
Praznik Povišanja svetega križa 

»Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. 
In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora  biti povzdignjen 
Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Bog je 
namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega   edinorojenega Sina, da bi                   
se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.                   
Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak                    
da bi se svet po njem rešil.« (Jn 3,13-17).                                                                            
V znamenje, da nas je Jezus na križu »odrešil«, imamo kristjani križ. Jezus 
je za nas daroval svoje življenje. Ni prišel na svet zato, da bi nas zaradi 
naših grehov in slabosti obsodil, ampak je za nas zastavil svoje življenje. On 
je za nas umrl, on je za nas sprejel kazen za grehe. »Nihče nima večje 
ljubezni kot ta, ki da svoje življenje za svojega bližnjega«.Križ je bil v 
Jezusovem času znamenje najhujše kazni, znamenje obsodbe in prekletstva. 
Po Jezusovem trpljenju in smrti pa je postal najmočnejše znamenje življenja. 
Po Jezusovi smrti na križu je na njem za nas vzklilo novo življenje, naše 
odrešenje.Kaj je storil Mojzes v puščavi? Mojzes je povzdignil kačo v 
puščavi. Kdor jo je pogledal, ni umrl .Že v Stari zvezi je Mojzes povzdignil 
kačo na drog.Kdor jo je pogledal, je bil rešen smrti.V Novi zavezi pa je bil Jezus povzdignjen na križ.                                                                            

Praznik povišanja svetega križa nas spominja, da je na križu daroval  svoje življenje Božji Sin. 
Kdor se vanj ozira in se ga oklepa, njemu odpira vrata v vstajenje in življenje. (brat Stane Bešter ) 

 

Im Kreuz ist Heil  

  Der Weg zum Heil steht uns offen - 
wir dürfen vertrauensvoll 

aufschauen zu Christus, der einst am Kreuz 
Gottes unermessliche Liebe 
für immer sichtbar gemacht. 

Der Weg zum Heil steht uns offen - 
denn Christus selbst 

macht sein Kreuz 
für uns zur Brücke, die uns sicher 

über jeden Abgrund trägt. 

Der Weg zum Heilsteht uns offen - 
wir dürfen glauben, dass der Tod 

keine Macht mehr hat, 
weil Jesus selbst uns ins Leben führt. (Hannelore Bares) 

“Ich aber werde, wenn ich von der Erde erhöht bin,  
alle an mich ziehen.” (Joh 12,32) 
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