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Razglas osvobojenja
Evangelij po Luku 1,1–4; 4,14–21
1. poglavje
1
Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med
nami, 2 kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki
besede, 3 sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi,
nadvse odlični Teóﬁ l, vse po vrsti popisati, 4 da spoznaš zanesljivost naukov, o
katerih si bil poučen.
4. poglavje
14
Jezus se je v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej
okolici. 15 Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili.
16
Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico.
Vstal je, da bi bral, 17 in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel
mesto, kjer je bilo zapisano:
18
»Duh Gospodov je nad menoj,
ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost
in slepim vid,
da pustim zatirane na prostost,
19
da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.«
20
Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile
uprte vanj. 21 In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste
slišali.«
Ostala berila: Nehemija 8,2–6.8–10; Psalm 19,8–10.15;
Prvo pismo Korinčanom 12,12–30.

LECTIO:
Današnji evangelij združuje dva Lukova odlomka. Prvi je uvod v drugega.
V prvem poglavju evangelist poudari kakovost in zanesljivost svojih informacij.
Sam je govoril s pričami dogodkov, ki jih opisuje in o vsem tem naredil obširno
raziskavo. Tako njegovo poročilo ni neka »olepšana novica«, o kateri govorijo na
trgu ali pišejo v časopisu. Posvetilo je naslovljeno na Teóﬁla; njegovo ime pomeni
»Božji prijatelj.«
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

V ospredju četrtega poglavja je Jezusov obisk sinagoge v Nazaretu. Zanj so
izbrali knjigo preroka Izaija, Jezus pa je nato sam izbral te vrstice. Prebere jih
zbrani skupnosti.
Jezus nato razloži pomen teh besed. Pove jim, da se je Izaijeva prerokba, napisana
pred stoletji, zdaj uresničila. Daje jim slutiti, da je on sam izpolnitev teh besed.
Domačin Jezus zdaj prihaja k revnim z veselo novico, zapornikom prinaša svobodo,
slepim luč in zatiranim prostost. Ne zvemo, ali govori Jezus tukaj dobesedno ali v
prispodobi.
Vprašajmo se, kako se je počutilo ljudstvo, ko je Jezus tisto soboto spregovoril.
Kaj se je dogajalo v njihovih srcih in mislih? So imele Jezusove besede zanje sploh
kakšen pomen?
To se je dogajalo pred dva tisoč leti, Božja beseda pa je večna. Zato branje
Svetega pisma ne more veljati le za nek kulturni dogodek. Kadar koli se oznanjajo
svetopisemske besede, so te žive, delujoče in polne moči.

MEDITATIO:
Kaj misliš, kako so poslušalci razumeli Jezusove besede: »Danes se je to Pismo
izpolnilo, kakor ste slišali«?
Ali te vrstice iz Izaija dobro povzemajo Jezusovo delovanje na zemlji? Kako je
Jezus izpolnil to prerokbo?
Pomisli na veselo novico evangelija. Zahvali se, ker na mnoge načine velja tudi
osebno zate.

ORATIO:
Moli, da bi v tvoji Cerkvi vsak odigral svojo vlogo, da bi vsa Cerkev delovala
zdravo, kakor je opisal Pavel v Prvem pismu Korinčanom 12,12–30.
Moli zase in za svojo vlogo v Cerkvi. Prosi Boga, naj ti pokaže, kaj lahko storiš ti
sam in kaj naj prepustiš drugim.

CONTEMPLATIO:
Premišljuj besede iz Nehemijeve knjige 8,10:
»G veselje je vaša moč.«
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