
 

 

NA PRAGU NOVEGA LETA 2023 
 Spoštovani ljubi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja! 
 

NENORMALNA NORMALNOST: Na skrajno desni strani 

številke, ki označuje leta po Kristusovem rojstvu, se je 

poslovila dvojka. Zdaj piše 2023. Čas nam vsem teče 

enako, ne glede na to ali živimo aktivno ali pa se 

doživljamo kot gledalci življenja. Številni dogodki zadnjih 

mesecev in celo let, se nadaljujejo. Nadaljujejo se tudi 

izjemne razmere, ki bi morale biti pričakovano končane 

v najkrajšem možnem času. Nekatere stvari, ki niso 

normalne in se sploh ne bi smele zgoditi, so postopoma 

pridobile status normalnosti in večajo naš notranji nemir. 

Morda kje obstajajo zanesljivi protiukrepi, ki bi nam lahko 

pomagali? Morda kje obstajajo preizkušeni in dobri 

recepti, ki bi na nas spet priklicali upanje ali pa se 

moramo preprosto navaditi na daljši čas negotovosti?                                         
 

Danes se nikomur od nas, ta nenormalna normalnost, ne zdi prijetna. Ko se znajdemo pred neznanimi potmi, si moramo 

najprej odgovoriti na dve vprašanji. Najprej moramo jasno vedeti, kam želimo iti. Sledi še drugo usodno vprašanje, katero 

pot na razpotju naj izberem, da me bo najbolj varno pripeljala do cilja.  V času prehoda v normalnost, lahko ti dve vprašanji 

postaneta naši zavori in vzroka za prepir. Stojimo na pragu Novega leta in še bolj kot običajno čutimo, kako se v nas 

prebujajo različni strahovi. Gre za veliko več, kot le za osebno občutljivost posameznika. Odgovore potrebuje tudi splošno 

razpoloženje družbe. Vsi potrebujemo perspektive, ki jih lahko živimo in uresničujemo le v miru in v določeni gotovosti.        
 

Prelepa hvalnica Bogu, št. 457 iz naše pesmarice, govori o žuboreči in samozavestni, skupni poti vere: „Iščite in sprašujte, 

upajte in glejte, skupaj verujte in drug drugega sprejemajte, ... poslušajte njih, ki so žalostni, bodite sočutni do teh, ki žalujejo, 

zaupajte drug drugemu in skušajte bližnjega razumeti, ... utirajte nove poti, načrtujte in gradite.” V tej pesmi je opisan ves 

spekter dogodkov našega življenja. Refren te pesmi, odgovarja z zaupanjem, da se po takšni veri drug v drugega in drug 

za drugega, povečuje zaupanje v Božjo obljubo, ki dviga naša življenja: „Tako Bog govori svoj da, tako umira naš ne!”  
 

VERJETI SKUPAJ: Po prebiranju ali poslušanju dogodkov iz Jezusovega javnega delovanja, se dogaja zelo veliko osebnih 

dotikov v dušah, ki ljudi notranje nagovorijo in spremenijo. Navajeni smo, da je vera nekaj zelo osebnega. Nočemo, da bi 

nam kdorkoli od zunaj, kaj vsiljeval. A za vse spoznanje in razumevanje sveta, enako tudi za našo vero, potrebujemo odziv 

in povratne informacije od bližnjih. Naša duša in duhovni razvoj, še bolj kot razvoj telesa, potrebujeta zase čutenje in skrb 

drugih ter njihovo stalno potrjevanje in pojasnila, ki si jih sami ne moremo dati. 
 

Srečanja z Jezusom se ne nanašajo le na posameznike. Jezus nagovarja različne skupine ljudi in vsi do njega zavzamejo 

neko stališče. Tako apostoli kot drugi učenci, pismouki, rimski oblastniki, tujci, ... vse ljudstvo. Jezus izmenično doživlja 

odobravanje in zavračanje. Vedno znova pa gre za osnovno vprašanje, kdo je za njih Jezus? 
 

Božični čas se razteza od konca enega, v začetek drugega leta. V januarju so prazniki Svetih treh kraljev, nedelja 

Jezusovega krsta in za njo (leto C) nedelja z Evangelijem o poroki v Kani, kot zaključku božičnega dogajanja. Tu gre za 

„epifanijo,” kar pomeni razodevanje Jezusa. Praznik Svetih treh kraljev, se v cerkvenem koledarju imenuje tudi Obisk treh 

modri. Srečanja z Jezusom postanejo razodetja, ker je Jezus prepoznan takšen, kakršen v resnici je. Pri Detetu v jaslih, ob 

Jezusovem krstu v Jordanu in ob Jezusovem čudežu na svatbi v Kani, gre preprosto za to, da se Jezus človek, prepozna 

kot Jezus Božji Sin in vanj veruje. Čudež v Kani se konča s stavkom: »11 Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od 

znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.« Jn 2,11   
 

Ljudje ob srečanju z Jezusom, izkusijo nekaj kar jih spremeni. V njihovem življenju, imata čas prej in čas pozneje, različno 

kakovost. Tri modre, ki se pridejo Kralju sveta, obljubljenemu Odrešeniku in Mesiji poklonit, srečanje z Novorojenim čisto 

spremeni in žele tega otroka zaščititi pred Herodom. Janez Krstnik postane Jezusova priča in svoje učence usmeri k Jezusu. 

Učenci se v Kani pripravljajo na tisto uro Jezusovega življenja, ki bo človeško smrt spremenila v vrata v večno življenje.     
 

VERJETI DRUG V DRUGEGA: Skupnost in povezanost pomenita nenehno učenje, kako naj se povezujemo med seboj. 

„Skupno poslušanje Boga” se lahko razvije le, če verjamemo, da lahko vsak prispeva svoj delež. Naj si to želijo ali ne, 

postanejo poročeni pari učitelji tega, kako vera drug v drugega, določa kakovost skupnega življenja. Vemo, kako zlahka 

se poruši zaupanje in v skupnost vstopi rušilna zamera. Kulturo razčiščevanja, odpuščanja in novih začetkov, ne potrebujejo 

le pari. Skupine, duhovne skupnosti in gibanja ter cerkve in ljudstva, prav tako potrebujejo procese sprave in medsebojnega 

zbliževanja. Vsako vojno razdejanje je strašno in globoko ter težko predstavljivo poruši zaupanje v skupno prihodnost. 
 

VERJETI DRUG ZA DRUGEGA: Ko nastopi sodelovanje, nam postane delo vir veselja. Stara ljudska modrost namreč pravi: 

„Več rok, z lahkoto opravi, še tako težko delo.” Še danes se spominjam dogodka iz študentskih let, ko bi moral voditi skupino 

ljudi pri ogledu Rima. Počutil sem se slabo, saj za to delo nisem imela dovolj primernega znanja. Nato sem prosil enega 

od svojih sobratov, naj prevzame to nalogo in je rad privolil. Še vedno sem mu hvaležen za njegovo dejanje pomoči.  

In ker so 

bili v sanjah 

opomnjeni, naj ne 

hodijo nazaj k Herodu, 

so se po drugi poti vrnili v 

 svojo deželo. 
  Mt 2,12 
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V Zavezi ljubezni lahko zlahka razberem tri vidike verovanja: z Božjo Materjo, v Božjo Mater in za Božjo Mater. Schönstatt 

se je rodil iz povezanosti v Zavezi ljubezni. To velja za vse skupnosti Schönstattskega gibanja in za gibanje kot celoto. Gre 

za zelo praktično in osebno duhovno povezanost, ki pridobiva utrip življenja po vsakodnevnih prispevkih, ki ohranjajo 

Zavezo ljubezni, živo in dejavno. 
 

Vsem želim obilo zaupanja v Zavezo ljubezni z Božjo Materjo ter polnost veselja in blagoslova v Novem letu 2023. 

 

pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija            
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