
 

„KAJ PA, ČE SVA TI IN JAZ TISTO NOVO?” 

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

SADOVI SVETEGA DUHA: „22 Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, 

zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Gal 5, 22-23 S tem naštevanjem sveti Pavel v svojem pismu Galačanom opisuje sadove 

in učinke Svetega Duha. Pri vseh novicah, razpravah in vznemirjenjih preteklih tednov je seznam sadov Svetega Duha za 

nas dragoceno merilo. Mediji objavljajo „nova domnevna dejstva” glede patra Kentenicha in v zvezi z Schönstattskim 

gibanjem, kar povzroča nasprotne si učinke. Nejasnost ustvarja nemir. Je morda v očitkih pravilnejši opis naše Schönstattske 

zgodovine? So le-ti prava in dokončna resnica? Ali pa so ti drobni kamenčki, pomešani iz nekega drugega mozaika 

zgodovine ljudi, ki nimajo svojega mesta v dosedanji podobi patra Kentenicha in Schönstattskega gibanja?   
 

„Potapljati se v zgodovino.“ Ta stavek je naš ustanovitelj pogosto ponavljal. Božje načrte za naše življenje in Božjo roko, ki 

nas je pri tem vedno vodila, lahko spoznamo in uvidimo samo tedaj,  kadar se v nas sprosti mnogo sadov Svetega Duha. 

Ti se pridružijo našim izkušnjam v trpljenju in z doživetjem naše človeške omejenosti. Pravo „potapljanje v zgodovino,“ 

računa s tem, da se bo toliko bolj jasno razodela Božja milost, kolikor večja je naša človeška omejenost. 
 

Na začetku je potrebno storiti vse tisto, kar se počne v smislu pravega zgodovinskega raziskovanja in verodostojnosti virov. 

Potem pa potrebujemo kompetentno razpravo na skupnih temeljih. Raziskovanje in razprava sta eno. Vprašajmo pa se še 

ali pri raziskovanju in razpravah, onkraj tega morda obstaja tudi notranji kompas? Kdaj delovanje Svetega Duha 

prepoznavamo bolj, oziroma kdaj manj? V duhovnem izročilu Cerkve, ima vprašanje „razlikovanja duhov“ pomembno 

mesto. Gre za preudarjanje ali dejavniki od zunaj in vzgibi od znotraj, vodijo bolj k Bogu ali proč od Boga. Gledati na 

takšen način na dane razmere je za nas priporočljivo, čeprav mi sami nimamo vpogleda v izsledke zgodovinskih raziskav.  
 

DAROVI SVETEGA DUHA: Sveti Pavel navaja sadove Svetega Duha, ki ustvarjajo ozračje - klimo. Ta klima nastaja v vseh 

nas, posledično ta klima raste in nastaja v naših pogovorih in razpravah. Vedno večja zmeda v nas samih in med nami, je 

nedvomno oddaljevanje od klime, ki je dar Svetega Duha. 
 

Obletnica smrti našega ustanovitelja, ki jo praznujemo 15. septembra, mi daje misliti, da razmišljam o nedoumljivosti Božje 

previdnosti. Na dan 15. september je v cerkvenem koledarju zapisan god: „Spomin na Žalostno Mater Božjo.“ V preteklosti 

je imel ime:  „Marijinih sedmerih žalostih, oziroma bolečinah.“ Izhajajoč iz Simeonovih preroških besed v templju „… 35 in 

tvojo lastno dušo bo presunil meč, …“ Lk  2, 35a,  so ljudje v preteklosti, gledali na sedmero različnih izkušenj trpljenja Božje 

Matere, ki so odražale Njeno hojo za Jezusom. S številom sedem, so običajno opisovali nekaj popolnega in obsežnega. 

Izkušnje trpljenja, ne spadajo le k pestrosti življenja. Trpljenje bistveno spada k življenju hoje za Jezusom. Hoja za Jezusom, 

nas vodi za Jezusom pod Njegov križ. Darovi Svetega Duha, nas naredijo voljne, da se s težavami in s trpljenjem soočamo 

v vernem zaupanju. To je s  potrpežljivostjo, z zvestobo in s samoobvladanjem, kakor govori seznam iz pisma Galačanom.  
 

Veselje Božje Matere, opisujemo podobno in sicer kot: „Marijino sedemkratno veselje.“ Marijina sreča ob doživljanju 

Jezusovega učlovečenja, celovito sovpada z Marijinim veseljem do Odrešenja in Njenim veseljem po Jezusovem Vstajenju. 
 

To globoko razmišljanje je za nas obenem tudi konkretna usmeritev. Pomaga nam, da se dovolj odprto srečujemo z 

nedoumljivostjo Božjih načrtov, predvsem z njegovimi dopustitvami preizkušenj in zahtevami življenja. Odprtost za 

Svetega Duha je za nas najbolj pomembna in usodna tedaj, kadar nam je težko najti smisel in jasno presojo dogodkov. 
 

BOLJ ODPRTI, KOT KADARKOLI: Oglaševalske agencije, imajo pogosto še posebej prebujen čut za duha časa in za 

občutljivost družbe. V trenutni reklamni kampanji za Coca-Colo, ima besedo britanski umetnik George Mpanga z 

umetniškim imenom George the Poet, ki poetična besedila povezuje z glasbo. V svetovni pandemiji Corone, vidi priložnost 

za korak naprej. Ta korak pooseblja slogan: „Bolj odprti kot kadarkoli prej.“ Pandemijo Corona razume, kot priložnost za 

spremembo perspektive in preboj v smeri naprej. Poslušajmo besedilo: „Stop! Počakajte! Kdo pravi, da moramo nazaj v 

normalnost? Kdo pravi, da moramo nazaj? Kaj pa, če je naša normalnost nekaj novega? In evo glej, staro nam sploh ne 

ustreza več! Kaj pa, če sva ti in jaz tisto novo? Pomisli, če sva midva oba nova in odprta, potem sva ti in jaz nov začetek,…!“  
 

Neka sodelavka reklamne kampanje je spremembo perspektive v smeri novega začetka, komentirala z besedami: „Najhuje, 

kar se nam v gospodarskem smislu lahko zgodi je, da se nič ne dogaja.“ Mrtvilo se ji zdi najhujše. Boji se, da sunek, ki ga je 

svet dobil s Corono, ne bo ničesar spremenil. In če, obenem ne bo prišlo še do novega razmišljanja, ni upanja za nov 

začetek, ni upanja za nov svet na novih zdravih temeljih. 
 

Mar ta ugotovitev ne zadeva tudi stanja Cerkve in vprašanj, ki nas vznemirjajo v zvezi s Schönstattom? 
 

Ali ni ravno odprtost za spremembe, odlika resničnega in pravega Marijanskega gibanja? V uri oznanjenja je Bog položil 

začetek Novega, v odprto razpoložljivost mlade žene iz Nazareta. V Svetem Pismu večkrat beremo o Mariji, da je vse 

besede in dogodke ohranila v svojem srcu, da bi izluščila in razumela, kako se bo nadaljevalo Božje vodstvo in Božji načrt. 
 

Vsaka Zaveza ljubezni, ki jo sklenemo v Schönstattu je takšen duhovni korak naprej, ko „ti in jaz postaneva začetek nečesa 

novega.“ Vsak tak nov začetek je za vsakogar osebno, korak k prenovi lastne razpoložljivosti. Močno upam, da nam bo 

sedanje dogajanje vsem prineslo „začetek nečesa novega“. 
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Letošnje oktobrsko srečanje v Schönstattu, bo zaradi virusa Corona  poteklo v manjšem obsegu kakor sicer. Ravno to nam 

bo omogočilo, da iz konkretnih „medsebojnih srečanj med jaz in ti,“ nastane skupni „mi“ za nov začetek. 
 

Ne pustimo se premotiti in zgubiti svoje zaupanj v Zavezo ljubezni. Naša Mati in Kraljica, je vedno z nami in nas vodi po 

rodovitnih poteh, da skupaj z Njo ustvarjamo temelje za nov svet prihodnosti. 
 

S toplimi pozdravi iz Schönstatta!  
 

     Vaš brat, p. Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija 

 

 

 

 

 


