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Iz teme zasveti luč!  
 

Začetek našega odrešenja se je zgodil, po 
globoki veri in izročitvi Bogu brez pridržkov. 
Tega je bilo zmožno dotlej neznano 
judovsko dekle. Naše odrešenje se ni začelo 
z aktivnostjo in delovanjem, temveč s 
prejemanjem. Po ponižnih in preprostih 
besedah: „Glej, Gospodova služabnica 
sem, zgôdi se mi po tvoji besedi,” Lk 1, 38b in c 
ki jih izgovori Marija, zasije Božja moč in  
Božje delovanje. Že najmanjša lučka, zmore premagati še tako gosto temo. Odrešenik 
človeštva, po katerem so hrepeneli rodovi, se je lahko utelesil, ker je devica Marija dovolila 
Bogu, da deluje po njej. Samo tako je lahko Bog prišel na ta svet. 
 

Maria se je odpovedala temu, da bi v življenju delala po svoji volji. Vendar ji kljub temu, 
da je Bogu popolnoma zaupala, ni bilo prizaneseno z delom, s težavami in s preizkušnjami 
zaupanja. Toda v vsem je izstopala njena vera: „Bog je tu! Bog deluje! Bog vse obrne v dobro!” 
 

Iz Marije je vedno sijala „luč zaupanja.” Marija nam  to „luč zaupanja”  prinaša v kapelice 
in v domača svetišča, ko z Njo vsak mesec obnovimo medsebojno Zavezo ljubezni.  
 

Marija! Oblikuj mi srce, da se bom tako kakor Ti, dal-a Bogu popolnoma na razpolago in 
bo iz mene močneje zasijala luč zaupanja in miru, da bodo tako drugi v meni prepoznali 
luč Božjega sijaja!  
 

Božič, temi navkljub! 
Božič je tu! Prišel je tiho in neustavljivo. 
Božič se dogaja tudi danes in noben virus 
tega ne more preprečiti. Tudi zdaj, danes, v 
tem temnem času, izgovarja Marija svoje 
ponižne in preproste besede:  
 

„... zgôdi se mi po Tvoji besedi!” Lk 1, 38c  
Te besede so za nas žarek upanja. Bog se 
vrača na ta svet. 
 

              „V temi nam zasije luč, 
            prežene mrak in čas razsvetli. 

 

                                                                             To je  luč ljubezni, luč življenja, 
                                                                             Božji Duh je, ki nas ne zapusti. 

 

      To je luč, ki kaže pot in k upanju vodi, 
     vsakdo čuti, kako se izpolni njegov dan. 

 

      To je  luč ljubezni, luč življenja,  
    Božji Duh je, ki nas ne zapusti. 

 

     Ta luč nas osrečuje, nismo sami, 
       na vsakem koraku, spremlja nas. 

 

                                                                               To je  luč ljubezni, luč življenja.  
Besedilo: Eckart Bücken 1986. Melody: Detlev Jöcker 1986.                           Božji Duh je, ki nas ne zapusti.” 
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Božič, zmaga luči nad temo! 

V berilu pri letošnji polnočni maši, nam prerok Izaija osvetli dogodek Jezusovega rojstva 
z naslednjimi besedami: „Ljudstvo, ki je hodilo v temi je zagledalo veliko luč, nad 
prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč.” Iz 9, 1 

Svetloba in tema nam ne kažeta le na dan in na noč, ki ju človek doživi kot dobro in hudo. 
Svetloba in tema sta tudi dva načina, kako se v prispodobi doživljamo, kot človeška bitja.     
Temo doživljamo, kadar se v naši duši stemni, ko smo brez orientacije in ne vidimo izhoda 
ali celo, ko žalost, obup, bes in jeza zatemnijo naša srca. Svetloba po drugi strani pomeni, 
da je naša duša vedra, da smo veseli in, da jasno vidimo smisel svojega življenja.  

Skupaj z Marijo želimo tudi mi izgovarjati naš „... zgôdi se mi po Tvoji besedi!” Lk 1, 38c  
Letos želi biti Jezus ponovno rojen v mojem srcu. In vse, kar je v meni temnega, postane 
z njegovim prihodom, spet svetlo. 

Molimo s patrom Kentenichom: 
„Mati, podari mi svoje Dete. 
Zibelke z Jezusom ne postavljaj v mrzli in pusti hlev, 
uporabi raje moje srce. 
V mojem srcu je le malo okrasja.  
Vendar hrepeni po Tvojem Otroku. 
Moje srce, naj bo njegova topla zibelka.” pater Kentenich 

 

Kakor pastirji, prihajamo iz temne noči v naša 
Svetišča, ki se blešče v svetlobi. V njih se je rodi 
Jezus, Odrešenik. Prav tako kakor pastirji, smo 
ga našli v naročju njegove Matere. 
Vsemogočnega prosimo, naj da vsem: 
„božansko luč, božansko moč, božansko zaupanje 
in božansko zmagovitost.” pater Kentenich 

 

Duhovni oče in ustanovitelj Schönstattskega  
gibanja, pater Jožef Kentenich je iz tega 
oblikoval svoje življenje. V vseh okoliščinah  je 
bil tako brezskrben, saj je vedel, da bosta 
presveta Mati in Njen Sin poskrbela za vse. 
 
Prejmite topel pozdrav, ki Vam ga pošiljam iz Schönstatta! 

„Nikoli ne bomo potonili, ... ” pater Kentenich 

Vesel Božič!  

Vaša sestra Marija Ramona, Schönstatt 

Paul Cooper 

 


