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Življenje
lahko razumemo
le s pogledom nazaj,
živimo pa ga lahko
le s pogledom naprej.
(Sören Kierkegaard)
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TEMO KAKOR LUČ?
Če sredi dolgega in mrzlega zimskega
večera nenadoma zmanjka elektrike,
začutimo, kako težko, prav nemogoče
bi bilo živeti v temi. Svetloba, luč je
za življenje na zemlji potrebna prav
tako kot voda in zrak. Enako velja za
duhovni svet. Evangelist Janez nam
Jezusa predstavi kot luč sveta. Presenečeni
smo, ko v
kratkem
odlomku
kar trikrat
slišimo, da
svet te luči ne mara. »Luč sveti v temi,
a tema je ni sprejela … Svet je po njej
nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, a njeni je niso sprejeli.«
Iz osebne izkušnje prav gotovo vemo,
da se tudi v naši notranjosti nenehno
odvija boj med lučjo in temo, med
milostjo in grehom, med navdihi

Boga in prišepetovanjem hudega duha. Tudi mi, ki se imamo za zveste Jezusove učence in
prijatelje, pogosto bolj ljubimo
temo kakor luč, ravnamo zahrbtno, proti Božji postavi in proti
lastni vesti. Tisti, ki kradejo ali
počenjajo kakšno drugo hudobijo, navadno za svoje početje
izrabljajo temo, mrak in noč.
Vendar ne vedo, da Bog, ki vidi
v skrite globine srca, vidi tudi v
temo. Pri krstnem obredu molimo: »V Kristusa ste krščeni,
Kristusa ste oblekli.« Obleči si
moramo torej Jezusa Kristusa, postati njegovi pričevalci.
On, ki je Luč sveta, nas enači s
samim seboj, ko nam pravi: »Vi
ste luč sveta … Tako naj sveti
vaša luč pred ljudmi, da bodo
videli vaša dobra dela in slavili
vašega Očeta, ki je v nebesih.«
Vse te luči ob božičnih praznikih bi bile mrtve in hladne, če
bi v naših dušah vladala tema.
Ko bomo v svojem domu prižigali luč, se vprašajmo: ali je v
meni svetlo, ali sem s svojim
življenjem luč za drugega, zlasti za svoje otroke oziroma tiste,
ki ob meni živijo in delajo.

Bil je človek,
ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja, da bi
namreč pričeval o luči,
da bi po njem
vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč,
ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč,
ki razsvetljuje vsakega človeka,
je prihajala na svet. Jn 1,6–9
Moli zato,
da zgradiš svojo srečo,
in ne zato,
da porušiš srečo drugih.
(japonski pregovor)
Mnogi izgubijo majhno srečo,
ker zaman iščejo veliko.
(Pearl Buck)
Kdor hoče biti srečen,
mora plačati ceno.
Cena naše sreče pa je:
nič več in nič manj kot to,
da podarimo sami sebe.
(Phil Bosmans)

ČAS ZA SREČO
To leto
naj bo najsrečnejše v tvojem življenju.
Vzemi si čas za srečo.
Ti si spremenljiv čudež tega sveta.
Enkraten si, edinstven, nezamenljiv.
Ali to veš?
Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš,
presenečen nad seboj in nad vsemi ljudmi okoli sebe?
Čas ni hitra cesta med zibko in grobom,
ampak prostor, kjer nas greje sonce.
Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti,
ampak je vsako leto, tudi to novo leto, zastonjski dar iz Božje roke.
Mirno si vzemi čas za srečo.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Božič se ne začne imenitno,
ampak zelo revno. Božič ni
zgodba z naslovnice – in nihče,
ki božič vzame resno, ne postane zvezdnik. In tudi iskanje
se hitro konča, če misliš, da si
ga našel. Angeli in pastirji so
se že zdavnaj odpravili. Ostaja
revščina, ki konča na križu …
Da božič ne ostane le zgodba,
ki se je zgodila, moramo božič
uresničevati. Da božič po tolikih letih še vedno živi in se

vedno znova dogaja, to je zasluga ljudi, ki zavestno rečejo svoj
»Da.« in zaupajo sanjam – vsem
Herodom in vsem morilcem
deteta navkljub. To je zasluga
ljudi, ki so se iz Egipta v Nazaret prekopali tako kot krti.
En krt ne more zrušiti kraljeve
palače – ampak že mala krtina
na luksuzno urejeni travici našega sveta lahko koga vznemiri
… Na nas je, če se bomo pustili odvrniti – in tako prepustiti
svet drugim – ali pa bomo vedno znova zajemali iz te božične
revščine; če bomo iz zgodbe, ki
se je zgodila, naredili resničnost.
Po: A. Schwarz, Moj resnični božič

KAR MI JE NALOŽENO
Bog, naš Oče,
čudovito je tvoje stvarstvo.
Vse ustvarjeno prihaja iz tvojih rok.
Tudi mene si poklical v bivanje,
mi dal za moje življenje nalogo,
ki je ne more izpolniti nihče drug.
Za svoje življenje imam poslanstvo.
Morda ga na zemlji še ne bom čisto spoznal,
toda nekoč mi bo popolnoma jasno.
V to bivanje nisem poslan kar tako brez namena,
ampak kot člen dolge verige, most med ljudmi in generacijami.
Gospod Bog, lepa je moja naloga:
da grem za Teboj, prinašam mir, delam dobro, služim resnici,
živim po tvoji besedi – kjerkoli sem in kjerkoli bom. Amen.

Ste se danes
že nasmejali?
Kratko sporočilo poštarju, ki mi
nosi položnice. Ostani doma!
Policist: Vaše podatke prosim!
Ne - varovanje osebnih podatkov! Potem greste z menoj. Ne
smem. Prepoved gibanja z osebo
iz drugega gospodinjstva.
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Na prvi dan v letu
izrečemo veliko voščil,
sodelavcem, prijateljem:
Srečno, zdravje, blagoslova...
Naš pesnik je zapisal:

Gorje mu,
kdor v nesreči biva sam!
A srečen ni,
kdor srečo uživa sam ...
Duh plemeniti
sam bo nosil boli,
a sreče užival
sam ne bo nikoli.
(Simon Gregorčič)

