
 

PLAVANJE V MORJU PREDANOSTI BOGU 
 

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

Aplavz po pridigi. V spominu mi je ostala nedeljska pridiga patra Henrika Walterja, v cerkvi Nenehnega češčenja na 

Schönstattskem hribu. Govoril je dvema sobratoma jubilantoma. Na njun jubilej je gledal v notranji povezanosti z 

aktualnimi temami povezanimi z Cerkvijo in duhovništvom. Vendar drugače. Po pridigi je doživel spontan aplavz. Mnogi 

prisotni so ga že po nekaj stavkih zbrano poslušali. Ni se zgubljal v pretresih, ki se tičejo duhovnikov in škofov v zvezi 

zlorabami in prikrivanji le teh. Že svetopisemska besedila pri sveti maši so govorila iz drugačne perspektive. 
 

Poklicanost se napaja iz obljube na začetku. Ukvarjanje z življenjsko poklicanostjo, se običajno začne sredi 

mladostniške brezskrbnosti. Prav taka noč pod zvezdnatim nebom je za nekoliko starejšega Abrahama, postala noč 

poklicanosti in obljube. Zvezdnata noč v puščavi, to je noč v kateri svetloba uličnih svetilk ne zamegli svetlobo, ki prihaja 

od zvezd. V tej noči obljube, sklene Bog z Abrahamom Zavezo. „Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost.”       

1Mz 15, 6  Na takšen ali drugačen način je nad začetkom vsake poklicanosti, neka svetloba iz neba. Vidimo jo pri mladih 

ljudeh, ki so se odločili za hojo po duhovni poti. Vidimo jo na obrazih presrečnih mladoporočencev, … 

Z leti, se vsaka poklicanost spremeni v poklic za vsak dan. Ob vprašanjih: Kaj moram danes še storiti?” ali na primer: „Kako 

bom to in to, dobro in pravilno naredil?” se še veliko naučimo o sebi in o življenju. Duhovniki in mnogi delavci v pastorali, 

se pri svojem delu počutimo vedno manj svobodni in vedno bolj pogrešljiv sestavni del neke organizacije. Počasi se 

začnemo opredeljevati s pogledom od zunaj: naša vloga, naše delo, naša moč, naš položaj, naša pristojnost, naš vpliv,  

naši projekti, naše številke, naše metode, naše strukture, … Do neke mere je vse to potrebno, vendar … 

… ko pridejo pretresi in krize je odločilno to, kam imamo usmerjen pogled. Ali gledamo tedaj v smer, 

kako bi še bolj utrdili svoje pozicije ali pa gledamo v smeri svetlobe, ki nas je očarala na začetku? Papež Benedikt je nekoč 

povedal duhovnikom naslednje: „Vsa vaša prizadevanja, prinesejo sadove samo tedaj, če so izraz tega kar smo. To je 

takrat, ko skozi naša dejanja sije globoka istovetnost s Kristusom. Biti Kristusovo orodje, posoditi mu svoja usta, posoditi 

mu svoje roke, … Kristjanov govor in njegovo delovanje, sta prepričljiva le tedaj, kadar sta odraz Jezusove biti v njem.” 
 

Ena najuspešnejših knjig na področju podjetniškega svetovanja ima naslov „7 poti do učinkovitosti. Načela za … .” Pisec 

Stephen R. Covery, nam ponuja podobno gledanje, vendar brez duhovnih citatov. Ljudi deli gleda na njihovo reaktivno ali 

proaktivno delovanje. Lahko smo vodeni zgolj od zunanjih dražljajev ali pa delujemo od znotraj navzven. „Reaktivne ljudi 

poganjajo občutki, okoliščine in okolica. Ko je vreme dobro se počutijo dobro, slabo vreme ima na njih negativen vpliv. 

Proaktivni ljudje nosijo svoje vreme v sebi.” Kakšne besede! V sebi nosimo vreme!  

Za primerjavo med reaktivnimi in proaktivnimi ljudmi, pisec uporabi zgodbo popotnika z napačnim načrtom mesta. Če bi 

držal v rokah načrt mesta Celje in bi rad poiskal neko točko v Kopru, popotniku to ne bi nič pomagalo, čeprav se zelo 

trudi. Ali si ni potrebno za rešitev trenutnega stanja in izzivov sredi katerih je Cerkev, najprej zastaviti vprašanje: „Ali imamo 

v rokah sploh pravi zemljevid mesta?”  
 

Pedagogika idealov. Naj nam ponovno zasveti ogenj idealov in karizmatičnosti!  Pater Kentenich, 

se je z besedami „od znotraj navzven,” podal na pedagoško pot. Povedal je zelo nazorno: „Življenje raste od znotraj 

navzven.” Ravno takrat, ko nastajajo prelomi in krize je odločilno, da nosimo svetlobo življenjskega ideala v sebi. V sebi 

moramo imeti vreme je rečeno v tekstu zgoraj. Realnosti življenja seveda nosijo pečat vdorov in prelomov vseh vrst. Pater 

Kentenich je bil mojster za spremljanje ljudi. Vsakogar je znal pazljivo in spoštljivo pripeljati iz vsakršnih težkih osebnih kriz. 

Znal je obuditi veselje do rasti in zanesljivo moč hrepenenja. „Prelomi postanejo vdorna mesta za milost.” O tem je lahko 

govoril zaradi takega lastnega verskega prepričanja, pa tudi iz neštetih življenjskih izkušenj z ljudmi. 
 

Odgovor na vprašanje: „Kdo sem jaz?”, nosi v sebi tudi informacijo: „Koliko sem vreden?” Vprašajmo se, zakaj je v besedah: 

„Saj to je samo idealiziran pogled na življenje,” čutiti določen hoten odmik od resnično dobrih idealov? Menim, da se za 

temi besedami skriva podzavesten strah in morda tudi izkušnja, da se z postavljanjem idealov, omalovažuje realno življenje, 

ki je vedno polno nepopolnosti in življenjskih  padcev.  

Oče Kentenich povezuje veselje do idealov, z neomajnim zaupanjem v neskončno Božjo naklonjenost vsakemu človeku. 

Veselje do idealov in zaupanje Bogu, sodita skupaj! Pater Henrik Walter pa temu pravi: "Plavanje v morju predanosti Bogu." 

„Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje!” Mt 3, 17  Okrepljen zaradi te Očetove obljube pri krstu v Jordanu, kakor 

tudi pri razodetju na gori, Mt 17, 5  gre Jezus po poti odrešenja nas ljudi. Ta Očetova obljuba velja ne smo Jezusu, ampak 

velja tudi nam, ki mu sledimo. Iz te obljube se lahko tudi danes oznanja Evangelij. Iz te obljube se lahko in se mora 

prenoviti Cerkev. 

V tem mesecu, praznujemo dan Zaveze ljubezni sredi Velikega tedna. Jezus zastavi sebe samega za NOVO ZAVEZO z 

nami ljudmi in za naše življenje, ki bo večna. Na Veliki četrtek pri Zadnji večerji, Jezus imenuje svoj dar Očetu: „NOVA 

ZAVEZA.”  Besedi NOVA ZAVEZA, ki jih je Jezus tedaj izrekel, ponavljajo duhovniki pri vsaki evharistični daritvi.  Duhovniki 

Jezusu posodijo svoj glas, ko rečejo: "… ta kelih je NOVA ZAVEZA v moji krvi, ki se preliva za vas!" Lk 22, 20b 
 

Vsem Vam in vsej Cerkvi, želim obilo bogastva milosti Velike noči!   
 

Vaš brat p. Ludwig Güthlein Schönstattsko gibanje, Nemčija 


