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POST IN ŽIVLJENJE IZ KRSTNIH 

OBLJUB 
 

Jezusov krst 
Katekizem katoliške Cerkve navaja: 

1223 Vse predpodobe stare zaveze najdejo svojo 

izpolnitev v Jezusu Kristusu. Jezus začenja svoje 

javno delovanje, potem ko se je dal krstiti sv. 

Janezu Krstniku v Jordanu (prim. Mt 3,13), in po 

svojem vstajenju izroča apostolom tole poslanstvo: 

“Pojdite torej in naredite vse narode za moje 

učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in 

Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli 

sem vam zapovedal!” (Mt 28,19-20; prim. Mr 16,15-

16). 

1225 V svoji veliki noči (pashi) je Kristus odprl 

vsem ljudem izvire krsta. Res je že prej govoril o 

svojem trpljenju, ki ga bo prestajal v Jeruzalemu, 

kot o “krstu”, s katerim mora biti krščen (prim. Mr 

10,38 Lk 12,50). Kri in voda, ki sta pritekli iz prebodene strani križanega Jezusa (prim. 

Jn 19,34), sta podobi krsta in evharistije, zakramentov novega življenja (prim. Jn 5,6- 

8): od tedaj naprej se je mogoče roditi “iz vode in Duha” za vstop v božje kraljestvo (Jn 

3,5). 

Poglej, kje si bil krščen, od kod prihaja krst, če ne s Kristusovega križa, iz Kristusove 

smrti. Tu je vsa skrivnost: on je trpel zate. V njem si odkupljen, v njem si odrešen. (sv. 

Ambrož, Sacr. 2,6) 

 

Krst v Cerkvi 
1226 Od binkoštnega dne dalje je Cerkev obhajala in delila sveti krst. Tako izjavlja sv. 

Peter množici, ki jo je njegova pridiga pretresla: “Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj 

se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar 

Svetega Duha” (Apd 2,38). Apostoli in njihovi sodelavci ponudijo krst vsakomur, ki 

veruje v Jezusa: Judom, bogaboječim in poganom (prim. Apd 2,41; 8,12-13; 10,48; 

16,15). Krst vedno nastopa kot vezan na vero: “Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti 

in tvoja hiša!” pravi sv. Pavel svojemu ječarju v Filipih. In pripoved nadaljuje: Ječar se 

je pri priči “dal krstiti z vso svojo družino” (Apd 16,31-33). 

1227 Po sv. apostolu Pavlu se verujoči s krstom pridruži Kristusovi smrti; pokopan je 

in vstane skupaj z njim: 
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Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili 

krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo 

smrt? S krstom s mo bili torej skupaj z njim 

pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je 

Kristus po veličastnem Očetovem posegu vstal 

od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega 

življenja” (Rim 6,3-4; prim. Kol 2,12). 

Tisti, ki so krščeni, so “oblekli Kristusa” (Gal 

3,27). Po Svetem Duhu je krst kopel, ki 

očiščuje, posvečuje in opravičuje (prim. 1 Kor 6,11; 12,13). 

 

V življenju kristjana je duhovno življenje na prvem mestu 
Vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa in posvečeni s Svetim Duhom, nas je Bog poklical, 

da se oklenemo novega življenja. Kristjani se moramo nenehno prenavljati v rasti do 

popolne postave Kristusovega telesa (prim. Ef 4,13).  

Bog, ki nas je poklical v življenje in nas pri sv. krstu prerodil v Božje otroke, nas vsak 

dan vabi in kliče v objem Božje ljubezni. Kliče nas, da mu odpremo svoja srca, kliče 

nas na pot svetosti, pot evangelija. Postni čas nas še posebej vabi, da s svojim pristnim 

krščanskim življenjem prodremo v neposredno Božjo bližino. 

Samo Sveti Duh je tisti, ki lahko ohrani nenehno svežino in obenem vliva pogum za 

podjetnost in iznajdljivost, da bi odgovorili na znamenja časov. 

Treba se je torej pustiti 

voditi Duhu, da bi vedno 

znova odkrivali Boga in 

njegovo besedo, da bi goreče 

ljubili njega in človeštvo. 

Gre za življenje po Duhu. 

Življenje kristjanov 

potrebuje danes predvsem duhovnega zagona, ki nam bo pomagal prenesti v 

vsakdanje življenje evangeljski in duhovni pomen krstne posvetitve. 

Duhovno življenje mora biti na prvem mestu vsakega kristjana. Pustiti moramo, da 

Duh obilno odpre studence žive vode, ki izvirajo iz Kristusa. Prav Duh nam omogoča, 

da v Jezusu iz Nazareta prepoznamo Gospoda (prim. 1 Kor 12,3), ki daje slišati klic k 

hoji za njim in nas priliči s seboj: “Če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov.”  

Prav Sveti Duh je duša in poživilo krščanske duhovnosti; zato se je treba izročiti 

njegovemu delovanju, ki izhaja iz najbolj notranje kamrice srca, se razodeva v občestvu 

in se razprostira v poslanstvu. Nujno je torej vedno bolj pripadati Kristusu, središču 

posvečenega življenja in zavzeto nadaljevati pot spreobrnjenja in prenove. To pa 

pomeni, da znova začnemo pri Kristusu. Da, treba je znova začeti pri Kristusu, ker so 

pri njem začeli pot prvi apostoli v Galileji; pri njem so v teku zgodovine Cerkve začeli 

pot ljudje vseh stanov in kultur, ki so, posvečeni od Duha in v moči klica, zaradi njega 



3 

 

zapustili družino in domovino in so brezpogojno šli za njim; tako so mu bili povsem 

na voljo za oznanjanje kraljestva in opravljanje dobrih del vsem (prim. Apd 10,38). 

Zavest lastne krhkosti, obenem pa veličina poklicanosti jih je pogosto privedla, da so 

ponovili za apostolom Petrom: “Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!” (Lk 

5,8). In vendar je bil božji dar večji od človeške neustreznosti. Kristus sam se je namreč 

ponavzočil v srcu in življenju tistih, ki so se v teku stoletij zbirali v njegovem imenu, 

jih poučeval o sebi in o svojem Duhu, jih usmerjal k Očetu, jih vodil po cestah sveta 

naproti bratom in sestram, jih naredil za orodja svoje ljubezni in graditelje Božjega 

kraljestva na zemlji.  

Kristjan, ki se trudi živeti iz vere in krstnih 

obljub se zaveda, da brez Kristusa ne more 

nič storiti (prim. Jn 15,5); vse pa premore v 

njem, ki mu daje moč (prim. Flp 4,13). 

Življenje kristjana je hoja za Kristusom: 

nenehna želja postati eno z njim, da te 

vedno doseže njegov glas in dviga njegova 

milost, privzeti njegovo čutenje in njegov 

način življenja (prim. PŽ 18-40). 

Pri Kristusu je na prvem mestu ljubezen. 

Hoja za Kristusom je sa mo odgovor ljubezni na Božjo ljubezen. Če “mi ljubimo”, je to 

zato, “ker nas je on prvi ljubil” (1 Jn 4,10.19). To pomeni priznati njegovo osebno 

ljubezen s tisto notranjo zavestjo, ki je apostola Pavla pripravila, da je rekel: “Kristus 

me je ljubil in je dal svoje življenje zame” (Gal 2,20). 

Edino zavest, da smo deležni neskončne ljubezni, nam lahko pomaga premagati vsako 

osebno težavo, še zlasti takrat, ko v veri doživljamo, kako nas poživlja Božja ljubezen. 

Prav ta ljubezen nas dela močne in pogumne, vliva drznost in omogoča, da si upamo 

sredi sedanjega sveta posnemati sv. Frančiška, živeti po evangeliju našega Gospoda 

Jezusa Kristusa. 

Sv. Frančišek Asiški je bil v svojem življenju zazrt v Kristusovo obličje, še zlasti v 

njegovo trpeče obličje. Posnemovalci sv. Frančiška se trudimo po njegovem zgledu 

vedno na nov način odkriti Gospodovo obličje. On je resnično navzoč v svoji besedi in 

v zakramentih, na zelo poseben način v evharistiji. Živi v svoji Cerkvi, ponavzočuje se 

v občestvu tistih, ki so zbrani v njegovem imenu. Vpričo nas je v vsakem človeku, na 

poseben način se poistoveti z malimi, ubogimi, trpečimi, potrebnimi. Prihaja nam 

naproti v vsakem dogodku, veselem ali žalostnem, v preizkušnji in v veselju, v bolečini 

in v bolezni. 

Naša srečanja z njim v mnogih navzočnostih, kjer lahko odkrijemo njegovo obličje, 

obličje Božjega Sina, trpeče obličje in obenem obličje Vstalega, nas posvečujejo. V njih 

se rojeva naša svetost, ki pa je smisel in cilj našega življenja; biti svet, kakor je On svet.  

Kakor se je Božja Beseda učlovečila in se je Božji Sin ponavzočil v vsakdanjiku, tako 

tudi dandanes prav v vsakdanjem življenju še vedno kaže svoje obličje. Da bi ga 

prepoznali, pa je potreben pogled vere, ki nam ga daje domačnost z Božjo besedo, 
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zakramentalno življenje, molitev in zlasti dejavna ljubezen, ker samo ljubezen omogoči 

v polnosti spoznati skrivnost. 

Pristno duhovno življenje iz sv. krsta zahteva, da kljub različnim obveznostim redno 

vsak dan posvečamo ustrezen čas za branje in premišljevanje Božje besede, za 

poglobitev v tihem pogovoru z njim, za katerega vemo, da nas ljubi, da bi z njim 

izmenjali svoja doživetja in prejeli razsvetljenje za nadaljevanje vsakodnevne poti. To 

je vaja, ki zahteva zvestobo, ker nas nenehno zasledujeta odtujenost in raztresenost, ki 

izhajata iz današnje družbe, zlasti iz sredstev obveščanja. Včasih redna molitev 

zahteva resničen napor, da se ne pustimo pogoltniti vrtoglavemu aktivizmu (prim. PŽ 

91). Brez Božje besede in molitve ne bo sadov: "Kakor mladika ne more sama roditi 

sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni" (Jn 15,4). 

Za pristno duhovno življenje iz 

sv. krsta je potrebna evharistija. 

Sv. Janez Pavel II. je v svoji 

homiliji 2. februarja 2011 

poudaril, da je obhajanje 

evharistije privilegiran kraj 

srečanja z Gospodom. V njem se 

ponovno pokaže navzoč med 

svojimi učenci, razlaga Pisma, 

ogreva srce in razsvetljuje 

razum, odpre oči in se da 

spoznati (prim. Lk 24,13-35). 

Vsi potrebujemo vsakdanjo popotnico srečanja z Gospodom, da bi vsakdanjost vnesli 

v Božji čas, ki ga obhajanje Gospodove pashe ponavzočuje.  Tukaj se more v polnosti 

uresničiti zaupnost s Kristusom, poistovetenje z Njim, totalno priličenje (prim. PŽ 18). 

V evharistiji nas namreč Gospod Jezus v lastni pashalni daritvi Očetu pridružuje sebi: 

darujemo in smo darovani. V občestvu z Jezusom v evharistiji črpamo sposobnost za 

ljubezen in odpuščanje, moč za medsebojno darovanje, sprejemanje in služenje.  

Evharistija je skrivnost odrešenja, prepojena s popolno Kristusovo ljubeznijo in 

darovanjem svojega življenja Bogu Očetu za naše odrešenje. 

V postnem času so naše oči zazrte v obličja Križanega. Pri njem se učimo, kaj je ljubezen 

in kako je treba ljubiti Boga in človeštvo.  Kako živeti skrivnost križanega Kristusa, ki 

je prišel na svet, da bi dal svoje življenje v odkupnino za mnoge (Prim. Mt 20,28; Mr 

10,45), in kako odgovoriti na njegovo neskončno ljubezen. 

Danes se kažejo novi obrazi, v katerih moramo spoznati, ljubiti in služiti obličju 

Kristusa, kjer je navzoč: to so novo materialno, moralno in duhovno uboštvo, ki jih 

proizvaja sodobna družba. Jezusov krik na križu razodeva, kako je vzel nase vse to 

zlo, da bi ga odrešil. Postni čas nas vabi, da v molitvi, postu in pokori pogumno 

nadaljujemo Jezusovo poslanstvo; da podobno kakor on sprejemamo nase bolečino in 

greh sveta ter ju použivamo v ljubezni, postu, molitvi in pokori. 

 

pripravil p. Franc Kovše, OFM 


