
Spodbuda Duh Assisija 
(27. v mesecu) za december 2019 
 
Spev:  
LAUDATE OMNES GENTES, laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
HVALITE VSI RODOVI, hvalite Jezusa.  
Hvalite vsi rodovi, hvalite Jezusa.  
 

Danes, ko se Frančiškovi redovi zbiramo k 
molitvi za mir, se mnogi mladi 
odpravljajo na romanje zaupanja na 
Zemlji, na Evropsko srečanje mladih na 
Poljsko, ki ga pripravlja skupnost bratov 
iz Taizeja. Ker sprava in mir hodita z roko 
v roko, nas vabim, da se v teh dneh v 
molitvi na poseben način povežemo z 
mladimi, ki želijo svoja srca odpreti 
Kristusu. Sv. Frančišek je namreč dobro 
vedel, da delati za mir, pomeni, predvsem 
dovoliti, da Kristusov mir vstopa najprej v 
nas same, pomeni, dovoliti, da Njegova 
ljubezen preoblikuje naša srca in naš 
pogled na sočloveka. 
 
Spev: 
JEZUS, GOSPOD, ti luč si notranja,  
temi ne pusti, da v meni govori.  
Jezus, Gospod, ti luč si notranja,  
daj, da sprejmem vso tvojo ljubezen. 

Ognja sprave ne moremo zadrževati v 
sebi. Razsvetljuje pot, ki nas vodi k delu za 
mir tako blizu kot daleč. Če spoznamo, kaj 
dela Bog za nas, bo to preoblikovalo naše 
medsebojne odnose. Postali bomo zmožni 
resničnega občestva z drugimi, zmožni za 
stik življenj, v katerem dajemo in 
prejemamo. Evangelij nas vabi, naj sami 
storimo prvi korak do drugih, brez 
vnaprejšnjega zagotovila, da se bodo 
odzvali. 

Spev:  
JEZUS, GOSPOD, ti luč si notranja,  
temi ne pusti, da v meni govori.  
Jezus, Gospod, ti luč si notranja,  
daj, da sprejmem vso tvojo ljubezen. 

 

V nekaterih primerih, zlasti v razbitih 
odnosih, se lahko sprava zazdi 
nedosegljiva. Takrat se je dobro spomniti, 
da je želja po spravi že njen začetek. 
Kristus jemlje nase to, kar se zdi 
brezizhodno, in zaupamo mu lahko vse, 
kar potrebuje zacelitev. To nam omogoča, 
da prepoznamo priložnost, ko se pojavi, in 
da naredimo korak, naj bo še tako majhen, 
proti zmanjševanju napetosti. Sprava 
lahko naše družbe preoblikuje v globini. 
Duh vstalega Kristusa prenavlja obličje 
zemlje. Pustimo tej dinamiki vstajenja, da 
nas požene naprej! Ne pustimo, da nas 
zapletenost problemov preplaši. Ne 
pozabimo, da lahko začnemo skoraj brez 
vsega.  

Spev: 
JEZUS, GOSPOD, ti luč si notranja,  
temi ne pusti, da v meni govori.  
Jezus, Gospod, ti luč si notranja,  
daj, da sprejmem vso tvojo ljubezen. 
 

Podpira nas občestvo Cerkve; to je prostor 
prijateljstva za vse.  "Cerkev je za nas kot 
mati, ki posluša svoje otroke. Sprejema; 
tolaži.  Toda … Ali bomo našli poti, da 
postanemo odsev božjega usmiljenja? /…/ 
Bomo v konfliktnih položajih znali 
prisluhniti drugim? /…/ Bomo našli načine 
za pravičnejšo delitev sredstev? /…/ Bomo 
blizu tistim, ki imajo manj od nas? /…/ 
Bomo šli odpuščanju naproti? /…/ 
Ne gre za to, da bi pozabili bolečo 
preteklost ali spregledali krivice, ki še 
vedno obstajajo. Evangelij nas vabi, naj 
spomin na bolečino presežemo z 
odpuščanjem, še več, naj se dvignemo nad 
lastno pričakovanje, da bomo prejeli nekaj 
v zameno. Tako najdemo svobodo božjih 
otrok. Da, želimo se bojevati s spravljenim 
srcem, biti strastni iskalci občestva, 
sposobni razširjati svoje prijateljstvo na 
vse. (Iz pisma Taizejskih bratov s srečanja z mladimi iz Bolivije) 
 

Skupaj molimo desetko rožnega venca s 

skrivnostjo:  ki si ga Devica rodila. 

Sklepna pesem: Sveta noč. 


