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Tvoja beseda je svetilka 
mojim nogam, luč moji 
stezi..                    (Ps 119,105)                                                 
______________________________________           

Tvoja beseda – moja luč! 
Your words – light for me! 
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Dragi Prijatelji Besede, 

 
 zbudil si se. Spomniš se, da nisi doma. Temno je kot v rogu. Ničesar ne vidiš. Ne veš, 
kje bi lahko našel stikalo za luč. Previdno vstaneš, z rokami in nogami tipaš po prostoru. »Oh, 
nekje vendar mora biti luč!« ti ves čas prihaja na misel. Končno najdeš vrata. Odpreš jih. 
Skoznje v sobo prodre svetloba. Bogu hvala! V tej luči takoj najdeš svojo pot.  
 
 »Mislim nate!« Ta stavek je kot luč za nas, ko ga slišimo. V temnih urah živimo od 
takšnih besed. Vemo, da nismo sami! Z enakimi besedami nas nagovarja Gospod. »Kje si?« je 
vprašal Mojzesa. Odgovoril mu je: »Jaz sem ta, ki ga iščeš, tukaj sem!« Tukaj sem – zate, ko 
kar prekipevaš od veselja, ko si žalosten, ko bi se iz strahu skril, ko ti vse uhaja iz rok, ko te je 
sram, ko ti je žal, ko ne veš več, kako naprej … Tukaj sem – zate, ker te ljubim.  
 
 Nek mlad moški je ves obupan pozvonil pri mojih vratih. Izgubil je svojega otroka. Z 
njim je bila tudi njegova žena, prav tako vsa objokana. Na prvi pogled brezizhodna situacija! 
Nagovorila me je ljubezen: odloži svoje delo in jima v teh trenutkih stoj ob strani. Po dolgem 
čakanju in trepetanju smo s pomočjo policije otroka znova našli. Napetost v srcu mladih 
staršev je počasi popustila. Poslovila sta se z besedami »Hvala, da si nama stal ob strani!«.  
 
 Dragi Prijatelji Besede, z vsako svojo besedo nam Bog podarja ljubezen in nas k njej 
kliče, kajti Bog je ljubezen. Z vsako svojo besedo nam sporoča: Tu sem – zate, predvsem 
takrat, ko se okrog tebe zgrinja tema! Vedno znova odkrivajmo, da je: Tvoja beseda – Moja 
luč! Your words – light for me! 
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