
Božja beseda primerna za obred svetega krsta 
 

Berila iz stare zaveze 

1. 2Mz 17,3-7 Imejmo vero, da je Bog blizu 

2. Ezk 36,24-28 Bog nam bo dal novo srce 

3. Ezk 47, 1-9.12 S Krstom smo potopljeni v Kristusa 

 

Berila iz nove zaveze 

4. Rim 6, 3-5 Po krstu živimo novo življenje  

5. Rim 8, 28-32 Poklicani smo v božjo slavo 

6. 1 Kor 12,12-13 V Kristusu smo vsi eno telo 

7. Gal 3,26-28 Krst je vir edinosti 

8. Ef 4,1-6 Po krstu smo edini v veri 

9. 1Pt 2,4-5,9-10 Vi ste izvoljeni rod, kraljevo duhovništvo 

 

Psalmi 

1. Psalm 23 - Gospod je moj pastir 

2. Psalm 27 - Gospod je moja luč 

3. Psalm 34 - Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod 

 

Evangeliji 

1. Mt 22,35-40 Jezusova zapoved ljubezni 

2. Mt 28,18-20 Učite in krščujte vse narode 

3. Mr 1,9-11 Po krstu smo božji otroci 

4. Mr 10,13-16 Pustite male k meni 

5. Mr 12, 28b-34 Ljubi svojega Boga nad vse 

6. Jn 3,1-6 B Bogu se moramo znova roditi 

7. Jn 4,5-14 O, da bi poznali božji dar 

8. Jn 6,44-47 Kdor veruje v Kristusa, ima večno življenje 

9. Jn 7, 37b-39a 

10. Jn 9, 1-7 Kristus nas razsvetljuje 

11. Jn 15, 1-11 Vcepljeni v Kristusa 

12. Jn 19, 31-35 Kristusova Kri nas v krstu rešuje 

 

 

 

  



ISKANJE PO SVETEM PISMU 

Sveto pismo je torej sestavljeno iz 72 knjig. Vsaka knjiga pa je razdeljena na posamezna 

poglavja, ki so označena z zaporednimi številkami. Znotraj poglavja pa je tudi besedilo 

razdeljeno na vrstice, ki so oštevilčene. Namesto prve oštevilčene vrstice je številka poglavja, 

vse nadaljnje vrstice pa so oštevilčene po vrstnem redu (2, 3, 4, 5 …). Številka vrstice pomeni, 

da je določeno besedilo tako oštevilčeno, kar pomeni da gre lahko za en sam stavek, ali pa 

tudi več stavkov! 

Na začetku Svetega pisma je kazalo posameznih knjig, v katerem so navedene tudi okrajšave 

imen. Primeri: Prva Mojzesova knjiga – 1 Mz, Izaija – Iz, Visoka pesem – Vp, Evangelij po 

Marku – Mr, Prvo pismo Korinčanom – 1 Kor. Prav tako pa je navedeno abecedno kazalo 

kratic in naslovov svetopisemskih knjig. Ko torej iščemo določen odlomek ali navedek iz 

Svetega pisma, se navadno srečamo z zapisom kot je tale:  

Mr 12,17 
To pomeni, da iščemo Evangelij po Marku, kar 

kratica Mr pomeni. Potem v Evangeliju po Marku, 

ki je razdeljen na 16 poglavij, poiščemo 12. poglavje. 

Ko najdemo v evangeliju med besedilom veliko 

zaporedno številko 12, pomeni, da smo našil pravo 

poglavje. Da bi našli še pravo vrstico (v našem 

primeru je to 17), ne štejemo vrstic besedila, ampak 

pogledamo vrstni red številk, ki so nadnapisane v 

besedilu znotraj posameznega poglavja. 

Tako smo po iskanju Mr 12,17 prišli do sledečega: 

Jezus pa jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je 

cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« In zelo 

so se mu čudili. 

 

 

Pri iskanju po Svetem pismu si lahko pomagamo tudi z internetom. Zelo uporabna stran je 

Sveto pismo na internetu – Bibljia.net, kjer lahko iščem posamezne odlomke (tako, da v 

iskalnik vtipkam npr. Mr 12,17) ali besede (torej vtipkam npr. »Dajte cesarju«). 

 
Aplikacija za mobilne telefone: YouVersion 

Prenesi si jo na svoj telefon, da te bo vrstica Svetega pisma spremljala čez cel dan. 


