„KRISTUS NI DOLOČIL UČITELJEV, AMPAK NASLEDNIKE.”

Sören Kierkegaard

Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!
PODOBA SUHE NERODOVITNE POKRAJINE. Ob pogledu na sliko izsušene pokrajine je težko verjeti, da lahko iz nje znova
zraste hrana v podobi cvetočih rastlin. In, ko je tako izsušena naša lastna duša, si ne moremo predstavljati njene podobe,
polne radosti in življenja, kajti naše notranje stanje je takrat zelo daleč, od veselja in življenja. Včasih se sprašujem, kako je
v teh tednih in mesecih, videti notranja pokrajina duše naše Cerkve. Pri tem, ko uporabljam besedo Cerkev, ne mislim na
neko neizoblikovano skupnost. Tu mislim na brezštevilne ljudi in na to, kar jih spodbuja, da se čutijo pripadniki te Cerkve.
Mislim na njihove zelo različne izkušnje in usode, na različne skrbi in odgovornosti, na različnost v pripravljenosti pomagati
in sooblikovati sedanjost in prihodnost, na raznovrstne kritične odzive in na njihov molk. Tako zelo različni in raznoliki smo,
kot posamezniki in ta izkušnja Cerkve, zadeva nekatere na tako boleč način, kakor ga še niso doživeli.
Nihče se ne more izogniti vprašanju zlorab v Cerkvi. Smo sredi postnega časa spreobrnjenja, a še vedno ne vemo, kako
začeti pot proti Veliki noči in k prenovljeni veri jutra Velike noči. Udarci usode, zdravstvene težave in boleče vsakovrstno
trpljenje, lahko sprožijo številna vprašanja, zakaj? Boleče izgube, ni mogoče odpraviti in premagati z nekaj dobrimi mislimi.
Potreben je notranji proces, potreben je čas razjasnjevanja vprašanj in notranjih bojev, potrebno nam je izkustvo kako je
v takih obdobjih z Božjo bližino in prenovljeno zaupanje, da bo Bog nadaljeval našo pot in nam spet odprl vrata k Luči.
Besedila pesmi iz znanega muzikala porajajo takšna vprašanja: „Zakaj vedno srečujemo samo solze, bolečino in smrt? Ali
bomo, ko pride konec, varni pri Bogu? ... Od kod ta vprašanja? Kaj bo z njimi, ki jih, ne glede na razloge, ni mogoče rešiti?”

Kadar so trpljenje in udarci usode povezani s krivdo, neuspehom in škodovanjem drugih, se nas loteva poseben občutek
nemoči. Trpljenje je še mogoče nekoliko deliti, toda kadar nosimo v sebi krivdo, je drugače. Krivda nas izolira, ločuje in
peha v samoto. Običajno se dobro znajdemo pri iskanju izgovorov za številne neprijetne situacije v družbi, še bolj pa, ko
gre za nas same. Kadar pa ne zmoreš več in nočeš govoriti o žgoči temi, tedaj ne veš več kje iskati izgovore. Pokrajina
duše, ki nosi krivdo je izgubila vso rodovitnost. Kdo lahko in kdo mora tu vzpostaviti red po Božji zamisli? Brez korenitih
sprememb, se življenje v suho pokrajino, ne more vrniti. V sedanjih razpravah, se veliko govori in zahteva, načrtuje in
obljublja, ponuja in zavrača. Osebno menim, da bo to v duhovno krajino življenja Cerkve, seglo le na površju. Nisem
prepričan, da lahko s takimi pristopi, v nas ponovno zaznavno zasveti, pristna krščanska svežina in resničnost odrešenja?
Rad verjamem, da se v ljudeh ponovno prebuja potreba po odrešitvi. Potrebni so moč, modrost in vztrajnost, da ne
ponavljamo preteklih napak. In kadar nam uspe narediti stvari bolje, razumeti strukture in vzorce pravega ravnanja in jih
naprej razvijati, se vprašajmo, če smo si že odgovorili na temeljno vprašanje: Kaj želi doseči Bog s svojo Cerkvijo?
Govoriti in delati prav; nič več delati napak; najti pravila, ki bodo veljala za vse; ... Čeprav je to potrebno, vseeno mislim,
da Evangelij samo zaradi tega, ne more zasijati v novi luči.
SPREOBRNENJE JE KORENITA SPREMEMBA: Sören Kierkegaard, danski filozof, teolog in verski pisatelj je poudaril, da
krščanstvo ni doktrina ali sistem, ampak predvsem rodovitno življenje: „Posledično, ker krščanstvo ni nauk, ni vseeno kdo
ga oznanja, čeprav objektivno govori prav. Ne, Kristus ni določil učiteljev – ampak naslednike.” Noben kristjan, noben
duhovnik, noben škof in noben papež, se ne more ločiti od učencev in od pričevanja za Evangelij. S svojimi napakami in s
svojo človečnostjo, s svojo predanostjo in lastno doživeto vero, je vsak od njih oznanjevalec Evangelija. Šele, ko se skozi
njihova dejanja izkuša sam Jezus, lahko veselo oznanilo spremeni sedanjost, da postane svetla.
Obrniti se k Jezusu Kristusu je še pomembnejše, kot zgolj odvrnitev od napačnega ravnanja. On, vstali Gospod, nas vabi,
da postanemo prijatelji z Njim, ki je prava smer in prava pot. Naša ponižnost zaradi krivde, nam kljub vsem prizadevanjem,
ne sme postati le utrujajoča samo odrešitev. V središče dogajanja, bi spet stopila naša človeška dejanja.
Svoje življenje zaupajmo Božji Materi, kateri priznavamo, da je „polna milosti.” V izročilu in molitvah Cerkve, poveličujemo
Njeno svetost in vero. Teologija nam zatrjuje, da tega ne jemlje, kot svojo zaslugo, saj je bila greha in krivde obvarovana,
po milosti odrešenja Jezusa Kristusa. Ona je prva izmed odkupljenih in popolnoma odrešenih. Seveda obstaja v ljudeh
hrepenenje po popolnosti. Vendar je hoja po poti za Jezusom, strma in naporna. Vsaka stiska in vsaka krivda nas, kadar
smo izročeni Božji Materi, pripeljeta bližje k Njemu. To je pot ponižnosti in hkrati vesela pot, ki osvobaja.
BOLJ SE ZANAŠAJMO NA BOGA: Mislim, da je letos pred nami poseben post. Sirahova knjiga, nam daje pravi odgovor za
rešitev opustošene in posušene pokrajine naše duše. „26 On Te bo namreč popeljal iz teme k veliki svetlobi.” Sir 17, 26 Bolj
računati na Boga! Bolj se zanašati nanj! Verjamem, da je to prava smer, za našo letošnjo pot proti Veliki noči. „Prelomne
točke našega življenja, so lahko in morajo postati prelomne točke za prejem novih milosti” je pogosto rekel naš ustanovitelj
pater Kentenich. To ni bila naučena teologija, ampak njegova živa življenjska izkušnja.
To naj velja za vse stvari s katerimi se moramo soočiti ob porazih in padcih; spričo Corone; spričo: vojne v Ukrajini; spričo
množice nemočnih beguncev; spričo politične polarizacije, ki obremenjuje družine in skupnosti; spričo slabih obetov za
gospodarski in ekološki napredek; spričo misli na prihodnost naših otrok; ... Luč v temni prihodnosti, se nam ne obeta v
„večjih naporih” ampak v „večji predanosti.” Naše boleče razmere so kraji, kjer naj raste naša predanost. Naše z ljubeznijo
in z junaškim zaupanjem spletene majhne zanke življenja, ki ga vidimo le delno, je naše posnemanje Jezusa. Celotna slika
prihodnosti leži v Očetovih rokah, z namenom, da naše skrbi glede prihodnosti, ne bi bile težje, kot jih zmoremo nositi.

Najtemnejša ura Jezusovega življenja je postala ura Njegovega največjega zaupanja v Očeta. 46 Jezus je zaklical z močnim
glasom in rekel: „Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.” Lk 23, 46 To je trenutek, ko sta se srečala Veliki petek in Velika noč.
Želim Vam blagoslovljen postni čas!
pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija
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