CITATI PATRA KENTENICHA O ZAVEZI LJUBEZNI
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Božja Mati se preko Zaveze ljubezni obvezuje, da nas pripelje k svojemu božanskemu
Sinu in nam pomaga, da postanemo sveti. Ona je Mati, polna milosti, nežna in blaga. Ona je
močna Mati saj stoji z nami pod križem.
Božja Mati nas ljubi z neizmerno ljubeznijo. Nikdar nas ne zapušča. Kadar je sklenjena
Zaveza ljubezni, nas začne vzgajati. Tudi če smo pribiti na križ je Božja Mati z nami pod našim
križem. Bog nam bo v večnosti pokazal, zakaj je dopustil, da se je to in to zgodilo z nami in z
našimi bližnjimi. Že sedaj lahko vidimo, ko se ustavimo in pogledamo nazaj, kako nas je Bog
vodil v našem duhovnem življenju. Doživljamo samo delčke nebeške sreče, nekoč v nebesih
bomo vse razumeli. Tedaj bomo videli, kako je Božja Mati vodila naše življenje.
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Ko začnemo pripovedovati dogodke iz zgodovine Schönstatta o katerih želite vedeti
več, se moramo najprej spomniti leta 1914. To leto je bila sklenjena Zaveza ljubezni med
Schönstattom in Božjo Materjo. Celotna zgodovina Schönstatta je zgodovina te Zaveze
ljubezni, ki je bila takrat sklenjena. Sedaj že razumete, kaj to pomeni.
Božja Mati se želi nastaniti v tem Svetišču, želi skleniti Zavezo ljubezni s tem Svetiščem
in s tem krajem. Božja Mati prav tako želi vse tiste, ki z njo sklenejo Zavezo ljubezni uporabiti
kot orodje, da bi od tu začela veliko gibanje obnove sveta. Tudi mi, ki nas Božja Mati uporablja
kot orodje, ji želimo z močjo Zaveze ljubezni, darovati vse naše življenje. Dopustiti ji moramo,
da nas vzgaja vse do vrhunca povsem vzvišene Zaveze ljubezni. Leta 1914 je Zaveza ljubezni
mirno zaživela, se začela razvijati in delovati.
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Poglejte, tedaj se je izhajajoč iz Zaveze ljubezni v moji glavi porodila neka misel. Misel
je bila naslednja: Če je že tu Zaveza ljubezni, potem lahko Božja Mati pošlje kar hoče. Saj so
vendar to za mene najboljše plenice.
(…) Najboljše plenice! Ta misel me je vodila in spremljala ves čas v koncentracijskem
taborišču. Poskusite dobro razumeti kaj pomeni najboljše plenice. Predstavljajte si, da je žena
ob vas v pričakovanju otroka. Seveda bo po zmožnostih pripravila dobre, najboljše plenice za
svojega otroka. To ji ne bo težko tudi, če se zaradi tega čemu odreče. To je preprost naravni
zakon, kajne? To je enostavno ukoreninjeno v materi.
Poglejte, če Zvezo ljubezni vzamemo resno, če ni to samo puhla fraza temveč
resničnost, tedaj imejmo pred očmi, da Božja Mati iz čiste ljubezni stori vse, kar služi mojemu
odrešenju …
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Želel bi se Vam zahvaliti in želel bi se zahvaliti Bogu, ker mi je daroval Vas kot orodje.
Sedaj želimo medsebojno obnoviti našo Zavezo ljubezni z Materjo Trikrat Čudovito, Kraljico
in Zmagovalko iz Schönstatta. V duhu poslušajmo obljube, ki jih je dal Bog Abrahamu.
Če postanemo zvesti Zavezi ljubezni, tedaj bo naše število rastlo. Toliko nas bo, kot
peska na morskem obrežju. Predstavljati hočemo duhovno kraljestvo v katerem tečeta med
in mleko. Gospod Bog bo naš kralj in središče naše družine. V tem smislu prosim Boga, da
nam da moči potem, ko se bomo vrnili k svojim obveznostim, da izpolnimo naše poslanstvo.
Amen!
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Svojo Zvezo ljubezni želimo izreči s polno zavestjo in s tem dati Božji Materi neomejeno
moč. To pomeni, da izrečemo svoj „DA” vsemu, kar dragi Bog za nas pripravlja. V prihodnosti
nas lahko iznenada doleti marsikaj neprijetnega. Takrat bomo na preizkušnji ali bomo še
zmogli izreči „da nebeški Oče” in „da Mati Marija”? Bomo izrekli: „Da, zgodi naj se mi Tvoja
volja”, če nam zgori hiša do temeljev ali če ostanemo brez denarja in brez doma? Zelo lahko
je reči: „Da Oče, zgodi se mi Tvoja volja”, dokler sedimo za obloženo mizo, dokler imamo
toplo hišo in dobro zdravje …
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Zapomnimo si dve pomembni stvari:
-

božji otrok sem,
do Nebeškega Očeta se moram obnašati, kakor se obnaša otrok do svojega očeta,

Zavezo ljubezni slovesno obnovimo vsako leto 2. februarja. Pomembno je Zavezo
ljubezni čim pogosteje obnavljati tako v družini kakor tudi v občestvu vernikov. Morda bi si
morali vzeti vsak teden ali vsak mesec poseben čas za to. Tako se ta predanost ne bi pozabila.
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Nocoj smo prinesli s seboj vrtnico kot simbol. Kadar sklenemo Zavezo ljubezni,
hočemo to vrtnico darovati Božji Materi. Prav tako bomo eno prejeto vrtnico vzeli s seboj
domov. Vrtnica je simbol ljubezni. Ljubezen pomeni, da drug drugemu darujemo svoja srca.
Nocoj naj vrtnica govori namesto našega srca. Recimo: „Komur dajem vrtnico, temu dajem
svoje srce. Vrtnica govori o moji ljubezni.” Vrtnica je rdeča, rdeča je tudi barva ljubezni. Rdeča
barva tudi simbolizira žrtve iz ljubezni za popolno izmenjavo src.
Nocoj nam Božja Mati v zameno tudi poklanja vrtnico. Preko te vrtnice nam govori:
„Dajem ti to vrtnico. Mojo vrtnico, moje srce.”
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Kaj pomeni izmenjava src? Kaj pomeni izmenjava rož? Izmenjava src in izmenjava
rož pomeni, da Zaveze ljubezni in Žrtvene zaveze ne želimo nikdar pozabiti. Ljubezen pomeni
žrtev, a žrtev pomeni ljubezen. Zaveza ljubezni bi bila ničvredna, če ne bomo prinesli nobene
žrtve, če jo bomo izgovarjali samo z ustnicami in ne v globini srca. Naša Schönstattska Zaveza
ljubezni je podobna naši poročni zavezi. Biti mora prav tako Žrtvena zaveza. Ta resnica se
zanemarja v današnji vzgoji.
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Gotovo moramo svoje otroke učiti, kako postanejo sposobni za delo in življenje.
Vendar je najpomembnejše, da jim pomagamo, da pridejo v nebesa. Če zagotovo vemo, da
ljubijo Božjo Mater, smemo biti prepričani, da bodo nekoč lepo umrli. Prositi hočemo, da naši
otroci nekoč sklenejo Zavezo ljubezni. Tedaj bomo mirno počivali. Vojak rezervist lahko v
miru spi dokler ni vojne. Če našim otrokom pomagamo, da sklenejo Zavezo ljubezni, lahko
tudi mi spimo v miru.
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Vprašanje za može in žene: Kako naj ravnamo v postnem času potem, ko smo sklenili
Zavezo ljubezni? Katere žrtve lahko darujemo, katere darove lahko doprinesemo v milostni
kapital? Mogoče ste se že odločili in vas skrbi ali se vam jih bo posrečilo uresničiti ali pa bo
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zopet vse tako kot v preteklosti. Ne bodite žalostni, če vam vse ne bo uspelo, temveč začnite
vedno znova. Mislite na to, da nič ne moremo brez Božje pomoči. Prosite drago Božjo Mater,
da vam pomaga. Ona vam bo dala na razpolago potrebne milosti. Mater „habebit curam”.
Mati bo poskrbela! Ko je sveti Frančišek umiral je dajal svojim duhovnim sinovom nasvete.
Eden od njih je bil: „Saj še začeli nismo, začnimo že vendar!”
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Na kaj se pripravljamo danes? Obnoviti želimo naši dve Zavezi. Zavezo ljubezni in
Zavezo žrtve. Sprejeti želimo vse kar Bog dopusti v našem življenju, tudi trnje. Trnje, ki nam
ga Marija podarja skupaj s cvetovi vrtnic, simbolizira vse tisto, kar je ona pretrpela za nas.
Ravno tako ji mi prinašamo svoje cvetove, ki tudi niso brez trnja. Lahko rečemo, da si
darujemo križ za križ, žrtev za žrtev.
Od sedaj naprej ne darujemo več Bogu Očetu samo Marijine žrtve, temveč smo
pripravljeni, da bomo tudi mi sami prinašali žrtve. Ta vzajemnost med nami in drago Božjo
Materjo je izraz ljubezni in izvolitve. V nekem smislu govorimo: „Mati Trikrat Čudovita,
Kraljica in Zmagovalka iz Schönstatta, naše darovano trnje je izraz naše ljubezni do Tebe.”
Božja Mati pa odgovarja: „Moje darovano trnje je izraz moje ljubezni do vas. Iz ljubezni do
Boga je darovano vam.” Mi pa pravimo: „Iz ljubezni do Boga, od nas k Tebi!” Tako je trnje v
mojem šopku rož izraz moje ljubezni do Nje in do Troedinega Boga.

12

Schönstattsko gibanje želi odgovor na vse probleme in vprašanja. V našem času v
katerem prevladuje hiter tempo življenja, so vse nove knjige že prestare in ne dajejo
odgovorov na pereče sodobne probleme. Naša Zaveza ljubezni prodira globoko v naše
življenje. Božja Mati nas uči kako moramo živeti, da se ne uničimo, temveč rastemo in
postajamo sveti.
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Spoznavamo, da je mogoče skleniti Zavezo ljubezni, dokaj lahko in hitro. Vendar živeti
iz Zaveze ljubezni, to pa je zares nekaj velikega, osvobajajočega in osrečujočega. Spomnimo
se, da je Božja Mati obljubljala: „Jaz sama bom vso svojo družino vodila in skrbela zanjo.” In
mi, kaj naj naredimo mi? Mariji se popolnoma predajmo in imejmo brezmejno zaupanje, da
sedaj Ona vodi nas, člane njene družine skozi vse stiske.
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