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Božji izbranec
Evangelij po Luku 9,28–36
28
Nekako osem dni po teh besedah je vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel
na goro molit. 29 Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in
njegova oblačila so belo sijala. 30 In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta
Mojzes in Elija. 31 Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem izhodu, ki
ga bo dopolnil v Jeruzalemu. 32 Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa je premagal
spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in ona dva moža, ki sta stala
ob njem. 33 In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je,
da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni
namreč vedel, kaj govori. 34 Medtem ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih
obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. 35 Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je
moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« 36 In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus
sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli.
Ostala berila: Prva Mojzesova knjiga 15,5–12.17–18; Psalm 27,1.7–9.13–14;
Pismo Filipljanom 3,17–4,1.

LECTIO:
Jezus je izbral samo svoje prve tri učence – Petra, Janeza in Jakoba – da bi šli z
njim na goro molit. Ne vemo, kako dolgo je Jezus molil, a učenci so medtem zaspali.
Zdi se, da so se predramili ravno pravi čas, da so bili priče nenavadnemu srečanju:
Jezusova oblačila so belo sijala, ko se je pogovarjal z Mojzesom in Elijem.
Prikazen Mojzesa in Elija ima svoj pomen: Mojzes je vodil Božje ljudstvo pri
izhodu iz suženjstva v Egiptu in mnogi Judje v Jezusovem času so pričakovali, da
se bo pred Mesijevim prihodom vrnil prerok Elija. Mojzes in Elija se pogovarjata z
Jezusom, kako bo s svojo smrtjo (ali »izhodom«, kakor dobesedno zapiše Luka na
tem mestu) v Jeruzalemu kmalu izpolnil Božjo voljo. Načrt Božjega odrešenja, po
katerem bo človeštvo resnično in trajno osvobojeno, se uresničuje v Jezusu.
Izkušnja na gori je morda Jezusu dala dodatnih moči za dni preizkušnje, ki so
bili pred njim in ki so dosegli vrh z njegovo smrtjo na križu. Luka tega posebej
ne pojasnjuje. Očitno pa je, da je prisoten Bog; na to kaže oblak, ki kot tančica
zastira njegovo veličastvo. Kakor ob Jezusovem krstu, Bog spregovori. Jezusa
potrdi kot svojega Sina, ki ga je izbral. Tokrat Bog doda še navodilo učencem, naj
ga poslušajo.
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

Ta dogodek je skupaj s čudeži in nauki, ki so ga obdajali, dal učencem slutiti,
kdo je Jezus. Toda pred njimi je bila še dolga pot. Šele ko so se z njim srečali po
vstajenju, so resnično doumeli, kdo je in kakšno je njegovo poslanstvo na zemlji.

MEDITATIO:
Predstavljaj si, da si eden izmed učencev, ki so bili priče temu dogodku. Kako bi
se počutil? Česa bi se naučil?
Za kakšno poslanstvo je bil izbran Jezus? Kako je njegova smrt v Jeruzalemu
izpolnila Božji načrt?
Kako lahko »poslušamo Jezusa«, kakor je Bog naročil njegovim učencem?
Kako doživljaš molitev? Ga je poslušati enako lahko, kakor govoriti mu?

ORATIO:
Zahvali se Bogu za besede današnjega psalma:
»G je moja luč in moja rešitev.«
Vsak dan v tem tednu se zahvaljuj Bogu za različne načine, po katerih te vodi in
rešuje. Prosi ga, naj poglobi tvojo hvaležnost za odrešenje, ki ti ga podarja.
Prosi Svetega Duha, naj te obsenči; naj te preobrazi, da bodo ljudje okoli tebe
lahko opazili nekaj drugačnega v tvojem načinu življenja. Prosi Boga, naj ti pomaga,
da boš lahko drugim še bolje odseval Jezusa.

CONTEMPLATIO:
Pomisli na veličastvo Jezusovega preobraženega telesa. Nam, kristjanom, Pavel
sporoča čudovito obljubo, da bo Kristus »preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo
naredil podobno telesu svojega veličastva« (Pismo Filipljanom 3,21).
Razmisli, kaj pomeni, da je zdaj »naša domovina v nebesih« (Pismo Filipljanom
3,20).
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