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Spoštovani molivec!

Ta knjižica ti bo pomagala, da boš lahko vedno 
bliže Jezusu, ki trpi za nas, prav tako pa tudi Mariji, 
ki je veliko trpela z Njim. Trpela pa je tudi še po 
Njegovi smrti vse do Njegovega vstajenja.

Ljudje se vsak dan srečujemo s trpljenjem, bodisi 
da sami trpimo bodisi doživljamo trpljenje v druži-
ni ali pa nasploh v svetu. In če smo v trpljenju blizu 
Jezusu in Mariji, je to za nas dobro in nam prinaša 
odrešenje. Prav s trpljenjem sta pokazala, kako lah-
ko vsako trpljenje spremenimo v vstajenje.

Tudi ta molitvenik ti bo z besedili iz Svetega pi-
sma pa s pomočjo Marijinih sporočil ter v kratkih 
razmišljanjih pomagal, da boš lahko vstopil v skriv-
nost trpljenja in da boš laže spoznal, da v trpljenju 
nisi nikoli sam. Prav tako kot Marija ni zapustila 
Jezusa v Njegovih najtežjih trenutkih trpljenja, tudi 
Jezus in Marija ne bosta nikoli zapustila tebe, ki tr-
piš.

Postaje križevega pota, ki jih je izdelal italijanski 
umetnik Carmelo Puzzolo, ti bodo pomagale, da se 
boš lahko poglobil v skrivnosti Jezusovega in Ma-
rijinega trpljenja. V Međugorju je izkustveno doži-
vljal Njeno navzočnost; to ga je navdihnilo, da jo je 
upodobil na vsaki postaji Križevega pota.

V tej knjižici objavljamo tudi umetnikovo izku-
šnjo, da bi tako laže razumeli, kaj je hotel povedati 
in poudariti pri vsaki postaji. Če torej ta križev pot 
moliš ob postajah na Križevec, ti svetujem, da se 
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najprej za nekaj trenutkov v tišini ozreš na upodo-
bljene osebe. Če pa ga moliš drugje, morda doma, 
naj ti pomagajo objavljene fotografije posameznih 
postaj.

V roke ti izročam to knjižico in želim, da bi se 
lahko s pomočjo vsebine vse bolj bližal Odrešeniku 
in Devici Mariji, ki je soodrešiteljica. Ker sta na po-
stajah zelo blizu drug drugemu, smo Križev pot po-
imenovali: Z JEZuSOM in MAriJO ČEZ GOLGOtO 
V VStAJEnJE.

Naj nas Božji blagoslov, ki vsebuje popoln mir in 
ljubezen, popolnoma prepoji in napolni! To želimo 
še posebej Carmelu Puzzolu in njegovi družini ter 
družinam, ki so darovale za postaje križevega pota 
na Križevec.

    pater Slavko Barbarić

Međugorje, novembra 1998              
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PriPrava na molitev:

Preden začneš moliti, ravnaj tako:
• prikliči si v zavest, da je treba dopustiti, 

da se Božja ljubezen v trpljenju dotakne našega tr-
pljenja in ga spremeni v trpljenje iz ljubezni;

• Božje upanje v trpljenju spreminja naš obup v 
novo upanje; 

• Marijina in Jezusova edinost v trpljenju zdravi 
vso našo razdvojenost in ločenost;

• Božje odpuščanje mučiteljem mehča naša srca 
in jih pripravlja za odpuščanje in spravo; 

• vse Jezusove besede s križa nagovarjajo globi-
ne našega bitja in jih vodijo k dobremu in ljubezni;

• trpljenje, ki ga je Jezus sprejel, spreminja vse 
naše trpljenje v močno željo po izpolnjevanju Bož-
je volje;

• trpljenje, ki ga je Jezus sprejel in prenašal z 
Božjo močjo, nas usposablja, da sprejemamo vse 
trpeče tega sveta z ljubeznijo;

• smrt Boga-človeka na križu preobraža smrt 
vseh nas v novo življenje po vstajenju; 

• Marijina zvestoba v trpljenju nas zdravi vsakr-
šne nezvestobe;

• njen pogum nas zdravi omahljivosti in boječ-
nosti; 

• človeška hudobija, ki je bila odgovor na Božjo 
dobroto, nas opozarja in opominja, da zlu nikoli 
ne dajajmo prostora v našem življenju; 

• človeško sovraštvo in pobesnelost nas opozar-
jata, da naj vedno krotimo svoje strasti in se vzga-
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jamo v potrpežljivosti;
• če hočemo razmišljati o Kristusovem in Mari-

jinem trpljenju, to ne pomeni nič drugega kot to, 
da omogočamo, da se sreča, kar je človeškega, z 
Božjim in da se Božje proslavi in zamenja zgolj 
človeško. 

Zato je pomembno, da si vzamemo čas: 
• ker se grešnik ne more srečati z Bogom povr-

šno in na hitro; 
• ker se naše rane ne morejo na hitro ozdraviti; 
• da ne bomo namenoma prezirali trpečih. 

Dopusti, naj sporočilo teh besedil prodre globo-
ko v tvoje srce. Želim ti, da te bo ta molitev pomi-
rila, ozdravila na duši in telesu, da boš pripravljen 
odpuščati in ljubiti.

      Avtor
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Jezus, ti si sam v vrtu Getsemani 

Jezus je sam v vrtu Getsemani, pa čeprav se 
zdi, da so učenci okoli Njega. Celo prosil jih 

je: »Ostanite tukaj in bedite z menoj!« (Mt 26,38)
Kot človek je morda zaupal učencem do zadnje-

ga trenutka, da bo v njih našel vsaj kanček tolažbe. 
Upal je, da ga vsaj trije ne bodo razočarali. Kot 
Bog pa je vedel, da ga ti ljudje ne bodo mogli to-
lažiti niti mu ne bodo mogli lajšati bolečin. Samo 
Njegova Mati je lahko v teh trenutkih razumela 
Njegovo bolečino. 



10

Samo Marija, ki je hranila vse v svojem zvestem 
srcu in je bila razsvetljena z močjo Svetega Duha, je 
lahko tolažila svojega Sina. 

Samo Marija je lahko blažila strahoto tolikega 
trpljenja, ko je bila navzoča in je s svojo navzočno-
stjo in s svojim častilnim molkom, s katerim ga je 
ljubila, lajšala Njegovo trpljenje. 

Jezus ni hotel, da bi bila v Getsemaniju navzoča 
Njegova Mati, kajti sicer bi ne bil Getsemani kraj 
popolne osamljenosti, ne bi bil vrhunec daritve za 
odkupitev sveta in bolečine, ki je odkupila vse. 

Jezus ni bil deležen nikakršne tolažbe v boleči-
ni in samoti. V molitvi se prepušča Očetovi volji: 
»Oče, zgodi se Tvoja volja.« Oče je sprejel to Si-
novo vdanost. To vidno znamenje pomoči, znak in 
orodje Očetove ljubezni je angel, ki prihaja z neba: 
»Prikazal pa se mu je angel iz nebes in ga krepčal.« 
(Lk 22,43) 

Po prepevanju psalmov so šli v Getsemanski vrt. 
Jezus jim reče: »To noč se boste vsi pohujšali nad 
menoj, kajti udaril bo pastirja in ovce se bodo raz-
kropile.« 

Tedaj jim Jezus reče: »Sedite tu, medtem ko bom 
jaz molil.« S seboj vzame Petra in Zebedejeva si-
nova. Potem se začne tresti od žalosti in trpljenja. 
Reče jim: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite 
tu in čujte z menoj!« 

Potem gre malo naprej in pade na obraz ter moli: 
»Moj Oče, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo 
mene! Toda, naj se ne zgodi moja volja, ampak Tvo-
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ja!« Tedaj se vrne k učencem in jih najde speče ter 
reče Petru: »Tako, niste mogli niti eno uro čuti z 
menoj! Duh je sicer pripravljen, a telo je slabotno.« 

Spet se odmakne in moli: »Oče, če ni mogoče, 
da gre ta kelih mimo, naj se zgodi Tvoja volja!« Ko 
se vrne, jih zopet najde speče, ker so jim bile oči 
dremotne. Pusti jih in gre tretjič molit z istimi be-
sedami. 

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo, ker 
si s svojim križem svet odrešil!

Moj Jezus, sedaj molčim in v svojem srcu 
ponavljam Tvoje besede: OČE, NAJ SE ZGODI 

TVOJA VOLJA!

Po nekaj minutah tišine nadaljuj. (Dobro je, če 
ostaneš v tišini čim več časa in te besede ponavljaš 
zase, za druge, še posebej za bolnike in trpeče, ki 
ne morejo sprejeti Božje volje!)

Jezus, nočem več spati. Glej me. Prihajam k Tebi 
in grem s Teboj. 

Marija, Ti nisi bila v Getsemanskem vrtu, pa 
vendar tedaj nisi spala. Čeprav te ni bilo tam, si bila 
navzoča v svoji materinski ljubezni. Pomagaj mi, da 
bom sedaj šel s Teboj in Tvojim Sinom. Želim biti 
z vama.

o Pridite, stvari,
kaJ GleJte se Godi:

edini BožJi sin
strašno za nas trPi.
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uvodna molitev

Jezus, Tvoja Mati nas je poklicala, da premišlju-
jemo Tvoje trpljenje in smrt, da častimo Tvoj 

križ. S Tvojo in svojo Materjo Marijo sem pripra-
vljen, da te spremljam na križevem potu. Spremljati 
Te hočem s tisto ljubeznijo, s katero Te je spremljala 
Tvoja Mati. Tudi jaz želim nositi svoj križ, kakor si 
Ti nosil svojega. Pomagaj mi, da se skupaj s Teboj 
naučim, kako je treba pomagati nositi križ drugim. 
Pomagaj mi, da bom tudi sam lahko pomagal ti-
stim, ki padajo pod težo križa, da bodo lahko znova 
vstali.

Marija, zdaj grem s Teboj in skupaj bova spre-
mljala Jezusa na križevem potu. Nosim svoj križ, 
križ svoje družine, Cerkve in sveta. Svoje rame že-
lim podstaviti pod vsak križ in hočem pomagati 
vsem. Ti si rekla župljanom Medžugorja:

“Vi, župljani, imate velik in težak križ. Toda ne 
bojte se ga sprejeti in ga nositi. Moj Sin vam ga bo 
pomagal nositi.”

Verujem, da si to rekla tudi meni, da bi 
me opogumila. Hvala Ti. Amen.

razBičan, zaPlJuvan
in kronan, zasram'van

Pred sodni stol zdaJ Gre,
nedolžen v smrt izdan.



Jezus stoji v sredini med vojakom in Pilatom. 
Pod njimi pa je razjarjena množica. Vpijejo, 

naj ga Pilat križa. Množica je res razjarjena, veliki 
zbor in starešine so jo nahujskali in sedaj vpije in 
grozi s palicami in dvignjenimi pestmi. Tako vo-
jaki kot tudi množica pričakujejo obsodbo. Pilat 
si je umil roke, potem ko je izrekel zastrašujoče 
besede: »Jaz ne najdem na njem nobene krivde.« 
In izročil ga je mučiteljem in morilcem.

Ker je Jezus užalil napuh farizejev in pismo-
ukov, so ti zahtevali: »Križaj ga!« To so pokazali 
tudi z vzdignjenimi palicami in pestmi. Nad tem 
morjem sovraštva stoji Jezus vzravnan. Čeprav je 
ves prebičan, kaže svoje kraljevsko dostojanstvo. 

1. postaja
Pilat oBsodi Jezusa na smrt
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On je nad vsakim zlom in zavračanjem. Svoj bla-
gi, sočutni pogled usmerja na tiste, ki ga obsojajo; 
ne vznemirjajo ga njihova trda srca. Iz Njegovega 
nedolžnega obraza sije moč odpuščanja nehvale-
žnemu človeštvu.

Edina Jezusova tolažba je v teh trenutkih dej-
stvo, da je ob Njem Njegova Mati. Nihče drug ne 
opazi Njene navzočnosti. Toda Ona je tu, vsa, z 
vsem bitjem. Ona združuje dve srci v skupno bo-
lečino.

»Bil sem kakor krotko jagnje, ki ga peljejo v 
zakol. Nisem vedel, da so kovali naklepe pro-
ti meni: ‘Pokončajmo drevo z njegovim sadom 
vred in iztrebimo ga iz dežele živih, da njegovo 
ime ne bo več ostalo v spominu.’« (Jer 11,19)

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo, ker 
si s svojim križem svet odrešil.

Mol itev in premišljevanje

Moj Jezus, bil si obsojen, pa nisi sodil. Zelo je 
resnično to, kar je izrekel Pilat: »Glejte človek!« Ta 
dogodek je zate in za Mater Marijo strašen. Pravičen 
si in nedolžen. Kako težke so bile obsodbe ljudi. 
Kako zelo je to ranjevalo Tvoje in Materino srce. Ti 
dve Srci sta se povezali tudi v trpljenju in bolečini. 

Vse življenje si osvobajal nedolžne. Vse življenje 
si se zavzemal za zavržene, nerazumljene, prezrte, 
zapuščene, izkoriščane, zanemarjene, zasužnjene. 
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In na koncu smo Te prišteli k tem zavrženim, celo 
h kriminalcem, zločincem in razbojnikom. Kako 
more to boleti! Jezus, odpusti nam, ker tako ravna-
mo s tabo!

Jezus, odpusti nam, ker se vse to dogaja tudi da-
nes. Še posebej, ko nedolžni trpijo po krivici. Še 
posebej, ko obsojamo pravičnega. Ko ne vidimo 
človeka, ki potrebuje vsaj malo topline, razumeva-
nja, človeškosti, ampak ga zavrnemo. Jezus, na tem 
svetem kraju Ti obljubljam, da se ne bom maščeval, 
da ne bom trd do drugih, da ne bom obsojal, da 
ne bom krivičen, da bo moja ljubezen do bližnjih 
vsak dan bolj nesebična. Ti mi daj moč, da bom to 
zmogel.

Prosim Te za vse tiste, ki jih je strah, da bi se 
zavzeli za nedolžne, pravične, uboge in bolne ter jih 
branili, jim pomagali!

Mar ij ino sporoč i lo:

“Dragi otroci! Nocoj vas vabim še na poseben 
način, da vztrajate v preizkušnjah. Pomislite, kako 
tudi dandanašnji Vsemogočni trpi zaradi vaših gre-
hov! Kadarkoli boste trpeli, darujte svoje trpljenje 
Bogu za rešitev sveta! Hvala vam, ker ste prisluhnili 
mojemu klicu!!” (29. marca 1984)

Marija, naša Mati, zahvaljujemo se ti, ker 
si s svojim trpljenjem soodrešila svet!

Marija, na tej postaji se Ti pridružujem. Osamlje-
na si, svet pa se je odločil, da uniči Tvojega Sina. 
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Ne pobegneš, čeprav se zdi, da nimaš moči, da bi 
lahko storila karkoli. Kot Mati si vedela, kako po-
membno je, da si Sinu v teh trenutkih blizu. Dovoli, 
Mati, da se Ti pridružim, da ne boš osamljena na 
svetu, ki sovraži, zavrača, obsoja in zahteva smrt. 
Pridružujem se Ti s svojo ljubeznijo, s svojim so-
čutjem, s svojo pripravljenostjo, da bom blizu vsem 
tistim, v katerih trpita Ti in Tvoj Sin. Amen.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Žalostna Mati Božja, prosi za nas!

GleJ, križ mu nalože
na ranJene rame;

oBJame Ga volJno
in nese vseh dolGe.


