BOŽJI TEMPELJ STE IN BOŽJI DUH PREBIVA V VAS!

prim 1 Kor 3, 16

Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!
Spremenimo klimo! Letni moto Schönstattskega gibanja se vedno izbere iz trenutnih znamenja časa. V tokovih in trendih
sedanjosti, ni viden samo duh v času, temveč tudi duh časa. V vseh obdobjih človeške zgodovine, se nahajajo tokovi in
sile, ki škodujejo, istočasno se vseskozi sliši tudi Božji glas, ki pomirja in dviga. Letošnji moto ostaja nespremenjen. Kljub
temu nam je vedno nov in svež, saj nam vsakdanji dogodki odločilno pripomorejo, da ga razumemo vedno bolje in globlje.
„BOŽJI DUH PREBIVA V NAS.” prim 1 Kor 3, 16 IN POKLICANI SMO K SPREMINJANJU KLIME!
V nas je Božji tempelj! Vprašajmo se, kje je okolje in kje je tista sredina, v kateri naj bi našli bivališče Svetega Božjega Duha?
Apostol Pavel v pismu 1 Korinčanom, opisuje ta kraj kot občestvo najmanj dveh bitij. „Mar ne veste, da ste Božji tempelj? in
Božji tempelj je namreč svet, in to ste vi 1 Kor 3, 16-17 piše apostol Pavel. Apostol Pavel izrecno piše o vsakem kristjanu kot o
Božjem templju, oziroma templju Svetega Duha. prim 1 Kor 6, 19 To je hkrati obljuba in obenem povabilo. Božja bližina, tako
daje pečat klimi življenja občestva, kakor klimi življenja posameznika. Vsako življenje je vedno barvito. Majhne stvari
vsakdanjega življenja, so mozaiki izkušenj, ki oblikujejo klimo celote, da postane sveta ali nesveta, globoka ali plitka.
Vsi dogodki leta, so Božja sporočila. Znotraj dveh sorodnih pojmov: duh v času in duh časa, ki karakterizirata stanje duha
v družbi, se bo vršilo iskanje in odkrivanje Svetega Božjega Duha, tudi v bodoče. „Božji Duh prebiva v vas!” 1 Kor 3,16 je letni
moto za leto 2021. Razlikuje od prejšnjih, saj ni samo povzetek lepih želja za prihodnost. Letna gesla so nas naučila, da so
vsi dogodki določenega leta Božji posegi in Božja govorica, s katero nam Bog pove, kaj želi od nas.
KAJ NAM JE BOG SPOROČA PO OKOLIŠČINAH IN DOGODKIH TEGA LETA?
Nihče se ne more rešiti sam! Današnja svetovna zdravstvena kriza, ki jo je povzročila pandemija Corona virusa je potisnila
globalne ekološke probleme v ozadje in nas obenem naredila bolj občutljive zanje. Dnevno politiko oblikuje krizno vodstvo
in že veliko stvari se je tako uspešno rešilo. Obenem se vse očitneje kaže, da nujno potrebujeta globalno krizno upravljanje,
tudi ekološka in socialna prihodnost sveta. Papež Frančišek je v svoji okrožnici Vsi bratje to postavil za osrednjo temo. O
pandemiji pravi: „…Toda svetovne zdravstvene izredne razmere so pokazale, da ‘se nihče ne reši sam‘ in, da je v resnici
napočila ura, ‘da sanjamo kot eno samo človeštvo,‘ v katerem smo ‘vsi bratje‘ …” papež Frančišek, Assisi 3. oktober 2020
Schönstatt in Cerkev sta naš dom. Zaradi vse ostrejših ukrepov za omejitev Corona virusa in popolne ustavitve življenja,
angleško Lockdown-a, je Cerkev doživela skrajne omejitve bogoslužij. Ali morda ni to nedvoumen Božji namig, da moramo
osebno življenje po veri in sveto mašo, ki jo spremljano med štirimi domačimi stenami, jemati veliko bolj resno? Ali nas vse
to ne opozarja, da imamo v sebi sveti Božji tempelj, da je tu tisti prostor saj „… Božji Duh prebiva v nas”? To je tudi namig
sinodalnim očetom, ki iščejo nove rešitve in nove poti za različna cerkvena vprašanja in izhode za krize Cerkve. Raimon
Panikkar, indijski teolog je ob neki priložnosti komentiral praznjenje cerkva. Človek je „Božji tempelj,” ki nikoli ne postane
prazen in to je temeljno izhodišče, za posredovanje izkušnje vere in za krščansko oznanilo.
Družine spet molijo skupaj. Številne družine, vključene v Schönstattsko gibanje, lahko iz svojih osebnih izkušenj povedo,
kako doma skupaj molijo in spremljajo sveto mašo. Domača svetišča in družina kot domača Cerkev, so zaradi Corona krize
pridobili na vrednosti. Kaj nam hoče s tem povedati Bog, če ne tole: Takšen z molitvijo in evharistijo prepojen dan
Schönstattske družine je Bogu vreden veliko več, kot razne konference v Schönstattu. Mar zato svetost za vsak dan, kot
pomembna človekova dimenzija, ne potrebuje mnogo več pozornosti? Vzemimo si danes v roke kakšno knjigo iz zgodnjih
časov Schönstatta. Prav gotovo bo to za nas pravi balzam da dušo.
Vsak Schönstattski center in Schönstattsko svetišče, naj imata za seboj 100 domačih svetišč. Ko mi je Bog pokazal, kakšna
je njegova volja glede vsakdanjika družine, sem to obenem razumel za namig tudi za naše Schönstattske centre. Letošnja
Corona kriza, pomeni za naše centre in izobraževalne ustanove, zelo veliko finančno in eksistenčno stisko. Letne
računovodske bilance, še vedno pričakujejo kakršnokoli sponzorsko pomoč. Posamezne razmere so razumljivo krajevno
zelo različne, a vendar je za vse nas neizmerno dragoceno, če resno jemljemo povezavo med konkretnim Schönstattskim
svetiščem v bližini in živim svetiščem, sestavljenim iz ljudi, ki pripadajo vsej milostni resničnosti, naših Marijinih svetišč.
Včasih je veljalo, da je izpolnjen pogoj za začetek gradnje novega Schönstattskega svetišča, 100 domačih svetišč, ki so
med seboj povezana. Ob vsej skrbi za finančna sredstva, potrebuje vsako Schönstattsko svetišče, tudi živa svetišča iz ljudi,
ki živijo Zavezo ljubezni in svoje vsakdanje življenje povezujejo s svetiščem iz kamna.
OSEBNOST PATRA KENTENICHA, NJEGOVA KARIZMA IN NJEGOVA USTANOVA NA PREPIHU!
Nove razmere. Letošnje leto, nas je na osebnost našega ustanovitelja, opozorilo v popolnoma drugačni luči, kakor smo si
mogli predstavljati. Poimenovanje patra Kentenicha za očeta in ustanovitelja je postalo predmet napadov. Verodostojnost
vsega znanega o ustanovitvi Schönstatta, leži prav na verodostojnosti ustanovitelja. Konkretne trditve, ki se nanašajo na
njegovo osebnost v preteklosti je nedoumno potrebno osvetliti in razjasniti.
Oblikovati svoje stališče. Sedanje razmere nas sprašujejo o našem odnosu s patrom Kentenichom in nas silijo k premišljeni
opredelitvi do njega. Vse je prišlo nepričakovano in o tem vprašanju, se na naš dnevni red, nenadoma postavljajo težka
vprašanja. Vendar je tudi v teh razmerah „v nas Božji tempelj in v nas prebiva Božji Duh.”

Binkoštno okno. Ko smo septembra 2018, v kapeli kjer je na Schönstattskem hribu grob patra Kentenicha, vgradili Binkoštno
okno, smo to dejanje razumeli, kot „nov začetek Schönstatta v Svetem Duhu.” Vse to je v tem času povezano z našo
pripravljenostjo, da se postavimo za karizmo našega ustanovitelja in za njegovo ustanovo. Tudi danes sta za nas
pomembna naš ustanovitelji in njegova ustanova in samo skupaj smo lahko rodovitni.
ZGLED ZAUPANJA PATRA KENTENICHA V BOŽJO MATER!
Zaveza ljubezni, kot rešilna vrv. Besede patra Kentenicha, s katerimi je nenehno poudarjal, da je v vseh razmerah in težavah
vztrajal pri Zavezi ljubezni z Božjo Materjo in se zanašal na Njeno varstvo, se nam zdijo včasih nekoliko pretirano pobožne.
Obenem enostavno pozabljamo na dejstvo, kako težki in usodni boji so bili tedaj pred njim. Ob raziskovanju podrobnosti
iz njegove preteklosti, pa veliko bolj jasno vidimo, s kako močno in globoko vero je zaupal Božji Materi.
Vsako pravo sožitje ljudi, nosi v sebi duha Zaveza ljubezni. Pater Kentenich je bil hkrati prepričan, da je Zaveza ljubezni,
nevidno prisotna med ljudmi povsod tam, kjer se ljudje medsebojno podpirajo in zavzemajo drug za drugega. V takšnem
sožitju ljudi, se udejanja duhovna rodovitnost, ki prinaša darove v duhovni Zaklad milosti. Apostol Pavel bi v tem primeru
zagotovo govoril o resničnosti Kristusovega telesa in o dejstvu, da smo vsi templji Svetega Duha.
Prisrčno Vas pozdravljam v želji, da ostanemo povezani v Zavezi ljubezni!
Vaš brat, p. Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija

Slika: https://cutt.ly/7g0OO6r
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