
Janez Krščevalec 
 

Mt 3,1–12 

------------------- 

   Danes nam Janez Krščevalec 
prinaša dobro novico. Zanj Bog 
obstaja, ker ga je osebno srečal. 

Srečal ga je v Svetem pismu in 
zgodovini svojih očetov. Srečal ga 

je v strastnem opazovanju in 
občudovanju človeka, sebe in 
bližnjih. Janez je srečal Boga v 

razdalji med človekom, po 
katerem hrepeni Bog, in človekom, 

kakršnega porajajo vsakodnevne 
povprečnosti in utvare. Janez je 
srečal Boga v razdalji med 

pravičnostjo in krivičnostjo, v 
razdalji med svobodo in 

suženjstvom denarju, seksu in 
oblasti. 
   V prihodnosti vsakega izmed nas 

Janez vidi, ne da bi dvomil, 
osvobajajoče delovanje Božjega Duha in izredno sposobnost odgovora na Duha, ki 

jo je Bog Oče podaril vsakemu človeku. Ali bom jaz kot človek odgovoril na Očetov 
klic in vabilo? Kako bom odgovoril? Odgovorite že vendar, zalega gadja, vpije 
prerok farizejem. 

   Pri vseh strastnih pričevalcih Božjega delovanja naletimo na veliko nežnost in 
hkrati na nasilno grobost proti zlu. Janez dobro ve, kaj vsak človek, še posebno 

možakarji, nosimo v sebi. Dobro ve, da moramo biti v svoji notranjosti preobraženi 
in očiščeni. Zaradi tega jih s tako nujo krščuje v reki svobode in upanja v Boga. 
Janezov krst je krst sprave. Ob Janezu ne moreš reči: Sem veren, toda ... ali Sem 

bil bralec beril, toda … ali Naš oče je Abraham. Janezu to ni prav nič mar. Bog ima 
vernih in bralcev in Abrahamovih sinov na pretek. Kaj sem danes? Kakšne sadove 

daje moje življenje in moje srce? Nobenih? Če ni sadu, potem te je treba izruvati 
kakor sterilno smokvo. 

   Toda Janez ne želi rešiti ljudi na silo. Ne odloča se namesto vsakega izmed nas. 
Zato samo vpije: »Spreobrnite se!« Vnaprej nas ima za sposobne spreobrnjenja. 
Njegova presoja ne temelji na navadah in javnem mnenju ali modi. Požvižga se na 

to. Zanj je pomembno, ali človeka to, kar počne, gradi ali pa ga kvari in uničuje. 
Janeza zanima, ali se naše življenje sklada z odločnostjo, ki se skriva v besedah: 

Bog z nami! 
   Da ne bo kdo govoril, da je bil Janez Krščevalec konservativec! Njegov načrt je 
sprememba, ne ohranjanje privilegijev in lenobe lažnega jaza, ki zajeda vsako 

srce. Njegov načrt je napredek z osvoboditvijo samega sebe izpod tiranije lažnega 
jaza. Ali je moralist? Nikakor ne. Njegov cilj ni družba čistih in čistunov, ki vse 

druge obsojajo in zaničujejo. Njegov cilj je, da Bog, ki prihaja, živi v našem 
življenju in mi z njim in iz njega. V vseh stvareh in vsak dan in vedno. V tem je 
svoboda in lepota našega resničnega jaza. Narobe mislite, pravi Janez Krščevalec, 

če ste prepričani, da bo Bog še naprej Bog, ne da bi ta gotovost spremenila vaše 
obnašanje, delovanje in način življenja. 


