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1. postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt 
 

Svetopisemski odlomek oziroma povzetek postaje križevega pota 

(za starejše otroke) 

V Svetem pismu preberite odlomek: Jn 19,1-16   (poudarek na 19,14b) 

ali 

(za mlajše otroke) 

Jezus stoji pred Pilatom. Roke ima zvezane in na glavi trnovo krono. Pilat ve, da je Jezus 

nedolžen. Toda boji se ljudi in cesarja v Rimu, zato Jezusa obsodi na smrt. Jezus mora umreti. 

Jezus ne reče nobene besede. Molče sprejme obsodbo, čeprav ve, da je nedolžen. 

 

Spodbuda za premišljevanje  

(za starejše otoke) 

Jezus je bil dober, razumevajoč tudi do ljudi, ki so ga sovražili.  Mnogim ta Jezusova drugačnost 

ni ugajala. Imeli so ga za posebneža in »grešnega kozla«. Obsodili so ga, ker so ga sovražili.   

Jezus je popolnoma izpostavljen na milost in nemilost svojih sovražnikov. O njem grdo 

govorijo. Z njim ravnajo kot z zločincem. Uporabljajo silo, ga zasramujejo ter ščuvajo Pilata 

proti njemu.  Za vsako ceno skušajo doseči svoje in pri tem ne izbirajo sredstev.   

Jezus pa je poln ljubezni. Ne sega po takih škodljivih in nasilnih metodah. Ne želi vračati hudo 

z hudim. Ostane zvest svojim načelom. Ostaja miroljuben. Kljub nasilju in zlobi ne grozi z 

maščevanjem.  

Tudi mi včasih trpimo zaradi prehitrih in nepravičnih obsodb. Trpimo, kadar nas imajo drugi za 

posebneže, grešne kozle. Boli nas, ko o nas slabo govorijo, se nam posmehujejo in nas 

obrekujejo. 

ali 

(za mlajše otroke) 

Pilat se je zbal ljudi, ki so kričali: »Križaj ga!« Iz strahu je Jezusa prepustil vojakom in ga obsodil 

na smrt. Potem si je umil roke. S tem je hotel povedati: Jaz nisem kriv za to, kar se bo zgodilo 

Jezusu. Ljudje, vi ste krivi.  To je bil izgovor za njegovo hudobijo. 

 

 



 
 

Spodbuda za pogovor (izberite po lastni presoji) 

- Kaj so predsodki? 

- Kaj pomeni, če imamo nekoga za posebneža, za grešnega kozla? Kako ti ljudje živijo? 

- Kaj lahko storimo, da ljudje v naši soseski, šoli, župniji ne bodo postali posebneži ali 

grešni kozli? Kako lahko premostim predsodke do drugačnih, do migrantov, revežev,… 

- Ali poznaš kakšno zgodovinsko osebnost, ki je vztrajala v dobroti, pri svojih načelih in 

zaradi tega naletela, tako kot Jezus, na sovraštvo, nasilje in obsodbe? 

- Ali sem že kdaj koga obsodil, mu storil kaj hudega? Koga? Zakaj? 

- Sem se sposoben zavzeti za sošolca, prijatelja, sočloveka …, ko ga drugi ponižujejo? Ali 

raje pogledam stran, češ, to ni moja skrb? 

 

Spodbuda za ustvarjanje 

- Upodobite Jezusa pred Pilatom. Kakšno držo ima Jezus in kakšno Pilat?   

  

Spodbuda za molitev   

Ko končamo z ustvarjanjem, sedemo za družinsko mizo. Prižgemo svečko in si v tišini (ali 

umirjeni glasbi) ogledamo  svojo postajo križevega pota.  

- Molitev pričnemo s križem. Eden od staršev ali starejših otrok reče:   

         1. Postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt. Molimo te Kristus in te hvalimo, 

- Vsi skupaj:  
               ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

- Nato lahko vsak pove, kaj je ob tej postaji spoznal, začutil. Svoje razmišljanje lahko 
strne v prošnjo ali zahvalo. V pomoč so lahko spodnji predlogi: 
o Jezus Kristus, krivično so te obsodili. S teboj so ravnali kot z zločincem. Prosimo te, … 

o Jezus Kristus, ti si na naši strani tudi takrat, ko nas drugi obsojajo. Hvala ti, … 

o Jezus Kristus, ti nisi nikogar obsojal. Pomagaj nam, … 

 

- Molitev zaključimo z Očenašem, nato lahko zapojemo postno pesem (npr. Oljska 

gora) in molimo prošnjo:       

        Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas.  

Zaključimo s križem. 
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