
 

 

3. postaja 

Jezus pade prvič pod križem  

 

Svetopisemski odlomek oziroma povzetek postaje križevega pota  
 

 Za starejše otroke  
Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl  

svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol,  

in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi,  

ki jo strižejo, in ne odpre svojih ust. (Iz 53,7)  
 

 Za mlajše otroke  
Križ je za Jezusa pretežak. Zgrudi se in  

pade po tleh. Vojaki ga suvajo in zmerjajo.  

Zahtevajo, naj gre naprej. Jezus s težavo 

vstane in nadaljuje pot.  
                           Slika: Iva Nežič Glavica 

 

Spodbuda za premišljevanje  
 

 Za starejše otroke  
Želimo biti vedno dobro razpoloženi. Želimo, da bi nam vedno šlo dobro. Radi bi bili močni. Želimo, 

da bi nas drugi spoštovali, nas opazili; da bi bili uspešni. Želimo biti svobodni.  

Toda mnogokrat je povsem drugače. Smo razočarani, prizadeti, pobiti do konca, povsem na tleh. 

Temu botruje več vzrokov: pretrgano prijateljstvo, bolezen, smrt najbližjih, izguba službe, jeza, 

prepir, nevoščljivost …  

So trenutki, ko nimamo prav nobene moči več in nam nič ne uspe. Želimo odnehati. Počutimo se 

osamljene in zavržene, zapuščene, brez upanja in vere. Morda je kdo izmed nas doživel, kako je biti 

prepuščen na milost in nemilost grobosti in hudobiji močnejših.  

Take in podobne izkušnje so, žal, del človeškega življenja. Kadar je obremenitev prevelika, se lahko 

zlomimo. Tudi Jezus je to izkusil v svojem življenju. Na križu je celo rekel: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si 

me zapustil?«  
 

 Za mlajše otroke  
Ni pomembno, kolikokrat padeš.  

Pomembno je, da znova vstaneš.  

Tako kot Jezus. Padel je in pri tem mislil na vse,  

ki nosijo težki križ in lahko pod njim tudi padejo. 

Mislil je tudi na nas in naše težave. Ko pa je vstal, 

nas je s tem poučil, naj tudi mi tako delamo. Če 

pademo, moramo tudi vstati. Pa recimo Jezusu: 

»Hvala ti, Jezus.«  
          Slika: Iva Nežič Glavica 

Lego križev pot – družinska postna akcija 2021  
Iva Nežič Glavica  

https://www.facebook.com/groups/legokrizevpot
www.facebook.com/groups/legokrizevpot 

https://www.facebook.com/groups/legokrizevpot
https://www.facebook.com/groups/legokrizevpot


 

Spodbuda za pogovor (izberemo po lastni presoji)  
 Kakšne situacije nas vodijo do tega, da po lastni krivdi ali krivdi drugih pademo?  

 Kaj mi je pomagalo, da sem se ponovno pobral? Morda pogovor s prijatelji, starši, molitev, želja, 

nekomu storiti kaj dobrega?  

 Ali kdaj pustim, da nekdo ob meni pade? Morda celo zaradi mene?  

 Ali komu nisem hotel vliti upanja? Mu nisem pomagal, da bi se pobral? Zakaj?  

 

Spodbuda za ustvarjanje  
Iz lego kock oblikujemo Jezusa, ki je padel pod težkim križem.  
 

           Slika: Iva Nežič Glavica 
 

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 pod križem, eden od staršev ali starejših otrok reče:  

M:  3. postaja: Jezus pade prvič pod križem. Molimo te Kristus in te hvalimo,  

Vsi: ker si s svojim križem svet odrešil.  
 

Nato molimo spodnjo molitev.  

Vsi: Gospod,  

pusti me tukaj pred teboj.  

Pred teboj na tleh  

z vsemi, ki so obležali na tleh.  

Pred teboj na tleh  

z vsemi, ki ne morejo več dalje.  

Pred teboj na tleh  

z vsemi, ki se bojijo.  

Pred teboj na tleh  

z vsemi, ki obupujejo.  

Pusti me tukaj, tu pred teboj,  

da se spočijem  

in si naberem moči za nov korak.  

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas.  
 

Zaključimo s križem.  
 



ali  

Položimo svojo postajo križevega pota na tla. Ob njej prižgemo svečko in ležemo na tla, poleg Jezusa.  

Nič hudega, če nas kakšna lego kocka kje tišči; tudi Jezusa so tiščali kamni. Nato se umirimo.  
 

Nekdo napove:  

M:  3. postaja: Jezus pade prvič pod križem. Molimo te Kristus in te hvalimo,  

Vsi: ker si s svojim križem svet odrešil.  
 

Nato leže molimo:  

Vsi: Gospod,  

pusti me tukaj pred teboj.  

Pred teboj na tleh  

z vsemi, ki so obležali na tleh.  

Pred teboj na tleh  

z vsemi, ki ne morejo več dalje.  

Pred teboj na tleh  

z vsemi, ki se bojijo.  

Pred teboj na tleh  

z vsemi, ki obupujejo.  

Pusti me tukaj, tu pred teboj,  

da se spočijem  

in si naberem moči za nov korak.  

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas.  
 

Zaključimo s križem.  

 

Po molitvi starši vsakemu otroku, v Jezusovem imenu, ponudimo roko, in mu pomagamo, da vstane.  

 
Literatura: Josef Braun (2008), Pot križa, Salve. 


