
OBNOVITEV KRSTNIH OBLJUB 
 
Premisli in v srcu obnovi krstne obljube.  
 
Dragi bratje in sestre, z velikonočno skrivnostjo smo bili po krstu pokopani s Kristusom v smrt, da bi z njim 
živeli Božje življenje. Obnovimo danes obljube svetega krsta, s katerimi smo se nekoč odpovedali hudemu 
duhu in njegovim delom in obljubili, da bomo Bogu služili v sveti katoliški Cerkvi.  
 
Voditelj – duhovnik: 
 
Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božjih otrok?  
VSI: Se odpovem. 
 
Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh?  
VSI: Se odpovem. 
 
Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha?  
VSI: Se odpovem. 
 
 
Voditelj – duhovnik nadaljuje: 
 
Verujete v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? 
VSI: Verujem. 
 
Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl 
in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? 
VSI: Verujem. 
 
Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa 
in večno življenje? 
VSI: Verujem. 
 
To je naša vera. To je vera Cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
 

 
Na koncu se na glas sam s svojimi besedami (lahko uporabiš tudi besede iz obrazca krstnih obljub) odpovej 
satanu. In izpovej veroizpoved v Troedinega Boga – to lahko narediš tako, da zmoliš apostolsko ali 
nicejsko-carigrajsko veroizpoved.  

 

Bog, nebeški Oče, občudujemo te in se ti zahvaljujemo. Ti si na našo življenjsko pot poslal dobre ljudi. O tebi 
so nam govorili in nas učili ljubiti. Pri svetem krstu si nas očistil greha. Obljubimo ti, kar so že naši starši in 
botri v našem imenu obljubili pri svetem krstu, da se bomo varovali greha in se trudili z vsemi močmi, da bi 
bili dobri Božji otroci.  
Verujemo vate, troedini Bog. Ti si Bog živih, ti si stvarnik širnega vesolja. Ti si nam podaril življenje in hočeš, 
da bi bili vedno srečni. Ti si naš Oče. Vse ljudi imaš rad in vsi smo tvoji otroci.  
Verujemo vate, Jezus. Oče te je poslal na našo zemljo. Marija je tvoja mati. Živel si življenje preprostega 
človeka. Ti si prijatelj otrok, grešnikov, ubogih in bolnih. Trpel si za nas. Premagal si smrt in vstal iz groba. 
Sedaj živiš z nami in se nam daješ v hrano pod podobo preprostega kruha.  



Verujemo vate, Sveti Duh, ti si Kristusov Duh. Ti nam daješ Božje življenje. Ti nam pomagaš, da se odločamo 
za dobro. Ti si Bog ljubezni. Verujemo Kristusovi Cerkvi, ki nas uči in vodi. Hočemo ji biti zvesti in graditi edinost 
med vsemi kristjani. Bog, daj nam pogumno vero.  

 

 

Apostolska veroizpoved: 

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa,  

Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;  

trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; 

šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.  

Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov;  

naše vstajenje in večno življenje. Amen. 

 

Nicejsko-carigrajska veroizpoved: 

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, 

vseh vidnih in nevidnih stvari. 

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, 

ki je rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga. 

Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. 

Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. 

In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. 

Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom, je trpel in bil v grob položen. 

In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. 

In je šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici. 

In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca. 

Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. Ki izhaja iz Očeta in Sina.  

Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo. Ki je govoril po prerokih. 

In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. 

Priznavam en krst v odpuščanje grehov. 

In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. 

 


