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Dragi sobratje duhovniki, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre! 

Prvi dan koledarskega leta 2018 začenjamo s praznikom svete Božje Matere Marije. Verno 

ljudstvo jo je od nekdaj klicalo Božja Mati, še posebej od koncila v Efezu, leta 431, ko se je 

zgodilo, da medtem, ko so škofje odločali o tem, kako definirati versko resnico o Mariji, kako 

klicati Marijo, je ljudstvo zunaj glasno vzklikalo: »Božja Mati«. Ta resnica je torej odmevala v 

srcih vernikov, da je Marija »Theotokos«, »Bogorodica«, »Božja porodnica«. Zanimivo, da je 

najstarejša ohranjena molitev k Mariji, nastala že pred Efeškim koncilom: »Pod tvoje varstvo 

pribežimo, o sveta Božja porodnica«. Nastala je nastala že pred koncem 3. stoletja v Egiptu. 

Evangelij nam danes predstavi srečanje pastirjev z Novorojenim, ki so veljali v družbi za 

manjvredne, za zadnje na lestvici pomembnih ljudi, a so postali prvi nosilci vesele blagovesti, 

novice o učlovečenju Božjega Sina, ki se je naselil med nami. 

Pastirji hitro gredo na pot in najdejo skromno in preprosto znamenje: Marijo, Jožefa in dete, 

položeno v jasli. Vse, kar so videli, njihova srca napolni z nepopisnim veseljem. 

Luka nam še posebej podčrta Marijo, in jo postavi na prvo mesto. O njej pove, da je »vse 

besede shranila in premišljevala v svojem srcu«. V grškem jeziku ta beseda »shranila« 

pomeni, da jih je »povezala med seboj«. Marija ostaja tiho, premišljuje o globljem smislu 

vsega, kar se dogaja. Vsa je zazrta v Boga, odprta pa je tudi za vsa znamenja, ki jo 

spremljajo, da bi iz vsega tega sestavila čudovit Božji načrt odrešenja, ki je v polnem teku. 

K Mariji se obračamo na prvi dan v letu, kot na našo priprošnjico in vzornico. Po njenem 

zgledu naj bi izpolnjevali Božjo voljo v vsakdanjem življenju.  

Današnje prvo berilo nam posreduje tako imenovani Aronov blagoslov. V oči nam pade 

trikratno imenovanje Gospoda. Število tri je znamenje popolnosti. V izrečenem blagoslovu je 

prošnja, »naj Gospod razjasni svoj obraz nad teboj, obrne naj svoje obličje k tebi«. Jasno 

Božje obličje kaže njegovo človekoljubnost in dobroto, naklonjenost Boga vsakemu človeku. 

Aronov blagoslov so pri judovskem bogoslužju pogosto molili nad Božjim ljudstvom.  

Na prvi dan v letu ter na dan miru, nam ta blagoslov sporoča, da bomo vse leto uživali Božji 

mir, če bomo živeli v povezanosti in odprtosti do Njega, ki ga je svetu in nam podarila Božja 

Mati. 

Da je največji blagoslov za človeka novorojeno Božje Dete, nam danes sporoča tudi sv. Pavel 

v svojem pismu Galačanom, ko nam govori o Božjem Sinu, ki je prišel k nam po ženi, Mariji. 

Marija je tista, ki je sprejela Božjo Besedo in sprejela Božji načrt ter v moči Sv. Duha spočela 

Njega, da se je naselil v njej in je po njej prišel med nas. 

Tako je Marija postala vzor za vsakega od nas, ki smo poklicani, da duhovno živimo to, kar je 

Marija telesno, saj Jezus pravi: »Kdor posluša Božjo besedo in jo uresniči, ta mi je brat, 

sestra in mati. To pomeni, če damo prostor Božji besedi, se tudi po nas, po našem življenju, 

razodeva sam Bog. Božja beseda mi tako postaja hrana, da lahko živim in rastem kot Božji 



otrok, je moja tolažba v težkih trenutkih, je pa tudi moč, da lahko vztrajam v izpolnjevanju 

Božje volje. 

Božje dete, položeno v jasli, nam razodeva, da je Bog sam prišel prišel, da bi nam postal 

hrana, da bi se za nas dan za dnem razdajal in daroval, kot podarjena ljubezen v Evharistiji, 

ki se vedno znova obhaja v Cerkvi.  

Tudi vsak od nas je poklican, da postaja dar, zato nam je bilo podarjeno novo, Božje 

življenje, življenje sina in hčere nebeškega Očeta. V njem človek najde mir in srečo. 

Novo leto, ki ga danes začenjamo, je najprej osmina božiča, torej božični praznik. To pa nam 

govori, da Božji blagoslov prihaja nad nas po božičnem dogodku, ko je Bog po svojem Sinu 

postal viden in nam v polnosti razodel svoje človekoljubje in svoje usmiljenje do vsakega od 

nas. 

Prvi dan v letu nam tudi sporoča, da  ima zgodovina svoj cilj in smisel, saj je človek odrešen, 

ker ga je odrešil edini, ki je tega zmožen, Bog sam. In Bog nas je odrešil po svojem Sinu! V 

božičnem hvalospevu molimo: »danes se nam je rodil Zveličar!« Pri vsaki sv. maši ta 

betlehemski dogodek postane naš »danes«. Vsaka sv. maša je za nas pot v Betlehem in mi 

smo kot pastirji, ki so tam pred jaslicami pokleknili in počastili Božje Dete. 

Sveti oče Frančišek je za današnji dan napisal poslanico z naslovom: »Mir vsem osebam in 

vsem narodom zemlje«. Mir je namreč globoko hrepenenje vsake osebe in vseh ljudstev, 

predvsem tistih, ki trpijo zaradi pomanjkanja miru ali živijo v kakršni koli nevarnosti in 

nemiru. Papež se v poslanici še posebej spomni migrantov in beguncev in nas vabi: »Z 

duhom usmiljenja objemimo tiste, ki bežijo pred vojno in lakoto, ali pa so prisiljeni zapustiti 

svojo domovino zaradi diskriminacij, revščine ali uničenega okolja«.  

Papež ugotavlja, da odpreti svoja srca za trpljenje drugih ni dovolj. Sprejeti drugega zahteva 

konkretno delo, verigo pomoči in dobrodelnosti. Papež tudi predlaga strategijo, da bi lahko 

tem ljudem ponudili priložnost, da najdejo mir, ki ga iščejo. Papež nas v tem smislu vabi k 

delovanju na štiri načine: »Sprejeti«, »zaščititi«, »pospeševati« in »integrirati«. Papež tudi 

vabi odgovorne, na primer Združene narode, naj si prizadevajo, da bo čim prej prišlo na 

svetovni ravni do dveh sporazumov: enega o varni, urejeni in zakoniti  migraciji, drugega pa 

o beguncih. Želja papeža je, da oba ta sporazuma slonita na sočutju, dolgoročnosti in 

pogumu. 

Zato začnimo to novo leto 2018 s prošnjo, da bi  bil Bog z nami! Pod podobo kruha in vina 

nas čaka, kot živi Bog, kot Bog, ki se znova in znova sklanja k nam…  Samo okrepljeni s tem 

nebeškim kruhom bomo tudi mi lahko postajali kruh drug za drugega. Prosimo pa tudi, naj 

nas v letu ki je pred nami na poti našega življenja, spremlja Marija, Božja Mati, s svojo 

mogočno priprošnjo in naj bo tudi po njeni priprošnji z nami v polnosti Božji mir in Božji 

blagoslov! Amen. 
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