
Slovencev križev pot ljubezni 

 
 

I. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Zame, drage moje vse 
si se obsoditi dal, 
svoje bitje nam razdal. 
 
Ljubezen hoče biti v vsem eno z ljubljenim. Kristus hoče biti v vsem eno z nami. Po 
Adamovo drug v drugem vidimo sovražnika, vrednega obsodbe, in se obsojamo. 
Grenimo si podarjeno življenje in iz njega ustvarjamo pekel. Strah in sovraštvo sta zato 
gonilna sila karikature življenja, ki jo imenujemo »civilizacija«. Kristus stopi med naju, ki 
se obsojava, in ljubeče vabi: jaz sem kriv, mene obsodita, vidva pa bodita brata. Oče 
vaju ljubi preko smrti. Po meni. 
 

II. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Ti si križ za nas sprejel, 
da ga neseš v svojo smrt, 
da nam raj bo spet odprt. 
 
Ljubiti ni preprosto. Odločili smo se, da na Božjo ljubezen ne bomo odgovorili z 
ljubeznijo. Vzljubili smo svet, kot da ima sam v sebi smisel in pomen, ki ne povezuje z 
Bogom in ni prežet z Božjo navzočnostjo. Nismo hvaležni za svet, ki nam ga je daroval 
Bog. Neupoštevanje Boga je izvirni greh in posledica smrt. Kristus kot človek vsem 
ljubeče pokaže: navzoč sem v vsem in tudi v smrti. Ne bojte se! Vaše srce je Božji vrt. 
 

 

III. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Padlega pod križ za vse, 
padlega za vsako zlo, 
ki razdere pot v nebo. 
 
Napačna navezanost na ta svet je nujno trpljenje in vir zla. Sebe v njem doživljam kot 
posameznika brez Boga, brez življenja. Prestrašenega, trpečega, nasilnega. Drugi je 
sovražnik, ki ogroža moj dih, ki ni več občestvo z Bogom, ampak prekleta končnost, 
ranljivost in minljivost. S hrano nič več ne sprejemam Božjega življenja. Trpljenje 
mečem na druge. Ti, moj Gospod, Križani in Vstali, pa me ljubiš v tej temi in slepoti. Ne 
vrneš nam zob za zob nasilja, ampak Očetovo brezpogojno ljubezen. Ozdravljeni smo. 

Ljubezen je Bog Oče. On je nam vsem vrnil življenje, ki si ga ne moremo sami od sebe ohraniti in ga 

obdržati. Vse religije in vsi naši napori nam ne morejo pomagati do resničnega življenja. To nam je Bog 

podaril po učlovečenju svojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Le v veri ga 

lahko sprejmemo, se mu zahvalimo in ga podarjamo drugim. Kristusov križev pot se izpolni v vstajenju 

vseh sinov in hčera, tudi Slovencev. V Kristusu nam Bog Oče pokaže, da je vse vidno stvarstvo 

podarjeno kot prostor občestva z Bogom Očetom, prostor za ljubezen in spoznavanje Boga, ki je naše 

resnično življenje. V Kristusu Sveta Trojica pokaže, da je vse, kar obstaja, znamenje in sredstvo Božje 

navzočnosti, modrosti, ljubezni in razodetja. Na ta blagoslov se lahko vsak od nas odzove tako, da 

ljudem in stvarem daje tisti pomen in vrednost, ki jim ga daje Bog, saj vse prihaja od njega. Križev pot 

nas vabi v evharistično življenje: na dar brezpogojne Očetove ljubezni v Sinu odgovarjamo z zahvalo in 

podarjanjem. V tem se naše hrepenenje ali lakota izpolni: On v nas in mi v Njem. Vsi eno. 

 

 



IV. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Ki oči so Matere 
ti ojačile srce, 
saj so usta brez vode. 
 
V Mariji si pokazal svoje neskončno spoštovanje do naše svobode in vsega, kar si 
nam podaril. Nova Eva, duhovnica sveta, prekine Evino suženjstvo strahu zase, 
prahu in smrti. Evharistična žena sprejema vse kot dar Božje materinske 
navzočnosti. Hvali Boga, se mu zahvaljuje in se podarja vsem po Sinu in njegovi 
zvestobi sleherniku vseh časov. Adam in Eva prenehata objokovati svojo samoto 
preklete posameznosti. V njej Ljubezen najde odgovor in postane človek, Obličje, ki 
ozdravi vsa obličja. S svojo žejo po nas in trpljenju, ki si ga vzajemno nalagamo. 
 

V. Postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Cirenejske Simone 
vabiš nas: z ljubeznijo 
naj se vanj spreminjamo. 
 
V vsakem izmed nas Kristusovo telo, ki je Cerkev, počasi ozdravlja zagledanosti v 
svoj strah in umrljivost. Vsak ima svoj milostni trenutek, da postane Simon iz Cirene. 
Po tridesetem letu se to dogaja le še preko neuspehov, stisk in preizkušenj. Pot 
navzdol je v resnici pot navzgor. Vsi Simoni in Simone vseh časov smo zajeti v 
Njegov križ, ki našo pot navzdol zajema v svojo pot navzor. Zajame nas tedaj, ko 
smo še izdajalski Juda in zatajevalski Peter, ko bežimo iz Jeruzalema in si zatiskamo 
oči. Hvala ti, ker si tudi meni Simon iz Cirene. 
 

 

VI. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Kar je v nas Veronike, 
rad sprejemaš – drugim v dar: 
Tebi nihče ni vnemar! 
 
Žena, kaj te ni nihče obsodil? Nihče, Gospod. Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej 
ne greši več. Resnično Obličje se vtisne lahko samo v Magdaleno, ki joka zaradi 
slepote svojega rodu in ne prepozna Vrtnarja. Skozi njegove pretepene veke, 
prebodene dlani, razmesarjeno glavo in neskončno usmiljeno srce lahko prepozna, 
čigava je in kdo je njen Gospod. Zdravnik zdravi bolnika tako, da vzame nase 
njegovo bolezen. Ne kliče pravičnih, ampak grešnike. Obrisal si našo slepoto z 
lepoto svojega obličja. 
 

VII. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Zdrknil si na kamenje; 
kronin trn boli, boli, 
bičan ud vsak krvavi. 
 
Začel si s kamni in jih blagoslovil, ker je to tvoj način življenja. Blagoslov si. 
Blagoslovil si ves svet, vsakega izmed nas in naš čas. Vse, kar biva, si napolnil s 
svojo ljubeznijo in dobroto. Obudi v meni zahvalo, da vidim svet tako, kot ga vidiš ti. 
Hvala ti, ker iz mene homo sapiensa ustvarjaš homo adoransa. V tvojem Duhu 
lahko preobražam svoje posvetno življenje v življenje v Očetu, v občestvo s Trojico. 
 



VIII. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
S križem vlečeš sojenje: 
ko ženam v metropoli 
prerokuješ strašne dni. 
 
Strašni dnevi, ker ne prepoznamo ženina, ki hrepeni po ljubezni neveste, skupnosti 
tistih, ki jim je odprl grobove. Ženin vabi na gostijo in ne odneha osvajati vsakega 
izmed nas za Očetovo gostijo sinov in hčera, ki v bližnjih prepoznavajo brate in sestre 
in z njimi delijo svoje od Očeta podarjeno življenje. Strašni dnevi, ker nevesta 
zavrača ženina in povzroča ogromno trpljenja sebi, drugim in vsemu Božjemu 
stvarstvu. 
 
 

IX. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Spet ležiš na prašnih tleh, 
vse za nas, ljudi, trpiš, 
vsem skesanim odpustiš! 
 
Nisi se samo sklonil in pisal po tleh, ampak si postal prah greha, zavrženost in 
zavrnitev slehernega sina in hčere, ki v bližnjem ne prepozamo brata in sestre, ampak 
sovražnika, tekmeca in grožnjo. Postal si greh, da bi zajel vsako samarijanko in 
vsakega zaheja: za molitev v Duhu in resnici. Danes in tukaj. Sredi podarjene 
sedanjosti. Le pred tvojo brezpogojno krvavo ljubeznijo si upam priznati, da si mi 
povedal vse, kar sem storil narobe in me sprejel za svojega sina, brata in sestro. 
 

 

X. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Nagega brez tunike, 
vbitega v zločinski les – 
naj še nam smeji se bes. 
 
Drevo življenja v raju, ki ga je strah Adama in Eve posušil in sta strohnela v grobu, je 
v tebi končno ozelenelo. Les presrečni je postal drevo življenja, ker ti na njem izpil si 
vse naše zavrnitve, sramoto, strah in zaničevanje. Kar mi sovražimo, ti ljubiš, kar mi 
zaničujemo, ti ceniš. Vsemu, kar obstaja, vračaš tvoj pomen in vrednost. Bog Oče je 
bil tvoje življenje in si se mu popolnoma izročil. Tvoj popolna poslušnost, ljubezen in 
zahvaljevanje spreminja naš bes v evharistijo. 
 
 

XI. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Rane te vse bolj duše. 
»Oče moj, odpusti jim!« 
Ne vedo, kaj je zločin. 
 
Ko je bil še daleč, ga je Oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. 
Ti, naš Jezus, si nam dal najboljše oblačilo, prstan na roko in sandale na noge. 
Priredil si nam poročno gostijo. Vsak tvoj sin in hči sta bila namreč mrtva in sta 
oživela, bila sta izgubljena in sta najdena. Vse si nas ozdravil zločina zanikanja 
Očeta in zanikanja njegovega hrepenenja po sinovih in hčerah. Ozdravil si nas 
sovraštva in zločina zanikanja bratov in sester. »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj 
delajo!« 



XII. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Ti v strašnih urah treh 
za vse grehe zadostiš, 
da skesanim odpustiš. 
 
Prepričani smo, da je svet popolnoma nesposoben za kakršno koli pravo 
sporazumevanje z Božjim, za kakršno koli preobrazbo in spremenjenje. Legalistična 
religija, ki jo je Kristus obsojal z vsako besedo, ga je naposled pribila na križ. Greh deli 
vse na sveto in posvetno, na naravno in nadnaravno. Kristusov križ te zlorabe 
odpravlja. Hvala ti, naš Gospod, ker si ti naš dom in mi tvoj dom. Počitek skesanosti. 
Prepoznani smo v tvojem Obličju in vse zajemaš v občestvo z ljubečim Očetom. 
 
 
XIII. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Z ran ti pulijo žeblje, 
v tuniki z dišavami 
mrtvo naj telo ti spi. 
 
Na grobu prijatelja Lazarja si jokal in ko se je približevala ura tvoje smrti, si osupnil od 
groze in začel trepetati. Mi smo smrt sprejeli in jo normalizirali. Vsak dan pobijamo in 
polagamo v grobove tisoče ljudi in se »veselimo pravične družbe in smo srečni«. To je 
naš resnični padec. Zaradi Tebe, naš Jezus, ki razodeneš polnost žilvjenja, smrt 
postane grozna, odpad od življenja in sovražnik. To grozo si izpil in vzel nase. Hvala ti 
za tvojo brezpogojno ljubezen. Če vzamem za svojo gotovost, da si ti, Kristus, 
življenje, potem je tudi moja smrt samo dejanje občestva z Življenjem. 
 
XIV. postaja 
 
O, naš Jezus, ljubim te! 
Z vero tvoje Matere: 
vrneš se, obljubil si – 
živ se vrneš čez tri dni! 
 
Zahodnjaki ne zaupamo veselju. Kako smo lahko veseli, ko pa toliko ljudi (tudi po naši 
zaslugi) trpi? Kristus pa je praznično veselje, ne zabava in sprostitev. Naš naravni 
človek gre skozi smrt in vstajenje. Velikonočno veselje. Po križu je prišlo in prihaja 
veselje na svet. Ni odvisno od ničesar na tem svetu in ni nagrada za nobeno dejanje. 
Je popolno in čisto Očetovo darilo. Zato nas edino zares in lahko preobraža. Veselje 
je dano Cerkvi za ves svet. Veselimo se. 
 

Epilog 
Oče, naš Očka, v Kristusu si nam pokazal, da smo bili ustvarjeni kot duhovniki sveta, 
tisti, ki v žrtvovanju ljubezni in hvale darujemo svet Bogu in ki v tej večni evharistiji svetu 
podeljujemo Božjo ljubezen. Pokazal si nam, da je duhovništvo bistvo naše človeškosti, 
ustvarjalni odnos do »ženskosti« ustvarjenega sveta. Ti si edini pravi Duhovnik, ker si 
edini pravi in popolni človek. Ti si novi Adam, ki znova vzpostaviš to, kar Adamu ni 
uspelo biti: duhovnik. Zaradi njegovega neuspeha je svet za nas prenehal biti zakrament 
Božje ljubezni in navzočnosti in postal gola narava. Naš Jezus, ti si razodel, da je bistvo 
duhovništva ljubezen in da je zato duhovništvo bistvo življenja. Namesto duhovniške 
religije si uvedel duhovniško življenje. Ubili so te kleriki, ker si odpravil religijo in podrl zid 
med naravo in nadnaravo, svetnim in svetim, tuzemskim in onstranskim. Hvala ti, ker si 
nam razodel, da imajo vse stvari in vsa narava svoj konec in izpolnitev v Božjem 
kraljstvu in da tvoja ljubezen vse stvari preobraža v nove. Hvala ti, ker smo v tebi sinovi 
in hčere v Sinu. Konec in smisel vseh stvari je v tebi, naš Kristus. Hvala ti za Cerkev, ki 
je popolna odvisnost od Tvoje ljubezni in tvojega popolnega duhovništva. Hvala ti za dar 
tvoje ljubezni, ki tudi nas pošilja deliti tvojo ljubezen. Hvala ti za tvoje veselje, ki nam je dano, da ga delimo 
naprej. 
Avtorja besedila križevega pota sta jezuita: p. Vladimir Kos, ki bo junija dopolnil 95 let in živi na Japonskem, nam je poslal poezijo, 
p. Viljem Lovše je štirivrstične kitice dopolnil z meditacijami, uvodom in sklepom. 
 


