
Leina skrivnost, babičina skrinja 
in skrinja zaveze

DVANAJSTI DAN

Leina najboljša prijateljica je Monika. Skupaj sta obiskovali vrtec in
skupaj bosta šli tudi v šolo. Zelo radi se igrata skupaj in če katera kdaj
zboli, se pogrešata. Imata svoje majhne skrivnosti in eno izmed njih,
njuno skupno risbico z obljubo, da bosta za vedno ostali prijateljici,
Lea hrani v lični skrinjici, v kateri ima shranjene svoje male
dragocenosti: kamenček s poletnega dopusta s teto, školjko z morja,
sponke za lase, prstanček, ki ji ga je očka podaril za rojstni dan in še
cel kup drobnarij.  
 
Leina skrinjica je majhna, skoraj nič več prostora nima. Škoda, da ni
takšna kot babičina skrinja, ki je stara več kot sto let. Babica v njej
hrani klekljane prte in stare fotografije, na eni sta pradedek in
prababica, slikana na dan njune poroke, na drugi pa babica s svojimi
brati in sestrami, ko je bila še majhna kot Lea. Potem so tu še
fotografije dedkovih staršev, pa fotografija babice in dedka, ko sta se
onadva poročila in še in še. 
 
"Babica, tvoja skrinja je kot skrinja zaveze!", reče Lea babici. "Prav
imaš, Lea. V tej skrinji je res toliko fotografij zavez in obljub naše
družine. Skrinja zaveze pa pomeni še nekaj drugega. To je spomin ne
samo na človeške obljube, ampak na Božjo zavezo z ljudmi.  Toda saj
veš, Lea, kakšni smo ljudje. Obljube, ki jih damo, včasih tudi
prelomimo, kar ni lepo. Tudi obljube, ki smo jih dali Bogu, smo ljudje
velikokrat prelomili. Toda ne Marija. Ona je vedno držala vse
obljube. Ne glede na to, da so se ji v življenju dogajale nenavadne
stvari, ki jih najprej ni razumela, je vedno verovala Bogu in mu ostala
zvesta. Zato Marijo imenujemo Skrinja zaveze."



Prijateljstvo je velik zaklad. Tako kot sta si Lea in Monika svojo
povezanost pokazali z risbico, lahko danes ti izdelaš skrinjico z
zakladom za svojega prijatelja! Gotovo obstaja nekdo, ki bi ga rad
razveselil in mu s presenečenjem polepšal dan. Pomisli na nekoga, ki
ga že dlje časa nisi videl in ga pogrešaš … Morda pa lahko presenetiš
tudi brata ali sestro, starše, babico, dedka, strica ali teto! 
 
Za izdelavo skrinje lahko uporabiš škatlo od čevljev, karton, leseno
skrinjico, škatlo za jajca ali kakšen drug material, ki ga imaš pri roki.
Skrinjico pobarvaj in okrasi po svoji želji. Nekaj idej najdeš v
priponki. Kaj boš priložil v skrinjico? Pomisli, česa bi bil vesel tisti, za
kogar si skrinjico izdelal. Lahko narišeš risbo ali pa podariš kakšno
svojo igračko, pobarvaš kamenček iz narave, izdelaš ogrlico iz perlic
ali super junaka iz plastelina. 
 

Mati Marija, ti si zgled zaveze. 
Bogu si dala obljubo, da mu boš zvesta 

in boš sledila Njegovemu načrtu, 
kljub temu, da nisi vedela, kaj te čaka. 

Obljuba je sveta in je zaklad. 
Ni samo beseda, ampak so tudi dejanja, 

ki iz dane besede sledijo. 
Marija, pomagaj nam, 

da bomo v obljubah, ki jih dajemo
ostali zvesti sebi  in tistim, ki jim jo damo. 

Stoj nam ob strani tudi v trenutkih, 
ko to za nas ne bo lahko.

Amen.
 
 

Današnji izziv
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Skrinja zaveze predstavlja tudi simbol vajine poročne zaobljube, ki
sta si jo nekoč izrekla. Takrat sta si obljubila, da bosta življenje
prehodila skupaj, da si bosta zaupala in se tudi po padcih v odnosu
odločala za ljubezen. 
 
Veliko lepih občutkov se zbudi, ko se spomnita vajinih začetkov,
prvih zmenkov, skupnih trenutkov, ki so vaju zbliževali in pripeljali
do odločitve, da želita ostati skupaj za vedno. Gotovo imata imata
spravljen kakšen album s poročnimi fotografijami … Ali fotografijami
iz časa, ko sta bila še par. Morda imata shranjen celo posnetek
poroke, poročnega obreda in slavja. 
 
Zakorakajta po poteh lepih spominov, naj vaju pogrejejo topli
občutki poročnega dne. Se še spomnita svojega poročnega plesa?
Zavrtita se še enkrat ob tisti glasbi, tudi če je to sredi dnevne sobe, ki
je morda polna razmetanih igrač.
 
Če sta še na poti proti tej odločitvi, danes drug drugemu povejta, kaj
so tisti razlogi, zaradi katerih si želita skleniti zakrament zakonske
zveze. Kaj cenim pri tebi? Zaradi česa ti zaupam in zakaj sem se
odločil/a ravno zate?
 
 

Čas zame, za naju ...

SAMO ZA ODRASLE

Dvanajsti dan: Najina zaveza ...


