
Jezusov krst, lekcija 12, str. 34-36 

 

1. Molitev: Zmolite molitev Sveti angel za svoje krstne botre. 

 

2. Poglejte lekcijo 6, kjer je govora o Janezu Krstniku in ponovite (lahko s pomočjo 

naloge na strani 18) Janezovo zgodbo.   

 

3. Janez ponovno stopi pred nas pri dogodku Jezusovega krsta. 

Dogodek si lahko pogledate tukaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=_VMNO2MAmwA  (vklopite podnapise in nastavite 

jezik na slovenščino) 

 

ali pa si ga preberete v otroškem Svetem pismu. 

 

Na kratko je opisan tudi tukaj: 

Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel 

odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.«  Jezus je odgovoril 

in mu dejal: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu je 

pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega 

Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj.  In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj 

ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3,13-17) 

Janez Krstnik je pripravljal Jezusu pot. Pripravljal je ljudi na Jezusov prihod tako, da 

jih je vabil, naj se spreobrnejo, poboljšajo. Krst v reki Jordan je pomenil očiščenje 

slabega. Ko je prišel Jezus, da bi ga Janez krstil, ta najprej ni hotel tega narediti, saj je 

vedel, da je Jezus brez greha, da mu ga ni treba “umiti”, ker je čist. Toda Jezus vztraja, 

naj ga krsti. Takrat se zgodi nekaj zelo pomembnega. Iz nebes se zasliši Božji glas: »Ta 

je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« 

Tudi mi bili pri sv. krstu, v glavnem, ko smo bili majhni, nekateri pa tudi kasneje. Starši 

so nas prinesli v cerkev h krstnemu kamnu in duhovnik nas je krstil. Oblil nas je z 

vodo in prejeli smo Božje življenje ter postali del velike družine, ki ji pravimo Cerkev. 

In tudi pri našem krstu je Bog rekel, da smo njegovi ljubljeni otroci, nad katerimi ima 

veselje. Vsakemu od nas je to rekel in nas poklical po imenu.  

  

4. Naloge: 

- Krstni kamen si bomo v živo ogledali, ko pridemo spet nazaj na verouk v živo.  Za 

sedaj je dovolj, da vpišete datum in župnijo krsta (na strani 35).  

https://www.youtube.com/watch?v=_VMNO2MAmwA


 

- Poveži točke, da dobiš celotno risbo. 

 

- Na strani 36 najdi 8 razlik med risbama. 

 

5.  Domača naloga: Skupaj si poglejte fotografije krsta.  

 

  



Dragi starši! 

Pošiljam navodila za delo pri verouku tega tedna (19. januar 2021).  

In lepo je bilo videti vsaj nekatere v nedeljo pri maši.  - maše so ponovno omogočene, 

se je pa treba prijaviti, kar lahko naredite na spletni strani https://www.bazilika.info/.  

Lep pozdrav vsem pri vas doma, 

fani 

 

 

 

  

 

https://www.bazilika.info/

