NAŠ GOSPOD JE VSTAL IN ŽIVI! ALELUJA!
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!
VELIKA NOČ - ZAUPAJMO JEZUSOVI LJUBEZNI. V tem uvodniku teče beseda o bližajočem se prazniku Velike noči in o
praznovanju Zaveze. Letos 18. april sovpade, ravno na ponedeljek po Veliki noči. Priznam, da mi je v času, ko pišem to
razmišljanje, glede na svetovne razmere, v sebi težko zaznati Velikonočno upanje. Prestopili smo že 40. dan vojne v
Ukrajini. Invazija ruske vojske, prinaša vsak dan več opustošenja in uničenja. Milijoni bežijo iz svojih domov, število smrtnih
žrtev, ranjenih in trpljenje žensk, moških in otrok pa še naprej narašča.
DVOM ALI ZAUPANJE? Kakšno bo letošnje praznovanje Velike noči? Bomo lahko Jezusovo vstajenje, praznovali tudi
zunanje – s procesijo? Ne vemo ali gre dogajanje v Ukrajini, v smeri nadaljnjega stopnjevanja napetosti ali pa morda le
obstaja upanje za konec sovražnosti? Morda sem se ravno zaradi takšnih vprašanj, ki me zaposlujejo, zadržal pri stavku iz
evangelija po Mateju: „27 Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?” Mt 27, 46 To je krik umirajočega Gospoda. V Matejevem
evangeliju je zapisan v grščini in izrecno še v jeziku, ki ga je govoril Jezus, to je v aramejščini. V tem stavku lahko začutite,
kako globoka je Jezusova stiska. Niso ga zapustili le ljudje, ki so mu običajno dajali podporo in moč. Vzet mu je tudi
najtrdnejši temelj. Jezus se čuti osamljen, saj ne zaznava več Očetove bližine. Jezusove besede so jasne in nedvoumne.
Kdor pozna psalm 22, ta ve, da se trpečemu v njem, zaupanje dviga. Jezus na križu, res začne molitev s tem stavkom.
Žalovanje, s katerim se začne Psalm 22, se še bolj jasno izrazi v naslednjih vrsticah. Vendar se perspektiva psalma
postopoma spreminja: „5 Vate so zaupali naši očetje, zaupali so in si jih osvobodil.” Ps 22, 5 Psalmist začne sredi naštevanja
težav v zgodovini Zaveze med Bogom in njegovi ljudstvom, nenadoma razmišljati o Božji zvestobi. Čeprav je sredi stiske,
črpa zaupanje iz dosedanje skupne izkušnje Boga. In še bolj neverjeten je konec psalma. Upanje, ki ga psalm izraža, se
spremeni v molitev in gre onkraj lastne smrti: „31 Zarod mu bo služil, o mojem Gospodu bodo pripovedovali rodu. 32 Prišli
bodo in oznanjali ljudstvu, ki bo rojeno, njegovo pravičnost; da je On to naredil.”Ps 22, 31-32 Tudi v umiranju, ko gredo
človeško gledano vsa prizadevanja in upanje h koncu je za umirajočega, tolažilna obljuba prihodnje rodovitnosti.
Dejstvo, da začne Jezus v svoji nemoči in spričo bližajoče se smrti, moliti ta psalm je letošnje posebno Velikonočno oznanilo
za nas. K Velikonočnemu praznovanju, sodi prehod skozi umiranje, zapuščenost in na koncu srečanje z Bogom, ki pomeni
začetek novega, Velikonočnega in Božjega življenja. Psalm 22, nas vodi skozi ta proces. Ob mojem obisku Taizéja, v času
študija, sem doživel, da so tam dnevi ob vsakem koncu tedna, to je od petka do nedelje, oblikovani kot pot prehoda. To
je pot, ki jo hodi Cerkev skozi postni čas in se konča na Veliko noč.
KAMEN NE OSTANE NA SVOJEM MESTU: Ko naštevam velike pretrese zadnjih nekaj let, opažam, da nam vsak posamezen
izziv, zleze pod kožo na svoj edinstven način in povzroči, da se naša notranja gotovost, vedno bolj maje. Poročila o
zlorabah v Cerkvi, so se zasadila globoko in boleče v naša srca. Zaradi pandemije Covida, nihamo med običajnim vzdihom
„saj bo nekako šlo” in vprašanjem „kdaj bo to zlo premagano do te mere, da lahko spet normalno živimo?” Zaradi obtožb
proti našemu ustanovitelju patru Kentenichu, ne vemo, koliko lahko zaupamo svojim prejšnjim izkušnjam, v zvezi z njegovo
osebo in njegovim delom. Vojna v Ukrajini nas močno bega, ker vemo, da se lahko razvije v globalno eskalacijo.
Tolikšnega kopičenja pretresov mojega zaupanja v prihodnost, v življenju še nisem doživel in si tega doslej nisem mogel
niti predstavljati. Podobno pravijo tudi moji redovni sobratje, ki imajo za seboj nekaj desetletij življenjskih izkušenj več.
POJDIMO NA VELIKONOČNO PROCESIJO Z JEZUSOM: Kaj je
izhodišče za letošnje praznovanje Velike noči? Spomnimo se
na Jezusa in ga posnemajmo v tem. Bolj, ko so bile zanj
bolečine in pretresi neznosnejši, močneje in radikalnejše je
držal sidro, ki ga je nosil v rokah. Jezusove besede na podobi
mozaika: „Jaz sem: pot, resnica in življenje!” veljajo za vse čase.
Njegova pot križa, nam ostaja nerazumljiva, brez poznavanja
njegovega notranjega zaupanja v nebeškega Očeta. Jezusova
stalna molitev, izražena v pogostih pogovorih z Očetom, nam
to jasno kaže. Njegova molitev na križu, ki povzema začetek
psalma 22, je samo primer njegove molitve. Zanj je to nekaj vsakdanjega. Evangelisti pogosto omenjajo,
da se je v vsaki zelo specifični situaciji, najprej obrnil k svojemu nebeškemu Očetu, preden je ukrepal.
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Zasidranost v Očeta, ki ji je Jezus zvest in jo prakticira, ga na koncu vodi v smrtni skok, saj je bila taka Očetova volja. Potem,
ko na Oljski gori prestane težak notranji boj in strah, gre Jezus odločno po svoji poti. Vse dela iz ljubezni do ljudi. Hodi
naprej, saj mu bolečina ni tuja in ve, da ga čaka neuspeh, če bo gledal s človeškimi očmi. V Lukovem Evangeliju, so njegove
zadnje besede s križa: ... „23 Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.” ... Lk 23, 46b
Za izhodišče posnemanja Jezusa, si vzemimo željo, prehoditi z Jezusom vse postaje njegovega križevega pota. Pojdimo
za njim po njegovi poti, v vsem kar vključujejo naše okoliščine. Postna pesem o Božji Materi – Mati žalostna je stala, z 20.
kiticami, želi v 11. kitici prinesti to voljo, skupaj s posebno prošnjo, globoko v našo najglobljo bit: „Sveta Mati, to Te prosim:
rane Kristusa naj nosim, vtisni v moje jih srce!”

V času internacije v taborišču Dachau in tudi ob drugih težkih okoliščinah je pater Kentenich ljudi opozarjal, naj se toliko
ne ukvarjajo z vprašanjem ali se bo kdo iz teh preizkušenj rešil živ. Bolj bi se morali ukvarjati z vprašanjem, kako izstopiti
iz tega časa – to je, kako živeti v Božjem miru, ne glede na okoliščine. Še pomembnejše vprašanje pa je: Kakšni ljudje bomo
postali v teh okoliščinah in ob teh izzivih? in „Kako se vedno globlje vraščamo v voljo nebeškega Očeta?”
Letos še nismo prehodili celotne poti do Velike noči in ne vemo, kako se bodo do tedaj, razvijale razmere v svetu. Vseeno
poznamo izhodišče, ki je v tem, da naša notranja pot, postane pot rasti. Bolj, ko sledimo Jezusovi poti, bolj bo postajalo
naše romanje za njim, hoja proti globlji Velikonočni svobodi in veselju. Molimo in upajmo, da se bo spričo molitev tolikih
ljudi mnogih veroizpovedi, ki v tem času prosijo za mir, Bog dotaknil src svetovnih voditeljev in, da se odpro vrata k miru.
Vsem želim bogato blagoslovljeno pot proti Veliki noči!
pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija
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