
 

 

ZAVEZA LJUBEZNI JE UPANJE ZA SVET! 
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja! 
 

SPREMENITI KLIMO! To je duhovno vodilo Schönstattskega gibanja za letošnje leto 2020. Izhaja iz temeljne resničnosti, ki 

jo je deležen vsak pravi kristjan. „16 Mar ne veste, da ste Božji tempelj in, da Božji Duh prebiva v vas?“ 1Kor 3, 16 
 

Nova podoba, ki bo odslej krasila naslovnico Pisma zaveze zahteva razlago. V oči nam takoj pade binkoštno rdeča barva, 

ki daje pečat celotni podobi. Božji Duh napolnjuje vse. Še nekaj je. V sredini se nam pokaže nekakšna pot, ki nas vodi do 

rumene luči, ki veliko obeta. Ko se pomikamo proti njej, se nam zdi kot, da ta svetloba prihaja od zgoraj. To je pogled v 

prihodnost, ki prinaša veliko upanje. 
 

Naše trdno zaupanje pa ni tako samoumevno. „V zraku visi” klic po spremembah. Prav tako v zraku čutimo že kar otipljiv 

nemir in negotovost. Na političnem in gospodarskem področju je malo pozitivnih novic. Iskanje novih poti in velika 

pričakovanja, vodijo do številnih razprav tudi v Cerkvi. Pogovori potekajo na nivoju življenja lokalnih Cerkva, enako se išče 

rešitve za prenovo Cerkve kot celote. Papež Frančišek, ki nagovarja celotno mednarodno skupnost pravi, da nam izkušnje 

krize narekujejo naš nov pogled na svet. „Iz krize bomo izšli boljši ali pa slabši, …” je dejal nedavno, na enem od svojih 

tedenskih nagovorov. „Ali bomo po tej krizi nadaljevali z dosedanjim ekonomskim sistemom socialne nepravičnosti, z 

zanemarjanjem varstva okolja in brezbrižnostjo do stvarstva, ki je naš skupni dom?” Nova papeževa okrožnica: „Perspektive 

in smernice za nov čas,” bo izšla predvidoma ta mesec.   
 

KAKO SE ODVIJA SPREMEMBA KLIME? Sprememba, prenova, razvoj, napredek, rast, evolucija, revolucija, transformacija, 

preoblikovanje, inovacija, prehod, ... Težko je našteti dolg seznam besed, ki opišejo različnost pogledov na neko dogajanje 

in spremembe povezane s tem dogajanjem. Tudi Jezusovi govori in njegovo sporočilo svetu v Evangelijih, nosijo takšen 

pečat. Potem, ko se zavemo te človeške raznolikosti pogledov,  ne smemo na tem seznamu spregledati in pozabiti še 

besed kot so: spreobrnitev, spreobrnjenje, odpuščanje, odrešenje, posnemanje, prav tako tudi vstajenje in izpolnitev. 
 

Vprašajmo se, kaj odločilneje vpliva na hitrost in temeljitost sprememb. Ali morda notranja prenova posameznikov ali 

spremembe v zunanjih strukturah družbe? Ali je verjetneje pričakovati preobrazbo ljudi na način, da ljudje spremenijo z 

novim uvidom in odločijo za novo usmeritev ali pa se bo posledično vse spremenilo na bolje, če se bodo regulativno 

zahtevale nove oblike in vedenja, določila nova pravila obnašanja in predpisale nove smernice življenja? Smisel takšnega 

spraševanja se mi zdi bolj zgrešen, kot pravilen. 
  

V zadnjem času, mi vedno pogosteje vzbuja pozornost beseda transformacija. To je beseda, ki naj bi opisovala 

spremembo, običajno na boljše. Ko nekaj časa spremljamo dogajanje v družbi in gospodarstvu se nam zdi, da beseda 

transformacija, najbolje opiše vsa dogajanja v teh dveh temeljnih segmentih človeškega življenja. Ko na primer gledamo 

avtomobilsko industrijo, s to besedo opišemo obsežno spremembo nekega izdelka. Vse v želji in potrebi, po novi in večji 

obliki mobilnosti. Poglejmo samo, kako prehod izdelave motorjev z notranjim zgorevanjem, na motorje na električni 

pogon, vpliva na obsežno proizvodno verigo raziskav in razvoja, proizvodnih hal in dobaviteljev, financiranja in 

oglaševanja, … Tako celovitih sprememb, ni mogoče predvideti in izvesti s še tako dobrim načrtovanjem. V mislih imamo 

določen cilj, toda pravi izzivi in težave, se pokažejo šele potem, ko stopimo na pot uresničitve tega cilja. Tu sta nujno 

potrebna: življenjski optimizem in nenehno učenje. 
 

OBRISI STRUKTUR NOVEGA ČASA. „Na obzorju, ki se jasni, nastajajo in se pojavljajo dobro prepoznavni, strukturni obrisi 

novega svetovnega reda. Stari svet gori!” Te besede je pater Kentenich zapisal v nekem pismu iz gestapovskega zapora in  

ujetništva, na prelomu leta 1941/42. Zanimivo je, da je pozneje te besede pogosto ponavljal. 
 

Nastajanje „novega svetovnega reda” je pater Kentenich razbiral iz mnogih razvojnih procesov. Spremembe v vseh 

življenjskih okoljih, tako v majhnem kakor v velikem obsegu je videl najbolj celostno in najgloblje, skozi globalizacijo 

političnih struktur sveta. Spraševal se je, kako v tako zapletenih novih življenjskih razmerah, ohraniti za človeško življenje 

in za človekovo sobivanje temelje in bi ti temelji vsebovali nekaj takega, kot so: center, sidrišče in varnost? Zavedal se je, 

da sta samo tako možna človekov razvoj in svoboda. Spraševal se je še, kako rešiti ta zapleteni svet, ki si ga je ustvaril 

človek in v katerem slednji išče svojo odrešitev in svojo popolnost brez Boga?  
 

Pater Kentenich je bil prepričan,  da je v Schönstattu zraslo nekaj, po čemer „se prenaša na nove rodove” bogastvo krščanske 

duhovnosti in krščanskega izročila, v obliki vere in življenja in obenem ponuja pravi odgovor na izzive tega časa. Verjel je, 

da je Schoenstattska duhovnost pravi odgovor, na sodobne pogoje življenja. To posredovanje krščanske duhovnosti in 

krščanskega izročila današnjemu času, ni nekakšna zgradba iz teorije. Manifestira se v zelo široki in celostni podobi gibanja, 

sestavljeni iz številnih življenjskih procesov in oblik izražanja. Poglejmo v tem duhu na milostni kraj Schönstatt in pomislimo 

na to, kaj je nastalo v njem iz preprostega, revnega in majhnega Marijinega svetišča.  
 

MAJHNA CERKVICA, KI JE DOMA PO VSEM SVETU. Izkušnje s svetiščem v Schönstattu kažejo, da so mnogi ljudje po svetu 

v njem našli domače ognjišče in duhovni dom. Ta kraj zares živi od posvetitve Božji Materi in iz Zaveze ljubezni sklenjene 

18. oktobra 1914. To je bil resnično poseben dogodek, na zelo posebnem kraju. Tu so se dvigale zelo osebne molitvene in 

dogajale milostne izkušnje mladih študentov, na začetku 1. svetovne vojne.   

Zaveza ljubezni, že vseh 106 let obstoja Schönstatta, privlači ljudi vseh družbenih slojev. Enako privlači tudi mala kapelica, 
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ki je dobila svoje replike v mnogih državah po svetu. In v vsaki od njih, se ponavlja prošnja k Božji Materi, da se tam naseli 

in tam ustvari kraje milosti in prenove. V še veliko večjem obsegu, so v mnogih domovih nastala ali še nastajajo, domača 

hišna svetišča. Milost domačnosti, imamo na ta način vedno pri roki in je nerazdružno povezana z izvorom v Schönstattu. 

Takšna izkušnja milosti domačnosti, se je razvila v Prasvetišču v Schönstattu, od koder se širi po vsem svetu. To je pravo 

darilo za globaliziran svet, katerega značilnost je izkoreninjenost človeka in globalna mobilnost.  To je pravo darilo za svet, 

v katerem so v vsaki dnevni sobi in na vsakem pametnem telefonu, stalno prisotne slike in poročila iz vseh koncev sveta. 
 

Ko bomo v tem mesecu oktobru, na 18. dan, ki je dan ustanovitve Schönstattskega gibanja, obnovili svojo Zavezo ljubezni, 

bo to za nas zelo oseben dogodek. Hkrati se lahko čutimo blagoslovljeni, da je bila naša osebna pot rasti v veri, vključena 

v Zavezo ljubezni, ki je pot prenove Cerkve in sveta v našem nemirnem času. Pri vsaki obnovi Zaveze ljubezni, s pogledom 

na izzive našega življenja in časa, po vzoru Marije v uri angelovega obiskanja, izrekamo svoje besede vere:  

„Glej, Gospodov-a služabnik-ca sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!” Lk 1, 38. 
 

Ob obletnici Zaveze 18. oktobra, vam zaželim, da bi v preizkušnjah zaupali v veri in, da bi bili vedno odprti za Božjo milost.  
 

Prejmite prisrčne pozdrave iz Schönstatta!  
 

     Vaš brat, p. Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


