
Molitvena ura

V ČAST POVIŠANJA
SVETEGA KRIŽA
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D: Pozdravljen, sveti križ, ti čast sveta, edini up, ki daješ mir srca, v
nevarnostih rešilno znamenje, drevo življenja, sladek sad rodiš.

B: Na tebi zmagal je rešenja vir, vir milosti, ki nas odkupil je; drevo zasužnji,
les spet reši nas, zato človeštvo vse zdaj križ časti.

B: Bratje: Jaz, Pavel, (...) sem postavi umrl, da bi živel Bogu: s Kristusom
sem križan; živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus; kolikor pa zdaj
živim v telesu, živim v veri Božjega Sina, ki me je vzljubil in zame dal sam
sebe. Ne zametujem božje milosti, kajti če je opravičenje po postavi, tedaj
je Kristus zaman umrl.

(sv.  Pavel Galačanom)

 2 - 3 minuti tihote   

B:  Obhajamo praznik križa, po katerem so bile pregnane sile teme in se je
na njih mesto vrnila luč. Slavimo praznik križa ter se skupaj s križanim
dvigamo  v višavo, da bi si pridobili nebeške dobrine, medtem ko se spodaj
pod nami oddaljuje zemlja s svojo grešnostjo. Koliko vredna in kako
mogočna je posest križa; kdor ga ima, je našel zaklad. Zaklad imenujemo
to, kar je po imenu in zares izmed vseh dobrin najlepše in najdragocenejše.
To je križ: po njem in na njem je bilo poravnano to, kar se je zahtevalo za
naše odrešenje.

(sv. Andrej s Krete)

 2 - 3 minuti tihote   

B:  Bolj slaven in še bolj častit kot ceder libanonski les, na tebi raste žlahtni
sad, prinaša vsem življenja dar.

B: O Kristus, križani  naš Kralj, ti varuj nas vsak korak, trpljenja tvoje
znamenje pred grehom naj nas vse otme.
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  Vsi  

Aleluja! Hvali, moja duša Gospoda.
Hvalil bom Gospoda v svojem življenju,

igral bom svojemu Bogu, dokler bom bival.

Ne zaupajte knezom,
Sinu človekovemu, pri katerem ni rešitve.

Ko njegov duh odide, se vrne v svojo zemljo,
tisti dan propadejo njegovi načrti.

Blagor mu, komur je Bog Jakobov v pomoč
in je njegovo upanje v Gospodu, njegovem Bogu,

ki je naredil nebo in zemljo,
morje in vse, kar je v njih,

ki varuje zvestobo na veke,
ki pomaga do pravice zatiranim,

daje kruha lačnim;
Gospod osvobaja jetnike.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod vzdiguje upognnjene,

Gospod ljubi pravične.

Gospod varuje tujce,
podpira siroto in vdovo,

pot krivičnikov pa izkrivlja.

Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, za vse rodove.

Aleluja!

* Če je še čas, lahko molimo..., ki je za nas križan bil.
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B: Jezusa, ker je poln milosti božjo smrt okusil za vse, vidimo zaradi
smrtnega trpljenja s slavo in častjo venčanega. Spodobilo se je namreč,
da je Oče, za katerega je vse in po katerem je vse, s trpljenjem poveličal
njega, ki je pripeljal mnogo sinov v slavo in je začetnik njih zveličanja.

 2 - 3 minuti tihote   

B: Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen
Sin človekov.

B: Če bi ne bilo križa, bi nanj ne bil pribit Kristus. Če bi ne bilo križa, bi
nanj ne bilo pribito življenje.

B: Če bi življenje ne bilo nanj pribito, bi iz Jezusove strani ne začeli izvirati
studenci nesmrtnosti, kri in voda, ki očiščujeta svet.

B: Če bi ne bilo križa, bi ne bila raztrgana zadolžnica greha, bi ne dosegli
svobode, bi ne uživali drevesa življenja in raj bi se nam ne bil odprl.

B: Če bi ne bilo križa, bi smrt ne bila poteptana in bi podzemlje ne izpustili
iz krempljev svojega plena.

B: Kristus nas je odkupil iz prekletstva postave, ker je zaradi nas postal
prekletstvo; kajti pisano je: “Preklet vsak, kdor visi na lesu. Tako naj bi k
poganom prišel Abrahamov blagoslov v Kristusu Jezusu, da bi mi obljubo
Duha prejeli po veri.”

 2 - 3 minuti tihote   

B: Niste z minljivimi rečmi, s srebrom ali zlatom, odkupljeni iz svojega
praznega življenja, ki ste ga imeli od očetov, marveč z dragoceno krvjo
Kristusa kot nedolžnega in brezmadežnega Jagnjeta.

B: O, nespametni Galačani (...), kdo vas je razočaral, vas, pred katerih očmi
je bil Jezus Kristus poprej naslikan kot med vami križani? Samo to bi rad
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poveličaj pri sebi s slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet.” In
znova: “Oče, poveličaj svoje ime! “ Prišel je tedaj glas z neba: “Poveličal
sem ga in ga bom še poveličal.” Slavo imenuje poveličanje, ki se je izvršilo
na križu. Križ je povišanje Kristusa. Prisluhni, kaj o tem pravi on sam: ”In
jaz bom, ko bom z zemlje povišan, vse pritegnil k sebi.” Spoznaj torej, da
je bil križ za Kristusa poveličanje in povišanje.

 2 - 3 minuti tihote   
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zvedel od vas, ali ste prejeli Duha iz del postave ali iz poslušnosti vere?
Tako nespametni ste?

B: Začeli ste z Duhom in zdaj končujete z mesom? Ste zaman toliko trpeli?
Ta, ki vam torej daje Duha in dela med vami čudeže, ali dela to iz del postave
ali iz del poslušnosti vere? Je kakor pri Abrahamu, ki je “Bogu verjel in mu
je bilo všteto v pravičnost”.

  Pesem  

Kraljevo znamenje, o križ,
kako v skrivnosti se blestiš:
Gospod, ki je ustvaril svet,

na lesu križa je razpet.

Pozdravljen, križ, presvet oltar,
daruje tu se naš vladar:
življenje pretrpi tu smrt,
življenje s smrtjo obudi.

 2 - 3 minuti tihote   

B: Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda
Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. Zakaj v Kristusu
Jezusu tudi obreza niti neobreza nič ne velja, ampak nova stvar.  In kateri
se bodo po tem pravilu ravnali, mir in usmiljenje nad njimi in Izraelovim
božjim.

B: Križ je velika in dragocena stvar. Velika zato, ker so bile po njem
vzpostavljene številne dobrine, in sicer toliko številnejše kolikor Kristusovi
čudeži in bolečine zmagoslavno presegajo sleherni razum. Dragocena je
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zato, ker je križ  znamenje trpljenja Boga in njegovo zmagovito obličje.
Bog je na njem v trpljenju prostovoljno prestal smrt. Križ je odličje zmage,
ker je bil z njim preboden hudič, premagana smrt, zdrobljeni zapahi
podzemlja in križ je postal skupna rešitev za ves svet.

(sv. Andrej s Krete)

 2 - 3 minuti tihote   

B: Naj naša usta in srce soglasno, tebe križ, slave, da vredni bi trenutek
vsak lahko pozdravili Boga.

D: Bogu Očetu dajmo čast, slavimo Svetega Duha po tebi, Božji Sin in
Kralj, ki s križem si strl moč pekla. Amen.

B: V Kristusu imamo odrešenje po njegovi krvi, odpuščanje grehov, po
bogastvu njegove milosti, ki nam jo je v izobilju podaril.

B: O, kako močna je ljubezen! Uničena je bila smrt, ko je na križu umrlo
Življenje.

D: Molimo te in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

 2 - 3 minuti tihote   

B: Oznanjamo Kristusa, križanega, Judom pohujšanje, a poganom
nespamet; njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa, božjo
moč in božjo modrost.

D: Križ se imenuje tudi Kristusova slava in povišanje. Križ je zaželeni kelih
in pomeni dopolnitev Kristusovega trpljenja za nas. Iz Kristusovih besed
je razvidno, da je križ njegova slava: “Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog
je poveličan v njem in poveličal ga bo kmalu.” In spet: “In zdaj me ti, Oče,


