Nadškofova homilija v stolnici za praznik Jezusovega krsta in ob podelitvi služb bralca in
mašnega pomočnika, 10. januar 2016
Jezus se je postavil v vrsto grešnikov. To Jezusovo dejanje v nas zbuja vprašanje, zakaj? »Saj
Jezus ni bil grešnik!« Vse življenje je bil naravnan na izpolnjevanje Očetove volje.
Dejanje Jezusovega krsta govori o tem, da je odrešenje prišlo za vse ljudi, ne samo za
nekatere. O tem nam govorijo tudi svetopisemski simboli, znamenja današnje nedelje:
odprta nebesa, Božji glas, ki se je slišal ter navzočnost Svetega Duha.
Pri Jezusovem krstu, ko so se odprla nebesa, je bilo s tem tudi izpolnjeno človekovo
hrepenenje po odrešenju. O tem hrepenenju je govoril že prerok Izaija: »O da bi predrl nebo
in stopil dol!« Nad Jezusom se je prikazal Sveti Duh, tista Božja moč, ki bo ljudi resnično in v
globini prenavljala. Da je Jezus prinašalec Božjega Svetega Duha povedo besede: »Ti si moj
ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje!« Nebeški Oče tako s svojo ljubeznijo potrjuje Sinovo
bivanje v krogu grešnikov in se tega bivanja veseli. Božji Sin je tam, kjer so ljudje, ki so
potrebni odrešenja.
Jezusov krst je v najvišji meri razodevanje Božjega usmiljenja. Ko je Jezus stopil v vrsto z
grešniki, je pokazal, da mu gre za vsakega človeka. Lahko rečemo, da je to Jezus pokazal tudi
že prej: ob spočetju, ob rojstvu, razglašenju, ob darovanju v templju, vendar takrat bolj na
nejasen, skrit način. Ob njegovem krstu pa se je to pokazalo na izrazit in vsem viden način.
Jezus, Božji Sin, edini pravični, je stopil v vrsto z grešniki, se potopil v vodo greha in smrti, da
bi od tam potegnil človeka in človeštvo, ki se je v grehu utapljalo. In takrat se je odprlo nebo!
Pomeni, da človek z Božjim prihodom ni več ujet v svoj majhen svet, ampak lahko gleda
preko vidnega sveta, više in dlje. Tako se za človeka odpre nov horizont, obenem pa so na
pot našega življenja dane besede, ki si jih vsak od nas najbolj želi slišati: da smo ljubljeni,
sprejeti…
Nebo poslej ni več zaprto. Če so pastirjem angeli oznanili veselo novico, če je Modrim
pokazala pot zvezda, je od Jezusovega krsta naprej beseda Boga Očeta tisto znamenje, ki
nam kaže pot do njegovega Sina.
Evangelij, ki ga pri vsaki maši poslušamo, je en sam odmev tega glasu od zgoraj. Prav ima sv.
Pavel, ko piše svojemu učencu Titu: »Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi!«
(2,11). Evangelij je za nas odrešenje! Je milost, da lahko poslušamo Sina, beremo o njem, mu
sledimo, da tako vedno bolj postaja smerokaz na naši življenjski poti.
Apostol zato nadaljuje: »Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim željam ter
razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku..!« Beseda, zapisana v evangeliju,
nas uči živeti.
Danes smo po evangeliju od naših kandidatov za prejem službe bralca in glasnika božje
besede 9 krat slišali njihov »tukaj sem!«. Dragi prejemniki lektorata: Z današnjim obredom in
sprejemom službe bralca stopate na pot oznanjevanja. Brali boste Božjo besedo pri
bogoslužju in jo tako približevali tudi drugim. Ob tem je seveda potrebno, da se najprej vi
sami daste poučiti v tej besedi. Pomeni, da boste vsak dan vzeli v roke Sveto pismo in boste
zajemali iz bogastva Njegove besede. Tako bo Božja beseda za vas vir navdiha in neizčrpen

vir za duhovno rast. Ob prebiranju in premišljevanju Božje besede boste v globini srca
prepoznavali pot svojega poklica, na kakšen način brati Božjo besedo in jo približati drugim.
Svoj »tukaj sem!«, so danes izrekli tudi trije naši kandidati za postavitev v službo mašnih
pomočnikov. Dragi mašni pomočniki! Vaša služba in vaša naloga od danes naprej bo, vaša
skrb za lepo pripravljeno, doživeto bogoslužje ter pomoč diakonu in mašniku pri liturgičnih
opravilih, posebej še pri sv. maši. S to službo postajate tudi izredni delivci sv. obhajila, ki ga
boste nosili bolnim in obnemoglim.
Prejem službe mašnega pomočnika naj v vas še bolj prebudi zavest, da je sveta evharistija
vrh in izvir vsakega služenja v Cerkvi in Bogu! Sveta evharistija povezuje in gradi Božje
ljudstvo ter omogoča rast našim cerkvenim skupnostim. Zato naj v vas neprestano raste
ljubezen do Njega, ki pri vsaki sv. maši prihaja k nam, na oltar. To vašo ljubezen do
evharistije naj ob vas začutijo tudi še drugi, da bodo tudi oni lahko pogumno šli za Gospodom
in bodo poglabljali svoje prijateljstvo z njim. Vabim vas, dragi mašni pomočniki, da v velikem
spoštovanju in v iskreni hvaležnosti častite sv. Rešnje Telo, kajti samo tako boste mašni
pomočniki, ne le po naslovu te službe, temveč boste doživljali in čutili njegovo živo
navzočnost in bo Gospod vsakdanji spremljevalec na vaši življenjski poti.
Dragi bratje in sestre,
Praznik Jezusovega krsta je tudi za vse nas priložnost, da se zahvalimo za dar krsta, ko so se
tudi nad nami odprla nebesa in je tudi nad nami Gospod izgovoril: »ti si moj sin«, »ti si moja
hči«, »te ljubim in ti podarjam in pošiljam svojega Svetega Duha..«
Današnja slovesnost postavitve v službo bralcev in postavitev v službo mašnih pomočnikov
je tudi za nas vse lepa priložnost, da se še v večji meri damo Bogu na razpolago, da bi po
spolnjevanju njegove volje lahko Bog vedno in v vsakem trenutku prihajal v ta naš svet in v
naše življenje. Zaupno danes prosimo, da bi Gospod prihajal k našim bratom in sestram in naj
nad vse nas razliva moč svoje ljubezni po Svetem Duhu - Tolažniku. Amen
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