
 

O, VODI ME, DOBROTNA BLAGA LUČ! 
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja! 
 

Ko pišem te vrstice, se je Novo leto 2021 šele začelo in, če držite tiskano izdajo Pisma zaveze v roki je že mesec februar. 

Spet nas je „vase potegnilo” vsakdanje življenje. Ob vsakem novem začetku, običajno usmerimo svoj pogled v prihodnosti, 

ki je za nas tisti trenutek še zastrta. Kmalu pa se soočimo s konkretnimi zahtevami te prihodnosti in naš Stvarnik nam daje 

Luč, da sredi zmešnjave dogodkov, vidimo kam naj stopimo svoj naslednji korak. 
 

VODI ME, DOBROTNA, BLAGA LUČ! Tako se začne znana molitev, ki jo je napisal sveti John Henry Newman (1801 - 1890). 

Molitev začne s prosečo prošnjo iz globin srca: „O, vodi me, dobrotna, blaga Luč! V temi, ki me obdaja, vodi me! 

Temná je noč in daleč sem od doma, Ti vodi me, Ti razsvetljuj mi pot! Ne prosim, da bi v širne zrl daljave; 

naj vidim pred seboj le za korak.” Newman v tej molitvi pravi, da je to tista Luč, ki nas vodi domov in nam jo je podaril 

Bog. Izpove še, da je vse življenje sledil lastni luči in lastnemu razumu. Toda sedaj prosi za to Luč. „Drugačen bil sem 

kakor zdaj nekoč, Te nisem prosil, da me vodiš Ti; želel sem sam določati si pota, a za naprej Ti vodi me 

povsod! Predan napuhu bil sem in praznoti, o, ne spominjaj mojih se zablod!” Ganjen je v spoznanju, da ga je 

ta Luč vodila tudi takrat, ko ni bil poslušen Bogu in ga obvarovala, da se ni izgubil. „Bila z menoj je zdavnaj Tvoja 

moč, me varno bo vodila še naprej, prek pušč, močvar, skal in rek besnečih, dokler ne mine noč in ne 
prismejó se v svitu jutra angelov obrazi, pozabljeni za hip, spet ljubi kot nekoč.” Prevod: Franc Terseglav, Premišljevanja 

in molitve, Kartuzija Pleterje, Pleterje 1981. 
 

„Lead, Kindly Light, …”  , ki jo je Newman napisal 16. junija 1833, ljudem že od nekdaj podarja moč v najbolj temnih urah. 

Med hudo rudniško nesrečo 16. februarja 1909, v okrožju Durham v SV Angliji, je umrlo 168 mož in mladih fantov. Večina 

je umrla v eksploziji, drugi zaradi opeklin in zastrupitve s plini. V zračnem žepu je nesrečo preživela skupina 26. rudarjev. 

Glasno  prepevanje Lead, Kindly Light jim je pomagalo, da jih v dolgih urah čakanja in negotovosti, ni zajela panika.   

 

Prava vera in zaupanje. Prava umetnost bivanja in vere, je naše popolno zaupanje v naslednji korak, čeprav sredi vseh 

težav, ki jih ni mogoče spregledati. To kaže na neprimerno globlje zaupanje od tistega, ko nas naprej žene podarjen vesel 

temperament in močna doza prirojenega optimizma. Globoko v srcu pravega vernika, se takrat rodi popolna izročitev 

Bogu, ki edini vodi naš obstoj in našo usodo. Newman v molitvi govori o „childlike faith,” o „otroški veri, ki me je pripeljala 

k Bogu.” Verjamem, da ljudi ne opogumljajo le gole besede te molitve. Ljudi pritegnejo v besedilu predvsem sledi notranjih 

bojev, ki jih je Newman izbojeval, da lahko na koncu tako prepričljivo izrazi svoje zaupanje v Božje vodstvo in varstvo.  
 

OBLJUBA PRIHODNOSTI. Po tradiciji se 40 dni Božičnega časa, zaključi 2. februarja, s praznikom Gospodovega darovanja 

ali Svečnico. Praznovanja v Božičnem času imajo rdečo nit, ki je Jezusovo rojstvo 25. decembra. Sledi praznovanje 

Jezusovega razglašenja ali obisk Treh modrih, 6. januarja. Na nedeljo za tem, praznujemo Jezusov krst. Za zaključek, pa 

še praznik Jezusovega darovanja ali Svečnica. Na ta način, se spominjamo dogodkov iz Jezusovega življenja, v katerih je 

prikazan začetek Njegovega javnega delovanja, oziroma začetek priznanja Njegove osebnosti za Kristusa, Božjega Sina. 
 

Jezus je Luč v razodetje narodom. Pri Jezusovem darovanju v templju - Svečnici, sta starček Simeon in prerokinja Ana tista 

predstavnika človeštva, ki Jezusu izrečeta priznanje. V otroku, ki sta ga Marija in Jožef prinesla v tempelj, Simeon prepozna 

„Gospodovega Mesija” in „Luč v razodetje narodom.” Pristopi tudi prerokinja Ana in „zahvaljujoč se slavi Boga ter o njem 

pripoveduje vsem, ki pričakujejo odkupitev Jeruzalema.” prim. Lk 2, 38  Pri Jezusovem darovanju v templju, se zgodi nadnaravna 

Luč Njegovega duhovnega priznanja.   
 

Na vse dogodke glejmo z duhovnimi očmi. Pri vsakem dogodku iz zgodovine odrešenja, se ob zunanjem dogajanju, odvija 

notranje „priznanje.” Tudi drugi ljudje so v templju videli dojenčka z imenom Jezus, vendar ga niso prepoznali. Šele ob 

Simeonovem priznanju, se je vsakdanji dogodek spremenil v izkušnjo odrešenja. Po tem priznanju, pridobi obljuba Jezusu 

in Mariji svojo težo. 29 „Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, 30 kajti moje oči so videle tvojo 

rešitev, 31 ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev, ... se Simeon izpove o Jezusu in reče Mariji: 34b „Glej, ta je postavljen v 

padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, 35 in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se 

razodenejo misli mnogih src.” Lk 2, 29–31.34b-35  
 

Naša odrešitev hodi za našimi preizkušnjami. Simeonove obljube za prihodnost, so velike in resne. Odrešitev za ljudstva 

se bo uresničila v preizkušnjah. Ker že  vemo za Veliko noč, celotno zgodbo o Jezusu, veliko lažje prepoznamo, kot zgodbo 

odrešenja, zveličanja in veselega oznanila. Sredi dogodkov ob katerih se je Jezusova pot razvila in izostrila je bilo veliko 

razburljivih in zahtevnih odločitev. Jezusovi učenci so bili eksistencialno izzvani do najglobljih korenin svojih prepričanj. 

Jezus, spričo godrnjanja ljudi nad njegovimi besedami, postavi svojim najbližjim vprašanje: „Ali hočete tudi vi oditi?” Jn 6, 67  
 

Luč od zgoraj išče ljubezen v našem srcu. Na poti za Jezusom, vedno potrebujemo Luč od zgoraj. Pomaga nam, da ne 

postanemo preveč površni. Včasih od nas okoliščine zahtevajo skok zaupanja, v neznano ali v temo. „Nekatere stvari je 

mogoče razumeti samo, če ljubimo,” je pred kratkim dejal nekdo, ko je šlo za vprašanje duhovnega razločevanja.    
 

IZZIVI VODIJO DO GLOBLJIH SREČANJ. Vsi imamo svoje vzorce vedênja in nezavedne strategije, kot pomoč za 

obvladovanje težav in negotovosti. Pri tem lahko veliko govorimo ali pa se raje zapremo vase, zadevo ignoriramo ali nekje 

poiščemo priročnega krivca, lahko tarnamo ali pa se jezimo, lahko več molimo ali pa pustimo dvomu, da raste. 

https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/168-miners-young-13-were-17757804
https://www.google.com/search?q=Lead,+Kindly+Light&sxsrf=ALeKk00E6B4NFQKEBrNroFy5Y3PU05DJBg:1613166351446&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwinrd36qOXuAhWuxYUKHepsCWMQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=ROWLdw0gfNC_YM
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Premagajmo zdolgočasenost. Ob večerih lahko resnično uživate v napetem dvournem kriminalnem trilerju. Kadar 

zaostrovanju napetosti ni konca in predolgo čakamo na razplet, smo zdolgočaseni in si pomagamo z daljincem. Verjamem, 

da v trenutnih razmerah pandemije, obstajajo podobna obdobja našega življenja. Ne samo za brezimnega malega 

človeka, ampak tudi za razne skupnosti, za naše gibanje, za Cerkev in za našo družbo. Vrhu tega, iz te zgodbe ne moremo 

pobegniti.  
 

Odvrzimo pasivno držo. Zgodba s pandemijo Corona, se vleče in vleče in nam že načenja živce. Hitro smo ugotovili, da je 

rešitev človeška bližina. Naučili smo se reči: „Potrebujemo drug drugega!” Ste morda že kdaj potrebovali, iskali in prejeli 

pomoč od nekoga? Kaže, da moramo izkustveno priti do točke, ko bomo začutili potrebo biti z ljudmi. S tem samodejno 

odvržemo ubijajočo pasivnost in postanemo ob drugih vsestransko aktivni. Temu rečemo, da smo „enakopravni dejavnik.”  
 

Bodimo to kar smo. Zaveza ljubezni na relaciji: jaz in moj bližnji, enako jaz in ljudje v naši domovini, lahko postane privlačna 

povezovalna Luč, ko se zavemo, da imamo skupne potrebe. Skupno veselje in skupno navdušenje, ustvarjata skupnost. 

Medsebojna srečanja brez prikrivanja lastnih omejitev in težav, ustvarjajo bližino in odpirajo srca.  
 

Zgled Božje Matere. Marija je v svoji duši nosila veliko veselje, a tudi meč mnogih bolečin. Vseeno se ni umikala v zasebnost, 

ampak je šla ljudem naproti, da jim pomaga. Prav s to svojo držo je osvojila srca milijonov ljudi. 
 

Naj vas v tem postnem času, napolnjuje duh spokornosti in volje do prenovljenega življena!  
 

     Vaš brat, p. Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija  
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