„MARIJA NAS VARUJE!”
Besede za razmislek, kot priprava na sklenitev Zaveze ljubezni 2020,

januar 2020,

3. RAZMIŠLJANJE

ZIMSKI ČAS JE. Dnevi so kratki in na zemljo so že davno popadali zadnji jesenski listi. Megleno je, oblačno
in mrzlo. Padel je že prvi sneg. Narava, ki nas obdaja, se zdi pusta, mrzla in mrtva. Vendar je to kar je
videti kot njen konec, pravzaprav njen nov začetek. Veje dreves se morajo odreči svojim listom, da lahko
na njih spet zraste novo življenje.
TABORIŠČE DACHAU. V ledenem mrazu stojijo tisoči na zbirališču. Stojijo ure in ure dolgo. Zaprti so za
bodečo žico, obdani s stražnimi stolpi, vrstijo se poniževanja brez konca. Nihče ne ve ali bo jutri še živ.
„S pokončno in žarečo ljubeznijo, darujem svojo svobodo,” je pisal pater Kentenich iz koncentracijskega
taborišča. Njegovo darovanje lastnega trpljenja je pomenilo začetek neke rasti. Marijini bratje, Družinsko
gibanje in Schönstattsko mednarodno gibanje, so bili v življenje priklicani prav v koncentracijskem
taborišču. Na mestu, kjer so nacisti želeli s svojim ravnanjem zatreti življenje je začelo rasti novo življenje.
Tudi mi smo že kaj doživeli naslednje: nekdo me ljubeče gleda, nekdo drugi me sprejema, spet drugi mi
nekaj daruje… Moj jaz se nenadoma notranje razcveti. Darovanje prebuja življenje.
„DAJATI IN DAROVATI! To je pravzaprav precej aktualna drža v času, ko se zdi, da je vsak sam sebi bližnji
in to najbolj prizadene prav slabotne.” H. Köhler.
Ko se trudimo v življenju dajati, kažemo na to, da ne živimo samo zase, temveč, da ima naše življenje
veliko širše obzorje: Tedaj lahko spreminjamo svet.
Toda ali res lahko tisto majhno in nepomembno dejanje, ki ga darujemo, spreminja svet?!? Da, ker smo
z Božjo Materjo Marijo sklenili Zavezo ljubezni!
„Kateri je tisti sad našega prizadevanja, ki ga lahko obdržimo ob smrti? Je to denar, imetje ali slava? Ne!
Samo tisto kar smo posejali v duše: ljubezen, dober zgled in dejanja, ki so se dotaknila človeških src - to
so neminljivi sadovi, ki nam ostanejo tudi po smrti.” kardinal Jožef Ratzinger, 18. 4. 2005
Kaj bi nam svetovali nekdo, ki nas ima rad?
Ne hodi več tja,
reši se te odvisnosti,
naj se ti okrepi upanje,
kot nekoč zaživi svoje sanje.

Sprosti svoje predstave o sebi,
sprosti svoje predstave o meni,
sprosti svoje predstave o Bogu.
sprosti svoje predstave o življenju.

Pusti, da ti okovi počijo,
pusti, da se ti vezi pretrgajo,
pusti, da se ti spet odpre srce,
pusti, da v tebi zaživi novo življenje.
Andrea Schwarz

„Naša naloga je sedaj, da to Zavezo ljubezni sklenemo tudi za ves svet. To storimo tako, da
ves svet ponesemo v Zavezo ljubezni z Božjo Materjo Marijo." pater Jožef Kentenich, Oktobrski tedni 1946
Marija, kadar v podobi romarskega svetišča prideš v moj vsakdan, tedaj me povabiš, da Ti v Zavezo
ljubezni, ki sem jo sklenil s Teboj izročim moj mali in ves ostali svet. Pravzaprav je to tako preprosto.
Podarim Ti lahko vse kar me ta trenutek dotika: vse v meni, vse vidno, težko, lepo, uspehe, neuspehe, ...

NIČ BREZ TEBE - NIČ BREZ MENE Povedano na kratko, to je Zaveza ljubezni!
Nič brez mene
o

Vzamem si nekaj minut časa, da vzpostavim stik pogleda s Teboj. Pripovedujem Ti, kaj me vznemirja:
• doživljam svoje meje in Ti podarim svojo omejenost;
• nisem tak, kakršen v resnici želim biti in Ti podarim svojo nepopolnost;
• zjutraj, ko zazvoni budilka izredno težko vstanem in Ti podarim to svojo telesno slabost;
• ko s Tvojimi očmi pogledam sosedo, ki me je živcira, odkrijem njeno dobro stran in Ti jo podarim;

o
o

• lotim se dela, ki mi ne leži in z njim ne odlašam več in to moje delo Ti podarim;
• sem v precej zapletenih in bolečih okoliščinah, tolaži me vera, da si Ti ob meni in vse to Ti podarjam;
•…
Razumel sem, da pri Tebi ni pomembna
moja uspešnost ali velikost mojega daru.
Kar pri Tebi šteje je moja ljubezen.
Tvegal-a bom naslednji korak,
ni me strah nevarnosti,
ni me strah žrtev.
Prepuščam se Ti! Andrea Schwarz
NIČ BREZ TEBE – MTA - NIČ BREZ MENE

MTA - Mater Tres Admirabilis lat., Mati Trikrat Čudovita slo., prihajaš v moj vsakdan. Prihajaš v sredo mojega
pogosto tako kaotičnega življenja. Želiš, da Ti takšno moje stanje, popolnoma izročim. Darujem Ti vse to
kar sem, vse to kar premorem in vse to kar me vznemirja. Darujem Ti … To je Zaveza o ljubezni!

Nič brez Tebe
Zaradi mojega malega prispevka v Zaklad milosti (v vrč), Ti Mati lahko deluješ tako, da:
• postane nekomu pri srcu topleje in v duši bolj svetlo;
• nekje drugje se izboljša odnos med osebama, ki sta bili prej sprti;
• spet drugje lahko nekdo izkusi, da Bog zares obstaja;
• nekdo nepričakovano dobi nekaj, po čemer je že dolgo hrepenel.
•…
o Ko od zgoraj gledam majne in na videz nepomembne stvari mojega vsakdana, nenadoma odkrijem:
Vse te stvari imajo smisel. V Zavezi ljubezni, postane vse smiselno in povezano!
o Zaveza ljubezni pomeni,
da za Ljubezen tvegam in se žrtvujem.
Ti Mati me držiš me s svojimi rokami.
Počutim se varnega in odločenega za
dejanja. Moja življenjska pot je
odslej poslanstvo, ki spreminja svet.
o

PREMISLIMO: Življenje iz Zaveze ljubezni pomeni, da smo Mariji pripravljeni „žrtvovati”
naša mala prizadevanja in preglavice vsakdana, ki jih doživljamo kot bolj ali manj občuteno
zbadanje duše ali telesa in jim s tem podelimo smisel.
Kaj pa naj pomeni: „žrtvovati?”
Kristjani so bili že od nekdaj prepričani, da lahko svoja mala prizadevanja, položijo v veliki
zaklad Kristusovih zasluženj. Tako postanejo del zaklada Božjega usmiljenja, ki ga
človeštvo zelo potrebuje.
S to našo držo, lahko dobijo smisel celo majhne nadloge vsakdana, saj postanejo prispevki
v Zaklad milosti in pomoč k večji ljubezni med ljudmi.
Vprašajmo se: Ni morda tak pristop, naša dolgo pričakovana priložnost za nov začetek?

Nikoli se ne ohladi srce, ki drugim podarja svojo toplino. pater Kentenich, 8.7.1935

