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26.
JEZUSA KRIŽAJO
Marko 15,16-21; Luka 23,27-42

VOJAKI SO ODPELJALI JEZUSA. OGRNILI SO GA V ŠKRLAT,

MU DALI KRONO IZ TRNJA NA GLAVO IN TRST V NJEGOVO
DESNICO. POKLEKOVALI SO PRED NJIM IN GA ZASMEHOVALI.
POTEM SO MU SLEKLI ŠKRLAT IN GA OBLEKLI V NJEGOVA
OBLAČILA. PELJALI SO GA VEN, DA BI GA KRIŽALI. PRISILILI SO
NEKEGA MIMOIDOČEGA, SIMONA IZ CIRENE, KI SE JE VRAČAL
S POLJA, DA JE NESEL NJEGOV KRIŽ.
ZA NJIM JE ŠLA VELIKA MNOŽICA LJUDSTVA, TUDI ŽENE, KI SO SE
TOLKLE PO PRSIH IN JOKALE ZARADI NJEGA. JEZUS SE JE OBRNIL
K NJIM IN REKEL: »HČERE JERUZALEMSKE, NE JOKAJTE NAD
MENOJ, TEMVEČ JOKAJTE NAD SEBOJ IN NAD SVOJIMI OTROKI!«
IN KO SO PRIŠLI NA KRAJ, KI SE IMENUJE LOBANJA, SO TAM
KRIŽALI NJEGA IN ŠE DVA HUDODELCA, ENEGA NA DESNICI IN
ENEGA NA LEVICI. JEZUS JE GOVORIL: »OČE, ODPUSTI JIM, SAJ
NE VEDO, KAJ DELAJO.« KO SO SI DELILI NJEGOVA OBLAČILA,
SO ZANJE ŽREBALI.
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.« NAD
NJIM JE BIL TUDI NAPIS: »TA JE JUDOVSKI KRALJ.«
EDEN OD HUDODELCEV GA JE PREKLINJAL, DRUGI PA MU JE
ODGOVORIL IN GA GRAJAL: »ALI SE TI NE BOJIŠ BOGA, KO SI
V ISTI OBSODBI? IN MIDVA PO PRAVICI; TA PA NI STORIL NIČ
HUDEGA.« IN GOVORIL JE: »JEZUS, SPOMNI SE ME, KO PRIDEŠ
V SVOJE KRALJESTVO!«

SLOVARČEK
Cirena = kraj v Afriki ob Sredozemskem morju
			 (danes v Libiji)
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Lobanja = kraj, kjer so križali Jezusa, se po hebrejsko
			 imenuje Golgota in v latinščini Kalvarija. Beseda
			 lobanja pomeni okostje glave.
škrlat = dragocena, temno rdeča, svilena tkanina. Bila je,
			 tako kot krona in žezlo (okrašena palica), znak
			 vladarske oblasti.
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tolkle po prsih = tako so v Sveti deželi na zunaj pokazali,
			 da žalujejo
žrebati =
			
			
			
			
			

določiti z žrebom. Žreb je dejanje, s katerim
se naključno izbira med več možnostmi. Mnoga
ljudstva so bila prepričana, da z žrebom
spoznavajo voljo bogov. Tudi Judje so to verjeli.
Žrebanje za Jezusovo obleko nam pokaže
njihovo zmoto.

PREMIŠLJUJMO
Pilat je dal Jezusa bičati, nato ga je izročil rimskim vojakom. Ti so ga
našemili in »se igrali«, kot bi bil pravi kralj, oni pa njegovi podložniki.
Zabavali so se celo v tako resnih in žalostnih trenutkih. Nato so ga
odgnali na morišče, ven iz mesta – na Golgoto. Vsak obsojenec si je
moral sam nositi del križa, na katerega je bil kasneje pribit. Jezus je
bil tako obnemogel, da so vojaki prisilili nekega mimoidočega, da mu
je del poti pomagal nositi težki tram. Njegovih prijateljev ni bilo v
bližini. Edino ženskam, ki so s svojimi otroki stale ob poti, se je smilil.
On pa jih je želel opozoriti, da je tudi njihovo življenje žalostno in
brezupno, saj živijo v deželi, kjer obsojajo in morijo pravične.
Na Golgoti se je zbrala velika množica. Tam so bili judovski veljaki, ki
so komaj čakali, da se rešijo človeka, ki je motil njihovo zadovoljno
življenje. Prav oni, ki naj bi skrbeli za pravo vero, so z norčevanjem
pokazali, kako slabo poznajo in razumejo Boga. Bili so namreč
prepričani, da bi Bog Jezusa, če bi ga res imel rad, rešil s čudežem. Prišli
so tudi taki, ki jim je križanje popestrilo dolgočasno življenje. Kar težko si
zamišljamo krutost ljudi, ki so se zabavali ob Jezusovi nesreči, še posebej,
ker so ga še nedolgo pred tem tako navdušeno poslušali in ga častili. Še
težje pa si predstavljamo, da so verjeli, da delajo prav. Malo so vedeli in
zelo površno so razmišljali. Voditelji so jih zato kaj hitro prepričali, da je
pravičen in pameten tisti, ki obsoja Jezusa in zahteva njegovo smrt. Zato
je Jezus rekel: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.«
Jezusa so vojaki pribili na križ in ob njem še dva resnična
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hudodelca. Eden je tik pred smrtjo spoznal resnico in bilo mu je
žal, da je delal slabe stvari.
O Jezusovi poti na morišče in njegovi smrti premišljujemo še posebej,
ko se pripravljamo na praznovanje največjega krščanskega praznika –
VELIKE NOČI. Vse, kar se je takrat zgodilo, nas opozarja, da moramo
tudi danes gledati okoli sebe. Ne sme nam biti vseeno, kaj se godi v naši
okolici. Ne delajo narobe le tisti, ki povzročajo krivico, temveč tudi
tisti, ki ničesar ne storijo, da bi jo popravili. Ne delajo narobe le tisti, ki
so nasilni, temveč tudi tisti, ki ničesar ne storijo, da bi nasilje preprečili.

PONOVIMO
1)

Kako so vojaki zasmehovali Jezusa? Kaj so mu ogrnili in kaj
posadili na glavo?

2) Kdo je Jezusu pomagal nositi križ?
3) Komu se je Jezus smilil?
4) Kaj je Jezus rekel jokajočim ženam?
5) Kako se imenuje kraj, kjer so Jezusa križali?
6) Kaj je prosil Jezus Očeta, ko je visel na križu?
7) Koliko ljudi je bilo križanih skupaj z Jezusom?
8) Kakšen napis je bil nad Jezusom, ko je visel na križu?
9) Kaj sta med sabo govorila hudodelca, ki sta bila križana skupaj
z Jezusom?
10) Kaj je eden od hudodelcev
prosil Jezusa?

MOLIMO
OČE ODPUSTI JIM,
SAJ NE VEDO,
KAJ DELAJO!
(LK 23,34)

