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11. postaja: Jezusa pribijejo na križ 
 

Svetopisemski odlomek oziroma povzetek postaje križevega pota 

(za starejše otroke) 

V Svetem pismu preberite odlomek:  Mr 15,25-29a  

ali 

(za mlajše otroke) 

Bilà je tretja ura, ko so Jezusa križali. Na križu je pisalo: »Judovski kralj.« Z Jezusom so križali 

dva razbojnika, enega na njegovi desnici in enega na njegovi levici.  Tisti pa, ki so hodili mimo, 

so ga sramotili.  (Mr 15,25-29a) 

 

Spodbuda za premišljevanje  

(za starejše otoke) 

Ko pademo ali si zlomimo roko ali nogo nas zaboli, zaskeli. Lahko celo zakrvavimo in moramo 

poiskati pomoč pri zdravniku.   

Takšne in podobne neznosne bolečine je čutil tudi Jezus, ko so ga pribijali na križ. Njegove 

roke, ki so nekoč božale otroke in naredile toliko dobrega, so postale nemočne, negibne.  

Njegove noge, ki so ga vodile iz kraja v kraj, da je oznanjal ljudem, kako jih ima nebeški Oče 

rad, so žeblji naredili toge.   

Pa se zamislimo ob žebljih. V bistvu človeku zelo koristijo, pa naj bodo veliki ali mali, debeli ali 

tanki. Z njimi lahko pritrdimo razne predmete ali nanje obesimo slike. Mizarji, krovci, tapetniki 

in drugi obrtniki jih ne bi mogli pogrešati, saj jih pri svojem delu nujno potrebujejo.  

Kdor je kdaj stopil na žebelj, dobro ve, kako to boli. Ta si lahko bolj kot drugi predstavlja, kako 

je bolelo Jezusa, ki so pribili na križ njegove roke in noge. Tako so žeblji lahko tudi znamenje 

človeškega nasilja in grobosti.      

ali 

(za mlajše otroke) 

Ko pademo ali si zlomimo roko ali nogo nas zaboli, zaskeli. Lahko celo zakrvavimo in moramo 

poiskati pomoč pri zdravniku. Takšne in podobne neznosne bolečine je začutil tudi Jezus, ko 

so ga pribijali na križ.  

Žeblji človeku zelo koristijo. Z njimi lahko pritrdi razne predmete ali nanje obesi slike. Mizarji 

in tesarji ter drugi mojstri jih nujno potrebujejo pri svojem delu.   

Žeblji pa lahko povzročijo hudo bolečino. Na primer: če nanje stopimo bosi,…  

Tudi Jezusu so povzročili hudo bolečino. Ko so mu vojaki pribili roke in noge na križ, je verjetno 

moral močno stisniti zobe, da ni kričal. Gotovo se nam smili, a vemo, da je to storil za nas. Ker 

nas ima rad, je potrpel in nas poučil: včasih je treba stisniti zobe, nikoli pa povzročiti bolečino 

drugemu. 



 
 

Spodbuda za pogovor (izberemo po lastni presoji) 

- Katere besede »pribijejo« človeka na križ? Katera dejanja mu povzročijo bolečino? 

- Premislimo: ali nas je kdaj kdo z besedo ali dejanjem »pribil na križ«? Kako smo 

reagirali? 

- Smo mi koga »pribil na križ«? Koga in zakaj? 

 

Spodbuda za ustvarjanje 

- Iz lego kock naredimo najprej 4 žeblje. Nato razmislimo in s pomočjo domišljije 

naredimo iz teh kock nekaj kar bi druge razveseljevalo in ne ranilo. Pri tem lahko žeblje 

tudi razstavimo, vendar ne uporabimo dodatnih kock. Kaj smo ob tem spoznali? 

 

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 predelane žeblje oz. nove stvaritve, ki nas lahko v življenju 

razveseljujejo, eden od staršev ali starejših otrok reče:   

         11. postaja: Jezusa pribijejo na križ. 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. 

- Da ne bi drug drugemu zadajali ran, temveč bi jih celili in si pomagali, si podajmo roke 

in zmolimo:   

 

Gospod, priznavamo,  

da smo s svojimi besedami in prezirljivim pogledom večkrat koga »pribili« na križ.  

Morda je to bil kdo iz naše družine, kdo od prijateljev ali znancev.  

Nismo opazili, da je njegovo srce krvavelo,  

da mu je naše ravnanje povzročalo veliko trpljenje.  

Nismo se zavedali, da smo z njim pribijali na križ tudi tebe, Gospod. 

Nismo se zavedali, da je bila v njegovi bolečini tudi tvoja bolečina. 

Odpusti nam, Gospod. 

 

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

        Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas.  

Zaključimo s križem. 
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