
 

POKLICANI SMO K „MENJAVI KLIME” V CERKVI IN SVETU 
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!  
 

Letos meseca marca, so se zbrali delegati nemškega Schönstattskega gibanja in si kot svojo najpomembnejšo nalogo  v 

bodočnosti, zastavili „menjavo klime.”  Bil sem nekoliko skeptičen, kako bo ta novi moto našega dela, sprejet med ljudmi. 
 

Apel po „menjavi klime”, je bil slišan in sprejet kot glas današnjega časa. Naša ocena, da je nekje dobra in drugod slaba 

klima, zelo vpliva na naše nadaljnje korake. To na političnem področju v povezavi z volilnimi rezultati, velja za odnose 

znotraj držav Evrope, kakor tudi za širše mednarodne odnose. Posebno so z dobro klimo povezani ekološki izzivi. Tu gre 

za tako širok sklop aktivnih dejavnikov in povezav, tako da posamezni ukrepi, marsikdaj sploh ne pridejo do izraza. 
 

Tudi v Cerkvi čutimo, da pomembna ključna vprašanja, naraščajoče nezadovoljstvo in vse močnejša polarizacija, dajejo 

svoj pečat klimi pogovorov in razprav. Zaradi dejstva, da klimo in razpoloženje ljudi težko opredelimo in ju pogosto ni 

lahko razumeti, pogosto podcenjujemo moč, ki izhaja iz ljudskega razpoloženja. Ta klima ljudskega razpoloženja, odloča 

o uspehu in o neuspehu našega dela. Je povsod navzoča  in odločilno delujoča moč. Naše letno geslo, nam tako narekuje 

„menjavo klime,” pri trajnem in globokem zavzemanju za boljšo Cerkev.  
 

„Božji Duh prebiva v nas!” To je tista prava menjava klime za kristjana. Apostol Pavel v Pismu  Korintčanom, poudarja to 

bistveno prvino kristjanov, s skoraj očitajočim vprašanjem: „Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v 

vas?” 1 Kor 3,16  Z besedo „v vas” misli na nas vse, ki smo občestvo Jezusa Kristusa. Zanimivo je, da Pavel govori o občestvu, 

kot Božjem templju v času, ko Jeruzalemski tempelj še ni bil uničen. Prav bivanje Božjega Duha v nas, naj bo tista nova 

klima, ki Cerkev razlikuje od drugih skupnosti.  
 

Marijanska klima.  Lastnost karizme in izkušnja Schönstatta je: Marijanska klima ustvarja skupnost in njeno odprtost  

Svetemu Duhu. Osnovne resnice naše krščanske vere, lahko izpovemo zelo na kratko. Troedini Bog je izvor stvarstva in 

našega življenja. Z učlovečenjem Božjega Sina, z njegovo smrtjo na križu in z njegovim vstajenjem je odrešil človeštvo. Z 

vero v Jezusa Kristusa, s krstom in delovanjem Svetega Duha, imamo delež pri Božjem življenju.   
 

Mogoče smo se že kdaj vprašali, kaj se zgodi, ko postane značaj naše vere Marijanski? Takrat se naši skupnosti pridruži 

nebeška Gospa, ki izžareva ljubezen. Ta pridružitev pa ni samo simbolična, ampak pridružitev na vseh ravneh in vidikih 

življenja. Ko se pridruži Mati Marija, se nam pridruži Zmagovalka, ki nas pridobiva za dobroto. Ona pristopi kot:  

- Mati in Zmagovalka, ki nas pridobiva za dobroto pri iskanju in utrjevanju naše vere. 

- Mati in Zmagovalka, ki nas pridobiva za dobroto, kadar občestvo izgubi skupni občutek za delovanje Svetega Duha. 

- Mati in Zmagovalka, ki nas pridobiva za dobroto, ko dajejo pečat občestvu ali odnosom, le še ponavljajoča razočaranja. 

- Mati in Zmagovalka, ki nas pridobiva za dobroto, ko se politična razprava sprevrže v lastno promocijo. 

- Mati in Zmagovalka, ki nas pridobiva za dobroto, ko se iščejo rešitve za dobrobit vseh, ne samo elit ali posameznikov.  

- Mati in Zmagovalka, ki nas pridobiva za dobroto, ko iščemo nov začetek in spravo.  

- Mati in Zmagovalka, ki nas pridobiva za dobroto, ko samoljubje spači pogled na lepoto stvarstva, dobrin in človeka. 

- Mati in Zmagovalka, ki nas pridobiva za vero v Jezusa Kristusa, ki je v teku življenja že ugasnila ali se ni še nikoli rodila.  
-  

Izkušnje z Marijo, Materjo in Zmagovalko, ki nas pridobiva za dobroto, so gradbeni kamni iz katerih je zgrajeno vsako 

Schönstattsko svetišče  in se vsak dan oblikuje iz Zaveze ljubezni.  
 

Roke, ki spreminjajo klimo. Že na začetku me je presenetila ideja, da bi izrazili našo temo „menjava klime”, z različnimi 

držami rok. Zelo mi je všeč, da drže rok na naših letnih zastavah, spominjajo na „delovanje.” Čuti se, da so različne drže 

rok, izrazi njihovega duhovnega delovanja. Skoraj se vidi, kako je srce udeleženo pri razprtih rokah, pri srečanju velike in 

majhne roke, pri rokah, ki obdarujejo, ki tolažijo in, ki delijo kruh. Tako naše služenje postane početje, ki spreminja klimo. 
 

     
 

Vprašajmo se: Ali po povedanem morda čutimo, da smo si zaradi velikih tem, na ramena naložili preveč? Ali res 

verjamemo, da lahko spremenimo klimo? Ali mislimo, da so naše možnosti preveč omejene? V Kani je bilo dovolj, da so 

strežniki napolnili vrče z vodo. Značilno za Marijo je, da Jezusu pripravlja pot. Poskusim, ne odlašajmo. Ko bomo v igro 

pripeljali Božjo Mater, ženo Zmagovalko, ki nas pridobiva za dobroto, bomo opazili koliko moči, ki spreminja klimo, se 

skriva v Njenem marijanskem pristopu.  
 

Ob obletnici ustanovitve Schönstatta, Vam želim blagoslovljeno obnovo Zaveze ljubezni! 
 

S prisrčnimi pozdravi iz Prasvetišča!       Vaš brat p. Ludwig Güthlein Schönstattsko gibanje, Nemčija  

  


