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KAKO  MI  GLEDAMO  NA DOGODKE?  
 

V naši Schönstattski družini, smo razvili edinstven način ali metodo, kako gledati na  dogodke dneva. 

In kakšna je ta metoda?  
 

Pomislimo na primer, da pravkar prihajamo iz službe domov in imamo nekaj minut časa zase. Morda 

sedimo za volanom ali v tramvaju ali v… Pač imamo nekaj minut prostega časa. V mislih skušajmo 

napraviti analizo. Pomislimo na to, kaj vse se nam je zgodilo danes ali včeraj? Kaj sem doživel v službi, 

v trgovini, v moji družini, …? Na primer težave z zaposlenimi. Te mi povzročajo sive lase,… itd. Kaj naj 

sedaj storim? Ali so bili vsi ti dogodki slučaj? Ali naj krivdo za vse to, zvrnem na to presneto, z 

brezboštvom inficirano družbo, ki nas bo kmalu vse ugonobila? Kdo ve, morda  te  dogodke res 

povzroča resnično in realno zlo? Kljub temu, pa moram reči: Tudi za temi dogodki, stoji ljubi Bog!  
 

Naj se zgodi karkoli. Zame je najpomembnejše vprašanje tega trenutka: Ljubi Bog, kaj mi želiš povedati? 

To kar po tehtnem premisleku spoznavam in sprejemam je ugotovitev: Tudi za temi dogodki stoji Bog!  
 

V Nemčiji imamo pregovor - ljudsko modrost, ki jo otrokom, da bi se jim globoko vtisnila v njihovo 

otroško zavest, vedno znova in znova, tako rekoč neštetokrat ponavljamo. Ta se glasi: 

„NIČ SE SLUČAJNO NE ZGODI, DOBROTA BOŽJA VSE STORI!” 
 

Ko skušamo otrokom osmisliti pomen tega verza, lahko pomislimo na to, da je ta skrit v nauku, ki sem ga 

danes doživel v moji službi, v trgovini, doma, ... Seveda, če sem sposoben reči: Za tem stoji Bog, je to 

za me že velik napredek. O, da bi bilo vedno tako! Na tej točki, pa se pojavi ono veliko vprašanje:        

Ljubi Bog, kakšne Tvoje načrte naj torej prepoznavam v teh dogodkih? 
 

Prej bi torej morda sedel v svojem avtu in si preprosto mislil: Da, danes sem napravil en dober posel. Ali 

ne bi bilo mogoče, da jutri zaslužim še več? 
 

Tudi sedaj sedim v svojem avtu, toda v duhu Schönstattskega gledanja, razmišljam o dogodkih dneva 

na nov način. Na nek način poskušam prisloniti lestev, po kateri se želim povzpeti v večjo Božjo bližino. 

Navadil sem se, da si vsak dogodek življenja, predstavljam kot nekakšno obzidje cerkve, ki ima na vrhu 

zvonika Božje bivališče. Vsi dogodki življenja, tudi tisti najbolj neprijetni, ostajajo spodaj, ko prislonim 

lestev po kateri se želim povzpeti v Božjo bližino. Saj to je vendar nekaj tako lepega in enostavnega, 

mar ne?   
 

Najprej prislonim lestev za moj razum. Po njej naj se najprej povzpne moja glava. V luči vere se moram 

vprašati: Ljubi Bog, kaj mi hočeš po teh dogodkih pravzaprav povedati? 
 

Ljubi Bog zna pogosto z zelo malo besedami, veliko povedati. Ko me moti in vznemirja trdota drugih, 

mi hoče morda reči: Pozor! Tudi ti, si v svojem življenju marsikdaj trd in neizprosen do drugih! Pri sebi 

moraš premagati to trdosrčnost! Pomisli samo, koliko ljudi je že trpelo zaradi tvoje nepopustljivosti!? 

Glejte, to je pomenila prislonjena lestev za razum. Vera, oziroma po veri razsvetljeni razum  je skušal 

dojeti, kaj mi želi Bog sporočiti po današnjem dogodku, doživetju. 
 

Zdaj pa moramo prisloniti še lestev za srce. Kaj naj to pomeni? Ljubemu Bogu podarjam svoje srce in 

mu govorim: Ljubi Bog, moraš mi pomagati, da ostane moje srce čisto, da se ne bom obnašal tako 

trdosrčno, pasivno in zavračajoče. Vidiš, da se nahajam čisto na tleh, na tleh vsakdana, vendar ob 

prislonjeni lestvi gledam navzgor, k Tebi. 
 

Pravzaprav bi vas zdaj moral povabiti, da to metodo preizkusite. Glejte, to gre tako: Predstavljeni način 

iskanja Božjega sporočila, morate uporabljati čim pogosteje, tako rekoč ob vseh dogodkih. Naj vam to 

pride v navado, tako, da se v vašem življenju ne bo zgodilo ničesar, ne da bi v ozadju dogodka, vaša 

duša iskala Božje sporočilo. (…) 
 

Zaupno vam zagotavljam: Če boste postopali tako ali podobno, se boste v veliki meri trajno izognili 

vsaki nervozi. V nasprotnem primeru, lahko pričakujete nervoznost in psihično pogojene želodčne 
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težave. Na mojem primeru (govori pater Kentenich) vidite, kako mi zdrava pobožnost ohranja zdravo 

telo in duha. Ko si predstavljam, da bi bil morda telesni zdravnik, potem bi za zdravljenje uporabljal 

takšna zdravila. Take  duhovne tablete bi predpisoval. 

Zagotavljam vam: S takimi tabletami, bi pozdravili neštete ljudi današnjega časa. 
 

Predstavil sem vam način mojega lastnega ravnanja. Zadržimo se še kratko ob tem. Prosim vas torej, 

bodite pozorni na vse dogodke v vašem vsakdanjem življenju. Prav vsak dogodek doživljajte kot 

zgradbo, na katero potem prislonite lestvi duha in srca. Če boste ravnali tako, boste na poti k junaški 

svetosti. (…) 
 

Ste me prav razumeli? Glejte, navedel sem vam le moj skromen zgled. Ali bo povedano šlo skozi eno 

uho notri in skozi drugo ven je seveda odvisno od vas. Vsakdo pač ne vidi dobro, kaj se dogaja v njegovi 

duši. Nekaj pa bi vas vendarle rad prosil, da vzamete s seboj s tega srečanja: To je vaša odločitev:  

Hočem poskusiti! Ne bo vam dolgčas!  Vedno boste imeli dovolj snovi za razmislek, za delo. Nenehno 

boste na poti k ljubemu Bogu. Tudi takrat, ko po več tednov ne boste odprli molitvenika. 
 

Tak način iskanja Božje volje, se lahko primerja iskanju Božje volje v molitvi Rožnega venca. Mogoče je 

še celo boljši. S tem prizadevanjem se namreč aktivno borite. Aktivno se trudite prispeti v Božjo bližino. 

Z Božjim Duhom si prizadevate za resnično zedinjenje z Bogom! Tedaj vse vaše bitje stremi za družitvijo 

z Njim. 
 

Odslej naj bo zame edino pravilo: „MOJ BOG IN MOJE VSE!” Tako in nič drugače! 
 

    pater Jožef Kentenich, 1. maj 1961 
 

 

 

  Nekaj vzpodbud za razmišljanje ob besedah p. Kentenicha: 
 

- Katera misel ali besedilo sta me osebno nagovorila? 

- Kaj mi ta misel sporoča za moj sedanji trenutek? 

- Katero misel bom ponesel s seboj v življenje?  
 

  Razmišljanje o besedah p. Kentenicha za delo v skupinah: 
   

- Glasno in razločno, preberemo posamezne odstavke teksta. 

- Trenutki tišine, med katero lahko vsak prisotni ponovno prebere tekst. Pri tem podčrtajmo besede ali 

stavke, ki so nas spontano nagovorili. 

- Pred zbranimi, glasno preberemo podčrtane besede ali stavke in drug drugemu pojasnimo, kaj mi je 

ob tej besedi ali stavku pomembno. 

- Izmenjava mnenj ob tekstu. Prav posebej, se osebno vprašajmo: Kaj mi misli iz sestavka povedo, oziroma 

pomenijo za moje današnje, morda zelo boleče razmere? 

 


