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Jaz sem luč sveta,.  
Kdor hodi za menoj,  
ne bo hodil v temi,  

temveč bo imel luč življenja. 
(Jn 8,12) 

 

 

 

Slavljen Bog, Oče našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja  

in Bog vse tolažbe.  
Tolaži nas v vsaki naši stiski,  

tako da moremo tudi mi tolažiti tiste,  
ki so v kakršnikoli stiski,  

in sicer s tolažbo,  
s kakršno nas same tolaži Bog. 

(1 Kor 1,3–4) 
 

 

 

Zakaj ubogega,  
ki kliče na pomoč, bo rešil, 

rešil nesrečneža,  
ki nima pomočnika. 

Do slabotnega in ubogega  
bo sočuten, 

odrešil bo duše revežev. 
(Ps 72,12–13) 

 

 

 

Okrepite onemogle roke,  
utrdite klecava kolena! Recite njim, 

ki so obupanega srca:  
»Močni bodite. Nikar se ne bojte! 

Glejte, vaš Bog! 
 Maščevanje pride, Božje povračilo.  

On sam pride in vas reši.«  
(Iz 35,3–4) 

 

 

 

Ali ne veš, mar nisi slišal?  
Gospod je večni Bog,  

stvarnik koncev zemlje.  
On se ne utrudi in ne opeša, 

nedoumljiva je njegova razsodnost.  
Trudnemu daje močí,  

onemoglega obilno krepča.  
(Iz 40,28–29) 

 

 

 

On odpušča vse tvoje krivde, 
ozdravlja vse tvoje slabosti 

(Ps 103,3) 

KJE ŽIVI BOG? 
 

Božič je prihod Boga,  

prihod ljubezni na ta svet,  

ki je tako temen in hladen,  

prihod v tvoje srce. 

To je nekaj čudovitega. 
 

V teh božičnih dneh lahko vsak prejme  

dobroto in ljubezen. Tudi ti.  

Četudi si še tako reven, prazen in hladen. 

Tudi jasli so bile takšne.  

Toda imele so eno prednost: bile so odprte. 

In to je tudi vse, kar se pričakuje od tebe  

v teh božičnih dneh: Bodi odprt! 
 

Vsaka zaprtost je oblika sovraštva,  

sporočilo, da človek noče ničesar sprejeti.  

Bog ne prihaja v sovraštvo, zateženost,  

med prepire in spore, v nerganje,  

ne v zavist in zagrenjenost. 
 

Bog živi samo v dobroti med ljudmi,  

v odpuščanju, spravi,  

v medsebojnem razumevanju,  

prijaznosti in prizanesljivosti. 

Bog je ljubezen.  

Bog živi  – v tebi!?  
P. Bosmans 

 

 
 

Danes se je izpolnilo hrepenenje, 
žalostinka se je spremenila v veselo 
pesem, ki jo je angelski zbor danes prvič 
zapel v Betlehemu: »Slava Bogu na 
višavah in mir ljudem na zemlji« (Lk 2,14). 
Slava in čast naj bo danes predvsem 
Bogu, Večnemu Očetu, ki nas ni zavrgel 
tako kot grešne angele, temveč nam je 
dal svojega edinorojenega Sina, da se, 
kdor vanj veruje, ne bi pogubil. Kdo lahko 
razume to neizrečeno ljubezen in 
usmiljenje? Dal je svojega Sina za 
izgubljenega človeka. O, zato ga hočemo 
brez konca slaviti. »Slava Bogu na 
višavah in mir ljudem na zemlji.« 
Slava in čast naj bo tudi našemu 
ljubečemu novorojenemu Odrešeniku za 
njegovo ljubezen in usmiljenje. Na 
današnji dan je zapustil veličastvo nebes, 
ki ga je od vekomaj imel pri Očetu. Prišel 
je v to solzno dolino, da bi nas razveselil. 
Postal je ubog človeški otrok, da bi nas 
odrešil in bi mi postali Božji otroci. Rodil 
se je v revnem hlevu, da bi najrevnejše 
med ljudmi osrečil. Tvoja ljubezen je 
prevelika, o Jezus, slavimo te z angeli. 
   

bl. Anton Martin Slomšek 

 

Zbudil si silno radost, 
naredil si veliko veselje. 

(prim. Iz 9,2) 
 


 

Oznanjujte dan za dnem  
njegovo odrešenje! 

Pripovedujte med narodi  
o njegovi slavi, 

med vsemi ljudstvi  
o njegovih čudovitih delih! 

(Ps 96,2–3) 
 


 

Razodela se je namreč Božja milost,  
ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas,  

naj se odpovemo brezbožnosti in 
posvetnim poželenjem ter razumno,  

pravično in res pobožno živimo  
v sedanjem veku  

(Tit 2,11–12) 
 


 

Luč je prižgana za pravičnega, 
za iskrene v srcu  

je pripravljeno veselje. 
(Ps 97,11) 

 

 
 

Bog je luč in  
nikakršne teme ni v njem.  

Če rečemo, da smo z njim združeni,  
pa hodimo v temi, lažemo  
in ne ravnamo po resnici.  

Če pa hodimo v luči,  
kakor je v luči on sam,  

smo med seboj združeni in kri 
njegovega Sina Jezusa Kristusa  

nas očiščuje vsakega greha.  
(1 Jn 1,5–7) 

 

 
 

Preljubi, po tem vemo,  
da poznamo Jezusa, če spolnjujemo 

njegove zapovedi. Kdor pravi:  
»Poznam ga«, pa njegovih zapovedi 

ne spolnjuje, je lažnik in  
v njem ni resnice. Kdor pa  

njegovo besedo spolnjuje, v tem je 
resnično Božja ljubezen dovršena.  

(prim. 1 Jn 2,3–5) 


