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8. postaja: Jezus sreča jokajoče žene 
 

Svetopisemski odlomek oziroma povzetek postaje križevega pota 

(za starejše otroke) 

V Svetem pismu preberite odlomek: Lk 23,27-28 

ali 

(za mlajše otroke) 

Za Jezusom je šlo mnogo ljudi.  Med njimi so bile žene, ki so se tolkle po prsih.  Jokale so zaradi 

Jezusa, ki se jim je smilil.  Jezus se je obrnil k njim in rekel: »Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad 

menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki!« (Lk 23,27-28) 

 

Spodbuda za premišljevanje  

(za starejše otoke) 

Množica ljudi je z Jezusom ravnala grdo. Vsak, ki je bil do Jezusa sočuten, je tvegal, da si bo 

nakopal težave. Ženske, ki so objokovale Jezusa, so pokazale svoja čustva, pa tudi pogum. Ni 

jih bilo strah pokazati, da Jezusa podpirajo.   

Z jokom in smehom  izražamo svoja čustva. Tudi Jezus je jokal, na primer takrat, ko je umrl 

njegov prijatelj Lazar (Jan 11,33-36).  

 V življenju je mnogo situacij, ki nas ganejo do solz. Npr. slovo od ljubljene osebe, razdor 

prijateljstva, premalo pohval in spodbud, izostanek uspeha kljub trdemu delu …  

Jočemo tudi, ko smo obupani in osamljeni, razočarani, ko se nam posmehujejo, ko smo zaradi 

nemoči odvisni od drugih, doživljamo krivico, zaradi bolezni trpimo hude bolečine.   

Jok lahko tudi osvobaja. Ko se zjočemo, se bolje počutimo. Solze namreč očistijo tudi naše srce. 

Jok v nas sprosti napetost. Spet smo sposobni razmisliti, kako bomo nadaljevali življenjsko pot.  

 Z jokom pokažemo drugim, da smo nemočni. Brez besed jih prosimo, naj nas potolažijo in 

nam pomagajo.  

Večkrat pa jok tudi zadržujemo. Morda zato, ker smo doživeli, da samo močni, trdni in 

neranljivi nekaj veljajo.    

ali 

(za mlajše otroke) 

Z jokom pokažemo drugim, da nam je težko. Tudi Jezusu je bilo težko in je jokal, na primer 

takrat, ko je umrl njegov prijatelj Lazar (Jan 11,33-36).   

V težkih trenutkih si še posebej želimo, da bi nas naši starši in prijatelji potolažili - tako kot je 

to znal Jezus.    



 
 

Spodbuda za pogovor (izberemo po lastni presoji) 

- Pobrskajmo po svojem spominu in se spomnimo trenutkov, ki so nas spravili v jok? 

- Je jok resnično znamenje slabosti? Ga je treba zadrževati, skrivati, se ga sramovati? 

- Kako reagiram, ko drugi jočejo (otroci, odrasli, straši) 

- Kako tolažim druge? 

 

Spodbuda za ustvarjanje 

- Iz lego kock oblikujemo Jezusovo srečanje z ženami.  

- Med ženami ustvarimo tudi naše družinske člane. 

- Ustvarimo kapljice solz. 

 

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 in žene, eden od staršev ali starejših otrok reče:   

         8. postaja: Jezus sreča jokajoče žene. Molimo te Kristus in te hvalimo, 

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

- Nato molimo spodnjo molitev. 

Gospod, hvaležni smo, ker lahko drug 

drugega tolažimo, si dajemo pogum.  

 

Velikokrat nam je žalost privabila solze v oči. 

Takrat smo od naših domačih slišali besede 

vzpodbude ali doživeli njihov pomirjajoč stisk 

roke. Začutili smo, kaj pomeni družina. 

Gospod, hvala ti za vse to.  

 

Molimo te, Kristus in te hvalimo, ker si s 

svojim križem svet odrešil. 

 

- Zaključimo s križem. 

 

 

 

 

 

 

 
Povzeto:  
Josef Braun (2008), Pot križa, Salve. 
Julka Nežič, Družina slavi Boga, Mali družinski obrednik (2007), Slomškova založba.  


