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»Novoletno voščilo«

Dragi bratje in sestre!

Sinoči smo se Bogu zahvalili za leto, ki je za nami in ga prosili, da nam v svojem usmiljenju
odpusti, kar smo v tem letu storili drugače, kot je On sam pričakoval od nas. Danes stojimo na pragu
novega leta; na pragu novega začetka. Prav je, da ta začetek položimo v roke Božji previdnosti. On
ve, kaj je za nas dobro in prav, čeprav mi to navadno spoznamo šele z določene časovne razdalje.
Zato v zaupanju razširimo roke v pozdrav prihodnosti in jo sprejmimo s hvaležnostjo, kakršnakoli že
bo.
Ob začetku novega leta Cerkev blagoslavlja vernike s t.i. Aronovim, torej duhovniškim
blagoslovom, ki smo ga danes slišali v prvem berilu: »Gospod naj te blagosloví in te váruje. Gospod
naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti
podelí mir.«
Pravzaprav si je ob začetku novega leta nemogoče želeti kaj lepšega, kot je skritega v teh
besedah. »Gospod naj te blagoslovi in te varuje«: ljudje Boga pogosto prosimo za varstvo: za varstvo
pred boleznijo, pred nesrečo. Konec koncev je tako prav. Žal ga vse premalo prosimo za varstvo pred
tistim, kar nas zares ogroža: in to je greh. Bolezni in nesreče so pogosto res težke preizkušnje, a
vendar lahko ob njih tudi duhovno rastemo, najdemo pravi smisel življenja, se spreobrnemo in
zaživimo kvalitetnejše življenje. Zato utegnejo biti - kolikor že se to sliši nenavadno - tudi bolezni in
nesreče orodja v Božjih rokah, ki nas peljejo v lepšo in boljšo prihodnost. Ne vedno, lahko pa.
Resnična nevarnost za nas zato ni bolezen ali nesreča, pač pa greh. Ta v nas pretrga vez z Bogom in
pogosto tudi vez z ljudmi ter nas s tem osami. Ne upamo si več dvigniti pogleda in se prenehamo
truditi za dobro. In to je za človeka resnična nevarnost. Ko nekomu želimo, naj ga Gospod blagoslovi
in ga varuje, imamo v mislih to nevarnost: »Gospod naj te varuje pred grehom«.
V blagoslovu duhovnik prosi tudi naj vam Gospod podeli mir. Mir ni le odsotnost vojne ali
vojaških spopadov, pač pa notranje stanje človekovega duha, ko si pomirjen sam s sabo, s svojimi
bližnjimi in z Bogom. Mir je bolj kot stvar zunanjih konfliktov, stvar čiste vesti. V srcu ga ne poraja
dejstvo, da si dovolj močan, da se te vsi bojijo in ti zato dajo mir, pač pa zavest, da si storil kar je
prav, dobro in pravično, ter se zato nimaš pred kom skrivati in sramovati. Mir je stvar čiste vesti.

Ko ob novem letu duhovniki polagamo na vas svoje roke ter vam želimo Božjega varstva in
miru, vam v resnici želimo življenje v skladu z Božjo voljo. Bog nam pri tem, v kolikor ga za to prosimo,
rad pomaga; a v veliki meri smo za tako življenje odgovorni tudi mi sami.
Želim vam, bratje in sestre, dovolj poguma, volje in moči, da bi v prihajajočem letu znali videti,
kaj je za vas resnično dobro in koristno, ter se potruditi, da bi to tudi dosegli. Gospod pa naj vam ob
trudu za to vedno stoji ob strani. Amen.

