
 

ČUDOVITI MOZAIKI IZ ZMEDE DOGODKOV 
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!  
 

Vznemirjenje priteguje pozornost.  Pozornost je v informacijski družbi valuta, s katero se danes služi denar. Vznemirjenje 

in prepir, drama in pretiravanje, ustvarjajo pozornost. Pozornost na internetu, pomeni veliko klikov bralcev. Številni kliki, 

pomenijo uspešno oglaševanje. Oglaševanje pomeni oglaševalske pogodbe in povečanje prihodkov za Google & Co.  
 

Yuval Noah Harari zelo bran zgodovinar, ki se veliko ukvarja tudi s trenutnim dogajanjem v povezavi z prihodnostjo, svoje 

ugotovitve opisuje takole: „Resnična epidemija lažnih novic in poročil imenovanih fake news, izhaja iz trenda, ki vedno bolj 

prevladuje na trgu internetnih novic. „Vznemirljive novice, ki oglaševalce nič ne stanejo - v zameno za vašo pozornost,” je 

mogoče povzeti to dogajanje. Zadeva deluje na način, da senzacionalni naslov pritegne pozornost bralca, ki se s tem že 

proda oglaševalcem in politikom. V takšni bitki za pozornost je malo spodbud za ohranjanje resnice. Zdi se, da je to dober 

posel. Ljudem ni treba nič plačati, a se vseeno lahko zabavajo z zanimivimi zgodbami. Toda resnica je nekoliko drugačna. 

Bralec v tem primeru ni stranka v trgovini, ampak je produkt, ker se je tako rekoč prodal. Bralec daje na voljo svoje 

najdragocenejše: svoj čas in pozornost. S tem korporacijam in politikom nehote dovoljuje, da mu oblikujejo mišljenje.”  
prof. Harari, intervju za t-online.de, 21.9.2018 

Pozornost je kapital o katerem (naj) odločamo sami. Radovednost do sveta okoli nas je ena stvar. Kakšna pa je naša 

pozornost, ko gre za nas osebno? Vznemirjenje, zmeda, dramatični dogodki, nenadne motnje - niti najmanj ne ustrezajo 

našim načrtom. Vemo kako hitro se razjezimo, če se nam kaj takega zgodi. Temperamenti ljudi so različni, različni so tudi 

odzivi ljudi. Vendar, ko gre za resne udarce življenja - bolezen ali smrt - tudi pozitiven značaj ni dovolj za spopad z njimi.   
 

Ah, ko bi le bilo to drugače ... Gotovo poznate občutke, ko se nam kopičijo nedokončane naloge ali ko neprijetnih okoliščin 

ne moremo enostavno rešiti. Tedaj narašča razpoloženje, ki se začenja z „ko” in „tedaj.” „Ko” sem odstranil-a ta problem, 

„tedaj” sem spet imel-a čas za pisma, za obiske, za duhovno življenje in za molitev, ... „Ko” pospravim svojo sobo, „tedaj” 

v meni nastane notranji mir, ki ga ohranjam tudi v stikih z bližnjimi, ... „Ko” moj šef, ta zaposleni, ta položaj, … ne bi bil tako 

zapleten, „tedaj” bi bolje in bolj ustvarjalno prispeval .... „Ko” bi to vedel že prej, „tedaj” ..., „Ko” bi imela to prijateljico, 

„tedaj” ...,  Da se nekatere stvari v moji notranjosti ali v moji okolici nikamor ne premaknejo je često odvisno od okoliščin. 

S temi okoliščinami se pogosto opravičujem. Zadovoljnejšega me to ne naredi in tudi na bolje se nič ne spremeni.  
 

Življenje svetnikov nam pokaže drugačno sliko. Moteče stvari dobijo popolnoma novo vrednost. Pogosto postane življenje 

z Bogom intenzivno in osebno ravno sredi izzivov. Takrat raste naše zaupanje in vera. To izkustvo rodi v nas prepričanje, 

da so ravno te okoliščine, kakršne že so, kraji kjer me Bog oblikuje za mojo poklicanost. Torej ne govorimo več: „Ko” bo 

nekoliko drugače, „tedaj” bom, … Temveč raje recimo: „Sedaj, ravno v teh okoliščinah, bom naredil to in to.”   
 

Neki moški je pripovedoval o svoji nesreči pri smučanju. To kar bi bilo lahko videti kot veriga nesrečnih dogodkov, se njemu  

ni zdelo tako dramatično. Povedal je ravno nasprotno in sicer: „Končno sem imel čas za zimske počitnice z družino. Na 

svoji prvi vožnji po smučišču, sem imel nesrečo že na vrhu. 

To je bilo dobro, saj so reševalci moj padec videli od blizu in bili takoj pri meni. Lokalno reševalno vozilo je bilo tudi na 

razpolago. To je bilo spet dobro. Nato so me s helikopterjem odpeljali na kliniko. Tam mi je nogo operiral dober specialist 

za kolke in sklepe. Kljub ugodnemu poteku zdravljenja, sem dolgo okreval in izgubil dobro plačano službo v podjetju. Tudi 

to je bilo dobro. Dobil sem zelo visoko odpravnino in z njo hitro dokončal našo hišo. Dobro je tudi to, da sem lahko zdaj 

doma. Končno imam čas za svojo družino. Naša družina je spet povezana. Božja Mati je poskrbela, da mi je nesreča dala 

priložnost, da nekaj storim za Schönstatt in za Jezusa.”  
 

Bog celo v zmedi dogodkov, vidi čudovito dodelan mozaik. Seveda nam v vseh okoliščinah ne uspe odkriti načrtov in volje 

Boga, ki mi hoče vedno dati to kar je zame najboljše. On me tudi nenehno varuje. To je zame osrečujoče zavedanje.  Pot, 

ki jo je Jezus prehodil pred nami, nam je vzor in smerokaz za vsako pot po kateri hodi človek. Polomije človeških življenj 

in sveta, so kamenčki v mozaiku poti, po kateri me vodi Bog in dobri Oče. Po tej poti, nas pelje do popolnosti.  
 

Pater Kentenich je včasih uporabil še eno prispodobo. Na naši 

življenjski poti, često vidimo samo spodnji del preproge, na 

kateri je zmešnjava vozlov in niti vseh barv. Zgornji del 

preproge, pa kaže končan in izpopolnjen vzorec, ki ga je imel v 

mislih Tkalec preprog naših življenj. Takšna zaupljiva vera v Boga, 

ustvarja v našem okolju klimo zaupanja!  

 

Že ob prvem Božiču se je pokazalo, da se veselje ob rojstvu Božjega Sina, prepleta z veliko človeško nepopolnostjo. In že 

od samega začetka sta Marija in Jožef predstavnika človeštva, ki verjameta obljubi: „Danes se vam je v Davidovem mestu 

rodil Odrešenik, ki je Kristus Gospod,” Lk 2, 11  in to obljubo tudi varujeta. 
 

Vsem želim, da doživite blagoslovljen Božič! Naj bo vaše srce polno zaupanja v Božje varstvo, nad vsakim med vami!  
 

S prisrčnimi pozdravi iz Prasvetišča!   
 

     Vaš brat p. Ludwig Güthlein Schönstattsko gibanje, Nemčija 


