VRNITEV CERKVE NA POT SINODALNOSTI
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji schönstattskega gibanja!
Vsak oktober, ko praznujemo obletnico ustanovitve našega Schönstattskega gibanja, dobi Pismo zaveze, ki ga držite v
rokah, nov izgled. Nova je tudi skupna molitvena prošnja: „Podari nam, ki Ti zaupamo, svoje darove, ki nas bodo vodili!”
Ta nas bo kot rdeča nit spremljala do naslednjega oktobra naslednje leto. Vodilo za to leto je prošnja Svetemu Duhu. Zelo
si želimo, da bi to binkoštno molitev Cerkve, ohranili živo in bili deležni njenih sadov. Vsaka molitev nam dviguje pogled.
Ko sta naša misel in naše srce polna depresivnih zaznav in, ko čutimo breme najrazličnejših izzivov, takrat potrebujemo
spremembo naše usmerjenosti, oziroma perspektive. Mnogi duhovniki in laiki že nekaj časa opozarjajo, da potrebuje
Cerkev, novo skupno duhovno pot v prihodnost. Papež Frančišek se je na to odzval in za leto 2023, sklical škofovsko
sinodo, ki naj bi jo od letošnje jeseni naprej, na prav tako na sinodalni način, začele pripravljati krajevne cerkve po vsem
svetu. Na vsakem koraku in za vsakogar naj velja, da: „skupno poslušamo Svetega Duha, ki kot veter” „... veje, koder hoče,
njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.” Jn 3,8 „hkrati pa ostajamo odprti
za presenečenja, to je za darove, ki nam jih bo na naši skupni poti, zagotovo pripravil Sveti Duh.” Za sinodalno Cerkev, 2
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Sadovi Duha pa so:
ljubezen, veselje,
mir, potrpežljivost,
blágost, dobrotljivost,
zvestoba, krotkost,
samoobvladanje
Zoper takšne ljudi, ni postave.

DAROVI IN SADOVI SVETEGA DUHA: Kdor išče globlje odgovore na vprašanja in znamenja časa, ta pogosto doživlja
lastno nemoč in postane bolj odprt za darove Svetega Duha. Prav zato narašča hrepenenje po Svetem Duhu „darovalcu
življenja,” pomočniku” in „dovršitelju odrešenja.” Ob vseh molitvah k Svetemu Duhu in čakanju na njegove darove, sem
postal ponovno pozoren na to, da Pavel govori tudi o sadovih Svetega Duha. V svojem pismu Galačanom piše: 22 Sadovi
Duha pa so: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper takšne
ljudi ni postave. Gal 5, 22-23 Vsak od teh 9 sadov Svetega Duha, si zasluži našo pozornost. Potrpežljivost na primer je najbolj
povezana s prenašanjem trpljenja in dolgotrajnih težav. Apostol Pavel, omenja ljubezen na samem začetku seznama
sadov. Ljubezen je zanj prednostna in je kot ovoj, ki vse sadove Svetega Duha objema in drži skupaj. Vsi sadovi so med
seboj povezani in imajo skupen izvir v Svetem Duhu. Sveti Duh je tisti, ki v verniku in v Božjemu ljudstvu v katerem deluje
povzroča spremembe. Darovi Duha, nas vodijo in utrjujejo, nam dajejo jasnost in rodovitnost. Vendar predhodno pri
posameznikih ali pri skupnostih, iščejo potrebno notranjo odprtost, katera postane potem gojišče sprememb v človeku.
Dvojna narava v človeku: Že nekaj časa se pogosto oziram na našo skupno letno molitveno prošnjo in svoje upanje
usmerim na Duha iz te prošnje: „Sveti Duh, Ti naredi tisto, česar jaz s svojimi močmi ne zmorem!” Skupna letna molitvena
prošnja našega Schönstattskega gibanja in vse drugo povezano dogajanje in hrepenenje Cerkve po novih Binkoštih, nam
spreminja pogled, dviga duha in krepi naše zaupanje. Vendar bi kljub mikavnemu poglede na sadove, ki jih našteva apostol
Pavel, zaradi moje grešne narave, najraje preskočil to notranjo rast in opustil pripravljenost na lastno prenovo.
Srečevanje z ovirami: Pater Kentenich je večkrat govoril o stranskih šumih in zadržkih, ki tičijo v skritih gubah srca. Ti stranski
šumi in zadržki, preprečujejo našemu prizadevanju in delu, da se v nas ne razvije rodovitnost, ki je Bogu po volji. Izročilo
krščanske duhovnosti, govori o poti očiščenja in o poti zedinjenja. Za duhovno rast, potrebujemo očiščenje notranje dušne
krajine in hkrati sredstva in načine, ki nas vodijo bližje in globlje k Bogu.
Pot očiščenja srca: Potem, ko apostol Pavel spregovori o sadovih Svetega Duha, pove tudi nekaj o stvareh, ki naj jih
odstranimo iz src: „26 Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo!” „2 Nosíte
bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. 3 Kajti če kdo misli, da je kaj, ko ni nič, vara sam sebe. 4
Vsakdo naj presodi svoje ravnanje in tako bo pridržal lastno hvalo zase, ne pa da bi se primerjal z drugim; 5 vsak bo namreč
nosil svoje breme.” „10 Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem, še posebej pa domačim po veri.” Gal 5, 26 in Gal 6, 2-5.10
POGLED TRI LETA NAPREJ: Predsedstvo nemškega Schönstattskega gibanja, me je po izteku mojega 6 letnega mandata,
v skladu z možnostmi, ki jih daje statut, izvolilo še za nadaljnji triletni mandat voditelja Schönstattskega gibanja v Nemčiji.
Na začetku mojega prvega mandata leta 2015, so mi mnogi zaželeli Božjega blagoslova in obljubili molitveno podporo.
Bogu sem zanje zelo hvaležen. Prosim vas, da ta molitvena podpora traja še naprej. V zadnjih letih sem videl, koliko
pobud v Schönstattskem gibanju je zaživelo in še živi. Nastajajo tudi novi projekti, ki so sad velike ustvarjalnosti članov.
Želja po medsebojnem sodelovanju in soodgovornost za Schönstattsko družino, sta posebej očitna pri posvetih delegatov
in njihovem razbiranju znamenj časa. V zadnjih nekaj letih je bilo potrebno obvladati in izvesti veliko nalog. V družbi,
Cerkvi in tudi v Schönstattskem gibanju, ne doživljamo le ugodnega vetra. Veter nam je celo večinoma nasproten. Velikega
spoštovanja je vredno dejstvo, koliko časa in energije nekateri namenjate svoji družini, župniji in Schönstattskemu gibanju.

Naši darovi za Zaklad milosti, večajo rodovitnost Cerkve: Vesel sem, da nas pri vsem našem delovanju, skupna letna
molitvena prošnja, spominja kako pomembna je notranja duhovna klima. Šele v pravem notranjem duhovnem ozračju,
postanejo naša dejanja in prizadevanja rodovitna. Vrč v Svetišču, nas spominja na naše darove Zavezi ljubezni. Vse kar
počnemo, počnemo z namenom nekaj doprinesti za Cerkev in za njeno rodovitnost. Še posebej je pomembno, da teh
prispevkov v Zaklad milosti ne opustimo in, da so podarjeni iz ljubezni. Naj naša odločenost za to početje, postane naša
predanost. Naši strahovi in razočaranja, bodo z njihovim darovanjem, počasi izginili. Postali bodo studenec milosti iz
katerega bodo pili mnogi. Prošnja na začetku te moje nove triletne poti je, da še naprej podarjamo vso svojo človeškost
in vse osebne duhovne boje, Božji Materi v Vrč. Voda naših darov, naj postane najboljše vino milosti, ki tečejo iz Svetišča.
Spremeni naj se v vir novih moči za mnoge ljudi. Stojmo z obema nogama na tleh in z enako jasnostjo poslušajmo Jezusa,
ki nas kliče. Želi, da združeni z njim, hodimo po morju življenja, s pogumnim in trdnim korakom.
KO PRISOTNOST BOGA ŽIVLJENJA, POSTANE GLASBA ZA NAŠA UŠESA: Wilfriedu Röhrigu in njegovim kolegom ter ekipi
navdušenih sodelavcev je z duhovnim muzikalom, že tretjič uspelo oživiti glavne izkušnje naše duhovnosti in zgodovine
Schönstatta: 1. leto 2013 „VRVOHODEC.” mladi Jožef Kentenich in nastanek Schönstatta. 2. leto 2018 „V NEVARNOSTI.”
Franz Reinisch, muzikal o pokončnem človeku.” 3. leto 2020 „BOŽJA IGRA.” V nekem intervjuju je v zvezi s tretjo glasbeno
predstavo „Božja igra” Wilfried Röhrig dejal: „Že leta me skrbi vprašanje, kakšno vlogo ima Bog in vera vanj v današnjem
svetu, natančneje v zahodnem svetu. [...] Besedno zvezo „Božja igra” lahko razumemo zelo različno in protislovno:
Mi se igramo z Bogom! Torej ga sploh jemljemo resno? Bog se igra z nami! Smo le igrače v njegovih rokah?
Mi se igramo Boga! Mar ni bilo že preveč prelite krvi?
Moj Bog in moje vse! Ponovim kdaj te besede apostola Tomaža?
Vloga Bog v mojem življenju?! Prva pesem v tej predstavi, povzema osrednje vprašanje slehernega človeka: „Kakšno vlogo
ima Bog v mojem življenju?” „Predstava mojega življenja se začne. Najprej se držim dveh pravil: 'Kaj prinaša in kaj šteje?'
Toda, kdo zares ve, kaj se dogaja na odru sveta? Ne tvegam več praznih besed! Ko spoznamo Boga, tvegam vse! Igra z
Bogom v srcu je igra ognja. Igra z Bogom v srcu je avantura!”
Naše življenje ni igra in ne zaspana povprečnost. Ko Božji ogenj zajame naše srce, doživimo z Njim življenjsko avanturo.
Na spominski dan ustanovitve našega gibanja, oziroma dan Zveze ljubezni v letošnjem oktobru, želim vsem veliko ognja
prvih začetkov!
pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija

2

