BOŽJA ISKRICA V NAS
Ko smo pri Komisiji za oznanjevanje, ki deluje v
okviru Župnijskega pastoralnega sveta župnije
Dolnji Logatec, organizirali letošnje praznovanje
obletnice krstov, smo se najprej vprašali o namenu
tega praznovanja in o sporočilu, za katerega želimo,
da bi ga družine krščencev s praznovanja odnesle
domov.
Odgovor smo našli v besedah apostola Pavla, ki v
pismu svojemu učencu Timoteju piše: »Spominjaj
se Jezusa Kristusa« (2 Tim 2, 8). Eden izmed
namenov praznovanja obletnice krstov je ta, da se
spomnimo, da smo kot starši in botri dali pred
cerkvenim občestvom prostovoljno obljubo, da
bomo novokrščenca(-ko) vzgajali v katoliški veri!
Sveti krst je otrokov prvi zakrament. Latinska
beseda sacramentum pomeni »znamenje svetega«,
z drugimi besedami lahko rečemo, da je z
zakramentom svetega Krsta v otroka za vedno
položena božja iskrica! Kaj rado se zgodi, da s
časom pozabimo na to iskrico, zlasti če se oddaljimo od svete maše in tako izgubimo
priložnost, da bi slišali božjo besedo, ki jo tam berejo. Postanemo kot mladika, ki odpade s
trte in se s časoma posuši. Jezus pa nam pravi: »Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni
in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar.« (Jn 15,5) Pri
evharistiji nas Bog vedno znova vceplja nazaj vase, nam daje življenje ter nam ga daje v
izobilju. On želi, da bi božja iskrica v nas zagorela in se razplamtela! Le tako bomo lahko ob
ponovnem srečanju z njim pripravljeni na večnost. Belo oblačilo, ki smo ga dobili pri krstu,
bomo neomadeževano prinesli pred njega in si tako zagotovili veljavno vstopnico v večno
srečo.
Upamo, da so bile družine, ki so se s krstnimi svečami zbrale na prvo oktobrsko nedeljo pri
sveti maši, v tem smislu tudi nagovorjene in da bodo to veselo novico prenesle tudi tistim, ki
so nanjo že »pozabili«!
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