
Svijeće same ne mogu moliti, ali mogu se
poistovjetiti sa molitvom. U drugom smislu
vode nas kroz život.

Svaka svijeća je odraz nekog svijetla, kao što
je tada u Betlehemu u tami došla na naš
svijet.
Kao što svijetlo svijeće osvjetljava tamu,
i ja bi volio da naš život bude svijetao kroz
kroz život Isusa Krista, da bude poslanik za
naš život.

Svijeća nas podsjeća na krštenje, početak
našeg puta sa Isusom i naš poziv ka istinitom,
vječnom životu.

Želite li uvijek nešto više iskusiti,
morate imati svijetlo u vašem životu.
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Bože,
palim jednu svijeću.
Možda ne znam točno, šta bi trebao moliti.
Ova svijeća je komadić onoga, šta imam
i onoga, šta jesam.

Ona bi htjela biti svjetlo, s kojim me Ti obasjavaš
u mojim poteškoćama i mojim odlukama.
Ona bi htjela biti vatra, s kojom Ti u meni svo zlo
pališ, tako da dobro i novo bude u meni.
Ona bi htjela biti vatra, s kojom Ti griješ moje srce
i učiš me voljeti.

Bože,
Ja ne mogu dugo biti sam u ovoj crkvi.
Sa ovim svjetlom trebao bi komadić mene ovdje
ostati, što bi Ti ja htio pokloniti. Pomogni mi, da
moja molitva ostane u meni i da se nastavi u
poslovima ovog dana.
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Bože,
Predamnom stoji jedna svijeća.
Gori nemirno,
malo sa malim, malo sa velikim plamenom.
Bože, i ja sam često nemiran.
Volio bi biti miran u Tebi.

Ona mi daje Svjetlost i Toplinu.
Bože, i ja bi volio biti Svjetlost svijetu.

Svijeća dogorijeva, pokorava se svojoj službi.
Bože, i ja bi volio
biti sluga.

Sa ovom svijećom mogu upaliti druge svijeće.
Bože, i ja bi volio pomoći,
da druge počnu goriti.
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