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Novi kralj se razodene
Evangelij po Mateju 2,1–12
1
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri
z Vzhoda v Jeruzalem 2 in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli
smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« 3 Ko je
kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. 4 Sklical je vse vélike
duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. 5 Rekli
so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku:
6
In ti, Betlehem, dežela Judova,
nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji;
iz tebe bo namreč prišel vodnik,
ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«
7
Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času,
ko se jim je prikazala zvezda. 8 Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in
natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi
jaz poklonit!« 9 Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda,
ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete.
10
Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. 11 Stopili so v hišo in zagledali dete
z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade
in mu darovali zlata, kadila in mire. 12 In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne
hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Ostala berila: Izaija 60,1–6; Psalm 72,1–2.7–8.10–13; Pismo Efežanom 3,2–3.5–6.

LECTIO:
Matejev glavni cilj je predstaviti Jezusa kot izpolnitev starozaveznih prerokb o
Mesiju oziroma odrešeniku.
Matej podaja nekaj dogodkov iz Jezusovih zgodnjih let. Zgodba o obisku magov
z Vzhoda je dobro znana, toda ali je šlo res za tri modrece? Sveto pismo nam
ne pove natančno, koliko modrih mož je prišlo, ampak samo, da so prinesli tri
darila.
Kakšen je pomen tega obiska? Nekateri razlagalci menijo, da dogodek z možmi,
ki so prišli iz druge dežele, govori o pomembnosti Jezusovega rojstva za ves svet.
Jezus ni Mesija samo za Jude, ampak za vse narode.
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Ko je Herod slišal za Mesijev prihod, ni bil zadovoljen, saj bi mu lahko nekega dne
prevzel prestol. Po temeljitem spraševanju je odslovil modrece, da so nadaljevali
svojo pot. Vprašanja so se nanašala bolj na to, kako si bo rešil kraljestvo, kakor
da bi jim pomagal pri iskanju kraja, kjer se je rodil Jezus. Zdi se, da je Jezus že od
zgodnjih dni silil ljudi k izbiri.
Modreci so se napotili v Betlehem. Na svoje veselje so zopet zagledali zvezdo, ki
jih je vodila k Jezusu. Počastili so novega kralja in mu izročili svoja posebna darila.
V sanjah jih je Bog posvaril, naj Herodu ne odkrijejo, kdo je Jezus. Zato so se zdaj,
ko so izpolnili svoje poslanstvo, vrnili po drugi poti.

MEDITATIO:
Premisli, zakaj je Bog izbral ljudi iz drugih dežel, da bi kralju Herodu odkril
rojstvo Mesija.
Obisk modrecev je Heroda in prebivalce Jeruzalema seznanil z rojstvom Mesija.
A za zdaj niso izvedeli vsega. Razmisli o Božjih razlogih za to.
Razmisli o različnih načinih, s katerimi lahko častimo Jezusa. Kakšne »darove«
mu lahko prineseš danes?
Kaj ti pomeni Jezus? Je zate samo nek kralj ali tvoj Kralj? Kako ta odgovor vpliva
na tvoje življenje?

ORATIO:
Psalm 72 je bil napisan za kraljevo kronanje. Skozi stoletja so ga pogosto razlagali,
kot da se nanaša na Mesija. Moli s pomočjo vrstic, ki so izbrane za danes.
Moli za voditelje, vlade in ljudi na oblasti, da bodo vladali in ravnali pravično.
Prosi Boga, naj pomaga tistim, ki se jim godi krivica.

CONTEMPLATIO:
Modreci so počastili Jezusa kot velikega Kralja, čeprav so ga videli le kot
otročička v zibelki. Vzemi si nekaj časa za čaščenje resničnega Kralja vseh kraljev.
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