
SVETOPISEMSKI KRIŽEV POT 

Ne morem vstati s Kristusom, če nisem 

prej umrla z Njim. 

 



1.  JEZUS MOLI V VRTU GETSEMANI 

Sam se je oddaljil od njih približno za lučaj kamna. 

Padel je na kolena in molil: »Oče, če hočeš, daj, da gre 

ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja 

naj se zgodi.« Prikazal se mu je angel iz nebes in ga 

krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče 

molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo 

na zemljo. Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in 

ugotovil, da so od žalosti zaspali. Rekel jim je: »Kaj 

spite? Vstanite in molíte, da ne pridete v skušnjavo.«  

(Lk 22, 40-46) 

Odreči se svoji in sprejeti  tvojo voljo  Gospod, je težko. 

Vse v meni se upira predaji nadzora nad svojim 

življenjem, da bi spustila iz rok lažne malike, katerih se 

oklepam, zmotno misleč, da je v njih varnost in življenje. 

Zbudi me Gospod in mi daj moč za ta duhovni boj, boj 

za odnos s teboj!  Vem,  da brez molitve neizogibno 

padem v skušnjavo, monolog me s strahom zveže in  

omrtvi. Tvoja volja je v moje dobro, naj se zgodi! 

 



2. JEZUS JE IZDAN IN ARETIRAN 

In takoj, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed 

dvanajsterih, in z njim množica ljudi z meči in koli. 

Poslali so jih véliki duhovniki, pismouki in starešine. 

Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: »Kogar bom 

poljubil, tisti je. Primite ga in ga varno odpeljite.«Ko 

je prišel, je takoj stopil k njemu, rekel: »Rabi!«  

in ga poljubil. Oni pa so iztegnili roke po njem in ga 

prijeli. (Mr 14, 43-46) 

 

Najbolj boli, če te izdajo prijatelji. Gospod, veliko mojih 

izdajalskih poljubov si prejel, ko moja dela niso bila v 

večjo tvojo slavo, ampak so služila mojim načrtom. 

Ni važna količina del, temveč s kakšno ljubeznijo,           

s kakšno notranjo držo jih opravim. 

Jezus, pomagaj mi, da bom v vsem iskala tebe in 

kazala nate v Ljubezni! 



3. VELIKI ZBOR OBSODI JEZUSA  

Tedaj je véliki duhovnik vstal in mu rekel: »Nič ne 

odgovoriš? Kaj je to, kar ta dva pričata proti tebi?« 

Jezus pa je molčal. Véliki duhovnik mu je tedaj rekel: 

»Rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, 

Božji Sin.« Jezus mu je dejal: »Ti sam si rekel. Toda 

povem vam: Poslej boste videli Sina človekovega sedeti 

na desnici Moči in priti na oblakih neba.« Tedaj je véliki 

duhovnik pretrgal svoje oblačilo in rekel: »Bogokletje je 

izrekel! Kaj potrebujemo še prič? Glejte, zdaj ste slišali 

bogokletje. Kaj se vam zdi?« Oni pa so odvrnili: »Smrt 

zasluži!« (Mt 26, 62-66) 

Dvom je strup, ki uničuje mojo  vero v tvoje delovanje,    

v to, da je pri tebi vse mogoče. Toliko tvojih  milosti sem 

že prejela, pa še vedno padem v nezaupanje; gluha 

sem, slepa, gobava in hroma. Jezus, daj mi milost, da 

bom jasno slišala tvoje  besede, videla tvoja dela in kot 

grešna zaupala v tvoje usmiljenje. 



4. PETER TRIKRAT ZATAJI JEZUSA 

Peter pa je sedèl zunaj na dvorišču. Neka dekla je 

stopila k njemu in rekla: »Tudi ti si bil z Jezusom 

Galilejcem.« On pa je vpričo vseh tajil: »Ne vem,  

kaj praviš.« Ko je šel v vežo, ga je na pragu 

zagledala druga in rekla tistim, ki so bili tam: »Ta 

je bil z Jezusom Nazarečanom.« Spet je tajil, in 

sicer s prisego: »Ne poznam tega človeka!« Kmalu 

nato so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu 

rekli: »Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja 

govorica izdaja.« Tedaj se je začel zaklinjati in 

prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj je 

petelin zapel. Peter se je spomnil Jezusove besede, 

ki mu jo je rekel: »Preden bo petelin zapel, me boš 

trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal. 

(Mt 26, 69-75) 

Prehitro pozabim, da vse zmorem le v Tebi. Sama 

lahko delam le hudo, ki ga nočem, te  zatajim. 

Vendar me brezpogojno sprejemaš tudi v grehu.  

Sprašuješ me, ali te ljubim tudi v svoji bedi, ker  

to je edino, kar ti lahko ponudim. In to je zate 

dovolj. Jezus, naj ne pozabljam , da je v tebi moja 

moč. 



5. JEZUSA OBSODIJO NA SMRT  

Pilat je sklical vélike duhovnike, voditelje in ljudstvo 

ter jim rekel: »Pripeljali ste mi tega človeka, češ da 

zavaja ljudstvo, jaz pa sem ga vpričo vas zaslišal in 

nisem našel na njem nobene krivde v stvareh, zaradi 

katerih ga tožite. Tudi Herod je ni našel, ker ga je 

poslal nazaj k nam. Glejte, nič smrti vrednega ni 

storil.  

Oni pa so še vedno na ves glas kričali in zahtevali, 

naj ga križa. In njihovo vpitje je postajalo čedalje 

glasnejše. Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova 

zahteva. (Lk  23, 13-15, 23-24) 

Biti del množice in delati, govoriti, misliti  to, kar je 

splošno priznano, je lahko past, v katero se ujamem 

in  me odvrne od Resnice, od tega, da bi bila kar 

sem, Božja ljubljena. In ko izgubim svojo identiteto  

me  sovražnik obsodi, kriva si in preglasi tvoj glas . 

Jezus prosim te za dar modrosti, da bom s tvojo 

pomočjo spreminjala to, kar lahko spremenim in 

sprejela, kar se spremeniti ne da. 



6. JEZUSA JE BIČAN IN S TRNJEM KRONAN   

Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je 

sodne hiše, in sklicali vso četo. Ogrnili so ga v 

škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. Začeli 

so ga pozdravljati: »Pozdravljen, judovski kralj!« 

Tolkli so ga po glavi s trstom, pljuvali vanj, 

poklekovali pred njim in se mu priklanjali do tal. 

(Mr 15, 16-19) 

 
Moji grehi bičajo tvojo ljubezen in ti zdržiš in 

pustiš, da  te zasmehujem, ko ne zaupam, ko ne 

sprejmem, ne prepoznam  tvojih darov. Daješ mi 

vse izobilje Ljubezni, da bi živela iz Nje in v Njej, 

jaz  pa jo zavrnem, ko dopustim, da me 

prevarajo lažne predstave, ko hočem sama 

držati vse v svojih rokah, pa držim le bič. 

Jezus, pomagaj mi, da bom videla tvojo moč  

v svoji slabotnosti, tvojo vladavino v svoji nemoči. 

 



Tedaj jim ga je Pilat izročil, da bi bil križan. 

Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel ven 

proti kraju,imenovanemu Kraj lobanje, po 

hebrejsko Golgota. (Jn 19, 16-17) 

                                                        

 

7. JEZUS VZAME SVOJ KRIŽ 

Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá 

življenje za svoje prijatelje. (Jn 15:13) 

Jezus, dal si mi zgled, da najdem življenje, ko ga 

darujem za druge, ko umiram egoizmu in iščem 

dobro drugega.  V tvojem imenu, Ljubezen,  

nalagam  vse  moje in drugih zlo na tvoja 

ramena, ti Edini zmoreš zmagati  v boju proti 

silam teme.  

Gospod, naj živim v tvoji Ljubezni in vsak dan 

vzamem svoj križ! 



8. SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU 

Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki 

je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je 

nesel za Jezusom. (Lk 23, 26) 

Vsak dan imam veliko priložnosti, da sem tvoje 

orodje tolažbe, pomoči, da slišim tvoj glas, ki 

pravi, kar boš drugim dobrega storila, si meni 

storila. To nežno vabilo brez vsake prisile, tako 

hitro preslišim in hitim po svojih poteh in zato 

brez tebe, Gospod. 
Jezus, naj hodim po tvoji Poti, ki je pot sočutne, 

ljubeče bližine, pot služenja drugim. 



Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi 
žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi 
njega. 28 Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: 
»Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, 
temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki! 
29 Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob 
katerih porečejo: ›Blagor nerodovitnim in 
telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile!‹ 
30 Takrat bodo začeli govoriti goram: 
›Padite na nas!‹ in gričem: ›Pokrijte nas!‹ 
31 Kajti če z zelenim lesom delajo takó, kaj 
se bo zgodilo s suhim?« (Lk 23, 27-31) 

 

9. JEZUS SREČA JOKAJOČE  ŽENE 

V največji svoji stiski Ti premoreš usmiljenje do 

drugih. Kaj pa jaz? Tako hitro me potegne v 

objokovanje same sebe in svoje nesreče. 

Zapiram se v preteklost, ki me po hudem 

obremeni s krivdo ali pa nasedem lažnim 

predstavam o temni prihodnosti in zopet 

dopustim, da me ta strah zveže. Gospod, naj 

živim ta trenutek, s teboj in po tvoji volji. Tako 

bom lahko bolj videla stisko drugih, ki bo v 

mojem ljubečem sočutju odprla pot tvoji 

Tolažbi v ljubezni. 

 



10. JEZUSA KRIŽAJO 

33 In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, 

so tam križali njega in oba hudodelca, enega 

na desnici in enega na levici. 34 Jezus je 

govoril: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj 

delajo.«  

Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali. 

35 Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo 

voditelji so se norčevali iz njega in govorili: 

»Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji 

Mesija in Izvoljenec.« 36 Posmehovali so se mu 

tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. 

37 Govorili so: »Če si judovski kralj, reši 

samega sebe.« 38 Nad njim je bil tudi napis: 

»Ta je judovski kralj.«  (Lk 23, 33-38) 

 

  
V stiski se sprašujem:  „Le zakaj se to dogaja 

ravno meni? Le zakaj, Bog, si to dopustil?“ 

Gospod, naj me prevzame tvoja drža 

sprejemanja Očetove volje. Na zunanje dogodke 

često ne morem vplivati, lahko pa na svoj odziv, 

na svojo držo. Ko sprejmem, je vse veliko lažje,Ti 

mi daješ moč in si sočutna bližina v moji stiski ker 

si sam okusil trpljenje.  



39 Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, 

ga je preklinjal in mu govoril: »Ali nisi ti 

Mesija? Reši sebe in naju!« 40 Drugi pa mu je 

odgovoril in ga grajal: »Ali se ti ne bojiš 

Boga, ko si v isti obsodbi? 41 In midva po 

pravici, kajti prejemava primerno povračilo 

za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič 

hudega.« 42 In govoril je: »Jezus, spomni se 

me, ko prideš v svoje kraljestvo!« 43 In on mu 

je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z 

menoj v raju.« (Lk 23, 39-43) 

11. JEZUS OBLJUBI RAJ RAZBOJNIKU 

Kesanje je velika milost.  Na svoj greh lahko 

pogledam skozi Tvoje oči polne ljubezni in 

usmiljenja. Ni zapoved tista, ki bi me spravila v 

jok nad svojimi grehi ampak tvoja Ljubezen, ki mi 

želi vse dobro. 

Jezus, ljubezen moja, naj ostajam v tvoji ljubezni! 



12. JEZUS POSKRBI ZA SVOJO MATER 

25 Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova 

mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in 

Marija Magdalena. 26 Ko je Jezus videl svojo 

mater in zraven stoječega učenca, katerega je 

ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« 

27 Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od 

tiste ure jo je učenec vzel k sebi. (Jn 19, 25-27) 

Ti si Ljubezen, ki se daruje do konca in je vsa 

usmerjena v dobro drugega. Ne skrbi te  zase  

ampak za tvoje ljubljene, za vse nas.  

Jezus, ko bo prišla moja ura, mi pomagaj, da 

bom znala poskrbeti za mir in dobro bližnjih. 



13. JEZUS UMRE 

44 Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po 

vsej deželi do devete ure, 45 ker sonce ni dajalo 

svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po 

sredi. 46 Jezus je zaklical z močnim glasom in 

rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« 

In ko je to rekel, je izdihnil. 47 Ko je stotnik videl, 

kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal: »Zares, 

ta človek je bil pravičen.« (Lk 23, 44-47) 

Jezus, tvoj vzgled povezanosti z Očetom do 

zadnjega diha, naj me uči, da sem vse kar 

imam, prejela iz Njegovih rok in ni potrebno, da 

se trudim to posedovati ter  zadržati za vsako 

ceno. Naj spustim iz svojih rok vsako navezanost 

in sprejemam kar mi v obilju daješ. 

Naj v svobodi tebi izročam vse kar sem prejela, 

da bo posvečeno, da bo zastonjski dar, ki ne 

veže ampak osvobaja.  



14. JEZUSA POKOPLJEJO 

53 In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in 

položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še 

nihče položen. 54 Bil je dan pripravljanja in 

bližala se je sobota. 55 Žene, ki so prišle z 

Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom. Videle so 

grob in kako je bilo njegovo telo položeno. 

56 Nato so se vrnile ter pripravile dišave in miro. 

V soboto pa so po zapovedi počivale.               

(Lk 23, 53-56)  

 

Koliko nepotrpežljivosti je v meni, koliko strahu, ko 

se odpovem svoji volji in nadzoru. Jezus, pomagaj 

mi, da bom zaupala, da Oče vodi moje življenje, 

naj mu dam prostor v miru, da se izkaže, da On 

poskrbi, da mi On daje življenje, me obuja od 

mrtvih in rešuje. 

Gospod naj umiram sebi, da boš ti rastel. 



19 Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so 

bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz 

strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, 

stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20 In 

ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. 

Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. 

21 Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! 

Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas 

pošiljam.«  (Jn 20, 19-21) 

VSTAJENJE – JEZUS SE PRIKAŽE SVOJIM UČENCEM 

Jezus, ti živiš in boš z menoj do konca sveta.  

Kažeš mi, kaj pomeni to, da sem ustvarjena po  

Božji podobi in kje je Pot, da bo to postalo Resnica. 

Z odpovedjo svoji volji postajam prosojna in lahko 

Življenje v meni sveti tudi drugim. K tej svetosti smo  

vsi poklicani, Božji ljubljeni smo. 

Slike: Michael D. O'Brien, odmevi: Karmen Kristan 


