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10. postaja: Jezusu vzamejo oblačila 
 

Svetopisemski odlomek oziroma povzetek postaje križevega pota 

(za starejše otroke) 

V Svetem pismu preberite vrstico: Jn 19,23   

ali 

(za mlajše otroke) 

Ko so vojaki Jezusa križali, so mu vzeli oblačila. Slekli so ga in si njegova oblačila razdelili.  

Brez obleke je Jezus prepuščen zasramovanju.  

Spodbuda za premišljevanje  

(za starejše otoke) 

Marsikdaj nas je sram zaradi kakšne stvari, ki smo jo naredili. Zlasti, če so nas drugi pri tem 

videli. Takrat bi se najraje pogreznili v tla. 

Biti nag v prenesenem pomenu pomeni, da nas drugi vidijo v pravi luči, takšne kakršni v resnici 

smo – z vsemi našimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Ker naših slabih lastnosti ne želimo 

pokazati, se pred drugimi ljudmi raje »zakrijemo« z obleko. Na podoben način sta se pred 

Bogom v raju »zakrila« tudi Adam in Eva, ko sta jedla iz drevesa spoznanja.    

Ni enostavno pred drugimi razkriti svojih napak, grehov, najglobljih misli in svojih najbolj 

skritih občutkov. Drugim raje kažemo svojo močno plat, ker se bojimo, da bi drugi izkoristili 

našo nemoč, nas zaradi naših pomanjkljivosti sramotili, nas stisnili v kot in odločali o našem 

življenju. Tega nikakor ne želimo.  

Jezus je proti koncu križevega pota doživel, kaj pomeni biti nag, razgaljen. Čeprav so se iz njega 

norčevali, je ostal miren. Nasilju in krutosti sovražnikov se je uprl z miroljubnostjo. Nanje ni 

klical maščevanja, ampak je zanje molil: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.« Na ta način 

je prekinil začaran krog nasilja. 

ali 

(za mlajše otroke) 

Ko se kdo norčuje iz nas, se počutimo, kot da smo nagi, brez oblačil. V takšnih trenutkih bi se 

najraje skrili pred vsemi. Marsikdaj se pojavi tudi jeza, ki jo je težko kontrolirati, obvladovati.  

Takrat se spomnimo na Jezusa. Ko so ga sramotili, mu je bilo gotovo neprijetno, a je molčal. 

Ne zato, ker bi ga bilo strah. Molčal je, ker je mislil na vse, ki jih ljudje zasmehujejo. Mislil je 

tudi na tiste, ki druge sramotijo. Za oboje je umrl na križu. Prosimo ga, naj nam pomaga, da 

ne bomo nikogar žalili in da se ne bomo želeli za nobeno žalitev maščevati.  



 
 

Spodbuda za pogovor (izberemo po lastni presoji) 

- Ali je bil Jezus v svojih dejanjih res nemočen? Bi se lahko uprl? 

- Kdaj sem močnejši od drugih? Kaj lahko počnem s svojo močjo? 

- Kakšne so oblike miroljubnega upora (človeške verige, stavke,…)? 

 

Spodbuda za ustvarjanje 

- Z lego kockami upodobimo prizor, ko vojaki vzamejo Jezusu oblačila. 

 

Spodbuda za molitev   

Ko končamo z ustvarjanjem, sedemo za družinsko mizo. Prižgemo svečko in se umirimo. 

Ob tem lahko igra umirjena glasba. 

- Ob pogledu na Jezusa eden od staršev ali starejših otrok reče:   

         10. postaja: Jezusu vzamejo oblačila. Molimo te Kristus in te hvalimo, 

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

- Premislimo, kaj smo ob tej postaji spoznali in molim spodnjo molitev: 

 

Gospod, ti veš, kako težko nam je pri srcu, ko nas kdo razgali.  

Kako težko je, ko nas prisili, da moramo proti svoji volji pokazati svojo goloto, 

razgrniti svojo notranjost ter stati pred njim v vsej svoji majhnosti.  

Prosimo te, da bi znali po tvojem zgledu spoštovati telo  

in notranji svet svojih bližjih.  

Naj jih nikoli ne silimo k nečemu, kar bi jih ponižalo.  

 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. 

 

- Zaključimo s križem. 
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