NAS, KI TI ZAUPAMO, SPREMLJAJ S SVOJIMI DAROVI!
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!
BOŽJE NAČRTI SO DRUGAČNI OD NAŠIH. Pred letom dni, smo se na epidemijo odzvali z izredno obnovo Zaveze ljubezni.
Danes še vedno živimo v izrednih razmerah. Še vedno je težko karkoli napovedovati. Še vedno ne vemo, kakšni bodo
kratkoročni, še manj pa dolgoročni učinki cepljenja. Čimprej želimo dočakati dan, da bi bili v celoti odpravljeni moteči
previdnostni ukrepi. Zaradi pandemije, smo morali dvakrat odpovedati konferenco zastopnikov našega gibanja iz vse
Evrope. Kljub spletnim sestankom, proces sinodalnega iskanja nadaljnje smeri Schönstattskega gibanja, še ni stekel. Kot
obljuba in vzgib, nas že drugo leto spremlja naše letno geslo: „Božji Duh prebiva v vaši sredi. 1 Kor 3,16 - Spremenimo klimo!”
V sebi vedno razločneje čutimo potrebo, da naš pogled usmerjamo naprej in, da oblikujemo življenje z Božjo pomočjo.
„PODARI NAM, KI TI ZAUPAMO, SVOJE DAROVE, KI NAS BODO VODILI!” To je v letu 2021, naša skupna prošnja k Bogu.
Pri sinodalnem razmišljanju ožjega posvetovalnega odbora, smo prejeli binkoštno podobo in hkrati povabilo k molitvi, kot
popotnici nove usmeritve v prihodnost. Podoba je vsebovala pogled na megleno dolino in vzhajajoče sonce, ki se dviga
na obzorju. Naša letošnja molitev je usmerjena k Svetemu Duhu, da nas bodo njegovi darovi vodili na poti proti obzorju.
POGLED USMERIMO PROTI OBZORJU. Ob bežnem pogledu proti obzorju, najprej pomislimo, da kot družba in kot Cerkev,
stopicamo na mestu. Za prave korake v prihodnost, moramo obzorje spremljati pozorno. Potrebujemo skrbno oko, da
opazimo kako nas trenutni izzivi spreminjajo in v katero smer nas vodijo. Tudi, če je marsikaj še vedno nejasnega in v
megli, mnogi menijo, da je že prišlo do pomembnega razvoja in sprememb. To kar se dogaja je nedvomno večje in
pomembnejše od odgovorov, ki jih lahko že damo.
Smo sposobni skupaj dvigniti glave k nebu? Dr. Markus Gabriel, profesor filozofije v Bonnu je v enem svojih esejev, zapisal:
„Virus Corona, razkriva sistemske slabosti prevladujoče ideologije 21. stoletja. Sem spada napačno prepričanje, da lahko
samo z znanstvenim in tehnološkim napredkom, poganjamo naprej človeški in moralni razvoj. Ta napačna predstava, nas
pripelje do prepričanja, da lahko znanstveniki rešujejo splošne družbene probleme.” In potem povzame: „Po virusni
pandemiji, potrebujemo metafizično Pan-Demijo. Potrebujemo enotno skupnost vseh ljudstev,” potrebujemo - Pan Demos,
združenje ljudstev - „pod nebeško streho, ki nas vse zajema in, ki ji ne moremo nikamor ubežati.”
Budno spremljajmo dogodke. Prošnja za darove Svetega Duha in za „za pravo pamet” pride do izraza ravno tu. Gre za
„nebeško asistenco” pri iskanju prave poti. Sveti Duh nas spodbuja, da se ne zadržujemo na enem mestu, saj zamudimo
odkritja novih poti, ki se prikažejo samo takrat, ko hodimo naprej in neutrudno opravljamo vsa nam zaupana opravila.
Občestvo vedno najde pravo pot. To ni začetek na slepo. Pot izhaja iz skupne pripravljenosti verjeti v isti cilj. Kadar gre za
korake, ki vodijo v neznano je pomembno sodelovanje vseh in interakcija različnih generacij. Bistvena je prava mešanica
zagnanosti mladih in izkušenj starejših. Sodelovati morajo vse veje drevesa našega gibanja in člani vseh generacij.
Sodelovanje modrosti in zagnanosti prinaša sadove. Menjavanje generacij, prinaša na površje nove močne potenciale.
Okoliščine sčasoma oblikujejo vsako novo generacijo. Vsaka generacija tudi čuti, da so začetne vizije mnogo večje od
tega, kar se uresničuje in od tega, kar je bilo že uresničeno. Tisto, kar ni bilo uspešno uresničeno ali je bilo uresničeno le
na pol, se jasneje zaznava. Gotovo obstaja slepota za vrednote v vsakem času in v vseh kulturah. Vendar se je vedno
prebudila obnovljena čuječnost za to, kar je pomembno za sedanjost in za pot v prihodnost. Brez čuječe budnosti, lahko
ostane pogled na obzorje, zakrit. Prvi korak je narejen, ko starejši v luči začetnih vizij, pridobijo občutek za neizpolnjeno
in, ko so se mlajši pripravljeni spoprijeti z nalogami, ki še niso bile izpeljane.
KULTURA ZAVEZE LJUBEZNI, OBLIKUJE VSAKDANJE ŽIVLJENJE. Mislim, da se v tem kaže moč in globina poklicanosti vsake
generacije. To pomeni, da je prav, da ima vsaka generacija svoja vprašanja. Potrebujemo vprašanja, ki si jih doslej še niso
zastavljali. Vprašanja nas ženejo naprej. Enako moramo poznati vprašanja in odgovore, ki nam jih podarja prejšnja
generacija. To so izkušnje in viri življenja, iz katerih živi naša ustanova danes. Luč, ki prihaja iz obzorja prihodnosti, nam
vizije ustanoviteljev gibanja, osvetli na vedno drugačen način in nam omogoči korake naprej, po novih poteh. Iz takšne
prenove, postane Zaveza ljubezni z Božjo Materjo resnična „Kultura Zaveze ljubezni,” ki nam navdihuje vsakdanje življenje.
Ob tem, ko v skupni prošnji za leto 2021 prosimo za darove Svetega Duha, ki naj nas vodijo in usmerjajo, moramo vedeti,
da te darove lahko najdemo in pričakujemo le v sožitju cele skupnosti in pri delu vseh za blagor te skupnosti.
Modrost v preprostih stvareh. V zadnjem času mi vedno znova prihaja na misel pesem iz „Modre pesmarice,” ki jo
uporabljajo mladi fantje v Schönstattu. V njej je med drugim zapisana pesem, ki gre takole: „Modra zemlja se vrti počasi in
tiho, toda vedno po isti tirnici. A v srcih nam dozoreva nova ideja za enotnost ljudi ... ” T. u. M.: Klaus Glas In med tem, ko gledam
v staro modo pesmarico, se mi nenadoma odpre obzorje, proti kateremu nas silijo znamenja časa.
V času pred Binkoštimi, naši skupni letni prošnji, pridružimo še molitev binkoštne devetdnevnice. Tako okrepljeni, lahko še
samozavestneje gledamo proti obzorju, ki ga imamo zanesljivo pred očmi in se odpravimo na pot.
Po Zavezi ljubezni, Vam v Marijinem mesecu maju, želim posebno bližino Božje Matere!
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