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9. postaja: Jezus pade tretjič pod križem 
 

Svetopisemski odlomek oziroma povzetek postaje križevega pota 

(za starejše otroke) 

V Svetem pismu preberite vrstico: Jn 16,20  

ali 

(za mlajše otroke) 

Jezus je padel še tretjič pod križem. Zdi se, da ne bo mogel več vstati. Toda Jezus dvigne svoje 

izmučeno telo in nadaljuje pot. Ve, da ga na koncu čaka križanje. Kljub temu gre naprej. Ima 

nas rad. 

 

Spodbuda za premišljevanje  

(za starejše otoke) 

Pogosto imamo občutek, da ne zmoremo več. Npr., ko smo bolni, nas bolečina čisto ohromi. 

Nismo sposobni delati, se pogovarjati, saj nimamo ne volje ne energije. Podobno je takrat, ko 

nam drugi »mečejo polena pod noge«,  ko žalost noče miniti, ko nas kakšno breme pritiska k 

tlom.  

Če pogledamo okrog sebe in pomislimo na druge, vidimo, da jih je več na tleh. Tako kot Jezus 

so padli pod svojimi križi. Podobno kot nam, gre tudi drugim. Vzponi in padci sodijo k 

človekovemu življenju. Nihče ni popoln: ne otroci in ne odrasli. Vsak je že dobil slabo oceno ali 

so ga drugi zavrnili, se iz njega norčevali. Ne smemo pozabiti: tudi iz neuspehov se lahko učimo. 

Nikoli ne smemo izgubiti upanja. Iz lastnih izkušenj vemo, da drži: ko Bog zapre vrata, nekje 

odpre okno. Še v tako temni in brezizhodni situaciji lahko najdemo okno upanja, ki lahko 

potolaži naše razočarano srce in nam da nov zagon.     

ali 

(za mlajše otroke) 

Velikokrat nas je strah, imamo skrbi, težave. Najrajši bi nekam pobegnili, se skrili ali pa svoje 

težave preložili na druge ljudi. Če bi to storili, bi se težave vrnile dvakrat večje, bilo bi še težje. 

Drugače pa je, če jih položimo v Jezusove roke.  Jezus jih bo nosil z nami, zato nam bo lažje. 

Pomagal nam jih bo reševati. 

 

 



 
 

Spodbuda za pogovor (izberemo po lastni presoji) 

- Katera bremena se nam zdijo pretežka (morda kakšen predmet v šoli, težave in spori v 

družini, med prijatelji)? 

- Katere probleme odrivamo, se nočemo z njimi spoprijeti?  

- Kaj lahko naredimo, ko se znajdemo v težkem položaju?  

- Kako se soočamo s problemi? Kaj oz. kdo nam vliva upanje? 

- Kaj pomeni rek: »Moli, vendar ne prenehaj veslati?«  

Spodbuda za ustvarjanje 

- Iz lego kock upodobimo Jezusov tretji padec. 

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 Jezusov padec, eden od staršev ali starejših otrok reče:   

         9. postaja: Jezus pade tretjič pod križem. 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.  

- Skupaj molimo s psalmistom:   

Reši me, o Bog, 

kajti voda mi sega že do grla. 

Pogreznil sem se globoko v blato 

in ni trdnih tal; 

prišel sem v globine vode, 

odplavlja me vrtinec. 

 

Jaz pa sem nesrečen in prenašam bolečine, 

tvoja pomoč, o Bog, naj me povzdigne.  

(Ps 69,2-3.30) 

 

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas.  

 

- Zaključimo s križem. 
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