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1 Ljubezen Boga se izraža na mnogo načinov 

LJUBEZEN BOGA DO ČLOVEKA 
 
- Ljubezen Boga do človeka se izraža na mnogo načinov: 
 

V nekem predavanju razlaga naš ustanovitelj pater Kentenich misli svetega Janeza, ki je nekje dejal: 

„Ljubezen je tista sila, ki določa in preveva medsebojni odnos treh Božjih Oseb. Če pa se vprašamo, 

kakšen je odnos te Ljubezni do stvarstva, še posebej do človeka, jo najprimerneje označimo z izrazom 

Usmiljena ljubezen…”  

 

Zakaj Usmiljena ljubezen?  Zaradi izvirnega greha je človek nepopoln, dela napake, doživlja svojo 

šibkost, pada v greh. Posledično mora biti Bog do človeka nenehno usmiljen. 

 

Poskušajmo še nekoliko natančneje razčleniti to usmiljeno ljubezen Boga do človeka. 

Nekaj  primerov  usmiljene  ljubezni  v  tekstih Svetega  pisma: 

 
USMILJENOST,  TO  JE  PREKIPEVAJOČA  LJUBEZEN. 
Sveti Pavel je to mojstrsko označil s stavkom: „Toda kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj 

pomnožila milost.” (Rim 5,20b) Sveti oče je te besede komentiral takole: 'Vse prekipeva, se preliva čez 

rob. Taka je ljubezen Boga, namreč neizmerna. (…) On ni malenkosten. On vse daje v obilju.'  (Papež 

Frančišek, 20.10.2015) 
 

LJUBEZEN, KI  DAJE  VEČ  KOT  ZAHTEVA  PRAVIČNOST. 
Tudi delavci, ki so delali v gospodarjevem vinogradu samo eno uro, so prejeli plačilo za cel delovni 

dan. (prim Mt 20,14 f) 
 

LJUBEZEN, KI POMAGA  TRPEČEMU  IN  GA  VRAČA  V  ŽIVLJENJE. 
V priliki o usmiljenem Samarijanu, kaže Jezus svojo lastno ljubezen do človeka, ki je padel med 

roparje. Spet mu vrača življenje in dostojanstvo. (prim. Benedikt XVI, Jezus iz Nazareta, I) 

Isti jezik govorijo tudi številni opisi čudežev. 
 

LJUBEZEN,  KI  JE  MOČNEJŠA  OD  IZDAJSTVA. 
Potrditev takšne ljubezni je doživel Peter, potem, ko je zatajil svojega Gospoda. „Ali me ljubiš bolj 

kot tile ? (…) Pasi moja jagnjeta.”   (Jan 21,15) 
 

LJUBEZEN,  KI  VZTRAJA  KLJUB  RAZOČARANJEM. 
Zakonolomke Jezus ne obsodi, marveč ji pokaže pot za nov začetek: „Pojdi in odslej ne greši več.”  
(Jan 8,11)   (Schönstattsko gibanje »Žene in matere«) 
 

LJUBEZEN,  KI  VERJAME  V  DOBRO. 
Marija Magdalena, Zahej, cestninar Matej… Po srečanju z Jezusom se spremenijo v svoji notranjosti. 

Ne le, da se jih zaradi njihovega preteklega načina življenja Jezus ne izogiba, marveč jih kliče v novo 

življenje. 
 

LJUBEZEN,  KI  JE  PRIPRAVLJENA  ČAKATI. 
Oče čaka, dokler se sin v tujini ne odloči za povratek domov in mu pohiti naproti. (prim Lk 15,20) 
 

LJUBEZEN,  KI  IŠČE  IZGUBLJENO. 
Priliki o izgubljeni ovci in o izgubljeni drahmi govorita o Jezusovi iščoči skrbi za grešnike. Podobno 

je tudi v priliki o dveh sinovih. Tu oče starejšega sina, ki je ostal doma in je „tudi izgubljen”, prijazno 

nagovarja in se poteguje za njegovo srce.   
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2 Ljubezen Boga se izraža na mnogo načinov 

LJUBEZEN, KI PREVZEMA NASE KRIVDO DRUGIH IN SAMA PLAČA CENO. 
„To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov.” (Mt 26,28) 
 

Naš ustanovitelj drugje spet pravi: „Le kaj neki je namen oziroma motiv, ki sili Boga, da nas je 

ustvaril, nas vodi in usmerja? To je njegova Usmiljena ljubezen.”  (18.2.1957) 
 

- Kako pa nas doseže Božja Usmiljena ljubezen? 
 

I.    PO  ZAKRAMENTIH 
 

- Vsak udeleženec „potegne” listek, na katerem je napisan eden od zakramentov in nato išče 

osebe, ki so „dobile” isti zakrament. O posameznih zakramentih nato poteka razgovor v 

majhnih skupinah. Ugotovitve se nato napišejo na plakate. 
 

- Čez čas lahko taka majhna skupina obišče drugo skupino, ki je razpravljala o istem 

zakramentu in njihov plakat dopolni s svojimi pripombami.  
 

1. ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA  „Poglejte, kako veliko ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci 

se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal Njega.” (1 Jan 3,1) 
 

Kako mi v tem zakramentu Bog kaže svojo Usmiljeno ljubezen? 

 
2. ZAKRAMENT SVETE EVHARISTIJE „Gospod Jezus je tisto noč ko je bil izdan vzel kruh in se 

zahvalil, ga razlomil in rekel: To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin! Prav tako je vzel 

tudi kelih po večerji in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte 

to v moj spomin!”  (1.Kor. 11,23-26) 
 

Kako mi v tem zakramentu Bog kaže svojo Usmiljeno ljubezen? 

 

3. ZAKRAMENT SVETE BIRME  „Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste 

moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.”  (Apd 1,8) 
 

Kako mi v tem zakramentu Bog kaže svojo Usmiljeno ljubezen? 

 

4. ZAKRAMENT SVETE SPOVEDI ALI POKORE  „Ta je tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih 

in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki, da so vsakomur, ki veruje vanj, v njegovem imenu 

odpuščeni grehi.”  (Apd 10,43) 
 

Kako mi v tem zakramentu Bog kaže svojo Usmiljeno ljubezen? 

 

5. ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA „Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil 

svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, 

tega naj človek ne ločuje!” (Mt 19, 5-6) 
 

Kako mi v tem zakramentu Bog kaže svojo Usmiljeno ljubezen? 

 

6. ZAKRAMENT MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA „Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo…”    
(1. Pt 2,9) 

 

Kako mi v tem zakramentu Bog kaže svojo Usmiljeno ljubezen? 

 

7. ZAKRAMENT BOLNIŠKEGA MAZILJENJA „Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine 

Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere 

bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.”  (Jak 5, 14 – 15) 
 

Kako mi v tem zakramentu Bog kaže svojo Usmiljeno ljubezen? 
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3 Ljubezen Boga se izraža na mnogo načinov 

- Zbiranje rezultatov razgovorov po skupinah 

- Udeleženec vsake skupine predstavi plakat, ki ga je pripravila skupina 

 

Ko razmišljamo o zakramentih, ugotavljamo, da z določenimi prekinitvami, spet in spet spremljajo 

potek našega življenja. Z zakramenti so povezana pomembna obdobja, praznovanja in odločilni 

dogodki v našem življenju. Prav v odločilnih trenutkih našega življenja, nam hoče Bog podariti svojo 

milost, nas okrepčati, nam pokazati, da nas spremlja na naši poti. In kako nas še doseže Božja 

Usmiljena ljubezen ?  

 

 

 

II.   PO  ZAKRAMENTALNOSTI  VSAKEGA  TRENUTKA 
 

Bog pa nam ne želi podarjati svojega prijateljstva in ljubezni le v intervalih. To bi se mu zdelo mnogo 

premalo. Na razpolago nam hoče biti vsak dan, vsako sekundo. 
 

Iz življenja patra Kentenicha vemo, da mu je bil pomemben vsak dogodek v dnevu. Pomemben mu 

je bil vsak razgovor, skromno darilo, telefonski klic, pismo, novica v časopisu, šopek cvetja, skratka, 

manj in bolj usodne ure, dogodki v Cerkvi in v svetu. 
 

Gospodov angel je prinesel Mariji sporočilo. Naš ustanovitelj je retorično vprašal: „Kdo je danes ta 

Gospodov angel?” In odgovoril: „To so razmere in okoliščine našega časa.” 
 

Še dalje je pojasnjeval: 

„….radi govorimo o zakramentalnosti vsakega trenutka!... Vsak trenutek nam sporoča, kaj je prav 

tedaj Božja volja in nam tudi posreduje potrebno milost, da Božjo voljo sprejmemo in jo izpolnimo. 

V vsakem trenutku moramo sprejemati in vračati ljubezen.” 
 

Potrebno milost prejemamo prav po neznatnih vsakdanjih dogodkih. Bog nas ne ljubi  mimo  sveta, 

marveč  s svetom. Vse, kar je ustvaril, uporablja kot sredstva, s katerimi nas obdarja, da nam izkazuje 

svojo ljubezen. 
 

- beseda, na katero mnogokrat pomislim, 

- prijazen pogled nekoga, 

- vest, ki me je razveselila ali užalostila, 

- slučajno „ujeta” melodija, ki razveseljuje moje srce, 

- pohvala, ki je nisem pričakoval,  

- preprosta cvetica ob poti, 

- zahajajoče sonce na morskem obzorju, 

- prosto parkirno mesto… 
 

Na obisku pri neki gospe je ena izmed Schönstattskih sester med drugim dejala: „Ugotavljam, da 

mnogi ljudje vsakdanjih doživljajev, niti tistih prijetnih, ne povezujejo več z Bogom, ker ne razumejo 

njegovega jezika.” 

„Bog nam želi pokazati svojo ljubezen preko dogodkov, ljudi in stvari. Na primer: lepo vreme zunaj, 

zadovoljstvo da sem še pravi čas spet našla izgubljeni ključ, dejstvo da v naši domovini ni vojne…” 

Ob tem je sogovornica sproščeno in iz srca dopolnila: „Da, in vse to podarja prav meni!” 
 

Zaradi tega je pomembno, da smo vsak trenutek pozorni in se vprašamo: 
 

- Kje v tem dogodku vidim Boga? 

- Kaj mi On s tem želi sporočiti? 

- Kaj mi hoče podariti?   

- … 
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4 Ljubezen Boga se izraža na mnogo načinov 

PRIMERA IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA: 
1. Neka žena je pripovedovala, kako jo je kot otroka Cerkev privlačila, posebej še ob Božičnih 

in Velikonočnih praznikih. „Vsakokrat, ko sem prisostvovala obredom, sem občutila neko toplino in 

zavarovanost, ki se z besedami ne da opisati. Taki občutki so me spremljali tja v dobo odraščanja.” 

Toda ta žena ni bila krščena in tudi nikdar ni imela poguma, pobliže se ukvarjati z vprašanji vere. 
 

Prav ta mlada žena, po poklicu policistka je bila nekoč v cestni patrulji. Stara je bila okrog 20 let. 

Poklicali so jo na kraj hude prometne nesreče. Prometno nesrečo pri kateri je bil nek moški hudo 

poškodovan je zaradi nepazljivosti povzročil prav najboljši prijatelj tega moža. Reševalci so se borili 

za življenje ponesrečenca in povzročitelj nesreče je bil ves obupan. Ponesrečenec je umrl že na kraju 

nesreče in njegov prijatelj se je od groze zgrudil. Policistka je odločila naj pokličejo duhovnika, da 

bo nudil duhovno pomoč in domačim posredoval vest o smrti.  
 

Duhovnik se je z vso požrtvovalnostjo zavzel za obupanega moža in to kar mu je govoril je bilo za 

policistko „zelo zanimivo,” hkrati pa ji je odprlo „množico vprašanj”. Zopet je „začutila željo, 

izvedeti več o veri in Cerkvi.” 
 

Po tem doživljaju mlada žena ni več našla notranjega miru. Čez nekaj mesecev je zbrala ves svoj 

pogum in obiskala neko katoliško župnišče, „samo, da bi se s kakim duhovnikom pogovorila o 

zadevah vere in vseh tozadevnih vprašanjih, na katera nisem vedela odgovora.” 
 

Pozvonila je pri vhodu in  pred njo je stal prav tisti duhovnik, ki ga je bila spoznala ob omenjeni 

nesreči. „V istem trenutku mi je postalo jasno, da je bil ta obisk prava odločitev v mojem življenju, 

kajti tak slučaj se lahko dogodi le enkrat.” Kasneje je prav na Velikonočno vigilijo, ta mlada žena 

prejela zakrament Svetega krsta. Sedaj je zelo srečna, da je našla pot do vere. 
 

 

2. Mahatma Gandhi, vzgojen v hindujski veri je nekoč pripovedoval o odločilnem dogodku 

njegovega otroštva. „Imel sem okoli 15 let, ko sem zagrešil tatvino. Bil sem dolžan in da bi poplačal 

svoj dolg, sem sem očetu ukradel zlato zapestnico. Toda bremena krivde, nisem mogel nikakor 

prenašati. Stopil sem pred njega, da bi mu priznal kar sem storil, vendar nisem mogel odpreti ust. 

Svoje priznanje sem zato napisal na list papirja. Ko sem mu ga izročal, sem drhtel po celem telesu. 

Moj oče je napisano prebral, zaprl oči in potem papir raztrgal. 'Dobro je, je še rekel.' Potem me je 

objel. Od takrat sem svojega očeta imel še bolj rad. In tudi on mene.” 

 

 

 

III.    S PLAVANJEM V MORJU BOŽJEGA USMILJENJA 
 

„Plavati v morju Božjega usmiljenja. To bodi moja naloga. In ne bom dopustil, da bi minil en sam 

dan ne da bi o tem premišljeval. Podoživljal bom, kako me je včeraj nagovoril Bog s svojo dobroto 

in ljubeznijo. Poglobil se bom v vsako podrobnost posebej.” (p. Joseph Kentenich)  

 

Pri Schönstattu večkrat govorimo o iskanju sledi. 

Sredi našega običajnega vsakdanjika odkrivamo sledi našega Boga. 

 
MOLITEV K SVETEMU DUHU: 
 

„Sveti Duh! Ti si luč moje duše. Ti me razsvetli, Ti me vodi, Ti me krepčaj, Ti me tolaži. Razkrij mi 

Tvoje želje, če je to v skladu z načrtom Boga Očeta. Daj, da spoznam, kaj želi od mene Večna 

Ljubezen. Daj, da spoznam, kaj mi je storiti. Daj, da spoznam, kako naj prenašam trpljenje. Daj, da 

spoznam,  kako naj oblikujem, sprejemam in živim svojo intimno notranjost. Sveti Duh, daj mi 

spoznati, kaj je Tvoja volja in volja Očeta za moje življenje.” 
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5 Ljubezen Boga se izraža na mnogo načinov 

POGLED V MOJO PRETEKLOST: 
 

Kaj se me je danes, včeraj, v minulih tednih posebej dotaknilo, me obdarovalo, vznemirilo?  

Morda neko srečanje, neko delo, nek problem? 

- Listki, pisala in nekaj časa zapisujemo svoje doživljaje. 

 

MOJA ODKRITA IZPOVED IN BOŽJI GLAS: 
-  

Gospodu povem, kako sem se ob tem počutil. Prisluhnem svoji notranjosti o tem kaj mi želi Bog s 

tem povedati.  

 

MOJE ZAUPANJE BOGU: 
 

Zahvalim se Bogu za njegovo nenehno bližino in ljubezen. Izrazim mu svoje prošnje in mu postavim 

vprašanja, ki se mi zastavljajo. 

 

IZPOVEDI O BOŽJIH DOTIKIH: 
-  

Udeleženci, ki to želijo lahko znotraj svoje skupine ali pred vsemi spregovorijo o sledi Božje ljubezni, 

ki so jo zaznali v svojem življenju. 

 

ZAKLJUČNA MOLITEV: 
-  

Usmiljeni Bog! Naš ljubi Oče! 
 

Vsak dan nam podarjaš svojo ljubezen. Zahvaljujemo se Ti zanjo. 

Nauči nas spoznavati  Tvoj ljubezenski načrt do nas tudi v razočaranjih, ki jih doživljamo in v 

dogodkih, ki smo si jih drugače predstavljali. 

 

Ti veš bolje, kaj je za nas dobro in nam ne pošiljaš nič takšnega, česar bi ne mogli nositi. 

Ti tudi veš, kdaj je pravi trenutek za spremembo smeri naše poti. 

Ta sprememba smeri na naši poti, pa je mnogokrat povezana s trpljenjem. 
 

V vsakem trenutku si nam blizu. 

Vendar kako malokrat se tega zavemo. 
 

Razsvetli naše oči, da bomo videli Tvoje delovanje. 

Odpri naša srca, da bomo čutili Tvojo prisotnost. 

Razsvetli naš razum, da bomo spoznali, kaj nam hočeš povedati. 

Blagoslavljaj nas danes in vse dni. 
 

Amen! 


