
 
 

2. POSTNA NEDELJA 
Jezus jim je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli /Mr 9,9/ 

 
Božja beseda 2. postne nedelje   B 

1 Mz 22, 1-2.9a.10-13.15-18 ; Ps 116; Rim 9,31b-34;  Mr 9,2-10 
                                   
Trije učenci so doživeli nekaj izjemnega - in zdaj morajo o tem molčati! Šli so za Jezusom, ne da bi prav dobro 
vedeli, kam gredo, bili so priča nečemu neverjetnemu, zelo so se prestrašili, kar je čisto normalno! Kljub strahu 
slišijo, poslušajo, ne da bi zares razumeli. To, kar vidijo in slišijo, se jih dotakne v največji globini njihove 
notranjosti. Pa morajo biti o tem tiho! 
To se povezuje z našimi doživetji, ko neizrekljivo ne more biti izrečeno, ker je notranje doživetje tako močno in 
kjer besede niso niti možne niti koristne. A dotaknilo se je srca v največji globini, naš način bivanja se je spremenil, 
upanje je doseglo naše najbolj intimne globine. 
Živimo to upanje v Kristusovo vstajenje, ki prihaja. Nič hudega, če ne razumemo: upanje je prvo. 
Emmanuelte Huyghues Despointes 

 
KAKO vstopiti v molitev?  
 
Z grešnico: Vzamem stekleničko parfuma, svoj najljubši parfum. Zlijem ga malo na roko, malo podrgnem in 
občutim lepo vonjavo, ki se širi po mojem telesu, v moje telo, vse naokrog mene. Nekaj parfuma si dam tudi na 
obraz, nato grem z roko čez lica, čez oči, po laseh … «Gospod, usmili se me.» 
 
DOMA 
Ta teden se osredotočimo na enega svojih čutov - na sluh. Na ta čut kar pozabimo v našem svetu, kjer ves dolgi 
dan slišimo vse polno stvari! Povežimo se s tišino, ki nam omogoča, da poslušamo z vso ostrino. Vsak dan si 
podarimo trenutek, ko ugasnemo luči in zapremo oči, smo pri miru in se preprosto osredotočimo na ušesa. Vsak 
dan zjutraj ali pa zvečer si izberimo, kaj želimo poslušati: glasbeno delo, brano besedo, radio ali televizijo. To 
poskušajmo doživeti samo z ušesi tako, kot so učenci slišali Božji glas: «To je moj ljubljeni sin.». Okušajmo besede, 
ki jih slišimo, kako dan za dnem odmevajo v nas, kako poganjajo globoke korenine in utrjujejo upanje v tistega,  
ki bo kmalu prešel iz smrti v vstajenje. 
 
 
Branje 
 
Molitev ob evangeljskem odlomku naslednje nedelje 
pomaga k poglabljanju  molitvene izkušnje oz. izkustva 
Boga, ki deluje v tvoji 
molitvi. Pri tem načinu 
molitve ne gre za to, 
da bi moral kaj 
razumeti, ampak za to, 
da  tvoje  najgloblje 
bitje preprosto uči 
počivati v Njegovi 
navzočnosti. Zato 
vedno poljubi besedo, 
jo objemi, se ji pokloni, 
jo pobožaj in jo 
ponavljaj. Da se ti srce 
ogreje in ti bo dano 
razumeti in sprejeti 
Jezusa v svoje življenje 
in zajemati iz Njegove 
moči.  
 
 

 
Jezusova spremenitev  /Mr 9,2-10/ 
 
Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in 
jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je 
spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, 
nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben 
belilec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom 
in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in 
rekel Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. 
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in 
Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo 
so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In 
iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, 
njega poslušajte!«Ko so se hitro ozrli naokrog, niso 
videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z 
njimi. 
In medtem ko so šli z gore, jim je naročil, naj 
nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler 
Sin človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so 
ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni 
vstati od mrtvih. 
 

 



Ponedeljek 19  «Jezus je vzel s seboj… » 
Jezus je odločen voditelj, gre naravnost k cilju: imenuje tri učence 
in jih popelje na goro. Prizor se odvija hitro, brez pojasnjevanja, 
celo brez privoljenja učencev: to tu ni pomembno. To je tako, kot 
bi mi Jezus odločno rekel: «Ti, pojdi z mano, bova molila, pohiti, 
greva gor!« Povabilo je tako navdušujoče, da pomete z mojo 
mlačnostjo. Gospod, daj mi, da slišim odločnost  tvojega klica, da 
mi je v oporo pri molitvi in srečanju s tabo. 
 
Torek 20  Spremenitev 
Peter, Jakob in Janez so tisti dan imeli kaj videti. A kako o tem pisati, 
kako to opisati? Evangelij se zaustavi pri belini, ki ne obstaja, ker se 
je ne da z ničemer primerjati! Nemogoče je prenesti v besede ta 
«čudoviti spektakel», dobro pa je izražena silovitost, skrita v 
besedah, ki izzivajo mojo intuicijo: notranje oči ali oči srca se 
morajo odpreti. Kakšen prijatelj, ta Jezus, je hkrati stvarnik sveta in 
mogočna ter dejavna navzočnost, «Božji Sin». Gospod, daj, da 
vidim! 
 
Sreda 21  Elija in Mojzes 
Elija je veliki prerok, ki mora ponovno priti, da oznani Kristusa. 
Mojzes je dal Postavo, pravi način, kako biti zvest Bogu. Beseda in 
Postava sta združeni ob Jezusu v vidnem pogovoru: on je tisto, kar 
skuša povedati vsa Stara zaveza, Povezava z Očetom. Jezus je 

ljubeče srečanje med Bogom in ljudmi, da bi živeli kar najbližje Ljubezni same, da bi se je oprijeli. Gospod, 
pomagaj mi, da se približam tej skrivnosti, začeti s Prvo zavezo: Bog skuša govoriti z ljudmi po dogodkih, postavi 
in prerokih. 
 
Četrtek 22  Petrov stol 
Peter se takoj angažira: on bi kar postavil šotor, dobesedno, pa tudi v prenesenem pomenu, opazi kaj se dogaja. 
Ta moški, tako spontan, je tu »malo prekratek«. In vendar je Bog izbral prav njega. Prav on bo postal dovolj 
pogumen, da da »dvigne sidro«, se poda na pot in oznani, da Bog prihaja sklenit zavezo z menoj. Ta vihravi in 
strahopetni Peter kasneje tolaži svoje brate in umre kot mučenec zaradi zaupanja, ki ga daje Bog. Gospod, v čem 
sem preplašen ali len, danes na dan praznika sedeža svetega Petra? Daj mi tvojo moč, da spet najdem željo in 
hrepenenje po kvalitetnem življenju. 
 
Petek 23  Senca 
«Naredil se je oblak in jih obsenčil»: Peter, Jakob in Janez se znajdejo v težavi, ničesar več ne vidijo. To ne pomeni, 
da je Bog odsoten, ampak da jih izziva. Učenci morajo od gledanja preiti na besedo. Spet je to težko razložiti, a 
neka skrivnostna gotovost ostaja: razumejo, da ta Jezus zanje ni kdorkoli! Gospod, pomagaj mi, da slišim in 
prepoznam tvoj glas, ko se čutim izgubljenega in ko ničesar več ne vidim. 
 
Sobota 24  Nič več! 
Oči in ušesa srca so komaj odkrili globoko skrivnost našega sveta - in že je konec. Vrnitev v normalnost, skupaj z 
razočaranjem, da je tega že konec. Prav to se nam dogaja po močnem doživetju. Radi bi, da bi prijetno počutje 
ob srečanju trajalo še naprej. A to ni več potrebno. To, kar ostane od doživetja, že sam spomin zadošča, da 
nadaljujemo po poti. Gospod, daj mi, da si ustvarim spomine iz teh trenutkov intenzivnega doživljanja, ki so mi 
razkrili tvojo ljubezen. 
 
Nedelja 25  Ne smejo pripovedovati 
Ti trije učenci so Jezusa videli takšnega, kot je v resnici: Videli so Boga iz obličja v obličje. Kontemplirati / zreti 
tistega, ki je ustvaril svet, je veliko več kot vsi čudeži. In Jezus od njih zahteva, naj o tem ne govorijo! Kaj ni 
najbolj pomembno ravno oznanjati? Da, a da lahko pripovedujemo, moramo najprej  «prebaviti» doživetje, ga 
ponovno brati skozi trpljenje in vstajenje. Učenci morajo razumeti, da ta Bog vse prenese, da obvlada vse nesreče 
in vse sovraštvo s svojo preprosto navzočnostjo. On ni samo slava, je tudi zmaga. Za nas se "prebavljanje" te 
dobre novice dogaja / odvija s tempom evharistije, počasi, dan za dnem. Gospod, daj nam verjeti v tvojo zmago 
nad vsem zlom. 
 



--- MALA ŠOLA ZDRAVJA V TELESU, DUŠI IN DUHU--- 
 
7 GLAVNIH BOLEZNI 
 

Napuh je posledica skrajne notranje nesamozavesti človeka, ki zato skuša s svojimi 
dejanji nenehno ustvarjati občutek pomembnosti, nepogrešljivosti in premoči. Ker ga 
je strah človeške bližine, skuša Ijudi pridobiti z obvladovanjem in sčasoma postaja pri 
tem vse bolj brezobziren. 

  
Jeze in njenih vzrokov človek največkrat sploh ne prepozna in zato stresa jezo na popolnoma nedolžne Ijudi in 

stvari. Pogosto je jeza zgolj krinka, s katero prikriva strahove, ki jih noče priznati niti samemu sebi, kaj šele 

drugim. To mu povzroča stalne notranje napetosti pa tudi občasne neprijetne in nepredvidljive izbruhe. 
 

Lenoba ni v človekovi naravi, saj je energično in delovno bitje, ki poskrbi za svoje dobro počutje. "Len" je le za 

stvari, ki niso v njegovem notranjem interesu. Ko se v življenju sili delati le stvari, ki ga ne izpolnjujejo in pri tem 

ne zna poiskati lastnega veselja ter potreb, izgubi občutek za življenjski smisel. 
 
Pohota prevzame  spolnost kot droga, jemlje človeku moč in je začasen beg pred lastno življenjsko tesnobo in 

problemi, sam partner pa sploh ni važen. Človek živi življenje, ki je polno tveganj, pogosto tudi onkraj 
etičnosti in zakonitosti. 
 
Požrešnost  ponuja človeku v hrani nadomestilo za Ijubezen in zadovoljstvo. Za svoje prenajedanje in blaženje 

posledic tega potrebuje ogromno časa in moči, zato še bolj zanemarja lastne potrebe in pozornost do soljudi. 
 

Pohlep sili pohlepneža, da kopiči premoženje za prihodnost in lastno zadovoljstvo. V resnici pa je zaradi te 
obsedenosti vse življenje slep za izpolnjevanje svojih notranjih potreb. Bogastva nima nikoli dovolj, saj izvor 
njegovega nezadovoljstva ni v premoženju, temveč v napačnem odnosu do svojih notranjih stisk in njihovem 

zanikanju.  

 
Zavist dobi priložnost, če človek ni sposoben sam zadovoIjiti svojih potreb in se mu tako zazdi, da to odlično 

uspeva drugim. Čeprav takšne uspešne Ijudi občuduje, jih hkrati sovraži, saj ga v resnici sploh ne zanimajo, v 
njih gleda le svoje neizpolnjene želje.  
 

ENO OD ZDRAVIL: DOSTOJANSTVO – MOJA PRAVA IDENTITETA 
 
Kdo sem? Ustvarjen sem po božji podobi, po podobi svojega Stvarnika. Njegov otrok sem, Hči, Sin in zato vsem 
ljudem brat ali sestra. Dragocen/a in ljubljen/a sem. 

       Verujem, da ima moje življenje smisel, namen. Jaz sem želod, toda želim postati hrast, puščava sem, toda želim                    
postati vrt, žalosten/a sem, toda želim biti vesel/a, bolan/a sem, toda želim ozdraveti. 
Hočem razvijati svoje talente, sprejemam vse svoje sposobnosti in jih želim razvijati, da bi bilo moje življenje 
rodovitno in v večjo Božjo slavo. 

Naj bo danes v meni Božji mir. 
Zaupam Bogu, da sem natančno tam, kjer moram biti. 

Ne bom pozabila na neskončne možnosti, ki jih rojeva vera. 
Naj mi služijo darovi, ki so mi bili dani 

in naj se širi ljubezen, ki mi je bila podarjena. 
Da bi bila zadovoljna, ker vem, da sem Božji otrok. 

Naj se ta zavest ustali v mojih kosteh 
in naj da duši svobodo za ljubezen, hvaležnost, petje in ples. 

(priredba molitve Sv. Tereze Avilske) 
 
POSEBNO IN VSAKDANJE SPRAŠEVANJE: 

 
Zjutraj: ko vstanem, se zavem, da sem božji Sin/Hči… in prosim za Očetovo moč v tem dnevu. 
Čez dan (pred/po kosilu, ali po službi): prosim za milost zavedanja kdo sem, da se spomnim svojega dostojanstva. 
Zvečer: pregledam, kako mi je do tega trenutka (ne)uspelo zavedanje moje prave identitete in si kakšno stvar 
zabeležim. 


