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12. postaja: Jezus umre na križu 
 

Svetopisemski odlomek oziroma povzetek postaje križevega pota 

(za starejše otroke) 

V Svetem pismu preberite odlomek:  Jn 19,25-30  

ali 

(za mlajše otroke) 

Zraven Jezusovega križa so stale njegova mati Marija, sestra njegove matere, Marija 

Magdalena in apostol Janez.  Jezus je pogledal svojo mater in ji rekel: »Žena, glej, tvoj 

sin!«  Nato je pogledal Janeza in mu rekel: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure je Janez vzel 

Marijo k sebi in zanjo skrbel.  

  

Ker je Jezus že dolgo trpel, je rekel: »Žejen sem.«  Tam je stala posoda, polna kisa. Vojak je vzel 
gobo, jo namočil v kis, jo nataknil na palico (hizop) in jo podal k Jezusovim ustnicam. Ko je 
Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« Nagnil je glavo in umrl. (Jn 19,25-30) 
 

Spodbuda za premišljevanje  

(za starejše otoke) 

V svojem življenju doživljamo napetosti, nasprotja in stiske. Vse to zaznamuje nas in ljudi okrog 

nas. Velikokrat zaradi tega trpimo. Smo razpeti med čustvi in razumom, med dobrim in zlim, 

uspehom in neuspehom, mirom in prepirom, bližino in oddaljenostjo, veseljem do življenja in 

naveličanostjo, življenjsko močjo in nemočjo.   

Jezus je prišel na svet, da bi nam pomagal, da bi bili srečni. S svojim trpljenjem in smrtjo nam 

je pokazal, da je vedno z nami, še zlasti takrat, ko nam je težko. Pokazal nam je, da nas ne 

obsoja, temveč odrešuje naše krivde in grehov. Zato je postal križ znamenje naše povezanosti 

z Jezusom, znamenje upanja in odrešenja.   

ali 

(za mlajše otroke) 

V življenju smo velikokrat žalostni in osamljeni. Toda Jezus je vedno z nami. Vedno lahko 

računamo z njegovo pomočjo, še posebej, ko nam je težko. Imejmo ga radi, zaupajmo mu in 

mu bodimo hvaležni.    

 

 



 
 

Spodbuda za pogovor (izberemo po lastni presoji) 

- Ali se takrat, ko nam je hudo, smilimo samemu sebi? Želimo, da se vse »vrti« okrog 

nas? 

- Pomislimo takrat na druge? Na to, kako se oni počutijo? Jim namenimo vsaj prijazen 

pogled, nasmeh, dobro besedo? 

- Kako v težkih trenutkih (bolezni, žalosti, razočaranju …) sprejemamo pomoč drugih? 

- Kako smo doživeli smrt koga od sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, sošolcev, 

sosedov…? Kako smo reagirali? 

- Kaj mislimo o smrti? Se je bojimo?  

- Verjamemo v življenje po smrti? 

 

Spodbuda za ustvarjanje 

- Iz lego kock upodobimo Kalvarijo, na kateri stojijo trije križi. 

 

Spodbuda za molitev 

- Ko končamo z ustvarjanjem, prižgemo svečko in se umirimo. V tišini si ogledamo, kaj 

smo ustvarili iz lego kock.  

- Tudi z našim telesom lahko oblikujemo križ. Vstanimo in razširimo roke, ter nekaj časa 

v tišini vztrajajmo v drži križa.  

- Zavestno se osredotočimo na tla, ki nas nosijo in nam dajejo trdnost.  

- Nato se zavejmo svoje glave in svojih oči, ki nam omogočajo, da lahko vidimo drug 

drugega. Hkrati pa je lahko naš pogled usmerjen tudi navzgor, k Bogu.   

- Pozornost še usmerimo na svoje roke, ki so odprte za dajanje in prejemanje.    

V tej drži nato eden od staršev ali starejših otrok reče:   

         12. postaja: Jezus umre na križu. Molimo te Kristus in te hvalimo, 

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

 

Gospod,  

ko razmišljamo o tvoji smrti na križu,  

smo žalostni, a hkrati polni upanja in zaupanja.  

Spominjamo se tvoje obljube,  

da bodo tisti, ki hodijo za teboj, deležni večnega življenja.  

Gospod,  

pomagaj nam,  

da bomo drug drugega podpirali v veri v življenje po smrti.  

 

- Usmili se nas Gospod. Usmili se nas.    

- Molitev zaključimo tako, da drug drugega pogledamo v oči in ga pokrižamo na čelo.  
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