„VI STE MOJE PISMO!”

2 Kor 3, 2

Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!
„VI STE MOJE PRIPOROČILNO PISMO!” prim 2 Kor 3, 2 Te besede apostola Pavla iz 2. pisma Cerkvi v Korintu, je pater Juan Pablo
Catoggio, predsednik generalnega predsedstva, zapisal v sporočilu, ki ga je namenil mednarodni Schönstattski družini.
Razlog njegovega impulza svetovnemu Schönstattskemu gibanju je odločitev škofa v Trierju, dr. Stephana Ackermanna,
da prekine postopek beatifikacije našega ustanovitelja patra Jožefa Kentenicha. To sporočilo je zdaj na voljo prek različnih
informacijskih kanalov: škofija Trier, schoenstatt.de, ... Številni cerkveni časopisi, so to novico objavili in komentirali.
Zaustavitev postopka kanonizacije. Vsekakor je ustavitev škofijskega postopka, za mnoge v Schönstattskem gibanju,
razočaranje. Nadaljnjih koraki beatifikacije, bodo stekli šele potem, ko bodo zgodovinarji in strokovna komisija, prižgali
zeleno luč. Pri tem je naša naloga, Cerkvi in svetu neodvisno poslati tri močna sporočila oziroma impulze:
1. O pomenu našega ustanovitelja za nas. 2. O njegovem prispevku in poslanstvu za Cerkev in 3. O karizmi, ki jo želi Bog
po njem in po Schönstattu, podariti našemu času.
Izzvani smo k izmenjavi pogledov na patra Kentenicha. V zadnjih mesecih sem izkusil, da si v pogovorih s svojimi sobrati,
jemljemo več časa kot prej, za izmenjavo osebnih izkušenj, vprašanj in prepričanj o patru Kentenichu. V zvezi s postopkom
beatifikacije, smo se že navadili na občutek čakanja v čakalnici. S prekinitvijo škofijskega postopka, so se vrata v čakalnici
odprla. Nastale razmere nam govore, da je čas čakanja in opazovanja mimo. Okoliščine nas izzivajo, da si glede patra
Kentenicha in njegove karizme, oblikujemo svoje trdno stališče, da se bomo lahko o njem in o njegovem delu, spustili v
odkrit pogovor. Pomembno je, kako razpoznavna in živa je karizma Schönstatta in kako jo ljudje danes doživljamo.
Pot apostola gre skozi preizkušnje. Pavel, apostol narodov, se je moral soočiti z dejstvom, da je bila po njegovem odhodu
iz Korinta, avtoriteta, ki jo je imel, postavljena pod vprašaj. Pravzaprav so nekateri rekli, da sploh ni pravi apostol. Kljub
temu je imel apostol Pavel veliko zaupanje v „svojo” Cerkev v Korintu. Preprosto je čutil, da je nekaj od njegovega srečanja
z Vstalim Gospodom, prešlo tudi na Korintsko Cerkev. In to je bistveno: „1 Mar začenjamo znova sami sebe priporočati?
Mar res potrebujemo, kakor nekateri, priporočilna pisma za vas ali pa od vas? 2 Naše pismo ste vi; pismo, ki je zapisano v
naših srcih in ga poznajo in berejo vsi ljudje. 3 Očitno ste Kristusovo pismo, za katero skrbimo mi in, ki ni pisano s črnilom,
temveč z Duhom živega Boga, pa ne na kamnite table, marveč na table človeških src.” 2 Kor 3, 1-3
Druga vrstica je za nas dvojno merilo. Po eni strani izkazuje naš odnos do življenja in dela našega ustanovitelja, po drugi
strani pa pričuje o tem, koliko ljudje, ki po nas pridejo v stik s Schönstattom, globlje doživijo živega Boga.
Božjo voljo lahko spolnimo le v Svetem Duhu. Kadar bi govorili o karizmi človeka, kakor, da gre za naravne človeške
sposobnosti in ideje, katere bi morali drugi nujno sprejeti, potem bi to izpadlo, kot močno precenjevanje in preobremenitev
nas samih. Vemo, da sta izkušnja lastne krhkosti in ekstremnih preizkušenj, del našega zorenja. Pavel to zelo jasno opiše:
„7 Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas.” 2 Kor 4, 7 Vsak človek, ki želi v
svojem življenju uresničiti vrednote Božjega kraljestva, to lahko stori le tedaj, kadar svojo moč črpa iz darov Svetega Duha.
KARIZMA, KOT IZKUŠNJA in ZANESLJIVO PREPRIČANJE: Verjamemo, da je Bog vsakega človeka obdaril s povsem
individualnimi darovi, ki mu služijo za izpolnitev njegove življenjske naloge. Njegov od Boga predviden življenjski prispevek,
je zorenje ob rasti v dobrem, kar postaja vir blagoslova za življenja bližnjih. V kongregacijah in skupnostih se danes pogosto
omenja, da zna oseba s karizmo, ceniti vsakega človeka in ji ni težko, pritegniti ljudi k delu za skupnost. Sveto pismo govori
o karizmah, kot o posebnih darovih milosti. Apostol Pavel med ostalimi darovi, omeni tudi dar svetosti, oziroma dar
preroškega govorjenja. V Cerkvi živi prepričanje, da Bog v svoji Cerkvi kliče može in žene, ki naj bi kot odgovor na izzive
njihovega časa, po svoji karizmi razvili potrebno rodovitnost, v okviru širšega obzorja delovanja.
Človek s karizmami pri hoji za Gospodom. Človek, ki skozi svojo življenjsko zgodbo in življenjske izkušnje spozna, da ima
določeno poslanstvo, bo hitro zašel v konflikte. Po eni strani, mora biti njegova nadnaravna kvaliteta dokazana s tem, kar
novega nastaja in se skozi proces rasti razvija. Dobro drevo se prepozna po dobrih sadovih. Po drugi strani pa, se mora
do končne razjasnitve in Cerkvenega priznanja tega poslanstva, zanj boriti in vsem pojasnjevati, v čem je to poslanstvo
posebno, božje in karizmatično.
Poklicani k dejavnem življenju po karizmah ustanovitelja. Okrog patra Kentenicha se je spričo njegovega mnogostranskega
delovanja, izredno hitro pomnožila njegova duhovna družina, v vsej svoji raznolikosti. Po njem, so nastale številne duhovne
skupnosti, številni projekti in pobude ter mnogi vsebinski koncepti in navdihi. Da bi taka karizma postala znana in v življenju
dejavna, sam postopek beatifikacije ni dovolj. Imamo veliko ljudi, ki so bili kanonizirani, a jih žal pozna le ozek krog ljudi.
Pričevanja ljudi so, najboljše spričevalo karizem. V pogovorih z ljudmi, ki jim pater Kentenich in Schönstatt nekaj pomenita,
se včasih čudim, kako jih vse to navdihuje. Upokojeni učitelj, ki je še vedno prostovoljno na voljo za inštrukcije, je v
pogovoru dejal: „Pater Kentenich si je vzel čas za pogovor z ljudmi. Tega je danes veliko premalo in tudi to mi je po njegovem
zgledu, postalo pomembno.” Neka žena je povedala: „V živo sem od njega slišala samo eno pridigo. Zdelo se mi je, da je
bila ta pridiga izrečena prav zame, za pomoč v zapletih mojega življenja. Po besedah njegove pridige, mi je Bog pokazal
pot izhoda, ki me je vodila do rešitve.” To so zelo majhni koščki sestavljanke, ki sami po sebi ne pomenijo veliko. Če pa jih
ljudje sporočajo v nenavadnem izobilju, se lahko sumi, da se po njih razodeva nadnaravni dar, karizma.

Čas za ponovno presojo. Za mnoge je srečanje s patrom Kentenichom v njegovi šoli, postalo pot rasti do notranje svobode.
Obenem so v sebi našli mesto, kjer v notranjem svetišču prebiva Bog. Čeprav so bile obtožbe zoper patra Kentenicha med
dosedanjim postopkom beatifikacije že pregledane in ovrednotene, jih moramo zdaj ponovno pregledati in oceniti z našo
današnjo perspektivo spraševanja. Vprašanje je torej ali današnji kriteriji še
dopuščajo
zaupanje v patra Kentenicha in vero v njegovo karizmo. V obilici njegovih pozitivnih srečanj, obstajajo tudi izkušnje
razočaranosti in prizadetosti. Takšna srečanja, so se z nadaljevanjem teh stikov, pogosto razvila v še posebno globoke
odnose. Toda ne vedno. Pater Kentenich ni nikoli skrival stvari, ki so mu bile kritično predložene, ampak se je želel z njimi
ponovno in ponovno soočati in jih v njihovem kontekstu, bolj natančno razumeti.
Za karizmatično
preroški poklic, Cerkev ne zahteva brezhibnosti. Vsi si želimo patra Kentenicha celostno spoznati in ga tako bolje razumeti.
Tako bomo lahko nastopali bolj sproščeno in njega, začetnika „nove” Marijanske duhovnosti, z veseljem predstavili drugim.
https://cutt.ly/0JDULIb

Binkoštni kongres 2022 – „Gneti nas s svojimi navdihi, Sveti Duh!” Letos bo teden dni po Binkoštih, v Schönstattu potekal
II. mednarodni binkoštni kongres. Njegovo vodilo bo: „Gneti nas s svojimi navdihi, Sveti Duh!” Vse vas vabim, da preko
interneta spremljate ta kongres od doma ali iz Schönstattskih središč. V pomembni fazi zgodovine Schönstatta in Cerkve,
gre za skupno poslušanje znamenj časa in razumevanje tega, kako nas Bog vodi po svojem Svetem Duhu. Bistveno pri
tem je, da se mi s tem Božjim vodstvom, v vsem strinjamo.
Iz Marijinega Svetišča v Schönstattu, kjer se bo 8. junija začel Binkoštni kongres, Vam vsem pošiljam lepe pozdrave!
pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija
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