„MED OSEBNIM IN DRUŽBENIM ODNOSOM DO BOGA.”
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!
„SVET JE POLN BOGOV.” Misel, da je na svetu polno bogov, pripisujejo grškemu filozofu Talesu iz Mileta iz 6. stoletja pred
Kristusom. Čas njegovega življenja, se nahaja na prehodu iz mitološkega v filozofski pogled na svet. Danes bi mu rekli
znanstveni pogled. Čeprav se že začne spraševati o vzrokih nastanka, v njemu še prevladuje začudenje nad silami narave.
Magnet je zanj duhovni element. Drugače si ni znal razložiti, zakaj privlači železo. Po dveh tisočletjih in pol raziskovanja
sveta, je človeško vedenje o svetu tako kompleksno in podrobno, da nihče več ne more razumeti ali vedeti vsega. Vse
ljudi, pa danes povezuje nekakšno skupno prepričanje, da ljudje samo po sebi vse vemo in vse razumemo.
Ob pogledu na nebo polno zvezd, ki ga ponči občudujemo nad seboj, se vedno čudimo neskončni lepoti, urejenosti in
prostranstvom. Vprašajmo se ali današnji človek ob tem pogledu, še doživlja Božjo bližino? Kadar danes nekdo določene
trenutke in izkušnje še povezuje z Bogom, to ni več tako samoumevno ostalim, saj tako novico, vsi takoj interpretiramo s
svojim notranjim pogledom na stvarstvo, ki je vezan na določeno samoumevnost vsega. Ali še doživljamo Božjo bližino,
ko slišimo besedi „varovanje stvarstva?” V praksi je pogosto povsem vseeno ali govorimo o „zaščiti okolja” ali o „varovanju
stvarstva.” Ni več normalno, da bi naš pogled ob tem segel onkraj zemeljskega obzorja in človeškega razumevanja. Začutiti
Boga od blizu ali se neposredno dotakniti njegove bližine in celo čutiti, da nas nagovarja in kliče, morda celo izziva, to je
dandanes seveda še mogoče. Je pa to doživljanje, največkrat stvar osebne interpretacije in lastnega razmišljanja o svetu
in življenju. Zdi pa se nam bolj neprimerno ali vsaj nelagodno govoriti, o tako osebnih doživetjih. Na splošno je naša
osebna izkušnja vere, misel ali doživetje, ki sta pomembna za nas, ne pa upoštevanja vredna izkušnja za vsakogar.
Pod zastavo sekularizma in stroge ločitve vere in države, so v Franciji vso versko prakso in učenje, potisnili v zasebno sfero.
Izkušnja vsakdanjega življenja pri nas ni bistveno drugačna. Pesem „Odvzeti čar” iz muzikala „Igra z Bogom,” opisuje
in kritizira ta naš nepravi odnos do življenja: „naš pogled omejen – nebo molči – duša v temi – zastor spuščen.”
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hodimo, ko dihamo: naš pogled omejen.
Ko trpimo, ko ljubimo: naš pogled omejen.
praznujemo, ko plešemo: nebo molči.
Ko se dotikamo, ko začutimo: nebo molči.
razmišljamo, ko iščemo: duša v temi.
Ko oklevamo, ko slutimo: duša v temi.
kričimo, ko molčimo: zastor spuščen.
Ko izgubljamo, ko umiramo: zastor spuščen.
Naš svet je brez čarov, brez mitologije, nebo je nemo, zvezde so odstranjene.

ŽIVLJENJE, KOT POGOVOR Z BOGOM. Za patra Kentenicha je bila glavna naloga krščanske duhovnosti, vsakodnevna vaja
v tem, kako nam dogodki našega življenja, osebe in srečanja, notranji dražljaji in zunanje okoliščine, izražajo Božjo voljo,
njegove odločitve in želje. Življenje, naj postane živ pogovor z Bogom, ob osebnem in skupnem iskanju njegovih sledi.
„Božja transparentnost” sta nenavadni besedi in tudi sam pojem, ki ga besedi opisujeta je nenavaden za duhovno življenje.
Tradicionalen in splošno zasidran način oznanjevanja vere, se je nekako izvotlil ob mišljenju, da je treba verske resnice prej
slišati in sprejeti, da bi jih potem udejanjili v lastnem življenju. O iskanju in drznosti v veri, se je običajno le malo govorilo.
Ob omembi svetega Benedikta, očeta zahodnega meništva npr., prej pomislimo na njegova pravila za samostansko
življenje, kot na to, da je videl poslanstvo meniha, prvenstveno v vlogi „iskalca Boga.” Sv. Ignacij Lojolski je to lepo izrazil v
besedah: „Iščite, najdite in ljubite Boga v vsem!” Za patra Kentenicha je „Iskanje Božje transparentnosti” po eni strani njegov
svetovni nazor, po drugi strani pa trajna aktivna pripravljenost, da na Božja povabila, odgovorimo s konkretnimi dejanji.
„GLOBJE- JASNEJE - PREMOČRTNEJŠE.” Površnost in stalno pehanje, posuto z neskončnim številom vtisov je, kot tančica,
ki nam onemogoča jasen pogled. Potrebna je vaja in darovi Svetega Duha, za globlji, jasnejši in premočrtnejši pogled na:
*Prijatelja v množici, sredi vrveža ljudi. *Veselje, sredi razposajenosti. *Čudenje, sredi samote. *Zvestobo, kljub površni ali
začasni ljubezni. *Odgovornost in zanesljivost, čeprav smo navdušeni in evforični. *Sposobnost predanosti in ljubezni, ob
telesni podaritvi. *Odprtost za pravo srečanje z Bogom, kljub obilju verskih čustev. *Zaznavanje Gospodovega glasu, ob
številnih željah. *Gotovost v hoji po lastni poti, sredi vseh razočaranj. *Ohranjanje pristne človečnosti, ob mnogih osebnih
slabostih. *Zaupanje v Božjo bližino in pomoč, ob mnogih negotovostih v srcu in duši. *...
ODGOVORI "V SVOBODI in IZ LJUBEZNI." Najpomembnejše pri duhovnosti Zaveze ljubezni, ki je značilna za Schönstatt
je, da iz vseh izkušenj in interpretacij, rastejo konkretni odgovori. Šele, ko poskušamo sproti najti odgovore, ki se porajajo
v vsakdanjem življenju, šele takrat prebijemo miselni mehurček, v katerem se običajno odvija naše življenje in predvsem
naša vera. To se zgodi takrat, ko v svojih misih in v svojih namenih, ne izpostavljamo svoje volje in svojega jaza, ampak,
ko delujemo in sodelujemo z Bogom. Na ta način, namesto „ustvarjanja pozornosti” nastane „dialog z Bogom.” To je dialog
v katerem je polno vprašanj, iskanja in odgovorov. Gre za rast v predanosti. Odgovoriti z vsem srcem, telesom in dušo je
cilj in hkrati pot. Tu gre za zvezo besed, ki zvene morda že preveč izrabljeno. Gre za odgovore „v svobodi” in „iz ljubezni.”
Prostovoljna odločitev in nesebično srce, ki se daruje, sta dva dejavnika, ki zagotavljata, da duhovna pot Zaveze ljubezni,
ostaja rodovitna in zdrava. V Schönstattskih svetiščih in v mnogih domačih svetiščih, je kot njun simbol, postavljen Vrč.
Polaganje prošenj in darov v Vrč, se medsebojno dopolnjujeta. Naš odnos z Bogom, krepita predanost in zaupanje. Koraki
takega vsakodnevnega življenja z Bogom, so opisani v kratki molitvi, ki je nastala v času ujetništva, v taborišču Dachau:

„Gledamo Te, kako očetovsko tiho stojiš za vsem dogajanjem.
Objemamo Te z žarom svoje ljubezni.
Napolnjeni s pogumom za žrtvovanje, veselo hitimo k Tebi.” pater Kentenich, „Himmelwärts-Proti nebu,” stran 77,
Želim Vam veliko „transparentnih” izkušenj Boga v Vašem vsakdanjem življenju in v pogledu na preteklo življenje!
pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija
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