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Rojen nam je Odrešenik
Evangelij po Luku 2,1–14
1
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. 2 To popisovanje
je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. 3 In vsi so se hodili
popisovat, vsak v svoj rodni kraj. 4 Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta,
v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in
rodbine, 5 da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. 6 Ko sta bila
tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. 7 In rodila je sina, prvorojenca, ga
povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.
8
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji
čredi. 9 Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo
so se prestrašili. 10 Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam
veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. 11 Danes se vam je v Davidovem mestu rodil
Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. 12 To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito
in položeno v jasli.« 13 In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je
hvalila Boga in govorila:
14
»Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
Ostala berila: Izaija 9,1–3.5–6; Psalm 96,1–3.11–13; Pismo Titu 2,11–14.

LECTIO:
Zgodba Jezusovega rojstva je opisana v dveh slikah. V prvi sliki v vrsticah 1–7
izvemo, zakaj je bil Jezus rojen v Betlehemu na jugu Palestine, ko pa sta njegova
starša živela na severu, v Nazaretu.
Jožef je bil pozvan, naj se udeleži popisa prebivalstva. Izhajal je iz rodbine kralja
Davida, zato je moral v Betlehem. Marija je šla z njim in tam rodila. Tako se je
izpolnila obljuba, da bo Bog poslal Mesija, potomca kralja Davida (Izaija 9,6), in
tudi prerokba, da bo luč sveta ugledal v tem mestu (Mihej 5,1).
V vrsticah 8–14 je prikazana naslednja slika Jezusovega rojstva. Veselo oznanilo
o njegovem rojstvu je doseglo zunanji svet. Bog je poslal angela, ki je presenečenim
pastirjem razodel rojstvo Mesija. Angel ima za pastirje dokaz, da je otrok Odrešenik,
ki prihaja od Boga: našli ga bodo v Betlehemu – pomislite! – položenega v jasli,
kamor polagajo krmo živini.
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Zdi se, kot da angeli ne morejo skriti navdušenja nad novico o rojstvu tega
otroka, kajti prihajajo v trumah in slavijo Boga.
Naš odlomek se tukaj konča, a zgodba se nadaljuje. Pastirji verjamejo novici, ki
jo je prinesel angel, in se odpravijo v Betlehem, da bi se prepričali še na lastne oči.
Najdejo Jezusa, Mariji in Jožefu pa povedo vse, kar jim je oznanil angel. Pastirji
so prvi ljudje, ki oznanijo Jezusa kot dolgo pričakovanega Odrešenika (vrstice
15–20).

MEDITATIO:
Razmisli, zakaj se je Bog odločil, da bo razkril rojstvo svojega Sina pastirjem, ki
so imeli v tistih časih zelo nizek družbeni položaj in so pogosto veljali za tatove.
Katere namige, da bo Jezus drugačen Mesija in da bo vzpostavil drugačno
kraljestvo, kot so pričakovali, lahko razbereš iz okoliščin njegovega rojstva?
Občuduj, kako je bil Jezus pripravljen zapustiti nebeško slavo in se kot nemočen
dojenček roditi v hlevu.
Pomisli, da je Jezus tvoj Odrešenik in Gospod. Kaj ti to pomeni?

ORATIO:
Zakaj ne bi z angelskimi trumami slavili Boga: »Slava Bogu na višavah«? Nekaj
časa ponavljaj ta vzklik.
Zahvali se Bogu, ker je poslal Jezusa, da bi bil tvoj Odrešenik.
V molitvi se spomni tistih, ki v življenju še vedno niso našli prostora za Jezusa.

CONTEMPLATIO:
Nekaj časa razmišljaj o štirih nazivih, ki so dani našemu Odrešeniku v Izaiju
9,5: »Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru«.
Premišljuj tudi odlomek iz Pavlovega pisma Titu 2,11–14, ki pravi, da lahko po
Božji milosti živimo življenje, ki mu je všeč, in z veseljem pričakujemo dan, ko se
bo Jezus znova vrnil na zemljo.
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