Homilija mariborskega nadškofa metropolita msgr. Alojzija Cvikla DJ pri božični dnevni
maši, stolnica, Božič 2016
Dragi sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre,
v sveti noči je Gospodov angel pastirjem sporočil veselo novico: »Ne bojte se. Glejte,
oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu
rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod!« (prim. Lk 2,11). Angel pastirje povabi naj gredo v
Betlehem, kjer bodo lahko srečali novorojeno Dete.
To je veselo oznanilo božiča, ki prinaša luč v temino našega življenja. Tema ni samo tista, ki
zaznamuje noč. Tu je mišljena tema v kateri se človek znajde zaradi nerazumevanja,
sovraštva, nasilja, vojn,.. To je tema, ki se naseli v srce človeka zaradi žalosti in obupa, … To
je tema, ko človek ne vidi več poti naprej, ko se počuti prepuščenega samemu sebi, ko živi od
danes do jutri…
Oznanilo angela v sveti noči sporoča pastirjem in vsakemu od nas: nismo več zapuščeni,
nismo več obsojeni na osamljenost, nismo več sužnji nasilja in smrti. Božič je Otrok, ki je
rojen. Ni rojem v palači ali v mogočni in lepi hiši, kje v središču velikega Rimskega imperija.
Rojem je v malem mestecu na periferiji. Nima svojega doma, hiše, ampak se rodi v hlevu.
Tako božič postavlja na glavo vse predstave, ki so jih imeli tisti, ki so z vso iskrenostjo
pričakovali prihod Odrešenika. Tako je Odrešenik med nami, da nam razodene Božjo logiko,
ki je drugačna od naše, človeške. Novorojeno Dete nam prinaša odrešenje, ki ni enkraten
dogodek. Ni v moči in uspehu, ni v imetju in kopičenju dobrin tega sveta. Odrešenje je Dete,
ki prihaja. Odrešenje pomeni, da to Dete sprejmem, pustim, da me doseže s svojo ljubeznijo.
Božič se zame začenja, ko pustim, da me doseže Božja ljubezen. Bog ne prihaja med nas z
namenom, da nam nekaj vzame, nas za nekaj prikrajša, obratno: On nam nekaj prinaša.
Prinaša novo upanje. Božič v naša srca prinaša zavest, da smo ljubljeni in dragoceni v Božjih
očeh.
Novorojeni prihaja, da ogreje naša srca v katerih dostikrat vlada mraz. Prihaja, da nam prinese
zastonjsko ljubezen, za katero ne išče povračila. Če kaj, današnji svet potrebuje zastonjsko
ljubezen. Ljubezen, ki ne išče sebe, ampak dobro drugega.
Danes živimo v lepih domovih, imamo mnogo pripomočkov, da bi bilo to življenje lepo. Pa
kljub vsemu temu dostikrat ni tako. Vse to nas vedno bolj oddaljuje med seboj. Božič nam
razodeva, da je potrebno v ospredje postaviti srce, naše medsebojne odnose, to velja tako za
naše družine, kot tudi za naše skupnosti. Božič nam sporoča, da lahko vsak od nas, ne glede
na starost, poklic, položaj…, stopi na pot, ki nam jo kaže novorojeno Dete. To je pot, ki vodi
k Bogu.

Božič je praznik velike izmenjave: Bog je privzel našo človeško naravo, da bi tako vsak od
nas lahko postal deležen neminljivega dostojanstva in bi mogel zaživeti svoje življenje v vsej
polnosti. Po grehu je človek padel in se začel oddaljevati od Boga. Božič pomeni začetek
novega dviga, kajti s tem, ko je Bog postal človek, je prenovil našo človečnost in jo ji vrnil
dostojanstvo, ki ga je imel človek pred grehom. Človek sam ne bi nikoli mogel narediti tega
koraka. Odrešenje je zastonjski Božji dar, je sad Božjega usmiljenja in ljubezni do vsakega od
nas.
Božič je tudi začetek velike drame, ki se odvija pred našimi očmi. Sveta Edit Stein, ki je leta
1942 svoje življenje darovala za Gospoda v zloglasnem taborišču smrti Oswiencin, je takole
opisala skrivnost božiča: »Tema ga ni sprejela. Tistim pa, ki ga sprejmejo, prinaša luč in mir z
Bogom in mir z vsemi, ki so sinovi luči. Pred otrokom v jaslicah se delijo duhovi. Za ene je
Učitelj življenja, za druge učitelj smrti. Eni so zanj, drugi so proti. Njegove roke dajejo,
vendar tudi zahtevajo!«
Na božič se je Bog v novorojen otroku približal vsakemu od nas. Tako zelo približal, da ga
lahko nagovorimo, se lahko z njim zadržimo v pristnem in globokem odnosu ljubezni. Bog
prihaja med nas kot otrok, brez orožja in brez moči, saj ne želi osvojiti sveta »od zunaj«, pač
pa želi, da bi ga vsak od nas svobodno sprejel za svojega Odrešenika. Kdor Jezusa ne sprejme
z odprtostjo, s srcem otroka, ne more vstopiti v Božje kraljestvo.
Prosimo nebeškega Očeta, naj nam nakloni preprostost, ki bo v novorojenem detetu Jezusu
sposobna prepoznati Gospoda.
To je danes moja želja in moje voščilo vsakemu od vas, voščilo za vaše družine in vaše
bližnje. Vesel Božič vsem, naj bo ta sveti dan lep in doživet!
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