
 

PREJELI BOSTE MOČ SVETEGA DUHA  
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!  

Prejeli boste moč Svetega Duha je geslo, ki daje pečat temu letu, ki mu pravimo tudi Apostolski čas. Na misel nam 

prihaja še veliko drugih besed, s katerimi opisujemo aktualne razmere v Cerkvi. Vse so nekoliko slabšalne, kot: čas 

nazadovanja, čas krize verodostojnosti, čas prestrukturiranja, čas zastarelosti, čas polarizacije v Cerkvi, … Razmere v Cerkvi 

danes le malokdo opisuje v optimističnem, vstajenjskem ali binkoštnem duhu. Ob izgovorjavi besedne zveze „Apostolski 

čas,” začutimo tudi izziv, ki ga vsebuje. V sebi nosi voljo za prihodnost in voljo za oblikovanje prihodnosti. Čas apostolov 

je bil čas začetka, bil je čas Velikonočnega veselja do vere. To je bil čas razcveta vere, preko malega začetnega kroga 

apostolov in učencev. Ta čas je v Svetem pismu opisan v „Apostolskih delih.” V prevodih nekaterih narodov je ta knjiga 

Nove Zaveze, poimenovana tudi „Apostolska zgodba.”  Pri tem gre za pričevanja o vstajenju Jezusa Kristusa. Apostoli v 

sebi ne nosijo strahu pred odporom, saj jih povsem napolnjuje Vesela novica Jezusovega vstajenja. Apostoli se ne ukvarjajo 

več s svojo preteklostjo, ki je za njimi. Vse svoje moči usmerjajo v novo, ki nastaja. 
 

Dialog med karizmo in teologijo. Ko govorimo o Apostolskih projektih, se nam postavlja vprašanje ali lahko 

Schönstattsko duhovnost, kritično pretehtamo z znanstvenimi merili. Tihe ure ob branju knjig, ure tipkanja po tipkovnici 

računalnika, razmišljanja in razprave, raziskovanje in poslušanje, ugovori in kritike. Vse to moramo sprejeti. Kdor dela na 

znanstven način, ve koliko časa mora vložiti v raziskavo, na koncu pa od tega sploh ni veliko videti. Akademska, magistrska 

in doktorska dela, so na koncu samo svežnji potiskanega papirja. „Prava znanost je vedno tudi trdo delo,” je dejal pater 

Kentenich  osebi, ki se je lotila takšne naloge. Redovno sestro, ki mu je ponudila v branje svojo doktorsko disertacijo je 

najprej pohvalil, nato pa jo je povabil, da se dela loti še enkrat, ker v njem ni dovolj „duhovne globine". Ko delaš znanstveno 

je veliko odvisno od zahtev, ki jih si naložiš sam. Med svetniki in mučenci so preprosti laiki, a tudi znanstveniki vseh vrst.  
 

Tudi verski učitelji so povabljeni na pot darovanja časa in moči, za pridobivanje duhovnih darov za Boga in ljudi. To je 

njihova pot svetosti. Presenetljivo je dejstvo, koliko doktorskih del študentov teologije, filozofije, pedagogike in psihologije, 

se je do sedaj ukvarjalo s Schönstattskimi temami. Baletna plesalka je za zaključni izpit, uporabila ideal svobode očeta 

Kentenicha za predmet njene koreografije. Na mnogih področjih lahko podobni impulzi razkrijejo ustvarjalno moč očeta 

Kentenicha. Ustvarjalnost je vedno veliko več kot zgolj samo ponavljanje. Ustvarjalnost spontano sprošča čudenje in 

pohvalo, poraja pa tudi vprašanja in kritiko.  

Šele tedaj, ko je duhovno jedro neke nove ustanove v Cerkvi, sposobno nenehnega preobražanja in dopolnjevanja z 

raznolikim znanstvenim delom, lahko razkrije svojo popolno transformacijsko moč za Cerkev in družbo. Sveti Ignacij 

Lojolski se je na svoji osebni notranji poti, naučil razumeti pobude svoje duše in na ta način razlikovati vzgibe Svetega 

Duha, od vzgibov usmerjenih proti Bogu. Danes so njegova pravila in smernice pod naslovom "Ignacijanske duhovne 

vaje" postala nepogrešljiv duhovni zaklad in orodje krščanske duhovnosti. S projektom Duhovnih vaj v tišini, so jezuiti dali 

življenju Cerkve pečat od znotraj in ga tako spremenili.  
  

Vrstni red je pomemben: Najprej življenje in potem razmišljanje.  To zanimivo pravilo, so postavili v 

krščanski teološki tradiciji. Molitev je vedno na prvem mestu. Po tem kako se vera v življenju praktično izraža, prepoznamo 

njeno vsebino. Iz dejanske vsebine vere, raste manifestacija vere skupnosti. Tu nastopi teologija, ki jasneje pove, razloži, 

okrepi, očisti, podpre in brani rastočo versko zavest in njeno manifestacijo. 

„Začnimo moliti!” To ni samo pobožen nasvet Cerkvenih očetov Cerkvi, ki išče odgovore na nove izzive. Modrost, ki je 

skrita v teh dveh besedah je sad izkušenj ljudi in Svetega Duha. Želi nam posredovati misel, da je korenina rešitve za vsa 

vprašanja in izzive, resnično živeta in doživeta vera, brez vsakega modrovanja, pa naj besede teoloških razprav zvenijo še 

tako zanimivo in poduhovljeno. Brez zavedanja Božje vseprisotnosti, vere v Njegovo nenehno delovanje in zaupanje v 

Njegovo vsemogočnost izraženo v naši molitvi, se poslanstvo Cerkve in prošnja po njeni prenovi, izvotli. Profesorja Karla 

Rahnerja so nekoč po zelo zahtevnem predavanju vprašali: "Gospod profesor ali resnično verujete?" In po kratkem 

premisleku je odgovoril: "Da, verujem, ker molim." 

„Filozofija apostolata.”  Znotraj katoliških založb v Nemčiji in celo znotraj akademskih krogov Schönstattskega 

gibanja, se nekateri zavzemajo za znanost apostolata, oziroma za znanstveni pristop k apostolatu. Pojavljajo se pobude 

za pedagoški kongres apostolata. Priznati je treba, da potrebujemo poseben pogum preden začnemo s takšnim 

kongresom. Poleg vsebinskih izzivov, z njim prevzemamo tudi finančno tveganje. Zaradi verodostojnosti potrebujemo 

sogovornike izven lastnega kroga in področja delovanja. Istočasno je krog udeležencev in podpornikov običajno precej 

omejen. Oče Kentenich je želel, da trud v zvezi s tem, zaradi prihodnosti Schönstatta, vzamemo dovolj resno.  

Na koncu tega uvodnika, želim zaključiti s člankom profesorja Söderja, ob 50. obletnici smrti našega ustanovitelja. Moral 

sem se nasmehniti njegovi primerjavi. Vseeno pa, mora vsebina ostati pomembna za vse nas. "Če praktična usposobljenost 

na pedagoškem in religioznem področju, ki je skoncentrirana v Schönstattskem gibanju, ne sledi strokovnim diskurzom, 

potem se zgodi, to na kar nas opozarja ustanovitelj leta 1945: »Samoukinjanje skozi duhovno izolacijo«." Profesor Söder 

navaja: „Ne smemo biti samo neka odmaknjena skupnost, ki tiho ždi v ozadju. Sodobnikom, moramo biti sposobni 

pokazati, da smo si glede duhovnih tokov v Cerkvi doma tako, kot je doma potok v njegovi strugi.” predavanje 15. X. 1945  

Vso srečo in blagoslov na vse projekte, ki so pred nami!     Vaš brat p. Ludwig Güthlein Schönstattsko gibanje, Nemčija 


