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To je poruka Božića: Riječ tijelom postade

Draga braćo i sestre, dobar dan!
Bogoslužje ove nedjelje ponovno pred nas donosi Proslov Ivanova evanđelja, to jest najdublje
značenje Isusova rođenja. On je Riječ Božja koja je postala čovjekom te se "ušatorila", nastanila
među ljudima. Evanđelist piše: "I riječ tijelom postade i nastani se među nama" (Iv 1,14). U ovim
riječima koje nas ne prestaju oduševljavati, sadržano je sve kršćanstvo! Bog se učinio smrtnim,
krhkim popust nas, podijelio je našu smrtnu narav, osim grijeha, ali je na sebe uzeo naše grijehe
kao da bi bili njegovi vlastiti. Ušao je u našu povijest, postao je u potpunosti Bog s nama! Isusovo
nam rođenje tako pokazuje da se Bog htio sjediniti sa svakim čovjekom i svakom ženom, sa
svakim od nas, kako bi nam darovao svoj život i svoju radost.
Tako Bog jest Bog s nama, Bog koji nas ljubi, Bog koji s nama hodi. To je poruka Božića: Riječ
tijelom postade. Tako nam Božić otkriva ogromnu Božju ljubav prema čovječanstvu. Odatle
proizlazi i polet, nada nas kršćana, koji u svojoj bijedi znademo da nas ljubi, da nas pohodi, da nas
prati Bog; a na svijet i na povijest gledamo kao na mjesto gdje zajedno s njime i međusobno
hodimo prema novim nebesima i novoj zemlji. S Isusovim rođenjem rodilo se i novo obećanje,
rođen je novi svijet, ali i svijet koji se uvijek može obnavljati. Bog je uvijek prisutan kako bi podigao
nove ljude, očistio svijet od grijeha koji ga čini starim, od grijeha koji ga kvari. Koliko god ljudska i
osobna povijest svakoga od nas bila označena teškoćama i slabostima, vjera u Utjelovljenje kaže
nam da je Bog solidaran s čovjekom i njegovom poviješću. Ova blizina Boga čovjeku, svakome
čovjeku, dar je koji nikad ne prestaje! On je s nama! On je Bog s nama! I ta blizina nikad ne
prestaje. Evo radosne vijesti Božića: božansko svjetlo, koje je zapljusnulo srca Djevice Marije i
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svetoga Josipa, i vodilo korake pastira i mudraca, sjaji i danas za nas.
U otajstvu Utjelovljenja Sina Božjega riječ je i o ljudskoj slobodi, o slobodi svakoga od nas. Riječ
Božja podiže svoj šator među nama grešnicima i potrebnima milosrđa. I svi mi morat ćemo pohititi
da primimo milost koju nam nudi. Ivanovo evanđelje nastavlja: "Njegovi ga ne primiše" (1,11). I mi
ga često odbacujemo, radije ostajemo u zatvorenosti svojih pogrešaka i u tjeskobi svojih grijeha.
No Isus ne odustaje i ne prestaje nuditi sebe sama i svoju milost koja nas spašava! Isus je strpljiv,
Isus zna čekati, uvijek nas čeka. To je poruka nade, poruka spasenja, stara i uvijek nova. A mi
smo pozvani radosno svjedočiti ovu poruku evanđelja života, evanđelja svjetla, nade i ljubavi. Jer
Isusova je poruka ova: život, svjetlo, nada, ljubav.
Marija, Majka Božja i naša nježna Mati, neka nas uvijek podržava, da ostanemo vjerni
kršćanskome pozivu te ostvarimo želje pravde i mira koje u sebi nosimo na početku ove nove
godine.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:
Braćo i sestre,
u ozračju radosti, tipičnome za božićno vrijeme, želim navijestiti da ću, ako Bog da, od 24. do 26.
svibnja poći na hodočašće u Svetu zemlju. Glavna je svrha hodočašća spomenuti se povijesnoga
susreta pape Pavla VI. i patrijarha Atenagore, koji se dogodio upravo 5. siječnja, na današnji dan
prije 50 godina. Bit će tri postaje hodočašća: Aman, Betlehem i Jeruzalem. Tri dana. Uz Sveti grob
slavit ćemo ekumenski susret sa svim predstavnicima kršćanskih Crkava u Jeruzalemu, zajedno s
carigradskim patrijarhom Bartolomejem. Već vas sada pozivam da molite za ovo hodočašće koje
će biti hodočašće molitve.
Kroz protekle tjedne do mene su iz svih dijelova svijeta došle tolike božićne i novogodišnje
čestitke. Volio bih osobno svima zahvaliti, no to mi nažalost nije moguće. Stoga želim od srca
zahvaliti djeci, za njihove lijepe crteže. Doista su lijepi! Djeca lijepo crtaju! Lijepo, lijepo, lijepo!
Zahvaljujem djeci na prvom mjestu. Zahvaljujem mladima, starima, obiteljima, župnim i
redovničkim zajednicama, udrugama, pokretima i različitim skupinama koje su mi htjele izreći
svoju naklonost i blizinu. Sve potičem da nastave moliti za mene, potrebno mi je to, moliti za ovu
službu Crkvi.
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