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1. dan:  TVOJA BESEDA se me 

dotakne 

 

Vrzite mreže na lov 

Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob 
Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar 
stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je 
Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil 
množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na 
globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso 
noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel 
mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim 
mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim 
pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela 
potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in 
rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom 
rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi 
Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. 
Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« In ko so 
potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Lk 5,1-11 
 

Dober boj sem izbojeval 

Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri 
njegovi pojavitvi in njegovem kraljestvu: Oznanjuj besedo, vztrajaj v 
ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso 
potrpežljivostjo in poučevanjem. Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne 
bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali 
veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali 
proč od resnice in zabredli v bajke. Ti pa bodi v vsem trezen, pretrpi 
nadloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo.  
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Jaz se namreč že izlivam kot pitna daritev in napočil je trenutek mojega 
odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je 
zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, 
pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki ljubijo njegovo 
pojavitev. 2Tim 4,1-8 
 
Peter je bil ribič. Dan za dnem je lovil ribe in tako preživljal svojo 
družino. Jezus ga je srečal, pogleda in povabil. Petra je nekaj 
premaknilo. V Jezusu je na enkrat našel tisto, kar je vedno iskal.  
 
Če pogledamo njegovo življenje, opazimo, da je neprestano iskal 
bližino, stik z Jezusom. Hotel je biti vedno prvi ob Njem, k Njemu je 
hitel po vodi, ob Njem je prvi izpovedal vero, za Njim je šel v sodno 
palačo, k Njemu je tekel in stopil v grob na velikonočno jutro. 
 
Apostol Pavel je drugačen. Njegov glavni motiv je bila najbrž resnica. 
Najprej jo je vneto iskal in potem oznanjal z mečem, ko je preganjal 
kristjane, potem pa ga je Resnica gnala v oznanjevanje Evangelija po 
vsem znanem svetu. Z Resnico je dal potem tudi življenje. 
 
Dva temeljna motiva – najti bližino z Gospodom, odkriti Večno resnico 
– vodita v dve čisto drugačni življenji: Peter zbira ljudi okrog Gospoda 
in postane prvi papež, Pavel oznanja Resnico in jo širi ter postane 
največji misijonar vseh časov. 
  
Petra je vodilo iskanje stika z Jezusom, Pavla je na drugi strani gnala 
želja po spoznanju večne resnice. Kaj pa ti iščeš, kaj te vodi, kaj te 
žene? Bližina, pohvala, mir, uspeh …? 
 
Kako bi orisal svojo pot proti cilju? Katere glavne postaje vidiš na njej, 
ko se ozreš nazaj. 
 
Kam misliš, da te Bog po tem prizadevanju oz. iskanju vodi? Kdaj je On 
stopil v tvoj čoln in se te dotaknil? Kdaj si že začutil Njegovo  bližino? 
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2. dan:  TVOJA BESEDA spreminja 

moje življenje 

 

Jezus in Peter 

Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me 
ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam 
rad.« Rekel mu je: »Hrani moja jagnjeta!«  Spet, drugič, mu je rekel: 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, 
da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!«  Tretjič mu je rekel: 
»Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je 
tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti 
veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce! Resnično, 
resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor 
si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in 
odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo bo 
poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!« Jn 
21,15-19 
 
Petrova pot za Jezusom je dolga. Pozna mnogo padcev. V hoji za njim: 

 hoče biti prvi: Ko hodi po vodi, ko izpoveduje vero vanj itd. Ko 
Jezus opazi, kako se učenci prepirajo, kdo bo prvi, jih pograja in 
jim pojasni, da bo prvi tisti, ki bo postal vsem služabnik. 

 hoče biti najbolj pogumen: Ko se pred Jezusom baha, da je zanj 
pripravljen iti celo v smrt. A ker se zanaša nase in pozablja na 
Boga, Jezusa celo zataji.  

 hoče biti najmočnejši: Zato odseka uho služabniku, ki je prišel 
skupaj z vojaki aretirat Jezusa. Jezus pove, da bo z mečem 
pokončan vsak, ki za meč prejema. Svoje učence vabi naj se ob 
njem učijo krotkosti. 

 hoče biti neodvisen: Zato ne pusti Jezusu, da bi mu umil noge. 
Jezus mu pove, da ne more biti deležen Njegove ljubezni, če ne 
postane kot otrok. 
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Še enkrat preglej pot, ki si jo prehodil in skušaj ob Petrovih padcih 
prepoznavati tudi svoje ter videti povabilo, ki ga Jezus naslavlja tudi 
nate: da bi služil, da bi zaupal Bogu, da bi se ob njem učil krotkosti, da 
bi postajal preprost kot otrok. Kaj je Jezus v tvojem življenju že 
spremenil in kam te vabi? 
 
Bog tudi tebe vztrajno sprašuje: »Ali me ljubiš?« Kako, s čim potrjuješ 
svojo ljubezen (Njemu, bližnjemu)? 
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3. dan:  TVOJA BESEDA me plaši 

 

Jezus hodi po vodi 

Čoln se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga 
premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je 
Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po 
jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. 
Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« 
Peter mu je odgovoril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po 
vodi k tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po 
vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel 
se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!«  
Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si 
podvomil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v 
čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.«  Mt 
14,22-33 
 
Petra ni strah le v viharju. Strah ga je tudi Jezusa, ki ima tako moč, da 
se v mreže podnevi ulovi neverjetna množica rib. Takrat pravi Peter: 
»Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so 
jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in 
Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. 
 
Ne plašijo nas le strašne reči, kot je vihar, plašijo nas tudi uspehi, 
izredna moč, čeprav pozitivna. 
Kot smo že ugotavljali, Petra ves čas neka neznana sila vleče k Jezusu. A 
na tej poti se pojavljajo različni strahovi. Nekateri ga popolnoma 
ohromijo (ko podvomi vase in v Boga in se začne utapljati), drugi ga 
odvračajo od tega, da bi Jezusu sledil (ko je deležen čudežnega ulova), 
spet drugi ga vodijo v greh (ko zanika, da pozna Jezusa). 
 
Česa si želiš? Česa te postane strah? Kateri strah te najbolj hromi? 
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Kaj krepi tvojo zavest, da ti je bližnji resnično blizu, da si ob njem 
varen? 
 
Kaj te plaši pri Bogu? S čim premaguješ te strahove? 
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4. dan:  TVOJA BESEDA 

napoveduje trpljenje 

 

Jezus prvič napove svojo smrt in vstajenje 

Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v 
Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in 
pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen. Peter pa 
ga je vzel k sebi in ga začel grajati: »Bog ne daj, Gospod! To se ti 
nikakor ne sme zgoditi!« On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! 
Za menoj, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, 
ampak kar je človeško.« Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče 
kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za 
menoj...« Mt 16,21-28 
 
 
Peter se čudi in upira temu, da Jezus vse več govori o trpljenju. Jezusa 
odvrača od misli na trpljenje. V trpljenju ne vidi smisla. Za Petra je 
najbrž logično le trpljenje, ki je kazen za zlo. Ker vidi, da je Jezus 
poosebljena dobrota, ne more sprejeti, da bi moral trpeti. 
 
Jezus starozavezni logiki, ki govori predvsem o trpljenju kot kazni za 
greh, doda logiko ljubezni, ki je vedno križana. Kdor hoče hoditi za 
Njim, mora namreč vsak dan vzeti nase svoj križ. Kdor hoče hoditi za 
Njim, bo prej ali slej tudi križan. Če pšenično zrno ne umre ostane 
samo, če pa umre, rodi obilo sadu. 
 
V Jezusovi logiki je križ pot rasti v ljubezni in hkrati potrditev ljubezni.  
 
Pomisli, kje doživljaš trpljenje in kaj se iz njega rojeva. 
 
Pomisli, kdaj se trpljenju izogibaš in kaj s tem izgubljaš. 
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5. dan: TVOJA BESEDA mi daje upanje in moč 

 

Bogastvo in hoja za Jezusom  

Nekdo je stopil k njemu in rekel: »Učitelj, kaj naj dobrega storim, da 
prejmem večno življenje?« Dejal mu je: »Kaj me sprašuješ o dobrem? 
Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, se dŕži zapovedi!« 
»Katerih?« mu je rekel. Jezus je dejal: »Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne 
kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in mater! in Ljubi svojega 
bližnjega kakor samega sebe!« Mladenič mu je rekel: »Vse to sem 
izpolnjeval; kaj mi še manjka?« Jezus mu je rekel: »Če hočeš biti 
popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v 
nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!« Ko je mladenič slišal to besedo, 
je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje. Jezus pa je rekel 
svojim učencem: »Resnično, povem vam: Bogataš bo težko prišel v 
nebeško kraljestvo. In spet vam povem: Laže gre kamela skozi 
šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« … 
Tedaj mu je Peter odvrnil: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Kaj 
bomo torej prejeli?« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Ko bo 
Sin človekov ob prerojenju sveta sédel na prestol svojega veličastva, 
boste tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na dvanajstih prestolih in sodili 
dvanajst Izraelovih rodov. In vsak, kdor je zapustil hiše ali brate ali 
sestre ali očeta ali mater ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo 
prejel stokratno in dobil v delež večno življenje. Toda mnogi prvi bodo 
zadnji in zadnji prvi.« Mt 19,16-30 
 
Jezus se ne boji vprašanja: Kaj bomo prejeli, ker smo vse zapustili. 
Prepričan je, da je 'konkurenčen', da da več kot vzame. Kaj pa ti, si tudi 
prepričan/a, da si ob njem, v hoji za njim več prejel/a, kot izgubil/a? 
 
Če to lahko rečeš, potem žariš od navdušenja. Če pa te še kaj veže in ti 
jemlje navdušenje, potem je to zagotovo ni Božje.  
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Pomisli, katerim stvarem si se v življenju odpovedal/odpovedala in kaj 
si v zameno prejel/prejela. 
 
Kaj bi rekel/rekla ob pogledu na svoje življenje, na svoje potovanje 
proti zastavljenemu cilju? 


