Nagovor nadškofa Rodeta ob božični maši,
Ljubljana - stolnica 25.12.03.

Dragi bratje in sestre,
vesel sem, ko vidim, da se vas je toliko zbralo pri tej dnevni maši na božični
dan. Moje iskrene in globoke želje, da bi bili prazniki Gospodovega rojstva v
Betlehemu za vse vas srečni in blagoslovljeni. Da bi bila svetloba, ki se je
pojavila na svetu z Jezusovim prihodom, tudi v vaših srcih in jih napolnjevala z
vero in upanjem.
V evangeliju svetega Janeza smo slišali, kako je Božja beseda, večni Očetov Sin
prišel na svet, kako se je ta Beseda naselila med nami. Bog se izraža v tej besedi.
Svoje življenje in svojo misel izraža v svojem Sinu Jezusu Kristusu. »Vse je po njej
nastalo in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega.« V polnosti časov – kot pravi
apostol Pavel – pa je ta beseda prišla med nas. Bog je prestopil neko mejo. On,
neizmerni, nevidni, večni, nedosegljivi, neizrekljivi, vse-presegajoči je stopil v
zgodovino, je prišel med nas in postal eden izmed nas. Kot pravi božični hvalospev:
»On, nevidni Bog, je v skrivnosti božičnega praznika kot človek postal viden našim
očem. Rojen pred vsemi veki, je začel živeti v času, da bi dvignil vse, kar je po grehu
padlim, v sebi prenovil vesoljno stvarstvo in izgubljeno človeštvo poklical nazaj v
svoje kraljestvo.« Namen prihoda Božjega Sina med nas je torej, da nas dviga iz
greha, (podrejenosti) sužnosti, v kateri živimo.
V glavni mašni prošnji smo slišali, da je Bog človeka čudovito ustvaril in še
čudoviteje prenovil. O tem nam govori božični praznik, o tej še bolj čudoviti prenovi
človeka v Kristusu. O prenovi vsakega človeka, ki je združen s Kristusom po veri in
krstu. Ta človek, dvignjen na raven in dostojanstvo Božjega otroka, je poklican v
Božje kraljestvo. To je namen prihoda Božjega Sina med nas.
»Beseda je meso postala in se naselila med nami«. Bratje in sestre, morda smo
preveč navajeni slišati te besede, morda nas ta presenetljiva misel več ne preseneti.
Vendar, če pomislimo na to Božje dejanje, na to, da je Bog postal človek, to presega
vsak razum. Dokler ostanemo na ravni čiste racionalnosti je kaj takega nemogoče.

Dvigniti se moramo na višjo raven, na raven ljubezni. Srce sluti to skrivnost in
hrepeni po njej. Srce razume, da je Bog stopil v zgodovino, da se je učlovečil, postal
eden izmed nas in vzel nase podobo hlapca. O tej starodavni človekovi želji po Bogu,
ki bi bil blizu, govorijo miti vseh religij, o tem pričuje umetnost, ki že od davnih
časov upodablja bogove v človeški podobi.
Če pomislimo, da je Bog ljubezen, nam misel na skrivnost učlovečenja ne bo
tuja. Ob tem lahko spoznamo, da nič velikega ne prihaja zgolj iz misli, ampak je vse,
kar je veliko, sad ljubezni, prihaja iz srca. Odločitev, da Bog stopi med nas, da
postane del naše zgodovine, je odločitev, ki prihaja iz ljubezni, iz Božjega srca. In
pomislite, ko Bog ljubi, česa vsega ni sposoben! Sposoben je tega nenavadno drznega
koraka, kot je rojstvo v Betlehemu in smrt na križu. Ko Bog ljubi, je sposoben nečesa
takega.
In tako v svoji ljubezni Bog postane otrok. »Pri ubogih pastircih na slamci leži,
si revščino izvoli, ponižnost uči« tako poje stara božična pesem. Človekovo
hrepenenje po Bogu, ki je blizu, po Bogu s človeškim obrazom, po Bogu s človeškim
srcem se uresniči z Jezusovim rojstvom v Betlehemu. Zato ima božični praznik v sebi
nekaj nedoumljivo lepega, nekaj, kar vsako leto priteguje srca milijonov in milijonov
ljudi in jim daje vedeti, da na poti življenja niso sami, ampak jih spremlja Bog v svoji
ljubezni. Kajti razlog tega neverjetnega dejanja kot je rojstvo Božjega Sina v
Betlehemu je njegova ljubezen: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina, da se nihče, ki vanj veruje, ne bi pogubil, ampak bi imel večno
življenje«. Te besede evangelija svetega Janeza nam zagotavljajo, da smo
brezpogojno in povsem trdno ljubljeni. To je veselo sporočilo, ki ga nam prinaša
božična noč.
Živimo torej v radosti in upanju te božične praznike, in naj nas svetloba, ki se je
razodela v božični noči, spremlja vse dni prihodnjega leta. Amen.
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