VELIKA NOČ in NOVO ŽIVLJENJE V KRISTUSU!
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!
ČAS ODPIRANJA NOVEMU ŽIVLJENJU. Smo že čez polovico priprave na Veliko noč, ki ji pravimo Postni čas. V postu se
odpiramo novemu življenju, ki nam ga s smrtjo in vstajenjem daje Kristus, mi pa mu sledimo na poti k Očetu. To novo
življenje v Kristusu, bi moralo vplivati na naše vsakdanje življenje, ki pogosto ni preveč sveto. V posti čas sodijo: trdna
odločitev za spremembo življenja, kesanje grehov, vsakodnevno prizadevanje, vaje v poboljšanju, več sodelovanja z Božjo
milostjo, odprtost za vse vrste milosti, več zaupanja v milost odrešenja, poglabljanje v ljubezen do Boga in do ljudi, ...
Odločitev za osebno spreobrnjenje in za novo rast, sta neločljiva spremljevalca zavestnega Krščanskega življenja.
Človekova narava se upira spremembam. Iz izkušenj vemo, da v praksi spremembe in rast niso tako preproste. Na vseh
področjih življenja, so se razvili razni poklici prav tam, kjer je bilo potrebno kaj spremeniti in izboljšati. To je tudi nenehna
potreba vsakega posameznika. Vsa modrost v službi zdravljenja telesa ali duše je zrastla iz izkušenj porojenih v mnogih
stiskah. Nasveti raznih svetovalcev, trenerjev, mentorjev, osebnih trenerjev fitnesa, mejijo že na perfekcionizem. Razvijanje
moči na izbranih področjih, vedno bolj zahteva celostni pristop k človeku. Pri tem se srečujemo z nekaterimi izkušnjami,
ki se z leti samo še še stopnjujejo. Starejši kot smo, bolj se naše stare navade trmasto upirajo pozitivnim spremembam.
Pregovor pravi, da so „naše navade najprej tanke niti pajčevine, ki pa se s časom spremenijo v jeklene vezi.”
Skrb za blagor vseh. Ob skrbi za lastno dobro, seveda ne moremo mimo socialne in ekološke blaginje. Papež Frančišek to
na široko razloži v svoji socialni okrožnici o globalnem bratstvu in družbenem prijateljstvu - Fratelli tutti 2020. Spričo
obsežnosti naloge in cilja, ki je lepša prihodnosti v svetovnem merilu, potrebujemo velik pogum že zgolj za razmišljanje o
nečem takem, kot je splošna obnova, spreobrnjenje ali sodelovanje. Ko postanejo pritiski in kritika, nemoč in pretirane
zahteve, vse glasnejši osnovni toni življenja, se nujne spremembe in prenova, pogosto zaustavijo in nikoli ne končajo.
Okrožnica svetega očeta Frančiška o skrbi za skupni dom „Laudato si”, navaja pomanjkanje učinkovitih struktur in pristopov,
ki bi kazali pot med globalnimi izzivi ter med osebnimi, nacionalnimi in trenutnimi interesi. „Težava je v tem, da za spopad
s to krizo še vedno nimamo potrebne kulture in, da moramo pripraviti voditelje, ki nam bodo pokazali poti, tako, da bodo
skušali izpolniti potrebe današnjih rodov, vključujoč v to vse in pri tem ne bodo ogrozili prihodnjih generacij.” (53)
Oče je po Jezusu spravil s seboj vse stvarstvo. Papež Frančišek verjame v „Vzgojo za zavezništvo med človeštvom in okoljem”
(209) in v „ekološko spreobrnjenje.” (216) in gre še globlje. Tudi ohranjanje stvarstva in dovršitev zemeljskih resničnosti, ima
svoje korenine in mesto v Odrešenju, ki po križu in trpljenju, zasije v jutru Velike noči. V središču krščanskega odziva na
razmere v svetu, stoji vstali Jezus Kristus, „ki je s svojim vesoljnim gospostvom navzoč v vsem stvarstvu: »Bog je namreč
hotel, da se je v njem naselila vsa polnost božanstva in, da je po njem spravil s seboj vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega
križa, se pravi: po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.«” (100) in Kol 1, 19–20
„ORGANSKO CELOSTNO in SIMBOLNO OSREDOTOČENO.” V nekem zapisu je pater Kentenich opisal pogoje in možnosti
za rast, z naslednjimi besedami: „Življenje raste organsko celostno in simbolno osredotočeno.” Zavedanje ozadij in povezav,
v nas vzbuja motivacijo. Svoje življenje in delo, ki ga opravljamo, želimo prepoznati in doživeti kot smiselno. Prav tako je
pomembno, da najdem konkretna izhodišča, v katerih lahko uresničimo svojo naravnanost in prizadevanje.
Organsko celostni pogled na posamezno situacijo, zaznava, da so resnične vrednote povezane in, da se med seboj
podpirajo. Zaščita okolja in varstvo življenja, socialna pravičnost in resnica, lastna vrednost in spoštovanje, človekovo
dostojanstvo in verska strpnost so med seboj povezani. Vendar to še ni dovolj, da se življenje razvije. Kadar bi želeli, da se
vse zgodi naenkrat, bi s tem življenje zadušili. Življenje lahko raste le, če se uresničuje postopno in, če se izraža v konkretnih
projektih. Verska gibanja in tokovi prinašajo sadove samo tedaj, ko smo „simbolno osredotočeni” in živimo verodostojno.
Celostna naravnanost k svetosti. Pod naslovom „Schönstatt za prihodnost“ je skupina ljudi znotraj Schönstattske družine,
razvila pobudo, ki vodi v to smer. Na voljo nam je na https://www.schoenstatt.de/de/NachhaltigkeitsKalender_SFF.htm. V
tem času je stekel ustvarjalen dialog med Schönstattskimi centri in svetovalnimi centri za potrošnike. Upam, da bodo ta
„simbolno osredotočena” dejanja, čim bolj raznolika. Organsko celostna naravnanost k svetosti vsakega dejanja, še posebno
v povezavi z ekologijo je tista dodana vrednost, ki jo trenutno potrebujemo. Naša obsežna Marijanska kultura zaveze, nas
spreminja v „partnerje Zaveze med človeštvom in okoljem,” kakor v to upa papež Frančišek.
„...KAJTI GOSPODOVO VESELJE JE VAŠA MOČ.” Neh 8, 10 Najpomembnejši cilji na katere smo ljudje usmerjeni in katerih se
ne moremo in ne smemo odpovedati, so za nas bolj darovi, kakor sadovi našega prizadevanja. Veselje, sreča, smisel,
zadovoljstvo, ..., oblikujejo okoliščine, vendar jih okoliščine ne morejo neposredno ustvariti ali uveljaviti. Papeža Frančiška
si bomo nedvomno zapomnili po različnih okrožnicah, ki povezujejo velike teme in izzive z motivom veselja. Leta 2013,
Evangelii gaudium - Radost Evangelija, ... kako Evangeliju povrniti prvotno svežino; l. 2016, Amoris laetitia - Radost ljubezni,
... o krščanski ljubezni v družini; l. 2018 - Gaudete et exsultate - Veselite in radujte se, ...o poklicanosti k svetosti danes.
Veselje je papežu zelo ljuba beseda. Papež Frančišek se v pogovorih, pridigah, okrožnicah in v dejanjih, nenehno vrti okoli
veselja. Ve, da je ta izkušnja nepogrešljiva in hkrati ključna, pri oznanjevanju Evangelija. Obenem papež Frančišek ve, kako
je včasih ta vir težko dosegljiv. Zahteve časa nam s seboj prinašajo mnoge mejne izkušnje. Napetosti na različnih ravneh
življenja, presegajo vse meje. Brez pozitivnih duhovnih izkustev, nam postane življenje današnjih dni, resnično težko.

Veselje ob Vstalem Gospodu, kot podlaga veselju. Brez resnično „milostne in vesele Velike noči,” brez od Boga podarjenega
vstajenjskega veselja, bi obvladovanje življenja današnjih dni, presegalo naše moči. Brez zaupljive hoje skozi temo, kjer
nas v Zavezi ljubezni varno vodijo roke naše sopotnice - Božje Matere, nam primanjkuje žuborečega studenca, izvirajočega
iz Jezusovega srca. „Na zadnji, veliki dan praznika je Jezus vstal in zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije.
Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.«” Jn 7, 37-38
Jezus je izvir žive vode. Ob tem izviru žive vode, se približujemo Veliki noči. Samo notranje odrešeni, lahko postanemo
orodje odrešenja bližnjih. Samo, če izkusimo milost vere, smo lahko Božje priče. Tako mir v mojem srcu, postane vir miru
v srcih bližnjih. „Samo blagoslovljeni lahko blagoslavlja, samo kdor je prejel lahko daje, samo ljubljeni zmore zastonj ljubiti.”
Prosite in se vam bo dalo. Mislim, da bi morali k letošnji Veliki noči, pristopiti z resničnimi pričakovanji. Razlogov za to,
imamo več kot dovolj. Na nas je, da svoje zaupanje v Božje delovanje in pomoč, spremenimo v prosečo molitev za posebej
preizkušane, za potrebe okoli nas in za svetost naše Cerkve, ki ima nalogo verodostojno oznanjati veselje Velike noči.
Želim Vam poglobljene notranje priprave na praznovanje Velike noči!
Vaš brat, p. Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija
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