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Jubilejno Pismo – 2023 
 

Obdarjene z Ljubeznijo 
 

…Beseda se je učlovečila in se naselila med nami, polna milosti in resnice… 
Iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo (Jn 1, 14., 16) 

 
 
Drage sestre jubilantke leta 2023! 
 
Z iskreno hvaležnostjo čestitam in molim za vsako izmed vas ob obletnici vaših prvih 
zaobljub pred 25., 40., 50., 60., 70., 75. in 80. leti. To je milostni (Kairos) trenutek za vsako 
izmed vas s povabilom, da na novo odgovarjate na nenehni Božji klic k ljubezni in praznujete 
dar svojega življenja, ki je obdarjeno z Ljubeznijo.  
 
Vaš jubilej je vir veselja in milosti za nas, vaše sosestre in celotno našo kongregacijo. Ko sem 
v molitvi prebrala ime vsake od vas, se me je globoko dotaknil izjemni dar življenja vsake od 
vas, dar življenja 180 sester, od katerih sem mnoge spoznala in bila deležna bogastva vašega 
življenja v poslanstvu Šolske sestre de Notre Dame.  
 
Pred nekaj tedni smo obhajali skrivnost učlovečenja, skrivnost Božje ljubezni do nas, rojene 
med nami. »Zaradi velike ljubezni, s katero nas je Bog vzljubil« (Ef 2, 4), je Beseda, polna 
milosti in resnice, postala eden izmed nas, Bog-z-nami. Iz polnosti te milosti je vsak izmed 
nas prejel milost za milostjo (prim. Jn 1,16).   
 
Vedno znova moramo prebujati to milost, svobodno in voljno sprejeti milost, da smo ljubljeni 
ter ji dovoliti, da nas objame in se razvije v nas ter v nas in po nas postane živa in dejavna. Po 
besedah frančiškanskega patra Richarda Rohra "smo bili ustvarjeni v ljubezni, za ljubezen in 
v ljubezen, in iz te ljubezni delujemo." Resnično, blagoslovljeni smo z Ljubeznijo.     
 
Biti obdarjen z Ljubeznijo pomeni sodelovati v polnosti milosti, ki jo daje Bog. Tega ne 
moremo razumeti s svojim razumom. Boga in ljubezen je mogoče le doživeti in živeti. 
Spodbujam vsako od vas, da se v vašem jubilejnem letu spominjate, kako ste izkusili to 
milost, to dinamiko ljubezni, ki vas je ustvarila, okrepila in preobrazila. Vabim vas, da 
premišljujete klic in milost Ljubezni v svojem življenju, zdaj in v prihodnje. 
 
 
Ustvarjene z Ljubeznijo 
 

…priznamo, sprejmemo in se svobodno podredimo resničnosti, kdo je Bog in kdo smo mi, 
njegove stvari, ki nas naš Stvarnik brezpogojno ljubi (PS, K 28)  

 
Naš Bog Stvarnik, vir ljubezni in vsega, kar je, nas je vzljubil v bivanje. V to neverjetno 
resnico se je treba veliko poglabljati. Bog ljubi stvarstvo. V Laudato Si’ je papež Frančišek 
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zapisal, da »stvarjenje spada v red ljubezni. Božja ljubezen je temeljni vzrok vsega stvarstva« 
(LS 77) in »Bog je zadnji vir vsega, ljubeči in povezovalni temelj vsega, kar biva« (LS, 238). 
Ustvarjeni smo bili z Ljubeznijo.  
 
Stvarstvo samo je prvo dejanje Božjega razodetja. Po svetem Tomažu Akvinskem (1224-
1274) je "stvarjenje primarno in najpopolnejše razodetje Božanskega". Je Božji izraz Boga 
samega, Ljubezni. Vse nam govori o Bogu in Božji ljubezni. »Vse tvarno vesolje je govorica 
ljubezni Boga, njegove neizmerne naklonjenosti do nas. Prst, voda, gore, vse je Božja 
nežnost« (LS, 84). Mi smo del tega razodetja Božjega, Ljubezni.   
 
»Spočeti smo bili v Božjem srcu, zato 'je vsak izmed nas sad Božje zamisli. Vsak izmed nas 
je zaželen, vsak ljubljen, vsak potreben'« (LS, 65). To je kdo mi smo / kdo vi ste, ustvarjeni iz 
Ljubezni.  
 

 Kako ste doživljali milost, da ste ustvarjeni z Ljubeznijo?  
 
 
Okrepljene z Ljubeznijo 
 

Ker nas je Bog prvi ljubil, mu odgovarjamo v ljubezni (PS, K 10)  
 
Biti obdarjen z Ljubeznijo ni nekaj statičnega; vključuje klic po več. Okrepljeni smo z 
Ljubeznijo. Ker Bog ne obstaja zunaj odnosa, pridemo do spoznanja, da smo ustvarjeni z 
ljubeznijo, v ljubezni in za ljubezen. Za nas kot tiste, ki smo Božje ljubljenke, je temeljni 
korak v tem gibanju po več odpreti sebe, da sprejmemo neverjetno Božjo ljubezen in se ji 
prepustimo.  
 
To je lahko zastrašujoče; vendar se strah pred ljubeznijo pozdravi le z ljubeznijo. Iz prvega 
Janezovega pisma vemo: »V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah« (1 Jn 
4,18). Ko rastemo v sprejemanju Božje ljubezni, nas to spodbuja, da odgovorimo: da ljubimo 
Boga in ljubimo to, kar Bog ljubi – vse stvarstvo, ter da ljubimo tako, kot ljubi Bog, z 
nežnostjo in sočutjem.    
 
Tisti, ki ustvarja vesolje, ki se vedno širi, nas priteguje vedno globlje v božanski objem, da bi 
dar tega svetega objema ljubezni v vedno večjem obsegu razširjali navzven do vseh. Ne gre 
za izgubo sebe, temveč bolj za širjenje.  
 
Okrepljeni z Ljubeznijo spoznavamo, da ne moremo nič in nikogar izključiti iz naše skrbi. 
Pogosto se zdi, da gorje, trpljenje in žalost okrepijo ljubezen, nas premaknejo iz nas samih, 
da bolj ljubimo. To prikliče v spomin vpogled iz pesmi Rosemerry Wahtola Trommer »Več 
ljubezni, več ljubezni« (“More Love, More Love,”), ko razmišlja o besedah Rite Mae Brown, ki je 
zapisala: »Žalost je način, kako se naučimo ljubiti. Tvoje srce se ne zlomi. Boli, ker postaja 
večje. Večje kot postaja, več ljubezni je v njem.” Izhajajoč iz tega, pesnica Rosemerry piše, 
 

Če se zaradi žalosti naučimo ljubiti, 
potem se učimo.  
Dovolj žalosti je bilo že posejane, 
da bi celotne celine izbruhnile v osupljivo nežnost. 
Učimo se. …  
Izberimo ljubezen, kot da je od nje odvisno naše življenje.  
Žalost je velika. Naučimo se bolj ljubiti –  
ljubiti z gorečo ljubeznijo, s širokosrčno  ljubeznijo… 

https://ahundredfallingveils.com/2020/05/31/more-love-more-love/
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Lahko si samo začnemo predstavljati, koliko src je bilo strtih in kako velika je žalost v teh 
časih nasilja in vojn, pandemije in revščine, razseljevanja in ločenih družin, ranjene Zemlje in 
njenih bitij. Trpljenje zahteva naš odgovor (prim. PS, K 17), da »pridemo do bolečega 
spoznanja, upati si to, kar se dogaja svetu, preoblikovati v osebno trpljenje in tako prepoznati, 
kaj lahko prispeva posameznik, kaj glede tega lahko prispeva vsakdo izmed nas« (LS , 19).   
 
Temu smo rekli »da«: da se z veseljem popolnoma izročimo Kristusu, bolj radikalno ljubimo, 
pričujemo za njegovo vesoljno ljubezen (prim. PS, K 13). K temu smo poklicani: da bolj 
ljubimo, se naučimo bolj ljubiti z gorečo ljubeznijo, širokosrčno ljubeznijo…, ki jo krepi 
Ljubezen. 
 

 Kako vas je Ljubezen okrepila, da ste bolj ljubili? 
 
Preobražene z ljubeznijo  
 

Bog nas vztrajno priteguje bližje k sebi in nas spreminja v svojo podobo (PS, K 31)  
 
Kaj se zgodi, če ljubimo z večjo ljubeznijo, ki jo krepi Ljubezen? To, da nas je okrepila 
ljubezen, nas odpre čudežu Ljubezni, to je, da nas Ljubezen preobrazi.  
 
Dovoliti si moramo, da nas Božja ljubezen globoko prevzame, kajti moč milostne ljubezni v 
nas more spremeniti nas in more spremeniti naš svet. Obdarjeni z ljubeznijo smo poklicani in 
okrepljeni, da postanemo milost Božje ljubezni v današnjem svetu. Samo ljubezen, ljubezen, 
ki je konkretna, otipljiva in živeta, ima moč preobrazbe.  
 
Prava ljubezen, božja ljubezen nas osvobaja, da smo pripravljeni tvegati preobrazbo. Takšna 
ljubezen nas dvigne onkraj nas samih, naših perspektiv, naših majhnih svetov, da smo več, da 
bolj ljubimo in da sodelujemo v Božjem delu ljubezni – ozdravljanju, spravi, vodenju vsega 
do edinosti.    
 
Biti preobražen z Ljubeznijo stane. Ker, kot je zapisal Dieterich Bonhoeffer v The Cost of 
Discipleship (Cena učenčevstva), "to stane ... življenje, a je milost, ker daje (eno), edino 
pravo življenje." Od nas se bo zahtevalo vse, a nas ne bo naredilo slabotne. Nasprotno, v nas 
vzbudi novo vitalnost, ki leži v središču univerzalnega občestva, občestva s troedinim Bogom 
– Božjo Ljubeznijo. Če vas bo Ljubezen spremenila, bo to spremenilo svet.  
 

 Kako ste sprejeli milost, da vas je preobrazila Ljubezen? 
 
Drage sestre jubilantke, želim, da praznujete, da ste obdarjene z Ljubeznijo, z Ljubeznijo, ki 
ustvarja, okrepi in preobrazuje. Naj vas skozi vse jubilejno leto preveva hvaležnost in veselje 
za dar vašega poklica in da ste ljubljene za novo življenje, »združeno v čudovito vesoljno 
občestvo« (LS, 220). 
 
Obdarjene z Ljubeznijo bodite ve in vsaka izmed nas »žive priče nepreklicne ljubezni našega 
Boga, ki se je učlovečil« (PS, Prolog) med nami in nas napolnjuje z milostjo za milostjo. 
 
Z ljubečo in molitveno podporo, 
 

Sister Roxanne Schares 
sestra Roxanne Schares, SSND 
generalna predstojnica 
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