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s papežem Frančiškom
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4,90 EUR

Skupaj s papežem 
Frančiškom spremljajmo 

Jezusa na njegovi poti 
na Golgoto. Ob postajah 
križevega pota se skupaj 

z vesoljno Cerkvijo 
poglobimo v skrivnosti 
zveličavnega trpljenja, 
premišljujmo o svojih 
grehih in prosimo za 
milost. V preizkušnji 
križa bomo našli moč 
upanja na vstajenje.
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UVOD

»Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo 

pričevanje je resnično. On vé, da govori 

resnico, da bi tudi vi verovali. To se je 

namreč zgodilo, da se je izpolnilo Pismo: 

‘Nobene kosti mu ne bodo zlomili.’ In spet 

drugo Pismo pravi: ‘Gledali bodo vanj, 

ki so ga prebodli’« 

(Jn 19,35–37).

Ljubi Jezus, 

brez oklevanja si se povzpel na Golgoto, 

o dovršena ljubezen, 

in si se pustil križati brez pritoževanja.

Kot ponižni Marijin sin 

si si naložil breme naših temin,

da bi nam pokazal, 

s koliko luči si hotel razširiti naše srce.

V tvojih bolečinah je naše odrešenje

v tvojih solzah se riše »Tista ura«
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razodetja zastonjske Božje ljubezni.

Sedemkrat nam je odpuščeno, 

v svojih zadnjih vzdihljajih Človeka 

med ljudmi nas vnovič vračaš v Očetovo srce,

da bi nam s svojimi zadnjimi besedami pokazal 

pot rešitve ob vsaki naši bolečini.

Ti, učlovečena celota, si se izničil na križu,

kjer te je razumela samo ona, Mati, 

ki je zvesto stala pod tistim mučilom.

Tvoja žeja je vedno tekoči vir upanja,

je iztegnjena roka 

celo za skesanega razbojnika, 

ki bo še danes, po tvoji zaslugi, ljubi Jezus, 

s teboj v raju.

Vsem nam, križani Gospod Jezus,

podeli svoje neskončno usmiljenje, 

ta vonj iz Betanije, ki se razliva po vsem svetu, 

ta krik življenja za vse človeštvo.

In slednjič, ko se bomo izročili 

v roke tvojega Očeta,

nam odpri vrata življenja, ki ne umre! Amen.
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I. POSTAJA

Jezus je obsojen na smrt
Iztegnjen prst, ki obtožuje

»Pilat jih je znova nagovoril, ker je hotel 

izpustiti Jezusa. Oni pa so vpili govoreč: 

‘Križaj, križaj ga!’ On pa jim je še tretjič 

rekel: ‘Kaj je vendar hudega storil? Ničesar, 

kar bi zaslužilo smrt, nisem našel na njem; 

dal ga bom torej pretepsti in ga izpustil.’ 

Oni pa so pritiskali nanj 

z velikim vpitjem in zahtevali, naj bo 

križan. In njihovo vpitje je postajalo 

čedalje močnejše. Pilat je razsodil, 

naj se ugodi njihovi zahtevi. Izpustil je 

tistega, ki je bil vržen v ječo zaradi upora 

in umora in ki so ga zahtevali, 

Jezusa pa je izročil njihovi volji« 

(Lk 23,20–25).



6

Prestrašen Pilat ne išče resnice; prst, 

ki se obtožujoče izteza, in naraščajoče vpitje 

podivjane množice so prvi koraki Jezusovega 

umiranja. Nedolžen kot jagnje, po katerega 

krvi se odrešuje njegovo ljudstvo. Jezus je 

hodil med nami, ozdravljal in blagoslavljal, 

zdaj pa je obsojen na smrt. Nobenega izraza 

hvaležnosti ni slišati iz množice, ki raje 

izbere Barabo. Za Pilata je to neprijeten 

primer. Preloži ga na množico in si nad njim 

umije roke, navezan na svojo oblast. Izroči 

ga, naj ga križajo! Ničesar več noče vedeti 

o njem. Zanj je ta primer zaključen!

Nagla obsodba Jezusa sproži med ljudstvom 

plehke obtožbe, površne sodbe, namigovanje 

in predsodke, ki zapirajo srce in ustvarjajo 

rasistično kulturo, izključujejo in 

zametujejo z anonimnimi pismi in strašnim 

obrekovanjem. Kdor je obtožen, 

je takoj izpostavljen na naslovnici; 

oproščene omenijo zgolj na zadnji strani.
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In mi? Si bomo znali oblikovati pravilno, 

odgovorno in nepopačeno vest, ki ne bo 

nikoli pokazala hrbta nedolžnemu, ampak 

se bo pogumno postavila v bran šibkim, 

se upirala krivici in povsod branila 

potlačeno resnico?

MOLITEV 

Gospod Jezus, 

so roke, ki podpirajo, 

in so roke, ki podpisujejo krivične obsodbe. 

Podpiraj nas s svojo milostjo, 

da ne bomo nikogar odpisali. 

Brani nas pred obrekovanjem in lažjo. 

Pomagaj nam, da bomo vedno iskali resnico, 

da bomo vedno ob strani ubogim 

in jih bomo zmogli spremljati na njihovi poti.

Razsvetli s svojo lučjo vse, 

katerih poslanstvo je, da sodijo na sodiščih, 

naj vedno izrekajo pravične in prave sodbe. 

Amen.
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