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Lk 1,39–45
Čudimo se in veselimo
Danes ob pomoči Božje besede pozornost usmerjamo v doživetje presenečenja, veselega začudenja, ki ga
je mogoče razbrati iz Elizabetinega vzklika ob nenadejanem obisku in pozdravu mlade sorodnice Marije.
Elizabeta je polna začudenja vzkliknila: „Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?“
Prepričan sem, da bo obhajanje Božiča za nas koristno samo, če se bomo znali zaustaviti na treh „krajih
začudenja“, ki jih srečujemo sredi svojega vsakdana. Prvi takšen kraj je drug človek. Poklicani smo v njem
odkriti svojega brata. Odkar smo res doživeli Božič, je v obrazu vsakega človeka mogoče odkriti
podobnost z Božjim Sinom. In to še zlasti, če je to obraz ubogega človeka, saj je Bog prišel na svet ubog in
prav ubogi so se mu prvi približali.Kot drugi kraj našega čudenja je zgodovina oz. dogajanja, katerih
potek pripisujemo gospodarstvu, ﬁnancam ali trenutnim vladajočim. Marija pa v svoji hvalnici Magniﬁcat
poje, kako Bog mogočne prevrne s prestola in poviša ponižne, z dobrotami napolni lačne in bogate
odslovi praznih rok (prim. Lk 1, 52–53).Za tretji kraj našega občudovanja/začudenja lahko izpostavimo
Cerkev. Naj bo naš pogled nanjo prežet z vero, ki ne gleda nanjo zgolj kot na versko ustanovo, temveč jo
doživlja kot Mater, ki kljub madežem in
gubam odseva poteze Neveste, ki jo
Kristus ljubi in očiščuje. Cerkev Jezusa
z zaupanjem in veseljem pričakuje in s
tem hkrati izraža upanje vsega sveta.
Cerkev je kot Mati, ki ima vedno na
stežaj odprta vrata za sprejem vseh. Z
materinskim nasmehom široko
razprostira roke v želji, da bi vse
pripeljala k Božjemu usmiljenju.
Povabljeni smo, da se z Marijinim
srcem čudimo in veselimo velikega
Božjega daru. Naj nam pomaga, da se
bomo znali čuditi Jezusovi prisotnosti
v sočloveku, v zgodovini in v Cerkvi,
sicer ga tudi za Božič ne bomo srečali.

BOŽIČNO VOŠČILO
»Velikokrat se počutim osamljenega, ker ne poznam Boga,« so besede komaj sedemletnega
dečka, ki pa dobro razodevajo občutke številnih sodobnih otrok in mladih, pa tudi odraslih
in starejših. To se pravi, da je v srcu vsakega človeka sobica, »kamrica srca«, kot je rekel
pisatelj Ivan Cankar, ki je pripravljena za gosta. In ta gost je Bog.
Božjo bližino najbolj čutimo prav za Božič. Prav na ta praznik namreč doživljamo, kako
ljubezniv je Bog, saj prihaja k nam ljudem kot nemočen otrok. Bogu je človek pri srcu. Bog
prihaja k nam, da bi ostal med nami kot »Bog z nami«, in bi ne bili več sami.
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Tiste dni je Marija vstala in
se v naglici odpravila v gore,
v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo
in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta zaslišala
Marijin pozdrav, se je dete
veselo zganílo v njenem
telesu. Elizabeta je polna
Svetega Duha
na ves glas vzkliknila in
rekla:
»Blagoslovljen a ti med
ženami, in
blagoslovljen sad tvojega
telesa! Od kod meni to,
da pride k meni
mati mojega Gospoda?
(Lk 1,39–43)

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE PRAZNIKE VAM VOŠČIM. Bog miru prihaja tudi k vam, v vašo
družino. Sprejmite ga s ponižnim in odprtim srcem.
Skavti so vam danes prinesli to lučko miru iz Betlehema, naj sveti v vaših domovih in ogreva
vaša srca. Vaš župnik Gabrijel

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; Župnijska spletna stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR:
SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih,
župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si
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DUHOVNI KOTIČEK
OTROK V JASLIH
Skoraj ni človeka, ki se ga ne bi dotaknila božična zgoda evangelista Luka, ki jo beremo pri
vsaki božični maši in pogosto tudi v krogu družinskega praznovanja. Luka postavi zgodbo o
rojstvu v revnem okolju hleva pri Betlehemu v samo središče svetovnega dogajanja: z
nebogljenim otrokom v hlevu nam prikaže prav nasprotni program kralju Avgustu, ki je veljal
za miroljubnega kralja,
toda ta lažni mir je v
Rimskem cesarstvu
dosegal s silo orožja.
Jezus pa je resnični
kralj miru. Prinaša mir,
ker je v njem pravi
Bog, ker samo z njim
vidimo in občutimo
Božji mir.
S svojo zgodbo o
rojstvu Luka kritizira
ideologijo vladanja.
Prav tako se distancira
od zelotov, judovskih
borcev za svobodo, ki
so se s silo upirali
ljudskemu štetju, ki ga
je ukazal rimski cesar.
Marija in Jožef se
pokoravata cesarjevemu ukazu. Sprememba razmer se ne zgodi s silo in zunanjo močjo,
ampak mora priti od znotraj. S tem betlehemskim otrokom je Bog prinesel v svet pravi mir.
Božič nagovarja naše hrepenenje po miru v svetu in v naših družinah. Če vsi skupaj pustimo,
da se nas dotakne ta čudovita božična zgodba, se lahko v nas in med nas naseli mir.
Marija in Jožef se podata na pot v Betlehem, da bi se popisala, toda v mestu zanju ni prostora.
Tako se otrok rodi v votlini pod neko hišo, ki je služila za zatočišče živini. To je za človeka
prostor skrajne revščine. In pastirji so prvi, ki jim je bila sporočena vesela novica o rojstvu
otroka! Prav pastirji so pri Judih veljali za siromake, za ljudi na robu družbe, za Grke – in tako
tudi za evangelista Luka – pa so pastirji čuvarji ljubezni. V sebi nosijo čut za Božjo ljubezen, ki
se je uresničila z detetom v hlevu: njim sporoči angel veselo novico o rojstvu Zveličarja. Z njim
je človeštvu rojen pravi rešitelj in resnični vladar sveta, ki ga ne rešujejo kralji in vladarji, tudi
gospodujejo mu ne: z detetom v jaslih je Bog postavil svoje gospostvo v svetu. Vladal bo z
močjo ljubezni in svet spreminjal koreniteje, kot je kdaj koli uspelo kateri od vojaških moči.
Pri domačem praznovanju na sveti večer v naši družini je oče prebiral božični evangelij po
Luku. Vedno znova se me je globoko dotaknil. In tudi iz očetovega glasu sem začutil, da so ga
te besede močno ganile. Njegovo branje je globoko potrjevalo to, kar so govorile besede:
sam Bog je stopil v našo hišo. Ko je oče bral božični evangelij, je naša hiša postala pravi dom,
saj je v njem bival Bog, velika Skrivnost.
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Luč, mir in veselje ne visijo na božičnem drevescu.
Ne objamejo te ob sentimentalni božični glasbi.
Božični sejmi, voščila in priprava daril ne morejo napolniti s
srečo nobenega srca.
V revščini in hladu in globoki osamljenosti je prišel na svet
k vsem ljudem Nekdo, ki je s svojim življenjem želel postati
luč in toplina.
Če si odprt za skrivnost tega Človeka, odprt kot otrok, te
bo objela luč in začutil boš toplino.
V teh dneh ti želim v srcu luč in toplino, da bi ljudem
pregnal hlad in jim v temi prižgal nekaj zvezd.

