SLOVENSKO
6. januar –
Gospodovo razglašenje A – B – C
Tedaj boš videla in žarela,
srce ti bo drhtelo in se širilo. (Iz 60,5)
Prvo berilo

Izaíja 60,1-6

Vstani, prestolnica Jeruzalem, zasij, kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo
veličastvo je vzšlo nad teboj. Kajti glej, temà pokriva zemljo in meglà
ljudstva, nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj.
Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Povzdigni oči naokrog
in poglej, vsi se zbirajo, prihajajo k tebi. Tvoji sinovi prihajajo od daleč, tvoje
hčere peljejo pod roko. Tedaj boš videla in žarela, srce ti bo drhtelo in se
širilo, kajti k tebi se bo obrnilo bogastvo morja, imetje narodov bo prišlo k
tebi. Množica velblódov te bo zagrnila, dromedárji iz Midjána in Éfe, prišli
bodo vsi iz Sábe. Zlata in kadila bodo prinesli, Gospodovo hvalo bodo
oznanjali.

Drugo berilo

Efežánom 3,2-3a.5-6

Bratje in sestre, mislim, da ste slišali za načrt Božje milosti, ki mi je bila dana
za vas. Po razodetju mi je bila razodeta skrivnost, ki ljudem prejšnjih rodov ni
bila razkrita, kakor je zdaj v Duhu razodeta njegovim svetim apostolom in
prerokom, da so namreč pogani sodediči, soudje in soudeleženci obljube v
Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju.

Evangelij

Matej 2,1-12

Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli
modri z Vzhoda v Jerúzalem in govorili: "Kje je novorojeni judovski kralj?
Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklônit."
Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je
vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je
rôjen Mesija. Rekli so mu: "V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal
prerok: 'In ti, Betlehem, v deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med Judovimi
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vodilnimi mesti; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo
Izraela.'"
Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času,
kdaj se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel:
"Pojdite in natančno poizvédite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočíte, da se
mu pojdem tudi jaz poklônit!" Po králjevih 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. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli.
Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj
in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In
ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi
poti vrnili v svojo deželo.

V razmislek
Nam je težko prepoznati znamenje v svetli zvezdi?
V prvem berilu oznanja prerok v situaciji potrtosti, nemira, skrbi, težav in verjetno tudi
osebnega občutenja oddaljenosti od Boga prihod zveličarja. Prihod zveličarja oznanja s
prihodom luči. To luč srečamo danes v evangeliju kot čudežno, povsem nepričakovano
zvezdo.
Ni prisotnost zvezde tista, ki spremeni življenje ljudi. Potrebno je z vso resnostjo vzeti
znamenje in verjeti, da ima to znamenje za tistega, ki ga opazi, posebno sporočilo.
Obstajajo ljudje, ki opazijo zvezdo. V današnjem evangeliju se imenujejo "modri". To so
tisti, ki so pripravljeni, da jih prevzame sporočilo zvezde in si zaradi tega upajo iti na pot.
To so tisti, ki so pripravljeni iti kljub dvomu, nezaupanju in mogoče že doživetemu
razočaranju, na novo nepoznano pot, ne da bi vedeli, kakšne nevarnosti in težave jih
čakajo na tej poti.
Čeprav so učenjaki mogočni in spoštovani, si dovolijo, da jih vodi zvezda, ki so jo
prepoznali kot znamenje velikega kralja. Njihova pot jih najprej vodi v prestolnico in
duhovno središče dežele. Kje naj bi bil drugje novi mogočni kralj kot v palači? Težko je
namreč zapustiti stare miselne vzorce in sprejeti nekaj novega in nepričakovanega.
V palači pa povzročijo preplah in grozo. Kdor ravna na podlagi notranjih prepričanj in si
dovoli stopiti iz površinskosti na pot vere in resnice ter ga moč sveta nič več ne zaslepi ali
ne ustrahuje, vzbudi osuplost in strah ter uničujočo agresijo pri tistemu, ki zavrača Božje
vodstvo, saj se zanaša na lastne sposobnosti. Hebrejski teologi naj bi zagotovo več vedeli
o tem znamenju, saj so že stari spisi govorili o zvezdi, ki napoveduje dolgo pričakovanega
Mesijo. Vendar niso znali tega znanja uporabiti, zato so zagotovo nasprotje modrih.
Modri so postavljeni pred preizkušnjo, da v novorojenčku iz Betlehema prepoznajo
edinega kralja sveta. Dovolijo, da jih zvezda vodi in da izkažejo detecu v jaslih čast, kot
se spodobi za Boga. Pred njim pokleknejo, v ubogem Betlehemskem hlevu čutijo
uresničenje njihovih najglobljih hrepenenj in se predajo neobranljivi ljubezni Boga, ki leži
pred njimi. V njihovih darovih darujejo sebe in njihovo celotno življenje. Lastno
dragocenost darujejo v zlatu, vseživljenjsko iskanje Njega v kadilu ter v mirti izkušnje
vseh iskanj, ki jih spremljajo tegobe in zagrenjenost.
In v njihovi predanosti življenju jim postane jasno, da kdor je bil pripravljen iti iskati Boga
in ga najti, kdor je resnično srečal Božje dete v jaslicah, zapusti staro pot človeškega
razmišljanja o moči. Le-ta se bo podal na novo pot in bo imel za vedno zvezdo v srcu.
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