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Sprejmite Kralja
Evangelij po Luku 19,28–40
28
Jezus se je napotil proti Jeruzalemu; hodil je spredaj. 29 Ko je prišel v bližino
Bétfage in Betanije h gori, ki se imenuje Oljska, je poslal dva izmed učencev 30 in
jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama. Ko prideta vanjo, bosta našla privezanega
oslička, na katerem še nikoli ni sedèl noben človek. Odvežita ga in odpeljita!
31
Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita takole: ›Gospod ga potrebuje.‹«
32
Učenca, ki sta bila poslana, sta odšla in našla, kakor jima je povedal. 33 Ko sta
odvezovala oslička, so jima njegovi gospodarji rekli: »Zakaj odvezujeta oslička?«
34
Rekla sta: »Gospod ga potrebuje.« 35 In odvedla sta ga k Jezusu, vrgla na oslička
svoja plašča in nanj posadila Jezusa. 36 Ko je šel naprej, so razgrinjali svoje plašče
na pot.
37
Ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z močnim
glasom veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki so jih videli. 38 Govorili so:
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!
V nebesih mir in slava na višavah!«
39
Nekaj farizejev iz množice mu je reklo: »Učitelj, pograjaj svoje učence.« 40 In
odvrnil jim je: »Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili.«
Lahko prebereš tudi daljši evangelij za današnji dan: Evangelij po Luku 22,14–23,56.
Ostala berila: Izaija 50,4–7; Psalm 22,2.8–9.17–20.23–24; Pismo Filipljanom 2,6–11.

LECTIO:
Veliki teden začenjamo z Jezusovim slavnostnim prihodom v Jeruzalem. Kakšen
dogodek, poln simbolnih podob in pomenov!
Dogajanje se začne na Oljski gori, ki se v Svetem pismu povezuje z Gospodovim
prihodom (Zaharija 14,4).
Luka najprej opiše, kako čudovito je bilo poskrbljeno za oslička, na katerem
bo jezdil Jezus. Učenca najdeta vse, »kakor jima je povedal« Jezus (vrstica 32).
Luka zgolj podaja te podrobnosti in jih ne komentira, evangelist Matej (21,5) pa
jih razlaga kot izpolnitev Zaharijeve prerokbe (Zaharija 9,9–10). Zaharija oznanja
Kralja, ki kot Odrešenik prihaja na osličku, in ne s konji in z bojnimi vozovi. Jezus
obvladuje položaj in se popolnoma zaveda, kaj bodo prinesli njegovi zadnji dnevi
na zemlji.
Ljudje so razgrinjali svoje plašče po poti pred Jezusom, kar je bil ustaljen pozdrav
zmagoslavnemu kralju ali pomembni osebnosti (Druga knjiga kraljev 9,13). Slavijo
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

»kralja, ki prihaja v Gospodovem imenu« (vrstica 38), in ponavljajo besede angelov
ob Jezusovem rojstvu (Evangelij po Luku 2,13–14).
Farizeji si niso niti najmanj želeli tega. Niso sprejeli Jezusa in njegovega nauka
in hoteli so tudi drugim preprečiti, da bi mu sledili. Nič ni moglo biti slabšega od
tega hrupnega sprejema v čast junaku. Morda so se tudi bali, da bo posredovala
rimska vojska, zato so rekli Jezusu, naj naroči ljudem, da utihnejo.
Toda Jezusov odgovor (vrstica 40) kaže, da je bilo ljudsko slavljenje upravičeno
in umestno. Okoliščine so ga zahtevale. Če ljudje ne bi izpolnili te zahteve, bi Bog
storil, da bi jo izpolnilo jeruzalemsko kamenje.
Jezusov dramatični prihod v Jeruzalem se ne bi mogel zgoditi ob slabšem času
za farizeje. Mesto je bilo polno romarjev, ki so prišli praznovat pasho (Evangelij po
Luku 22,7). Evangelist Matej (21,10) nam pove: »Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse
mesto razburkalo in govorilo: ›Kdo je to?‹«

MEDITATIO:
Pomešaj se med množico in si predstavljaj, kako se je odvijal ta dogodek. Svoje
razumevanje lahko obogatiš tako, da prebereš poročila ostalih evangelistov:
Evangelij po Mateju 21,1–11; Evangelij po Marku 11,1–11 in Evangelij po Janezu
12,12–19.
Razmisli o nasprotju med ponižnim osličkom, ki ga je jezdil Jezus, in sprejemom
za junaka, ki ga je bil Jezus deležen od ljudi. Kaj nam to pove?
Premišljuj o nekaterih čudežih in »mogočnih delih«, ki jih je storil Jezus v
svojem delovanju.
Pohvaliti je treba učenca, ki sta upoštevala Jezusova navodila glede oslička. Česa
se lahko naučimo iz tega? Si pripravljen poslušati Boga, tudi ko ti ni povsem jasno,
zakaj ti naroča določeno stvar?

ORATIO:
Napiši svoj psalm v hvalo Jezusu ali preprosto izreci svojo slavo Bogu za našega
čudovitega Odrešenika. Današnji psalm ti je lahko izhodišče.

CONTEMPLATIO:
S strahospoštovanjem se poglobi v Jezusovo ponižnost, ki jo nazorno izražajo
besede iz Pisma Filipljanom 2,6–11, in ga poveličuj ter razglašaj: »Jezus Kristus je
Gospod, v slavo Boga Očeta.«
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