
De avskyr og unnviker meg, åpenlyst spytter de på meg. Avkommet deres reiser
seg på min høyre side, de spenner bein på meg og baner vei for ulykken.
Job 30,10.12

KORT STILLHET
På vei til Kalvaria falt Jesus tre ganger, og du, stakkars lille barn, du vil ikke
være som din Brudgom, du ønsker ikke å være villig til å falle hundre ganger
hvis det var nødvendig for å bevise din kjærlighet til ham, idet du reiser deg
med større kraft enn før du falt! …
Brev til Céline, januar 1889

Du har skjult meg for evig i ditt ansikt!...
Guddommelige Jesus, la det behage deg å høre min stemme.
Jeg er kommet for å synge om den uutsigelige nåde
å ha kunnet lide … å ha båret korset …
Jesu trolovedes takkesang
Dikt nr. 16, v. 1

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Jesus, bli hos oss i fristelsens og fortvilens stund. Da kan vi, etter
hellige Thérèses eksempel, være i stand til trofast å holde fast ved deg alltid,
også når mørket omgir oss.
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10. STASJON
Jesus blir avkledd

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata - det betyr Hodeskallen. De ville
gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. Så korsfestet de ham og
delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få.
Mark 15,22-24

KORT STILLHET
Jeg akter ikke å gi Min elskede hennes hjemland, hennes titler og hennes
rikdommer nå. Jeg ønsker at hun tar del i den lodd det behaget meg å velge på
jorden … Jeg vil at hun skjuler de gaver hun har mottatt av meg, idet hun tillater
meg å gi dem til henne eller ta dem tilbake, etter eget ønske, og at hun ikke
knytter seg til en eneste en av dem.
Brev til sr.Geneviève (Celine),
24. februar 1896

Min Elskede, ditt eksempel inviterer meg
til å ydmyke meg, til å forakte ære.
For å glede deg, ønsker jeg å forbli liten.
Ved å glemme meg selv, vil jeg henrive ditt Hjerte.
Søster Marie av Treenigheten
og det Hellige Ansikts sang
Dikt 41, v. 3

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Jesus, hjelp oss å bevare Guds barns verdighet når vi ydmykes og
står avkledd. Da kan vi som barn, etter hellige Thérèses eksempel, fredfullt
hvile i den himmelske Fars hender.
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11. STASJON
Jesus blir naglet til korset

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Men Jesus sa: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør." Så kastet de lodd om
klærne hans og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene
hånte ham. "Andre har han frelst", sa de, "la ham nå frelse seg selv dersom han
er Guds Messias, den utvalgte!" Også soldatene hånte ham. De kom og rakte
vineddik opp til ham og sa: "Er du jødenes konge, så frels deg selv!"
Luk 23,32-37

KORT STILLHET
En søndag da jeg betraktet et bilde av Herren på korset, ble jeg slått av blodet
som falt fra en av hans hender, og jeg følte det sterkt smertefullt å tenke på at
dette blodet falt til jorden uten at noen skyndet seg å tørke det opp, og jeg
bestemte meg for at jeg i ånden skulle holde meg ved korsets fot for å ta imot de
guddommelige duggdråpene som dryppet ned der, og jeg forstod at jeg deretter
måtte la dem strømme over sjelene …
En sjels historie, s.97-98
Ingen ville tro at Han var Guds Sønn,
for hans uutsigelige herlighet var skjult …
Å, Fredens Konge,
jeg for min del, gjenkjenner deg,
jeg tror på deg! ...
Jesus, min Elskede, Husk!...
Dikt nr. 24, v. 23

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Herre Jesus, måtte naglene som spikret deg til korset stadig minne
oss om din kjærlighet som ble utgytt inntil siste bloddråpe. Gi at vi kan samle
disse dråpene sammen med hellige Thérèse, til frelse for vår neste.
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12. STASJON
Jesus dør på korset

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han:
"Jeg tørster." Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte
svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans.
Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: "Det er fullbrakt!" Så bøyde han hodet
og utåndet.
Joh 19,28-30

KORT STILLHET
Vår Herre døde på korset, og der måtte han tåle angst og kvaler, og likevel var
det den vakreste kjærlighetsdød man kan tenke seg. … Å dø av kjærlighet betyr
på ingen måte å dø i henrykkelse. Jeg må helt ærlig innrømme at jeg tror at det
er det jeg får erfare nå.
Siste samtaler, 4. juli nr. 2

Husk, å Jesus, Livets Ord,
din kjærlighet til meg; at du døde for meg.
Jeg vil også elske deg inntil vanvidd.
Jeg vil også leve og dø for deg.
Å min Gud, du vet! alt jeg ønsker
er å gjøre deg elsket og en gang bli en martyr.
Jeg vil dø av kjærlighet.
Herre, min lengsel,
Husk.
Jesus, min elskede, Husk!...
Dikt nr. 24, v.26

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Herre Jesus, gi oss større tro for at som hellige Thérèses skal kunne
forstå, at først ved døden ledes vi til det sanne liv med deg.
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13. STASJON
Jesus blir tatt ned fra korset

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Josef fra Arimatea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var
disippel av Jesus, men i hemmelighet fordi han var redd for jødene. Pilatus ga
ham lov, og han kom og tok kroppen ned.
Joh 19,38

KORT STILLHET
Se, dette er alt Jesus krever av oss, han har slett ikke bruk for våre gjerninger,
men bare vår kjærlighet … Han møter kun utakknemlighet og likegyldighet hos
sine disipler i verden, og blant sine egne disipler finner han dessverre kun få
hjerter som gir seg til ham uten forbehold, og som forstår ømheten i hans
uendelige kjærlighet.
En sjels historie, s. 187.

I fred, gode Jesus,
vil jeg vente på din gjenkomst,
uten noen gang å stilne
min hymne til kjærligheten
Overgivelse er kjærlighetens sødmefulle frukt
Dikt nr. 52, v.15

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Herre Jesus, det var hellige Thérèses tro at du ikke lar oss ønske noe
som du ikke vil oppfylle. Vi ber deg: gi oss kraft og utholdenhet til å fullbyrde
din vilje til det siste.
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14. STASJON
Jesus blir gravlagt

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav som
ingen ennå var blitt lagt i. Fordi det var helgaften for jødene, og fordi graven var
så nær, la de Jesus i den.
Joh 19,41-42

KORT STILLHET
Jeg takker deg, min Gud, for all den nåde du har skjenket meg, især fordi du har
ledet meg gjennom lidelsens smeltedigel. Med stor glede kommer jeg til å
kontemplere deg på den ytterste dag når du bærer korsets septer. Siden det har
behaget deg å la meg få del i dette så dyrebare kors, håper jeg at jeg i himmelen
vil ligne deg, og at jeg vil se dine lidelsers hellige stigmata lyse på mitt eget
herliggjorte legeme.…
Fra Offerakt til den barmhjertige kjærlighet

Du hørte meg, min eneste venn som jeg elsker.
For å røve mitt hjerte, ble du menneske.
Du utgjøt ditt blod, hvilket opphøyet mysterium!...
Og fortsatt lever du for meg på Alteret.
Om jeg ikke kan se ditt Ansikts glans
eller høre din milde stemme,
å min Gud, så kan jeg leve av din nåde,
jeg kan hvile ved ditt Hellige Hjerte!
Til Jesu Hellige Hjerte
Dikt nr. 23, v. 5

P: Du som for vår skyld ble såret
A: Miskunn deg over oss
La oss be: Herre Jesus, ved din lidelse og død har du åpnet veien til Faderens
Rike for oss, hvor vi skal skue deg ansikt til ansikt. På forbønn av hellige
Thérèse som har veiledet oss på denne korsvei, ber vi om å kunne få se deg og
glede oss over å møte deg allerede her og nå i den allerhelligste eukaristi.
15

