
 

 

DRUGO SPREOBRNJENJE 
 

 Spoštovani ljubi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja! 
 

REFORME, SPREMEMBE, PREOBLIKOVANJE: S potrebo po spremembah, se srečujemo na vseh področjih življenja. Včasih 

gre za grozeče dogodke, ki jih je treba preprečiti, včasih za upanje na tako ali drugačno veliko preobrazbo, ki nas bo 

naredila bolj pripravljene za prihodnost. Podjetja in politika, ekologija in družba, Cerkev in etične ideje, potrebujejo 

preobrazbo in se morajo prilagoditi spremenjenim pričakovanjem in možnostim. Govorimo o raziskovanju preobrazbe. Iz 

zgodovinskih pretresov in epohalnih sprememb, se želimo naučiti, kako lahko bolje odgovorimo na današnje razmere. 
 

Raziskovalka preobrazbe Maja Göpel v enem od svojih člankov piše: „Naš pogled bi rada preusmerila od gledanja v 

vzvratno ogledalo, h gledanju na naše obzorje, da bi se bolj osredotočili na upanje. ... Imam namreč občutek, da nam ne 

manjka toliko idej za prehod v jutrišnji svet, kot nam manjka prepričanja, da jih lahko uresničimo. Morda nam manjka 

samozavesti, da bi si upali narediti prve korake in gotovosti, da so mnogi pripravljeni iti z nami. ... Nihče ne trdi, da so 

naši časi lahki ali, da so družbene spremembe enostavne. Prepričana pa sem, da so to časi, ko se je treba od nečesa 

posloviti, da bi naredili prostor nečemu novemu in za novo. Nekatere stvari preprosto moramo narediti drugače. A to 

lahko storimo.”* *Raziskovalka preobrazbe Maja Göpel v FocusOnline.     
 

Zahtev po spremembah je veliko. Ljudje iščemo nove načine ravnanja drug z drugim, vse do vsakdanjega vedenja in 

ocenjevanja. Za nekatere se to začne z jezikom. Vendar se vrednotene in neenakost ne začnejo v izjavah, ampak se 

začnejo z izbiro besed. Nekateri se po medijskem razburjenju hitro umirijo, drugi želijo uzakoniti, kako naj ljudje govorijo. 
 

Po eni strani torej, pomenijo preobrazba in spremembe, upanje na boljše življenje vseh, po drugi strani pa gre za 

sodelovanje vsakega posameznika. Svoboda posameznika se konča tam, kjer le ta posega v svobodo in življenje drugih. 

To je že samo po sebi sprejeto načelo. V času, ko se ekološki vpliv osebnega načina življenja vsakega posameznika, kaže 

v povezavi z globalnimi podnebnimi spremembami, posameznikova svoboda postane težavna. To, da se rojstvo 

človeškega bitja obravnava kot ekološka škoda je absurdno, vendar je to logika istega svetovnega in čisto posvetnega 

razmišljanja. Usklajevanje svobode in blaginje posameznika, s svobodo in blaginjo vseh, ni tako enostavno. Med pandemijo 

smo videli, kako napeto je lahko v družbi glede nošenja mask, pravil distanciranja, karantene in cepljenja. ... 
 

SPREOBRNJENJE - PREOBRAZBA Z GLOBINO: Pepelnična sreda in začetek postnega časa, pomenita za kristjana prenovo 

in spremembo življenja. „Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte Evangeliju!”Mr 1,15 

Tako evangelist Marko povzame govore, na začetku Jezusovega javnega delovanja. Ko Jezus poziva ljudi k spreobrnjenju, 

jim ponuja predvsem novo izkušnjo: „prihod Božjega kraljestva” in „vero v Evangelij.” Kesanje in spreobrnjenje, se po  

Jezusovih besedah začneta s to novo izkušnjo. Predvsem gre za pravilen vpogled v smisel in namen našega človeškega 

obstoja. Vse v smislu, kaj je v našem življenju trajno in kaj začasno, kaj relativno in kaj prehodno?  
 

Besedila in znamenja bogoslužja pepelnične srede na začetku postnega časa, so nedvoumna. Molitev za blagoslov pepela, 

s katerim nas duhovnik potem pokriža na čelu, se glasi: „Usmiljeni Bog, pomagaj nam, da bomo štirideset dni pokore 

obhajali v pravem duhu. Odpusti nam naše grehe, obnovi nas po podobi svojega Sina in nam po Njegovem vstajenju, 

daj večno življenje.” Pri obredu pepelenja, duhovnik reče: „Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš” ali „Spreobrni 

se in veruj Evangeliju.” Pogled na končnost našega življenja, olajša težo našega križa in nam ustvari nov pogled nanj. 
 

DRUGO SPREOBRNJENJE: Za ljudi, ki so z vero rastli od zgodnjega otroštva v družini in v verskem okolju, zveni beseda 

spreobrnjenje povsem drugače, kot za ljudi, ki so se na svoji notranji poti, za vero zavestno odločili v odrasli dobi. 

Pepelnična sreda je opomin za vse, da bi bolj zavestno in pristno živeli po veri. Beseda spreobrnjenje, ima lahko pomen 

tudi sredi življenja, ki je nekako naravno versko. V zgodovini duhovnosti, se je za to pojavil izraz: „drugo spreobrnjenje.” 

Ko je krščanstvo vse bolj postajalo državna kultura in je določalo vsakdanje okolje, se je pojavilo meništvo. To so bili ljudje, 

ki so s posebno radikalno obliko življenja, izrazili svojo odločitev za Kristusa in Evangelij. Tej poti so rekli: „drugi poklic.”  
 

V sodobnem času je beseda „drugi poklic,” bolj povezana z notranjo rastjo. V življenju vsakega kristjana, je vera podvržena 

različnim izzivom. Tedaj globoka doživetja ljubezni in sreče, ter pretresi trpljenja in krivde omogočijo, da dvom in odgovori 

vere, prodrejo v globlje plasti duše. Naučena vera, postane zelo osebna vera. Resnica v katero verujemo, postane doživeta 

Božja resničnost. Splošne resnice Evangelija, postanejo vir notranjih pogovorov z živim Bogom, ki me s predlogi Svetega 

Duha, vabi h konkretnim korakom in spodbuja k dejanjem. Kristjan po „drugem spreobrnjenju,” v molitvi ne išče več tega, 

da bi Bog izpolnil njegove želje, ampak je njegova molitev prošnja, da odslej Bog vodil njegove želje in njegovo voljo.  
 

Predvsem v povezavi z življenjem posameznika in v tem kontekstu, govori pater Kentenich o „spremembi smeri.” Omenja 

podobo jezdeca, ki usmerja svojega konja in ob tem pravi, da gre za človekovo izkušnjo in pripravljenost, da vajeti svojega 

življenja, vedno bolj prepuščamo Bogu. Pogled nazaj, na prehojeno pot in na razvoj lastnega življenja v luči Božjega 

usmiljenja, je zanj odličen vir za uresničevanje „drugega poklica.” Odkrivanje Božjega vodstva in Božje previdnosti v vsem, 

česar sam nisem mogel usmerjati in nadzorovati, mi pri „razvoju duše” dviga zaupanje v Boga, kateri lahko prodre v 

„globine vsake duše.” Udobje in „mlačnost” sta v duhovnem izročilu, glavni oviri, ki preprečujeta globljo rast naše vere. 
 

Na vaši poti proti Veliki noči, vam želim Božjega blagoslova!   

pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija            

https://cutt.ly/38DRY1m


 

2 

 

https://cutt.ly/54oh96u  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

https://cutt.ly/54oh96u

