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Zakaj se 
kristjani dajejo krstiti?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Tako malo vem o tebi. 
Včasih mislim, da si neskončno oddaljen od mene.
Moral bi že priti k meni, v moje srce in moj razum, 
da bi pridobil zaupanje in bi te občutil.
Amen.

KONTEMPLACIJA

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

RAZPRAVA

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to 
temo!

Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši 
to, česar nočeš več pozabiti.

IZZIV

Naši izzivi so le predlogi, ki jih lahko izpeljete kot 
dodatek na vašem študijskem srečanju. Lahko jih 
nadomestite tudi z zahtevnejšimi, ustreznejšimi, 
bolj izvirnimi ali boljšimi. Podelite jih z nami na 
info@youcat.si.

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na 
Facebooku ali Instagramu.

ŠTUDIJ

1. Izmenično glasno preberite stavek za stavkom 
iz YOUCAT-a. Na koncu eden prebere celotno 
besedilo.

2. Tri minute tišine.
3. Vsak glasno prebere besedo ali stavek, ki mu je 

bil še posebej všeč – brez komentarja.
4. V naslednjem krogu na kratko pojasni, zakaj je 

izbral določen stavek (npr. spomini, vprašanja 
…).
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Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa 
Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste 
dar Svetega Duha.

Kaj je krst? 

Krst je pot iz kraljestva smrti v življenje; vrata v Cerkev in 
začetek trajnega občestva z Bogom. (1213–1216, 1276–
1278)

Krst je temeljni zakrament in pogoj za vse druge 
zakramente. Združi nas z Jezusom Kristusom, vključi nas 
v njegovo odrešilno umiranje na križu, s tem nas osvobodi 
oblasti greha in nam omogoči vstajenje v življenje brez 
konca. Ker je krst zaveza z Bogom, ga mora človek potrditi 
s svojim »da«. Pri krstu otrok starši izpovedo vero namesto 
otroka.

1. Zakaj je krst tako pomemben? Kaj se pri njem zgodi?

2. Zakaj krst potrebuje »da« ljudi in kaj pomeni, če starši to 

storijo v otrokovem imenu?

3. Zakaj je obnovitev krstih zaobljub smiselna?

4. Kako lahko v življenju pričuješ, da si krščen kristjan?

www.youcat.si

Papež Frančišek imenuje krst »osebna izkaznica« kristjana 
in nas vabi, da bi si vnesli v koledar svoj krstni datum, da bi 
vsako leto praznovali tih, skromen zahvalni praznik.
Vprašaj svoje starše ali osebe, ki so te dale krstiti zakaj, in 
kdaj približno so to storili. Njihov odgovor lahko podeliš z 
drugimi ob naslednjem srečanju. 

Ali sprejmete ta izziv?
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