»Oči vere moramo imeti uprte v Jezusa Kristusa,
ki se vzpenja na Kalvarijo, obtežen s svojim
križem, ko se muči na strmem pobočju Golgote;
videti bi morali, da mu sledi velikanska množica
duš, ki nosijo vsaka svoj križ, in mu sledijo
na isti poti. Oh, kako lep pogled je to.
Jezus sam nas je kljub naši nevrednosti pridružil
tej lepi družbi. Potruditi se moramo, da se bolj in
bolj združujemo z njimi in skupaj hitimo
na Kalvarijo.« (sv. pater Pij)
Če smo pravi Jezusovi učenci, gremo z njim tudi
na pot njegovega trpljenja, na Kalvarijo –
proti njegovi smrti, toda proti našemu življenju.
Pri vsaki postaji bomo spoznali enega
od svetnikov katoliške Cerkve, ki bodo
s svojimi mislimi pomagali luči Božjega vstajenja
posvetiti v temo našega strahu in negotovosti.
Ti svetniki so: Janez Pavel II., pater Pij,
Tomaž More, Bernard, Leon Veliki,
mala Terezija, mati Julijana, Janez Zlatousti,
Favstina, Tomaž Akvinski, Ciril Jeruzalemski,
Avguštin, Katarina Sienska, mati Terezija
in Edith Stein.
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V SPOMIN
na očeta Benedicta Josepha Groeschla,
ki je vedel, kaj pomeni hoditi
po križevem potu
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UVOD
Hoditi s svetniki
po Kristusovih stopinjah
»Iz teme se je rodila luč,« je zapisala sv. Katarina Sienska in v teh preprostih besedah nam
ponuja popolno izhodišče za naše premišljevanje križevega pota. Ko spremljamo Jezusa na
počasnem in bolečem vzpenjanju na Golgoto,
težko pomislimo na rojstvo svetlobe, saj je
tema preveč očitna in mrak pregost. Luč, ki
jo Katarina opazi, je za naše oči skrita. Vemo,
da bo zasvetila na velikonočno jutro, toda ali
velikega petka ne obvladuje tema?
Katarina in drugi svetniki odločno odgovarjajo: Ne, nikakor! Kako bi sploh lahko, saj križev pot vodi k vstajenju in odrešenju? Svetniki
nam pripovedujejo, da to temačno potovanje
že nosi veliko in mogočno luč, ki je navzoča od
začetka, vendar je vse do konca ne prepoznamo. Davno preden je Jezus stal pred Pilatom,
je svetloba nove zarje postala resnična. Sije v
Njem in iz vsakega njegovega dejanja. Sije iz
božanske volje, ki nam je poslala Odrešenika
in dovolila, da je živel in umrl kot eden od nas.
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Ta luč je močno prisotna v vsakem Jezusovem
koraku na poti skozi temačnost, ki postaja svetloba, na poti proti smrti, ki postane življenje.
Katarina Sienska ve, da »se luč rodi iz teme,«
prav tako kot ve, da se iz Jezusove žalostne smrti
rodi nepremagljivo življenje. Tega ne prepozna
le ona, temveč tudi nešteti svetniki, ki so živeli
pred nami. Premišljujmo o njih, ko nas vodijo
od Pilatovega krivičnega sodišča proti sijaju
velikonočnega jutra. Premišljujmo o njihovih
besedah in jim dovolimo, da razpršijo temo,
ki nas obkroža in prežema. Z njihovo pomočjo
bomo odkrivali luč, skrito v temi, in se naučili
sprejemati križ kot drevo življenja brez konca.
Morda je to razumevanje najbolje ujel sv. Teodor
Studit, menih s preloma iz 8. v 9. stoletje. Torej
se bomo za trenutek zadržali pri njegovih besedah, preden krenemo z našim Odrešenikom
proti Njegovi smrti … in proti našemu življenju:
»O predragoceni dar križa! Glej, kako se
blešči! Kakšna lepota in veličastje! To je čudovito
drevo za pogled in okus. Ni kakor drevo v raju,
ki je bila medla podoba dobrega in zla. To je
drevo, ki daje življenje, ne pa smrti. Luč je, ne
tema. Po njem prideš v nebesa, ne izganja te iz
raja.« (Iz govorov sv. Teodorja Studita, Bogoslužno
branje za petek 2. velikonočnega tedna)
4
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†
PRVA POSTAJA:
Jezusa obsodijo na smrt
Sv. Janez Pavel II.
Poznejši papež Janez Pavel II. je bil rojen kot
Karol Jósef Wojtyła na Poljskem spomladi leta
1920. Njegovo zgodnje življenje je bilo daleč od
idealnega: v otroštvu je izgubil mater in brata,
manj kot desetletje zatem je umrl tudi njegov
oče. Med drugo svetovno vojno ga je nacistični
okupator prisilil, da je opustil študij in začel
opravljati težaško delo v kamnolomu. Pogumno se je pridružil podzemnemu semenišču in
po vojni prejel mašniško posvečenje. Mladi duhovnik je postal bogoslovni profesor, kasneje
pa škof, ki se je udeležil tudi 2. vatikanskega
koncila. Leta 1964 je bil imenovan za krakovskega nadškofa, leta 1967 pa za kardinala;
sodeloval je pri nastajanju znamenite papeževe enciklike o človeškem življenju (Humanae
Vitae). Leta 1978 je bil izvoljen za prvega neitalijanskega papeža v zadnjih štirih stoletjih,

sak korak z Jezusom - KRIZEV POT - prelom.indd 5

5

11. 02. 2021 08:33:00

njegov pontifikat pa je trajal skoraj 27 let. V
svetu, prežetem s sekularizmom, ateizmom
in relativizmom je papež Janez Pavel II. branil
Kristusa in Njegovo Cerkev, poleg tega pa je
igral pomembno vlogo pri padcu komunizma
v vzhodni Evropi. Morda največji med sodobnimi papeži je umrl leta 2005 in bil leta 2014
razglašen za svetnika. Njegov god praznujemo
22. oktobra.
• VODITELJ: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
• VSI: Ker si s svojim križem svet odrešil.
»Pilat jim je znova odgovoril in rekel:
‘Kaj torej hočete, da storim z njim,
ki ga imenujete judovski kralj?’
In oni so spet zavpili: ‘Križaj ga!’
Pilat jim je rekel:
»‘Kaj je vendar hudega storil?’
Oni pa so še bolj zavpili: ‘Križaj ga!’«
(Mr 15,12-14)
Civilni uradnik zavrže resnico. Svojo sodbo
izreče le na podlagi udobnosti – izbere smrt,
ker mu bolj ustreza kot življenje nekega moža.
6
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Tako si ustvarjeno bitje prilasti moč, ki pripada
le njegovemu Stvarniku. Ukaz je bil izrečen:
slepi in neodgovorni mož, ki ga je uničevalnost
povsem prevzela, poskuša uničiti vir svojega
lastnega bivanja. Božjega Sina bodo usmrtili
tisti, ki jih je prišel rešit. Ali obstaja večja
odločitev za smrt – za nič – kot Pilatova?
Sv. Janez Pavel II. ve, da je ta obsodba sodba nad nami vsemi. Ve pa tudi, da je to prvi
neizogibni korak na poti, ki ne vodi le v smrt,
temveč skozi smrt v življenje in odrešenje, po
katerem hrepenimo:
»Bog je človeka ustvaril razumnega in svobodnega in zato se je podredil njegovi sodbi.
Zgodovina odrešenja je tudi zgodovina nenehne človekove sodbe Boga … Dokončno sporočilo velikega petka je naslednje: človek, ti, ki
sodiš Boga, ki mu ukazuješ, naj se opravičuje
pred tvojim sodiščem, misli nase, ali nisi ti kriv
smrti tega obsojenca, ali ni sodba o Bogu v resnici sodba o tebi. Razmisli, ali niso ta sodba in
njene posledice – križ in potem vstajenje – zate
edina pot v odrešenje.« (Prestopiti prag upanja,
str. 86 in 92)
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MOLITEV
Moj Jezus, Ti si nedolžno Jagnje,
Tisti, v katerem ni napake.
Toda Pilat in številni drugi so te obsodili.
Pomagaj mi videti, da nobena obsodba
grešnega človeka ne more preseči
Tvoje ljubezni, ki jo naklanjaš
tudi svojim sodnikom.
Daj mi milost, da bom zaupal
Tvojim potem.
Ne dovoli, da bi dvomil Vate
ali sodil načine,
na katere Ti želiš delovati v mojem življenju.
Gospod Jezus, nikoli ne dovoli,
da bi te obsodil kakor Pilat …
in kakor te številni še vedno obsojajo.
Amen.

8

sak korak z Jezusom - KRIZEV POT - prelom.indd 8

11. 02. 2021 08:33:00

