Zakaj zbirka križevih potov
• Ob 60-letnici redovnih zaobljub in 50-letnici duhovništva (2019):
»Za teboj bom hodil, Gospod, kamor koli pojdeš« (Lk 9,57).
• Ob 25-letnici (1994): »Spomin na Gospodove milosti.«
• Ob 40-letnici (2009): »Ti hodi za menoj!« (Jn 21,22).
Pri Judih je vsako petdeseto leto jubilejno – sveto leto.
To je bil praznik spominjanja Gospodovih velikih del,
zato praznik veselja, petja, vriskanja, slavljenja.
Od kod meni to, da se je Gospod ozrl name (prim. Lk 1,25),
da me je ohranjal toliko časa, ne glede na to,
da nisem bil vreden njegovih milosti in dobrot!?
Odgovor najdem samo v Jezusovem križu.
Križ me je vedno vznemirjal;
ob njem sem spoznaval in doživljal svojo grešnost,
ob njem tudi Jezusovo neskončno usmiljenje.
Da ne zgrmim v nič, me rešuje samo Kristusov križ.
Klečati ob vznožju Jezusovega križa je velika milost.
Ta me vedno znova spodbuja k hoji za Kristusom,
da skupaj s Križanim stopam skozi življenje.
Tako so nastala tudi razmišljanja – križevi poti,
od katerih sem jih odbral deset,
da s tem izpovem resničnost:
»Molimo te, Kristus, in te hvalimo!
Ker si s svojim križem svet odrešil!«
Z desnim razbojnikom tudi skrušeno prosim:
»Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« (Lk 23,42).
Naj k tem mojim jubilejem dodam še jubilej ob 100-letnici
priključitve prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu.
Skupaj z Jožefom Kleklom st. vriskam in slavim:
»Slovenska Krajina, mili moj dom, pozabo te nikdar, nikdi ne bom.«
S svetim Dominikom prosim in molim Križanega:
»Daj mi nekaj te ljubezni, ki te je privedla na križ!«
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Korak rešitve
V trpečem Jezusovem koraku salezijanec Tone Ciglar izpostavi
postaje človeškega življenja, ki jih ugonablja skrivnost greha.
Ljudje se opletamo, spotikamo, padamo, a ne vstajamo. Kar naprej
tiščimo s telesom in z dušo v tragedijo zla, hkrati pa ošabno drug pred
drugim razkazujemo svoje navidezno dostojanstvo, prisegamo na lažno
svobodo in se krohotamo pred grožnjo pogube. Na tej poti se srečujemo.
Niti se ne spomnimo, kdaj in kako smo nanjo zašli. Preprosto plešemo
skupaj: tovariši, soborci, strankarski pristaši, zakonski ali zunajzakonski
partnerji, družinski člani, verniki in neverniki, podjetniki in delavci, kmetje
in obrtniki, izobraženi in neuki, prijatelji in sovražniki. To je zagoneten, a
vztrajen ples v krogu, ki se vrtinči v sifon pekla. Vase posrka vse, ki jim je
pamet razumna, vendar za uničevanje življenja; vse, ki jim je duša čuteča,
vendar samo zase; vse, ki jim je duh voljan, vendar strežejo poželenju
mesa.
Božji korak stopa na to pot že od raja, da bi presekal satanski ples
greha. Odkar je Beseda človek postala, je nismo nehali izrivati iz naše
srede. Všeč nam je smrt. Jezusov korak je zato od postaje do postaje vse
bolj utrujajoč. Iz smrti zapisanih človeških src mu sikajo zublji hudobije v
utrujeno in žalostno dušo. Na vsak način ga hočejo upepeliti v pogorišče
mita, njegovo božansko naravo pa uničiti ali vsaj prilagoditi človeški
pameti in nagonskim potrebam. Ideološki šarlatani so si prisvojili oznanilo
o Božjem kraljestvu. Novodobni zgodovinarji pa so mu izbrisali
istovetnost, kot da ga nikdar ni bilo!
Toda trpeči Jezus se pobira, vstaja in se sam opoteka do kraja
prekletstva, ki se imenuje Kalvarija. Tam je v skalo zasadil križ. Nanj se je
povzpel, odprl svoje Srce in na ves svet izlil žive vode Ljubezni. Vsak,
kdor potopi svoje srce v to Ljubezen, z njim umira staremu, grešnemu
človeku.
Razmišljanja salezijanca Toneta Ciglarja nam na naše pogubne
postaje ponovno vračajo Rešitelja. Naravnost nas silijo, da se osvestimo od
opojnosti zla. Nikakor nam ne dovolijo, da bi ostali brezbrižni. Zavezujejo
nas k odločitvi. Potrebno je nekaj storiti! Spreobrniti se! Jezusov križev pot
in njegove bolečine ustvarjajo novega, osvobojenega človeka. Pot
spreobrnjenja je dolga in težavna, vendar nujna za srečno večnost! Sami ne
zmoremo. Ciglarjeva molitev zato izzveni v prošnjo: “Jezus, stopi v korak z
nami!”
+Peter Štumpf
soboški škof
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S KRIŽEM
V
ZARJO VSTAJENJA

Imenovan črensovski misijonski križev pot;
misijon v Črensovcih v postu 2004.

(V zbirki V KORAK Z JEZUSOM, Salve, Ljubljana, 2008)
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Ob misijonskem križu

Ne samo na Kalvariji,
tudi pri nas stoji Kristusov križ
kot svetilnik, ki sveti v temo življenja
in razsvetljuje pot v zarjo vstajenja.
Postavili smo ga v središče misijonskega dogajanja.
Ob vznožju križa,
na katerem nam je Kristus izkazal ljubezen do konca,
želimo prenoviti svoje življenje,
utrditi svojo zvestobo, razvneti svojo ljubezen.
Pred nami stoji kot znamenje Božje ljubezni.
Nepogrešljivi kažipot,
ki nas usmerja v nebesa.
Kristus, zmagovalec nad temo in grehom,
bodi naša pot, naša resnica, naše življenje:
s teboj, za teboj in k tebi, Kristus, v večno slavo!
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UVOD

____________________________________________________________
O pridite stvari,
kaj, glejte, se godi,
edini Božji Sin
strašno za nas trpi.

Kje si bil, ko Gospod je kri potil?
Kje si bil, ko Gospod je kri potil?
Klical te je na glas, zaman je iskal tvoj obraz!
Kje si bil, ko Gospod je kri potil?

"Jaz sem luč sveta.
Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi,
temveč bo imel luč življenja" (Jn 8,12).
"Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim,
da bi se že razplamtel!" (Lk 12,49).
Nobena tema ni tako temna,
da je ne bi presvetlila Kristusova luč.
Nobeno zlo ni tako močno,
da ga ne bi premagal Kristusov križ.
Nobeno življenje ni tako grešno,
da ga ne bi mogla prenoviti Kristusova milost.
Napotili se bomo za Jezusom.
On pozna pot, ki pelje onstran Golgote
– v zarjo vstajenja in poveličanja.
Križani Jezus, prosimo te,
bodi luč na naši življenjski poti!
O sveti križ, življenja luč!
O sveti križ, nebeški ključ!
Ponižno te častimo,
zvestobo obljubimo.
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I. P O S T A J A

_______________________________________________________
Razbičan, zapljuvan
in kronan, zasram'van
pred sodni stol zdaj gre
nedolžen v smrt izdan.

Kje si bil, ko sodili so Boga?
Kje si bil, ko sodili so Boga?
Klical te je na glas, zaman je iskal tvoj obraz!
Kje si bil, ko sodili so Boga?

"S kakršno sodbo namreč sodite,
s takšno boste sojeni, in s kakršno mero merite,
s takšno se vam bo merilo" (Mt 7,2).
"Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike
in molíte za tiste, ki vas preganjajo" (Mt 5,44).

Tudi jaz sem (ob)sodil Jezusa
– Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
– Ker si s svojim križem svet odrešil.
Ti, Jezus, ki si pot, resnica in življenje,
sprejemaš sramotno obsodbo od nas,
ki lažemo, krivo prisegamo, goljufamo.
Sam nam praviš, da storimo tebi,
kar smo storili drug drugemu.
Moj Bog, pa tudi mi, kristjani
povzročamo toliko krivic!
Gospod Jezus, zdaj nam je resnično žal.
Daj nam svojo milost,
da popravimo vse krivice,
ki smo jih prizadeli ljudem
s krivičnimi sodbami, obrekovanji in opravljanji.
– Usmili se nas, o Gospod.
– Usmili se nas.
2 4
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II. P O S T A J A

_______________________________________________________
Glej, križ mu nalože
na ranjene rame;
objame ga voljno
in nese vseh dolge.

Kje si bil, ko je Bog naš križ sprejel?
Kje si bil, ko je Bog naš križ sprejel?
Klical te je na glas, zaman je iskal tvoj obraz!
Kje si bil, ko je Bog naš križ sprejel?

"Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj,
ni mene vreden" (Mt 10,38).
"Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam,
tudi vi storite njim!" (Mt 7,12).

Moje breme na Jezusovih ramah
– Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
– Ker si s svojim križem svet odrešil.
V tvoje roke, Jezus, ki so delale vsem samo dobro,
smo mi potisnili naš križ;
breme naših grehov neseš na Golgoto.
Nam, svojim vernim, pa naročaš,
da moramo nositi bremena drug drugega.
Moj Bog, pa tudi mi, kristjani,
druge mučimo in smo jim s svojimi napakami v breme!
Gospod Jezus, zdaj nam je resnično žal.
Daj nam svojo milost,
da popravimo vse zlo,
ki ga povzročamo drugim, pa naj bo
s pijanostjo, zasvojenostjo ali drugimi oblikami sebičnosti.
– Usmili se nas, o Gospod.
– Usmili se nas.
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III. P O S T A J A

_______________________________________________________
Opešal je v močeh,
podre ga križ, naš greh;
vtopljen v dolge sveta
leži potrt na tleh.

Kje si bil, ko po tleh je padel Bog?
Kje si bil, ko po tleh je padel Bog?
Klical te je na glas, zaman je iskal tvoj obraz!
Kje si bil, ko po tleh je padel Bog?

"Kako ozka so vrata in kako tesna je pot,
ki vodi v življenje" (Mt 7,14a).
"Glejte, da ne boste zaničevali katerega od teh malih!
Povem vam namreč, da njihovi angeli v nebesih
vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih" (Mt 18,10).

Jezusa sem spotaknil, da je padel
– Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
– Ker si s svojim križem svet odrešil.
Tebi, Jezus, ki si bil obremenjen z mojim križem,
sem nastavil še nogo, da si se spotaknil
in padel v cestni prah.
Kako ostro si nam zabičal,
da naj ne pohujšujemo otrok in mladine.
Moj Bog, pa tudi mi, kristjani,
dajemo slab zgled mladim in jih celo zlorabljamo!
Gospod Jezus, zdaj nam je resnično žal.
Daj nam svojo milost,
da odpravimo grde besede in grešna dejanja,
s katerimi pohujšujemo in grobo ranimo
nedolžne duše otrok in mladine.
– Usmili se nas, o Gospod.
– Usmili se nas.
2 6
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IV. P O S T A J A

_______________________________________________________
O žalostni spomin,
ko Mater sreča Sin;
bridkosti meč ji gre
do srca globočin.

Kje si bil, ko je Mater srečal Sin?
Kje si bil, ko je Mater srečal Sin?
Klical te je na glas, zaman je iskal tvoj obraz!
Kje si bil, ko je Mater srečal Sin?

"Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih,
ta je moj brat, sestra in mati" (Mt 12,50).
"Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti prvi med vami,
naj bo vsem služabnik" (Mr 10,43–44) .

Tudi jaz sem ranil Marijino srce
– Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
– Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, tvojo mater, izmučeno od trpljenja,
ki te je spremljala na tvoji poti,
sem žalil z grdo kletvijo.
S svojim življenjem si nam dal zgled,
kako je treba ljubiti očeta in mater.
Moj Bog, pa tudi mi, kristjani,
tako slabo ravnamo celo s svojimi starši!
Gospod Jezus, zdaj nam je resnično žal.
Daj nam svojo milost,
da uredimo svoje odnose s starši,
ki smo jih žalili in prizadeli
s svojim nespoštovanjem in odrivanjem v domove.
– Usmili se nas, o Gospod.
– Usmili se nas.
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V. P O S T A J A

_______________________________________________________
Omagal Jezus je
od teže križeve.
O Simon, sprejmi križ,
Gospoda usmili se!

Kje si bil, ko opešal je tvoj Bog?
Kje si bil, ko opešal je tvoj Bog?
Klical te je na glas, zaman je iskal tvoj obraz!
Kje si bil, ko opešal je tvoj Bog?

"Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov,
ste meni storili" (Mt 25,40b).
"Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem rešil" (Jn 3,17).

Jezus potrebuje mojo pomoč
– Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
– Ker si s svojim križem svet odrešil.
Ti, Jezus, Gospod nebes in zemlje,
pa potrebuješ človeško pomoč;
sprejemaš jo, čeprav nas v to morajo prisiliti.
S pretresljivo zgodbo si nam naročil,
naj bomo drug drugemu usmiljeni Samarijani.
Moj Bog, pa tudi mi, kristjani,
druge puščamo same v njihovi nesreči, žalosti, trpljenju!
Gospod Jezus, zdaj nam je resnično žal.
Daj nam svojo milost,
da se bomo sramovali svoje sebičnosti,
s katero smo prizadeli zlasti domače,
ko smo v družinah nesložni, prevarljivi in grobi.
– Usmili se nas, o Gospod.
– Usmili se nas.
2 8

CIGLAR_Križevi poti_2019-05-20.indd 28

20.5.2019 10:10:46

KAZALO
01. Križev pot sprave
02. S križem v zarjo vstajenja
03. Le za Jezusom hodimo
04. Jezusovih štiriindvajset bolečin
05. Duša le pojdi z mano
06. Skozi ogenj trpljenja v zarjo vstajenja
07. Pogovor z Jezusom
08. Zapisan in ljubljen.si
09. Biti kakor Križani
10. Jezus Pot, Resnica in Življenje
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