LUČ, KI RAZSVETLJUJE TEMO, 1. adventni teden
V nedeljo 28. 11. smo stopili v adventni čas
leta 2021. Beseda „advent” izhaja iz latinske
besede „adventus,” ki pomeni „prihod.”
Beseda advent nam zbudi več asociacij. Na
primer: prižiganje sveč, odstranjevanje
pregrad med ljudmi, prihod miru v srce, novo
upanje v duši.
https://cutt.ly/tYdESpR

V teminah našega življenja, velja:
„Božja beseda je, kot Luč v temi. Prinaša nam upanje in prihodnost. Daje nam tolažbo,
oporo v nadlogah, stiskah in tesnobah. Sveti nam, kot zvezda v temi.”
Jezus nam je razodel:
„Jaz sem Luč sveta!“ Jn 8, 12
To je Jezus, ki razsvetljuje našo temo.
To je Jezus, po katerem se nam je razodel in se nam dal spoznati Bog.
Jezus nam daje obljubo:
„Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja.“ Jn 8, 12
Življenje z Jezusom je življenje v Luči.
Je življenje, ki nas vodi k Luči. To nam je obljubil.
On je Luč, ki nam razsvetljuje pot,
On je Luč, ki sveti pred nami,
On je Luč, ki nas razsvetljuje,
On je Luč, ki se razdaja za nas.
Gospod je Luč ki je vedno tu, tudi v temi življenja.
Naj se nam zgodi karkoli, nam sveti njegova Luč.
Vsak od nas je izzvan, da se odpre tej Luči.
Gospodova Luč nas izziva, da v teh temnih dneh, iščemo in odkrivamo njeno svetlobo.
Vzemimo si 5 minut časa za premišljevanje tega, kar smo prebrali:
Kje se ta trenutek počutim izzvanega?
Zakaj mi je težko stopiti v svetlobo, k Luči?
Jezus prihaja na svet in mi se pripravljamo na ta dogodek.
Bog se bo učlovečil. Bog bo postal otrok.
Rojen bo kmalu in ravno tu, sredi naših izzivov, strahov in vprašanj.
V Jezusu Kristusu, Bog postane človek.
Kaj nam želi s tem pokazati in povedati?
„Nikoli nisem daleč od vas!
Tukaj pri vas sem, ta trenutek in v sleherni situaciji, ki jo doživljate!”
Ob Božiču izvemo, kdo je Bog. Imenujemo ga Emanuel, Bog z nami.
Smemo ga imenovati Oče.
Do nas se izkazuje, kot Bog bližine, Bog ljubezni in Bog usmiljenja.
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Naš ustanovitelj nam svetuje, da se pogosto obrnemo na Božjo Mater, ki je bila povsem
vdana in osredotočena za izpolnjevanje Božje volje in njegovih želja. Prisluhnimo
njegovim besedam:
„Božja Mati, prižgi luč, prižgi luč vere vsem, ki pridejo v stik s Svetiščem. Luč vere, vere v
Božjo previdnost, da bodo razumeli pomen dogodkov in dogajanja v današnjem svetu.
Predvsem pa: Kaj hoče živi Bog?
Živi Bog, hoče svet pripeljati h Kristusu.
Današnji svetovni dogodki imajo samo en namen, pospešiti vrnitev Božjih izvoljencev h
Kristusu in po Kristusu k Troedinemu Bogu.
Vrnitev ljudi k Troedinemu Bogu, se ne vrši brez križa in trpljenja.
Rešenje sveta brez krvi očitno ni mogoče.
Sveta se brez krvi ne more odrešiti, brez krvi učlovečenega Boga in brez trpljenja, ki ga
Božja Mati nosi skupaj z Jezusom, brez strašnega trpljenja, ki vznemirja in plaši ljudi.
Božja Mati, prižgi nam luč!
Naj naš narod sprejme luč vere, da za svetovnimi dogodki ne bo videl zgolj zlih peklenskih
in zemeljskih sil, ampak Božji namen in Božjo roko!” pater Jožef Kentenich, 2. julij 1950
V tednu, ko prižigamo prvo svečko na letošnjem adventnem venčku, to storimo
s prošnjo: Božja Mati, prižgi luč, prižgi luč vere vsem, ki pridejo v stik s Svetiščem. Luč
vere, vere v Božjo previdnost, da bodo razumeli pomen dogodkov in dogajanja v
današnjem svetu. Predvsem pa: Kaj hoče živi Bog?

Prižgemo 1. svečko na adventnem venčku

Spodbudne besede dveh papežev:
https://cutt.ly/bYdDcoR

„Morda je okrog nas temno in mračno, vendar vseeno vidimo luč: majhen, droben
plamenček, ki je močnejši od na videz mogočne in nepremagljive teme ... Kdor veruje v
Kristusa, njegove oči tudi v najtemnejši noči, že vidijo svetlobo novega dne.” Benedikt XVI.
„Odprimo svoja srca, da prejmemo milost tistega dne, ki je sam milost: Jezus je 'svetel
dan,' ki je vzšel na obzorju človeštva. Jezus je dan usmiljenja, v katerem je Bog Oče
človeštvu razodel svojo neizmerno nežnost. To je dan luči, ki prežene temo tesnobe in
strahu. To je dan miru, ki nam omogoča, da se srečamo, pogovarjamo in se spravimo ...
Kjer se rodi Bog, tam se rodi upanje. Kjer se rodi Bog, tam se rodi mir.” papež Frančišek

Blagoslovljen advent 2021, Vam želi Vaša sestra Marija Ramona!
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