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MOJA ZAVEZA LJUBEZNI 
Besede za premišljevanje, kot priprava na sklenitev Zaveze ljubezni 2020   

 

avgust 2020,                      10. RAZMIŠLJANJE  
  

 

KAJ ZAVEZA LJUBEZNI POMENI LJUDEM OSEBNO? 
 

Rojstni dan Schönstattskega gibanja je 18. oktober 1914. Vse od tega Božjega klica gibanju v življenje, se   

privlačnost Schönstatta nenehno širi. To širjenje lahko ponazorimo s širjenjem koncentričnih krogov na 

vodi, ko vanjo vržemo kamen. Iz naše Zaveze ljubezni, ki jo sklenemo z nebesi, veje neka nezadržna moč, 

ki se ji zlo ne more zoperstaviti.  Iz na videz nepomembnega dogodka, ki je bil zavestno dejanje nekega 

tihega zgodnje jesenskega večera, se je razvilo močno gibanje. Gibanje od takrat živi in raste, kot raste 

vsak živ organizem. Najbolj je gibanje živo takrat, ko ga ljudje sprejmejo v svoje življenje.     
 

  
 

Kaj pa Zaveza ljubezni pomeni tebi? Kaj pomeni za tvoje vsakdanje življenje? Tu je nekaj odgovorov ljudi:  
 

  

 

ZAVEZA LJUBEZNI JE ZAME, KOT VOŽNJA S KOLESOM: Zaveza ljubezni z Bogom in Božjo 

Materjo je zame popolnoma oseben in živ odnos. Ta odnos je podoben odnosu ljubezni in medsebojne 

podaritve iz mojega zakona, ki je prav tako Zaveza ljubezni med nama z možem. Seveda ni dovolj, da 

samo sklenemo zakonsko zvezo in potem nekako živimo drug ob drugem. To je veliko premalo. Živeti 

moramo drug z drugim. Naš cilj je živ odnos in notranje poenotenje v različnih dejavnostih.  Potrebujemo 

prostor in čas, da končno zaživimo drug z drugim in drug za drugega.  
 

Življenje v zakonu je podobno vožnji s kolesom. Po klancu navzdol gre samo od sebe. Za rast ljubezni, 

ki jo predstavlja naporna vožnja v klanec, pa potrebujemo: budnost, pozornost, dobrotljivost, 

pripravljenost pomagati, mnogo izkazovanj znamenj ljubezni, …  
 

Nekaj takega doživljam tudi v Zavezi ljubezni z Bogom in z Božjo Materjo. Kolikor bolj živim živ in osebni 

odnos z Bogom in z Božjo Materjo, toliko bolj je v mojem življenju vidna navzočnost in pomoč od zgoraj. 

Nadnaravno bližino in pomoč od zgoraj doživljam močneje, kakor sem si to lahko kdaj predstavljala. V 

Zavezi ljubezni živim zelo poglobljen, enostaven in konkreten odnos z nebesi.   
 

  

 

V ZAVEZI LJUBEZNI MI JE LAŽJE PRI SRCU: Vse kar v danem trenutku počnem s pomočjo 

aktivnosti svojega telesa, duha ali duše, polagam pred Boga in pred Božjo Mater. Zraven vključimo tudi 

vsako težko situacijo sredi katere sem ali me ta še čaka v prihodnje. Enako velja za vse okoliščine otrok, 

mojih dragih in teh, ki jih še nosim v svojem srcu. Vse te razmere s prošnjo za zaščito in vodstvo, položim 

pred Boga in pred Njegovo Mater. Tedaj mi postane veliko lažje pri srcu.  
 

Preprosto želim posnemati devico Marijo, pri njenem odzivu na nepričakovano angelovo sporočilo, da 

postane Mati obljubljenega Odrešenika. Ta moja odločitev je trdna, čeprav v sebi pogosto nosim veliko 

nasprotij in jo nemalokrat izrekam izredno potiho.    
 

  

 

ZAVEZA LJUBEZNI JE ZAME:         -    življenje v Zavezi ljubezni z Bogom; 

- obnovitev mojih krstnih obljub; 

- hoja z roko v roki z Božjo Materjo Marijo; 
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V ZAVEZI LJUBEZNI, LJUBEZEN VEDNO ZMAGA: Zaveza ljubezni mi pomeni živ odnos z nebesi, 

ki me nenehno drži v gibanju. V zadnjem času, me Zaveza ljubezni vodi k odkrivanju in doživljanju mojih 

šibkih točk. Te svoje plati, ki jih imamo vsi, želim čim bolje spoznati, da jih potem s pomočjo od zgoraj 

lažje premagam. Seveda pa pri meni obstajajo in prevladujejo dobra obdobja, ...  
 

Mnogokrat preveč hitim in tedaj stvari niso narejene tako, kakor sem si jih si dejansko zastavila in jih želela 

doseči. To mi nekaj pove. Po Zavezi ljubezni sem se že veliko naučila. Najpomembnejše spoznanje je: 

Ljubezen vedno zmaga! Še posebej tedaj kadar težko prenašam mojega zakonca ali samo sebe. Vendar 

na koncu vedno zmaga ljubezen. To je tedaj, ko možu odpustim in si ponovno izpoveva ljubezen. To 

nama daje novih moči. Vedno bolj spoznavam, da se me Bog in Božja Mati ne bi nikoli odrekla. Zares 

moram biti dragocena v njunih očeh, saj vedno pričakujeta moje sodelovanje. 
 

  
 

ZAVEZA LJUBEZNI MI POMAGA, DA UPOŠTEVAM BOŽJE NAVDIHE: Zaveza ljubezni mi 

pomaga, da tudi v najtežjih odločitvah v poklicu ali v družini, npr: „Ali naj se potegujem za drugo delovno 

mesto?” v celoti zaupam navdihom, ki mi jih daje Bog in ne sledim logiki mojih individualnih koristi.  

Zaveza ljubezni mi pomaga, da ne vidim Božjega znamenja samo v „naključni” privlačni registrski tablici 

„PO STOJ,” ki mi pade v oči, temveč najdem potrebno notranjo svobodo in polet tudi v bogoslužju in 

verjamem v njegovo rodovitno moč!                    
 

  

 

ZAVEZI LJUBEZNI MI POMAGA POSREDOVATI MOJE NAVDUŠENJE dRUGIM: Ko sem z Božjo 

Materjo Marijo sklenila Zavezo ljubezni, sem svoj dom našla v Schönstattu. Nenehno doživljam kako me 

Božja Mati v svojih skrbnih in varnih rokami vodi h Kristusu. Presenečena in navdušena sem nad tem, da 

me potrebuje Bog, ki je Vsemogočen in Stvarnik vsega sveta ... Ne smem in nočem se mu izneveriti. 

Poziva in vabi me, da med ljudi prenesem zahvalo in navdušenje za milosti, ki so mi bile podarjene.   
 

  
 

ZAVEZA LJUBEZNI JE zame DARILO OD BOGA:  Zame je Zaveza ljubezni resničen dar od Boga. 

Prav Bog, me je na svoj nadvse nežni in modri način pripeljal v Zavezo ljubezni. Zame je to Zaveza z 

nebesi. Ne glede na to kaj počnem, čutim poglede, spremstvo in zaščito ljubečih nebeških spremljevalcev. 

Vsako dogajanje, poskušam dojemati kot del večjega Božjega načrta, ki ga ta trenutek še ne razumem. 

Moj odgovor je moja težnja, da vedno bolj rastem v zaupanju, saj dobro vem, da se moram še veliko 

naučiti in vaditi ... V mislih imam duhovnika, ki je z Božjo Materjo sklenil Zavezo ljubezni in se potem v 

svojem življenju odvrnil od Njen poti. Ko je pater Kentenich zvedel zanj je dejal: „Božja Mati svoje obljube 

iz Zaveze ljubezni, nikoli več ne prekliče.” V to zaupam tudi jaz, ko molim molitev: O Gospa moja, …   
 

  
 

ZAVEZA LJUBEZNI Z MARIJO, TO SO zame VRATA V SVOBODO: Zavezo ljubezni z Božjo 

Materjo, dojemam kot eno največjih obogatitev v svojem življenju. Vsak dan se lahko znova in znova 

odločim za to Zvezo in vsak dan mi skupna pot z Marijo kaže, da so moje vrednote in naravnanost k Njej, 

zame najboljša izbira. Kakšni neverjetni občutki sprejetosti in varnosti ter kakšen neverjeten občutek 

brezpogojne gotovosti, napolnjujejo moj vsakdan in moje življenje! Osvobojena pritiska okolja, 

osvobojena pričakovanj in družbenih norm, se smem kot samostojna oseba in kot žena, v veri zavedati 

svoje lastne poklicanosti in se podati na pot svetosti. Z možem skušava živeti Zavezo ljubezni tudi v 

najinem zakonu. Vsak dan se odločava drug za drugega in vsak dan poskušava sprejeti drug drugega 

takšnega, kakršen je. Zaveza ljubezni je vznemirljiva pot, ki krepi hrbtenici najinih življenj in se nam zdi 

kot odprta vrata v svobodo.  
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V ZAVEZI LJUBEZNI SODELUJEM PRI MISIJONU ZA BOLJŠI SVET:  Zame je Zaveza ljubezni 

trdna in resna pogodba. Božja Mati posega v moje življenje tako, kot je zame dobro, ne pa tako kakor si 

želim. V zameno delam pri Njenem poslanstvu za odrešenje sveta. Motivacija, da se držim tega dogovora, 

v nobenem primeru ni občutek dolžnosti ali celo strah pred „kaznijo,” ampak ljubezen do Božje Matere 

in življenjska izkušnja, da pri tem osebno veliko pridobivam. 
 

  
 

V ZAVEZI LJUBEZNI SE LAHKO ODPREM: Mariji je bilo zastavljeno vprašanje poslušnosti in je 

ponižno privolila. Ni se ozirala na zahtevno nalogo, saj je zaupala v Boga. V vsakdanjem življenju se 

pogosto počutim enako. Zastavljajo mi vprašanja, od mene pričakujejo odgovore, ... Tedaj si vzamem za 

vzgled Marijo in zaupam, da bo Bog za vse poskrbel. Tu je tudi Božja Mati na katero se lahko zanesem. 

Njej se lahko zaupam. Njej se lahko prepustim in odprem. Ona je moja Mati in zagovornica. Ona je moja 

priprošnjica pri Bogu. 
 

  
 

ZAVEZA LJUBEZNI JE MOČ ZA SPREMEMBO SVETA:  Po Zavezi ljubezni doživljam globoko 

povezanost z znanimi in neznanimi ljudmi. To mi daje zavest, da nisem sama in veliko novih moči. Vem, 

da želijo tudi mnogi drugi ljudje, postati orodja za spreminjanje sveta na bolje in tako osmisliti svoja 

življenja. Posebno blagodejen mi je blagoslov ob 21.00 uri zvečer. Čeprav zavestno ne mislim vsak dan 

nanjo, sem prepričana, da sem vključena v to Zavezo ljubezni. 
 

  
 

ZAVEZA LJUBEZNI JE zame: Ob primernem času, tu zapiši svoje misli, …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


