
 

POSLUŠATI TIHE BOŽJE ŽELJE 

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

PRISLUHNIMO BOGU. Ob pripravah na temo „Poslušati tihe želje,” sem „samo na kratko pogledal” na splet, da bi videl, kaj 

bom tam našel v zvezi z besedo „hrup” in „zaščita pred hrupom.” Že prvi pogled mi je pokazal, več pravil in predpisov, ki 

se nanašajo na ta pojma. Npr: „Uredba o dovoljenem hrupu strojev in naprav ali Predpis o hrupu na delovnem mestu, …”  
 

PREDPISI O HRUPU ZA NAPRAVE in DELOVNA MESTA: Za proizvajalce velja Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1), 

ki temelji na Direktivi EU 2006/42 o strojih. Tu gre predvsem za obveznost zmanjšanja hrupa pri izvoru. Priloga I / 1.5.8.  Zakon 

zahteva navedbo vrednosti emisij hrupa in z njimi povezane nevarnosti. Priloga I / 1.7.4.2. u. Vsi ti podatki morajo biti navedeni 

v navodilih za uporabo stroja Priloga I / 1.7.4.1., kakor tudi v reklamnih prospektih ter katalogih, ki oglašujejo posamezen stroj. 

Priloga I / 1.7.4.3. Ti predpisi veljajo za poslovne in fizične dejavnike ter delovno okolje. 
 

Imamo celo predpise, ki se dotikajo naprav za prosti čas. Slušalke za mobilne telefone in glasbene naprave, morajo biti 

takšne, da jih ni mogoče nastaviti tako glasno, da bi škodile ušesom. Pri obravnavi dolgotrajnega vpliva šumov, pretirane 

glasnosti in hrupa, na žalost ne moremo takoj oceniti škodljivih posledic. … 
 

NENEHEN STRES, POVZROČEN ZVOKOVNO in OPTIČNO: Za razliko od ušes, lahko oči zapremo in tako nadzorujemo 

tisto s čemer imamo opravka in na kar se osredotočamo. V naši običajni vsakdanji resničnosti, pa vendarle ni vedno tako. 

Podobe in informacije, reklame in novice so tako vseprisotne, da jim le težko uidemo. Naša naravna radovednost in naši 

interesi, so prav mojstrsko nagovorjeni in izkoriščeni. Navedimo samo nekaj značilnih naslovov s trga novic: „Velika prevara, 

... ”; „Poročilo, ki razgalja ... ”; „Ogorčenje ne pojenjuje, … .”; „Iz zaupnih informaciji ...”; „Direktor varal …”; „Umor in rop…”;  

 

Vse te velike besede in pretiravanja, sledijo samo enemu cilju, da v nas zbudijo našo pozornost. Kolikor dlje beremo tak 

članek, več reklame za nek produkt ob robu članka, lahko mimogrede sprejmemo. Tudi sama besedila člankov, namerno 

postajajo vse bolj pikantna, napeta in neobjektivna. S tem se namerno zmanjšuje možnost, da naš razum vsebino pravilno 

presodi in si ustvari pravo sliko. Prišli smo že tako daleč, da se brez takih tendencioznosti, v nas le težko prebuditi zanimanje 

za nadaljnje branje, kaj šele razmišljanje. V Stari zavezi je imel prerok Elija edinstveno izkušnjo Boga. Na sveti gori Horeb 

je doživel „velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, … potres, … in ogenj, ….” Vendar Boga ni bilo v nevihti, potresu ali 

ognju, ampak „… v glasu rahlega šepeta.” prim. 1 Kr 19, 11-12  In v rahlem šepetu je Elija srečal svojega Boga.  
 

ODPRAVIMO NOTRANJI HRUP: Pater Kentenich je na duhovnih vajah za notranje spreobrnjenje, leta 1930, govoril o tem, 

da našo globoko povezanost z Bogom in bližnjim, motijo „notranji stranski šumi.” „Poklicani smo te šume premagati. 

Sprašujem se ali smemo reči kateremu dogodku v zgodovini našega gibanja - binkoštni čudež? Velikokrat sem že iz nekega 

vašega posebnega notranjega nemira sklepal, da še vedno niste dovolj dojeli, kaj globoka notranja povezanost, pravzaprav 

je. Še vedno s premalo zaupanja, premalo z roko v roki, s srcem v srcu hôdite proti prihodnosti. V skritih ozadjih vaših duš, 

je tičalo še veliko notranjega hrupa, ki vas je znova in znova oviral. Tega ste se sedaj, hvala Bogu, osvobodili. Ali vam sedaj, 

ko ste ta nemir v sebi odpravili, Sveti Duh skozi binkoštni čudež, ne bo dajal več ljubezni in več moči? Tla so pripravljena.”    
 

Pater Kentenich ne vidi rešitve v premagovanju notranjega hrupa in blokad, samo v človeškem trudu in v spretno oblikovani 

dinamiki sodelovanja. Za resnično medsebojno odprtost, nujno potrebujemo tudi moč Svetega Duha. Letošnje geslo 

našega gibanja se glasi: „Spremeniti klimo.” Slike rok na naslovni strani glasila, izražajo učinkovitost in lepoto skupnosti. Ali 

razumemo obljubo iz pisma Korintčanom: „Mar ne veste, da ste Božji tempelj in, da Božji Duh prebiva v vas?” 1 Kor 3, 16 
 

Prav ta nepreseženi notranji hrup je glavni povzročitelj nesoglasij med ljudmi, zunaj in znotraj Cerkve. Pri tem pogosto 

dobimo močan vtis, ki se ga ne moremo znebiti, da se je z „ostalimi” nemogoče ali celo nesmiselno pogovarjati. Nikogar 

ne moremo prisiliti, da bo upal na binkoštni čudež in svet okoli sebe sprejemal z optimizmom vere. Ali obstaja še kakšna 

pot? Kako bodo na novo strukturirane skupnosti Evrope, v prihodnosti obrodile sadove, če bosta razočaranje, brezdomstvo 

in izkoreninjenost ljudi, glasnejša od vsake vzpodbude za nov začetek?  
 

Kako naj nam uspe spremeniti klimo: • Ko gre za napetosti in delitve v družini? • Ko gre za strah in nezaupanje v lastno 

poklicno prihodnost? • Ko gre za zaščito našega naravnega okolja in zaščito človeškosti v človeku? • Ko gre za solidarnost 

v našem zmedenem svetu, kjer nas dodatno izzivata še vojna in revščina? 
 

Seznam vprašanj je dolg. Zaupanje, da Sveti Duh prebiva v nas in sredi vseh naših problemov, je podlaga za naše upanje. 

Odgovori, ki jih najdemo in prejemamo v sobivanju s Svetim Duhom, izhajajo iz tihote srca. So odgovori na naše klice. 

Vendar so tako tihi, kakor besede privoljenja Božje Matere pri utelešenju Jezusa Kristusa. Za Boga so bile njene tihe besede, 

vseeno najglasnejše in najpomembnejše besede sveta. Bogu so postale vrata za uresničitev njegovih odrešenjskih načrtov. 
 

Letos sredi postnega časa, praznujemo 25. marec, ko se spominjamo Gospodovega oznanjenja. Sodobni ljudje, brez 

določenega „medijskega posta,” skorajda ne bomo mogli slišati tihih Božjih želja. 
 

Želim Vam blagoslovljen čas priprave na Veliko noč in lep praznik Gospodovega oznanjenja!  
 

Vaš brat, pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3707
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32006L0042

