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Predgovor

Spomladi 2018 je izšla apostolska spodbuda papeža Frančiška o poklica-
nosti k svetosti v današnjem svetu z naslovom Veselite in radujte se (VR). Kaj 
je svetost? Verjetno lahko rečemo, da je naša podoba o svetosti močno obar-
vana s podobami svetih krajev, ki so ločeni od sveta: samostanov, tihih in 
praznih cerkva, krajev veličastne naravne lepote, ki dvigajo srca k molitvi. 
Mnogi ljudje pomislijo na svete predmete: razpelo, kelih, votivne sveče, ta-
bernakelj. 

Kadar pomislimo na ljudi, ki so dosegli svetost, imamo pred očmi velike, 
celo neverjetne zgodbe in njihova junaška dejanja. Naš pogled na svetnike je, 
da so to ljudje, ki veliko časa namenijo molitvi. Lahko se vztrajno postijo. Ure 
in ure berejo Sveto pismo in pišejo duhovne knjige. Sveti ljudje počnejo izje-
mne stvari, na primer darujejo svoje življenje za druge ali neutrudno delajo z 
revnimi in pomoči potrebnimi.

Te predstave o svetosti so resnične in navdihujoče, vendar zelo nepopol-
ne. Manjka jim čut za vsakdanjost svetega življenja. Običajna pot k svetosti je 
namreč za večino poročenih vsakdanjost. Včasih se zdi junaška, toda običaj-
no ni. Pot vsakdanjosti ni nič posebnega in ni videti vabljiva. Tisti, ki hodijo po 
njej, le redko izstopajo in so malokdaj prepoznani. Pot vsakdanjosti, prehoje-
na v ljubezni in zvestobi, je pot ponižnosti, a je vendar pot svetosti. Ko zakon 
razumemo kot duhoven proces, lahko v »vsakdanjem« življenju živimo z upa-
njem in ciljem. Sv. Janez Pavel II. zakon imenuje kot »šolo ljubezni«. 

Svetost poročenih je največkrat sestavljena iz dobrih dejanj in trdnih od-
ločitev. Sv. Mati Terezija je rekla, da je svetost sestavljena iz opravljanja vsakda-
njih stvari s posebno ljubeznijo; preprostih stvari, kot sta kuhanje kosila ali 
čiščenje velikega nereda. 

Zakonska pot svetosti je posebna v tem, da je to vedno hoja v dvoje. 
Vzponi in padci zakonskega življenja dajejo neštevilne možnosti za doživlja-
nje duhovne dinamike umiranja in vstajenja s Kristusom. Razočaranja in do-
sežki, izgube in zmage, žalost in veselje so vtkani v zakonsko življenje. Prek 
teh izzivov in izkušenj ljubezen postaja popolna in nas preoblikuje (VR 47-48).

Bog je v zakonu resnično navzoč na edinstven in zelo otipljiv način. Vsak 
par to navzočnost izkuša drugače in za vsak par je ta nekaj edinstvenega. 
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Enkrat je to klic k temu, da smo močni v težavah, drugič, da smo občutljivi pri 
sporočanju naših potreb. Tudi za slednje moramo imeti pogum. Papež Fran-
čišek pravi, da »zakon ni za tiste brez poguma. Kot vse poklicanosti zakon za 
dosego svojega cilja zahteva posebno duhovno prizadevanje, ki pomaga 
oblikovati in preoblikovati vsakega izmed nas, da lahko izpolnimo svoje po-
slanstvo« (VR 52).

Papež Frančišek je napisal apostolsko spodbudo Veselite in Radujte se z 
namenom, »da bi vnovič slišali klic k svetosti, da bi premislili, kako jo uresni-
čevati v sedanjem kontekstu z vsemi tveganji, izzivi in priložnostmi. Gospod 
je izbral vsakega izmed nas, 'da bi bili v ljubezni sveti in brezmadežni pred 
njim' (Ef 1,4)« (VR 2). 

Priročnik Najin zakon – pot svetosti povzema papeževo apostolsko spod-
budo in jo obogati s primeri iz zakonskega in družinskega življenja. Ker je 
pastoralno leto 2018/19 namenjeno staršem predšolskih otrok, je na koncu 
dodana še ena kateheza zanje. 

Luka Mavrič,  
tajnik Škofijskega urada za družino pri Ljubljanski nadškofiji
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11. PoKlicaNost K svetosti

Gospod želi, da smo sveti, ne pa, da se zadovoljimo s povprečnim, mlač-
nim in neprepoznavnim življenjem. Zahteva vse. To, kar podarja, pa je resnič-
no življenje in sreča, za katero smo bili ustvarjeni. 

Na tej poti svetosti imamo toliko prič, ki nas spodbujajo, da se ne ustavi-
mo; spodbujajo nas, naj nadaljujemo po poti k cilju. Med temi pričevalci so 
morda naša mama, babica ali druge znane osebe (prim. 2. Tim 1,5). Morda 
njihovo življenje ni bilo popolno, toda kljub nepopolnostim in padcem so 
nadaljevali pot in so bili všeč Gospodu. 

Svetniki, Božji ljubljenci, nas tudi danes obkrožajo, spremljajo in vodijo. Vsi 
potrebujemo njihovo vodstvo in priprošnjo. Opora Božjih svetnikov nas varu-
je, podpira in nas nosi. Ne smemo prenašati sami tega, česar v resnici ne zmo-
remo sami nositi.

Nihče se ne odrešuje sam, kot osamljen individuum. Papež Frančišek piše, 
da je »vesel svetosti potrpežljivega božjega ljudstva: staršev, ki s tolikšno lju-
beznijo vzgajajo svoje otroke, mož in žena, ki z delom skrbijo za kruh svoji 
družini, bolnikov, ostarelih redovnic, ki se ne nehajo smejati. To je pogosto 
svetost 'za sosednjimi vrati', svetost tistih, ki živijo v naši bližini, ali če smem 
uporabiti drug izraz, so 'srednji razred svetosti'« (VR 7).

Drugi vatikanski koncil pravi, da »Gospod kliče vse kristjane v kakršnih koli 
razmerah in v vsakem stanu, vsakega po njegovi lastni poti, k tisti popolni 
svetosti, katere polnost ima Oče sam«. Vsakega torej kliče po njegovi lastni 
poti. Božje življenje se priobčuje enim tako, drugim drugače. 

Svetost torej ni le za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice. »Vsi smo 
poklicani biti sveti, ko ljubimo in ko vsak dan pričujemo z vsakdanjimi opravi-
li tam, kjer smo… Ali si poročen, poročena? Bodi svet tako, da ljubiš in skrbiš 
za svojo ženo ali moža, kakor je to storil Kristus za Cerkev. Ali si delavec? Bodi 
svet tako, da pošteno in strokovno opravljaš svoje delo v službi bratom. Si 
oče, mati, dedek ali babica? Bodi svet tako, da potrpežljivo učiš otroke hoditi 
za Jezusom. Ali imaš oblast? Bodi svet tako, da si prizadevaš za skupno blagi-
njo ter postavljaš ob stran osebne koristi« (VR 14).

Po zgledu vietnamskega škofa Frančiška Ksaverja Nguyen Van Thuana, ki 
je desetletja preživel v zaporu zaradi komunističnega preganjanja, se lahko 



10

1
tudi jaz odločim kot on: »Živim sedanji trenutek, izpolnjen z ljubeznijo.« Kako 
je to uresničil? »Oprijemam se priložnosti, ki so vsak dan na voljo, da bi izpol-
nil redne naloge na izreden način.«1

Kristjan ne more misliti na svoje poslanstvo v svetu, ne da bi ga sprejemal 
kot pot svetosti, kajti »to je Božja volja, vaše posvečenje« (1 Tes 4,3). Vsak sve-
tnik je (ima) neko poslanstvo. Morda ni vse, kar je izrekel ali storil, popolno. Če 
pa pogledamo njegovo celotno življenje, uvidimo njegovo poslanstvo. 

Naše poslanstvo je delo za Božje kraljestvo. Izziv je v tem, da daritev sebe 
živimo tako, da imajo naši napori evangeljski naboj in se vedno bolj identifi-
ciramo z Jezusom Kristusom. Papež nas opogumlja, naj se ne bojimo svetosti: 
»Ne bo ti odvzela ne moči ne življenja ne veselja. Nasprotno, postal boš to, kar 
je Oče hotel, ko te je ustvaril, in boš zvest samemu sebi« (VR 32). »Ne boj se 
stremeti kvišku, dovoliti Gospodu, da te ljubi in osvobaja. Ne boj se prepustiti, 
da te vodi Sveti Duh. Svetost ti ne bo ničesar človeškega odvzela, saj gre za 
srečanje tvoje krhkosti z močjo milosti« (VR 34). 

Iz življenja:

Milost je Božja moč, ki prihaja nad nas kot Njegov brezplačni dar, 
da bi nam olajšala vse tisto, česar ne moremo storiti sami. Bog nam 
želi podeliti milost, satan pa nemilost oziroma sramoto.

Nemilost mi je šepetala, da nisem dobra – da nisem vredna Božje 
ljubezni ali pomoči. Sramota je zastrupila mojega notranjega človeka. 
Ni me bilo sram le tega, kar mi je bilo storjeno, temveč me je bilo sram 
same sebe. Globoko v sebi se nisem imela rada. Sama sem leta tavala 
v duhovni puščavi kot delavec in skušala biti dovolj dobra, da bi si za-
služila to, kar mi je Bog želel prostovoljno dati po svoji milosti. Imela 
sem napačen način razmišljanja.

Prvič, mislila sem, da si moramo vse prislužiti in zaslužiti, saj so me 
leta in leta učili tega načela: »Nihče ne bo zate ničesar storil zastonj.« 
Med odraščanjem sem znova in znova poslušala ta stavek. Zatrdili so 
mi, da vsakdo, ki pravi, da želi zame nekaj storiti, laže in da me bo na 
koncu izkoristil.

Izkušnje s svetom nas učijo, da moramo zaslužiti vse, kar dobimo. 
Naučijo nas, da moramo prijatelje ves čas osrečevati, če jih želimo ob-
držati, sicer nas bodo zavrnili. Vsi pravijo, da moramo za napredova-

1   François X. Nguyęn Van Thuân, Pričevalci upanja. Ljubljana: Novi svet, 2001. 
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nje v službi poznati prave ljudi, na določen način ravnati z njimi in tako 
si bomo morda nekega dne prislužili priložnost za napredovanje. Do 
takrat ko zaključimo s svetom, nas njegova sramota že zelo teži in jo je 
zagotovo treba odvaliti.

To, da Bog z nas odvali kamen sramote, pomeni, da mora vsakdo 
izmed nas prejeti odpuščanje, ki ga On ponuja za naše pretekle grehe.

Zavedati se morate, da si nikoli ne boste mogli zaslužiti Božjih bla-
goslovov – nikoli jih ne boste vredni. Lahko jih le ponižno sprejmete in 
jih cenite ter ste osupli nad tem, kako je On dober in kako zelo vas ljubi. 
Vem, da si Božjih blagoslovov ne zaslužim, vendar jih vseeno sprej-
mem, ker sem dedinja skupaj s Kristusom (glej Rim 8,17). On jih je pri-
služil, jaz pa jih pridobim s svojo vero vanj.2

Zakonci smo poklicani k svetosti v dvoje. O tej posebni poti do svetosti 
bomo še veliko govorili v naslednjih katehezah. Bog je že navzoč v najinem 
zakonu v običajnih in vsakodnevnih opravilih. On ni preprosto z nama, je v 
nama. Izkusiva lahko njegovo bližino, ki jo opisuje molitev sv. Patrika:

Kristus z menoj,
Kristus pred menoj,
Kristus za menoj,
Kristus v meni,
Kristus pod menoj,
Kristus nad menoj,
Kristus na moji desni,
Kristus na moji levi,
Kristus, ko se uležem,
Kristus, ko se usedem,
Kristus v očeh, ki me vidijo,
Kristus v ušesih, ki me slišijo.

Vprašanje:

 Spomnita se veselih ali žalostnih trenutkov, ko sta se zavedla Božje priso-
tnosti v vajinem zakonu, pomembnem dogodku, odločitvi ali okoliščini. 
Kako sta čutila Božjo navzočnost?

2   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018. 
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2. Huda sovražNiKa svetosti

Papež Frančišek v 2. poglavju apostolske spodbude govori o dveh hudih 
sovražnikih svetosti, gnosticizmu in pelagianizmu. Ti dve zmoti sta prisotni že 
iz obdobja prvih kristjanov, a tudi danes zavajata srca številnih kristjanov, pa 
se tega morda niti ne zavedajo. Tako se dogaja, da druge analiziramo in razvr-
ščamo, namesto da bi jih evangelizirali; porabljamo moči za nadziranje dru-
gega, namesto da bi olajšali pristop k milosti. V obeh primerih ni pravega za-
nimanja ne za Jezusa Kristusa ne za drugega.

Tekom zgodovine Cerkve je postalo jasno, da je merilo človekove po-
polnosti stopnja ljubezni, ne pa količina dejanj in spoznanj, ki jih nabira-
mo. »Gnostiki« pa druge sodijo po tem, koliko so poučeni v nauku, oz. 
koliko so sposobni razumeti globino določene verske resnice. Gnosti-
cizem hoče odgovoriti na vsa vprašanja in udomačiti skrivnost. Na ta na-
čin Jezusov nauk skrčimo na hladno in trdo logiko, ki si hoče vse podredi-
ti.

V Cerkvi zakonito obstajajo različne razlage številnih vidikov krščanskega 
nauka in življenja, ki v tej različnosti pomagajo bolje izraziti prebogati zaklad 
Besede.

Iz življenja:

Nekoč je moja prijateljica od Gospoda dobila darilo, za katerega 
sem sama že dolgo časa prosila. Te prijateljice nisem dojemala niti pri-
bližno tako ‚duhovne‘, kot sem sama, zato sem postala nadvse ljubo-
sumna in zavistna, ko je vsa vzhičena prišla pred moja vrata in pove-
dala, kaj je Bog storil zanjo. Seveda sem se v njeni prisotnosti pretvar-
jala, da se veselim z njo, vendar se v svojem srcu nisem.

Ko je odšla, so se v meni pojavili občutki, za katere si nikoli ne bi 
mislila, da v meni obstajajo! Bogu sem resnično zamerila, da jo je bla-
goslovil, ker se mi ni zdelo, da si zasluži takšen blagoslov. Navsezadnje 
sem jaz ostajala doma, se postila in molila, medtem ko je ona hodila 
naokoli s prijatelji in se zabavala. Bila sem ‚farizej‘, religiozni snob, in 
tega sploh nisem vedela.
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Bog pogosto poskrbi za dogodke, ki nam niso po godu, ker ve, kaj 
resnično potrebujemo. Svojega slabega vedenja sem se morala znebiti 
veliko bolj, kot sem potrebovala tisto darilo. Bogu je pomembno, da 
uredi naše okoliščine tako, da se moramo slej ko prej soočiti s seboj. 
Brez tega nikoli ne bi izkusili svobode.

Dokler se sovražnik skriva v naši duši, bo vedno imel določeno 
mero nadzora nad nami. Ko pa ga Bog razkrije, smo na poti do svobo-
de, če se le prepustimo Božjim rokam in mu dovolimo, da hitro opravi 
to, kar želi.3

Druga zmota je pelagianizem. To je prepričanje, da lahko z močjo last-
ne volje in osebnega napora pridobim Božjo milost in dosežem zveličanje. 
Moč, ki jo gnostiki pripisujejo razumu (inteligenci), pelagijanci pripisujejo člo-
veški volji. Pozabili so, da je vse »odvisno ne od volje ne od človekovih napo-
rov, ampak od usmiljenega Boga« (Rim 9,16), ki nas je »prvi ljubil« (1 Jn 4,19). 

Tisti, ki podlegajo pelagijanski ali polpelagijanski miselnosti, sicer govorijo 
o Božji milosti z osladnimi besedami, a v resnici zaupajo edino v lastne moči 
in se čutijo vzvišene nad drugimi, ker se držijo določenih pravil ali so nepre-
klicno zvesti določenemu katoliškemu stilu. 

Pomanjkanje iskrenega, trpečega in v molitvi izprošenega priznanja naših 
meja preprečuje, da bi bila Božja milost uspešnejša v nas. Če nam manjka 
ponižnosti, Božji milosti ne dovolimo, da bi delovala v nas. 

Cerkev je neštetokrat poudarila, da nismo odrešeni zaradi naših del in za-
radi naših naporov, ampak po Gospodovi milosti in pobudi. Naš razum in 
volja sta potrebna, vendar pa dar milosti presega tako zmožnosti razuma kot 
tudi moči človeške volje. Je zastonjski dar Njegove ljubezni, ki je ne moremo 
kupiti s svojimi deli. Danes tega ni enostavno dojeti in uresničiti, še posebej 
ne zato, ker živimo v svetu, ki meni, da nekaj posedujemo sami od sebe, kot 
sad lastne izvirnosti in svobode.

 Nekateri današnji kristjani živijo kot novi pelagijanci. Prizadevajo si na-
mreč, »da bi šli po poti opravičenja z lastnimi močmi, ki se pokorava človeški 
volji in lastni sposobnosti, ki se kaže v egocentrični samozadostnosti in eli-
tnosti brez ljubezni. Izraža se v številnih med seboj različnih oblikah: v zasvo-
jenosti z legalizmom, očarljivostjo družbenih in političnih dosežkov, baha-
štvu v bogoslužju, nauku in ugledu Cerkve, uspešnosti, vezani na praktične 

3   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018. 
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dejavnosti, privlačnosti samopomoči in samouresničevanja. Za to porabljajo 
svoje moči, namesto da bi se dali voditi Duhu po poti ljubezni, da bi si priza-
devali, kako sporočiti lepoto in veselje evangelija in iskali oddaljene množice, 
ki so žejne Kristusa«.

Ko mislimo, kako je vse odvisno od človeškega napora, ujetega v cerkve-
na pravila in strukture, se tega dejstva ne zavedamo. Tako zapletamo evange-
lij in postajamo sužnji neke sheme, ki dopušča malo možnosti za delovanje 
milosti. Sv. Tomaž Akvinski nas opozarja, da smejo zakoni, ki jih Cerkev pridru-
žuje evangeliju, postavljati modre zahteve, da ne bi oteževali življenja verni-
kov, sicer bi se vera spremenila v suženjstvo. 

Iz življenja:

Ko sem bila četrtič noseča, sem bila v prvem tromesečju zelo bolna. 
Shujšala sem in izgubila energijo. Večino časa sem preživela na kavču 
s slabostjo in tako utrujena, da sem se komaj premikala. Četudi sem 
hodila v cerkev, svoje vere nisem aktivno uporabljala. Nekega dne, ko 
sem ležala v postelji in poslušala, kako se moj mož in otroci zabavajo 
na vrtu, sem napadalno vprašala Boga: »Kaj je vendar narobe z mano? 
Zakaj sem tako bolna? In zakaj se ne morem pozdraviti?«

Tedaj me je Bog spomnil na dogodek, ki se je zgodil pred nekaj leti. 
Vodila sem svetopisemsko skupino, na katero je prišla tudi neka mlada 
dama. Zvesto se je udeleževala srečanj, dokler ni zanosila. Potem je 
težko prihajala redno, saj je bila ves čas utrujena in se je slabo počutila.

Ko sem tistega dne ležala v postelji, sem se spomnila, da sva jo s 
prijateljico obsojali in kritizirali, ker se preprosto ‚ni prebila‘ skozi svoje 
okoliščine in ni bila dovolj skrbna, da bi prišla na srečanje svetopisem-
ske skupine. Nikoli ji nisva ponudili nikakršne pomoči. Preprosto sva si 
ustvarili mnenje, da je slabička in da je nosečnost izgovor za lenobo in 
razvajenost. 

Zdaj pa sem bila v enakih okoliščinah, kot jih je ona doživljala pred 
dvema letoma. Bog mi je pokazal, da sem s svojim obsojanjem in kriti-
ziranjem široko odprla vrata hudiču. Ko sem se pokesala, se je moje 
zdravstveno stanje izboljšalo in preostanek nosečnosti je minil dobro. 
Iz tega pripetljaja sem se naučila pomembne lekcije o nevarnosti ob-
sojanja in kritiziranja. Rada bi rekla, da po tej izkušnji nisem nikoli po-
novila takšne napake, vendar moram žal povedati, da se mi je to zgo-
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dilo še velikokrat. Kadarkoli se je to zgodilo, se je Bog moral spoprijeti z 
menoj, za kar sem hvaležna.4

Vprašanji:

1.  Ali tudi jaz najdem pri sebi kakšno situacijo, ko sem ravnal ali razmišljal 
kot »gnostik«?

2. Ali kdaj podležem »pelagijanski« miselnosti?

4   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018. 
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3. v učiteljevi luči

Jezus je zelo preprosto razložil, kaj pomeni biti svet. To je storil, ko nam je 
zapustil blagre, ki so kristjanova osebna izkaznica. »Besedi 'srečen' in 'blagor' 
sta sopomenki za 'biti svet'« (64).

Čeprav se nam zdijo Jezusove besede poetične, so v precejšnjem naspro-
tju s tem, kar je običajno in kar počne družba. Tako beremo v Matejevem 
evangeliju:

Jezus se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k 
njemu. Začel jih je učiti. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je 
nebeško kraljestvo. 

Navadno se bogataš počuti varnega ob svojem bogastvu. Meni, da je te-
daj, ko je ogroženo njegovo bogastvo, ogrožen tudi smisel njegovega življe-
nja na zemlji. A bogastvo ti ne zagotavlja ničesar. Jezus povzdigne uboštvo 
kot notranjo svobodo človeka, ki svojega srca ne navezuje na bogastvo. Le v 
tako srce lahko vstopi Gospod s svojo večno novostjo.

Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. 
Smisel življenja je v tem, da bližnjemu lajšamo bolečino, da spoznamo 

njegovo stisko, da dajemo podporo drugim. Svet nas spodbuja k veseljače-
nju, uživanju in razposajenosti, ko pa pride v družino bolečina, jo zanika in 
gleda proč. Svet noče jokati, bolečino spregleda, jo prikriva in veliko energije 
namenja za to, da bi ubežal trpljenju. Človek pa, ki vidi stvari, kakršne so, pusti, 
da se ga dotakne bolečina. Zato se je tudi sposoben dotakniti globin življe-
nja.

Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. 
Svetost je v tem, da se odzivamo s ponižno krotkostjo, tudi kadar imamo 

opraviti z nasprotniki. Če smo arogantni do drugih, se utrudimo in osamimo. 
Ko pa sprejemamo meje in pomanjkljivosti drugih s sočutjem in blagostjo, ne 
da bi se zato čutili nekaj več, jim lahko pomagamo ter se izognemo zapravlja-
nju moči in nekoristnemu tarnanju. Za sv. Terezijo Deteta Jezusa je popolna 
ljubezen v prenašanju napak drugih, ne pa osuplost nad njihovimi slabostmi.
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Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. 
Pravičnost, ki jo predlaga Jezus, ni okužena z bednimi interesi, zmanipuli-

rana z ene ali druge strani. Veliko ljudi trpi zaradi krivic in korupcije. Božja 
pravičnost se kaže predvsem v obrambi nemočnih, ko smo pravični v svojih 
odločitvah in nas dobesedno žeja po pravi pravičnosti v svetu.

Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. 
Usmiljenje ima dva vidika: sočutje (sočustvovanje) in odpuščanje. »Mera, 

ki jo uporabljamo pri razumevanju in odpuščanju, bo postala merilo tudi 
nam pri odpuščanju. Mera, s katero dajemo, bo merilo, s katerim bomo na-
grajeni v nebesih. Tega ne kaže pozabiti« (VR 81).

Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. 
Gospod pričakuje takšno darovanje bratu, ki prihaja od srca. Iz namenov 

srca prihajajo najgloblje želje in odločitve, ki nas spodbujajo k dejanjem. Sve-
tost je v tem, da »ohranimo srce čisto vsega tistega, kar umaže ljubezen«  
(VR 86).

Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. 
Ta blagor nas spomni na številne vojne, ki divjajo v svetu. Spomni pa nas 

tudi na naša župnijska občestva in na naše zakone, v katerih pogosto manjka 
miru. Božja beseda spodbuja vsakega kristjana, naj si skupaj z drugimi priza-
deva za mir (prim. 2 Tim 2,22). Če smo v kakšnem občestvu kdaj v dvomih kaj 
storiti, »iščimo to, kar prinaša mir« (Rim 14,19), kajti edinost presega nasprotja. 
To ni skrivanje nasprotij, temveč pripravljenost spoprijeti se z njimi, jih rešiti in 
napraviti za izhodišče novega procesa. Biti moramo ustvarjalci miru, kajti delo 
za mir je umetnost, ki zahteva jasnost, ustvarjalnost, občutljivost in spretnost. 

Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je 
nebeško kraljestvo. (Mt 51-10)

Jezus nas spomni, naj bomo pripravljeni na plavanje proti toku do te 
mere, da bomo za družbo nadležni, saj s svojim življenjem izzivamo družbo. 
Če hočemo živeti evangelij, si ne smemo predstavljati, da nam bo okolje na-
klonjeno, kajti pogosto želje močnih in svetni interesi delajo proti nam. Spre-
jeti vsak dan pot evangelija, kljub temu da nas to spravlja v težave, v tem je 
svetost.

Če iščemo svetost, ki je všečna božjim očem, najdemo v Matejevem evan-
geliju pomembno pravilo obnašanja, po katerem bomo sojeni: »Lačen sem 
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bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me 
sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi 
sem bil in ste prišli k meni« (Mt 25,35-36). 

Merilo našega življenja je predvsem to, kar storimo bližnjemu, za nas po-
ročene pa to, kar storimo zakoncu. Najboljši dokaz za prepoznavanje, ali je 
naša molitev pristna, je opazovanje, koliko se naše življenje spreminja v luči 
usmiljenja. Bogoslužje, ki je Bogu všeč, je torej usmiljenje do bližnjega.

Iz življenja:

Spomnim se, kako me je nekega dne poklicala soseda, in prosila, ali 
jo lahko peljem na banko, preden se ta zapre, saj njen avto ni vžgal. 
Bila sem zaposlena ‚s svojimi opravili‘ in tega nisem hotela prekiniti, 
zato sem bila do nje nesramna in neprijazna. Takoj ko sem odložila 
slušalko, sem sprevidela, kako grozno sem se obnašala do nje in sem 
vedela, da jo moram poklicati nazaj, se ji opravičiti in jo peljati na ban-
ko. Moj um je bil poln izgovorov, ki bi ji jih lahko povedala kot razlog, 
zakaj sem se tako grdo obnašala. »Nisem se dobro počutila …« »Bila 
sem zaposlena …« »Imela sem zelo težek dan …«

Toda globoko v duhu sem čutila, kako mi Sveti Duh pravi, naj se ne 
izgovarjam!

»Preprosto jo pokliči in ji povej, da nisi imela prav, pika! Ne reci dru-
gega kot: ‹Nisem imela prav in za moje obnašanje ni izgovorov. Pro-
sim, odpusti mi in dovoli, da te peljem na banko.›«

Lahko vam povem, da je bilo to zame zelo težko. Moje ‚meso‘ je do-
živelo izbruh! Čutila sem neko malo stvar, ki teka gor in dol po moji 
duši in obupano skuša najti prostor, kjer bi se lahko skrila. Vendar se 
pred resnico ne moremo skriti, kajti resnica je luč.5

Vprašanji:

1.  Kar storim zakoncu, storim Bogu. Ali me to dejstvo navdaja bolj s stra-
hom ali s tolažbo? 

2. Sem pripravljen vprašati zakonca, kaj lahko dobrega storim zanj/-o?

5   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018. 
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4.  Prva iN druga  
zNačilNost svetosti

V 4. poglavju apostolske spodbude »Veselite in radujte se« papež Franči-
šek navaja nekatere vidike poklicanosti k svetosti. Med njimi omenja pet zna-
čilnosti, za katere meni, da so še posebej aktualne in pomembne zaradi dana-
šnje kulture, v kateri živimo. 

Prva značilnost: Prenašanje, potrpljenje in blagost
Prva med temi je, da ostanemo osredotočeni na Boga, ki ljubi in podpira. 

Kdor se zanese na Boga, zmore prenašati bližnje, z njimi potrpi in jim ostaja 
zvest v ljubezni. Ne zapusti jih v težavah, ne vda se tesnobi in ostane blizu 
drugim tudi tedaj, ko mu to ne prinaša neposrednega zadoščenja. 

Naša egocentričnost se temu upira. Zato se je treba bojevati in stati na stra-
ži zaradi naših agresivnih in egocentričnih nagnjenj, da ne bodo pognale kore-
nin: »Jezite se, a nikar ne grešite; naj sonce ne zaide nad vašo jezo« (Ef 4,26).

Papež ugotavlja, da so tudi kristjani kdaj vpleteni v mreže verbalnega nasilja 
po internetu in na drugih področjih in v prostorih medmrežja. »Ni prav, da gle-
damo zviška, da prevzemamo vlogo neusmiljenega sodnika, druge pa imamo 
za nedorasle in jih vedno poučujemo. To je prefinjena oblika nasilja« (VR 17).

Do ponižnosti v srcu lahko pridemo le po eni poti, ki pa ni prijetna: po 
ponižanjih. »Brez njih ni ne ponižnosti ne svetosti«, pravi papež. Če nisi spo-
soben prenesti kakšnega ponižanja, nisi ponižen in ne greš po poti svetosti. 
Svetost, ki jo Bog daje svoji Cerkvi, prihaja po ponižanju njegovega Sina: On 
je naša pot. Papež Frančišek nadaljuje: »Ne bom trdil, da je ponižanje prijetna 
stvar, to bi bil mazohizem. Gre za pot, kako posnemati Kristusa in rasti v pove-
zanosti z njim. Tega ni mogoče razumeti na naravni ravni, in svet to zasmehu-
je. Prositi moramo za milost: 'Gospod, ko pridejo ponižanja, mi pomagaj, da 
bom čutil, da hodim za teboj po tvoji poti'« (VR 120).

Iz življenja – 1:

Besedna zveza ‚ponižajte se‘ ne pomeni, da morate o sebi začeti 
grdo razmišljati. Pomeni preprosto: »Ne mislite, da lahko vse težave re-
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šite sami.« Namesto da ponosno skušamo prevzeti vajeti v lastne roke, 
se moramo naučiti ponižati se pod močno Božjo roko. Bog nas bo pov-
zdignil in povišal, ko bo videl, da je prišel pravi čas. Ko čakamo na Boga 
in zavračamo delovanje v meseni vnemi, takrat pride do ‚umiranja sa-
memu sebi‘. Takrat začnemo umirati lastnim potem in času, postanemo 
pa živi za Božjo voljo in Njegove načrte. Apostol Peter pravi: »Ponižajte 
se pod močno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša.« (1 Pt 5,6)

Ko imamo v zakonu težave, smo v nekem smislu ponižani. A dej-
stvo je, da noben par nima vsega, kar potrebuje za svoj zakon. Vaš par-
tner vam ne more zagotoviti vsega, kar potrebujete za življenje. Bog si 
ni zamislil zakona kot samozadostno skupnost in noben zakon ni 
otok. Daje nam skupnost, na katero se lahko obrnemo po pomoč in se 
nanjo naslonimo. Prejemanje pomoči od tistih, ki nas imajo radi, je na-
čin izkušanja dobrote in ljubezni drugih. Morda smo odrasli v družini, 
v kateri je bila samooskrba in neodvisnost temeljna vrednota in zato 
težko sprejmemo pomoč. A naše zakonsko življenje je veliko bogatejše, 
ko premagamo takšno držo in hvaležno sprejmemo pomoč, ki jo po-
trebujemo. Včasih je naša potreba začasna (pomoč na domu, varstvo 
otrok …), včasih pa se kot zakonca soočava z resnimi problemi, ki jim 
sama nisva kos. Vsak par se sreča s takimi težavami. Potrebujemo po-
moč pri financah, reševanju konfliktov, vzgoji otrok, čustvenih proble-
mih. Nekateri pari se spopadajo z alkoholizmom in drugimi oblikami 
zasvojenosti, nezvestobo, bankrotom in drugimi resnimi težavami. Da 
bi srečno prebrodili takšne nevihte, bomo morda potrebovali pomoč 
strokovnjakov in podporo dobrih prijateljev. Ko to pomoč sprejmemo, 
okrepimo svoj zakon. Dobrega zakona ne omogoča odsotnost takšnih 
problemov in konfliktov, ampak način, kako se z njimi soočimo.6

Iz življenja – 2:

Pogosto pripovedujem o prvih letih svojega zakona. Med nogo-
metno sezono je Dave želel vsako nedeljo popoldne gledati tekme na 
televiziji. Če ni šlo za nogometno sezono, je našel kakšno drugo ‚sezo-
no‘. Dave je v vsem tem nadvse užival, jaz pa v ničemer. Všeč mu je bilo 
vse, kar je imelo opravka z odbijajočo se žogo, in z lahkoto ga je kak 
športni dogodek tako prevzel, da niti vedel ni, da obstajam.

6   Pedersen Mary Jo, V sreči in nesreči, v Bogu. Ljubljana: Družina, 2016.
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Nekega dne sem stopila naravnost predenj in mu jasno rekla: 
»Dave, ne počutim se dobro. Počutim se, kot da bom umrla.«

Ne da bi oči umaknil iz televizijskega zaslona, mi je odvrnil: »Aha, 
to pa je zares lepo, draga.«

Mnogo nedeljskih popoldnevov sem preživela jezna in se smilila 
sama sebi. Ko sem se ujezila nad Davom, sem vedno počistila hišo. Se-
daj vem, da sem tako skušala v njem vzbuditi krivdo, ker je on užival, 
medtem ko sem bila sama tako nesrečna. Rohnela sem po hiši, treska-
la z vrati in predali, s sesalcem korakala gor in dol po sobi, kjer je bil, in 
glasno skušala prikazati, kako trdo delam.

Seveda sem skušala pritegniti njegovo pozornost, vendar me je ko-
maj opazil. Nato sem se vdala, se potuhnila v hiši, sedla na tla v kopal-
nici in jokala. Bolj kot sem jokala, več pomilovanja sem čutila … Včasih 
sem bila videti tako obupno, da sem, ko sem videla svoj izraz v ogleda-
lu, začela ponovno jokati. Končno sem še zadnjič, polna obžalovanja 
in s počasnimi koraki prečkala dnevno sobo, kjer je bil Dave. Občasno 
me je pogledal za dovolj časa, da me je lahko prosil za ledeni čaj, če 
sem že bila na poti v kuhinjo. 

Če povzamem – takšno vedenje ni delovalo! Sebe sem čustveno 
izčrpala – pogosto sem celo fizično zbolela zaradi vseh napačnih 
čustev, ki sem jih pestovala.

Bog vas ne bo rešil z vašo roko, temveč s svojo. Samo Bog lahko 
spremeni ljudi! Nihče drug – razen Vsemogočni – ne bi mogel odvrniti 
Dava od gledanja toliko tekem, kot jih je. Ko sem se naučila zaupati 
Gospodu in se nehala predajati samopomilovanju, ko stvari niso šle po 
moje, se je Davovo zanimanje za gledanje športnih dogodkov uravno-
težilo.

Še vedno uživa v njih, a me sedaj to ne moti več. V tem času počnem 
stvari, v katerih sama uživam. Če res želim ali hočem početi kaj 
drugega, ljubeče (in ne jezno) poprosim Dava in večinoma je 
pripravljen spremeniti svoje načrte. Obstajajo pa trenutki – in vedno 
bodo – ko stvari ne gredo po mojem. Takoj ko začutim, da moja čustva 
začenjajo vreti, molim: »O, Bog, pomagaj mi prestati ta preizkus. 
Nočem še enkrat iti okoli te gore.«7

7   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018. 
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Druga značilnost: Veselje in smisel za humor
Svetnik živi veselo in s smislom za humor. Biti kristjan, je »veselje v Svetem 

Duhu« (Rim 14,17). Krščansko veselje navadno spremlja humor, kakor so ga 
izražali sv. Tomaž More, sv. Vincencij Pavelski ali sv. Filip Neri. Otožnost ni zna-
menje svetosti: »Naj izgine otožnost iz tvojega srca« (Prd 11,10).

Porabništvo obremenjuje srce; ustvarja priložnostno in minljivo ugodje, 
ne pa veselja. Če se osredotočamo predvsem na svoje lastne potrebe, se ob-
sojamo za življenje z manj veselja.

Iz življenja – 3:

Pari, ki želijo ostati prijatelji, potrebujejo čas za skupno razvedrilo 
(db. rekreacijo). Beseda sama razloži, zakaj je to pomembno. Izvira iz 
latinske besede recreare (obnoviti, oživiti). Razvedrilo ni le odmor, za-
služen počitek od pritiskov in stresa. To je sprostitev, ki obnavlja nekaj, 
kar je nekoč že obstajalo, vendar je izginilo. To je ponovno ustvarjanje, 
ustvarjalno dejanje, ki presega zgolj prenehanje dejavnosti. 

Mogoče smo odraščali s sporočilom, da je »igra samo za otrok« ali 
da se »nihče ne sme igrati, dokler ni delo dokončano« (in delo ni bilo 
nikoli dokončano). Če tako mislimo tudi danes, se celo najbolj prepro-
sto razvedrilo zdi zapravljanje časa.

Toda razvedrilo ima za nas edinstveno vrednost. Stephen Covey, 
vodnik za samopomoč in zelo uspešen avtor, imenuje razvedrilo po-
treba po »brušenju žage«. Pripoveduje zgodbo o srečanju v gozdu. Izle-
tnik pride do človeka, ki zelo zavzeto žaga drevo. Gozdar se pritožuje, 
da je utrujen in da le počasi napreduje. Izletnik vpraša: »Zakaj se malo 
ne ustaviš in ne nabrusiš žage?« Gozdar odgovori: »Ne morem. Imam 
preveč dela.«

Tako si tudi mi prizadevamo v svojem življenju trdo delati, četudi 
pri svojem delu ali odnosih nismo preveč učinkoviti. Včasih si morajo 
poročeni pari nehati tako zelo prizadevati in si vzeti čas za igro. Igra in 
razvedrilo »brusita« odnos s sklepanjem prijateljstva ali krepitvijo ču-
stvenih vezi med zakoncema. To je preprosto prijetno in veselje naredi 
zakon močnejši. Igra je lahko preprosta: kartanje, sprehod ali redno 
gledanje zabavne nadaljevanke na televiziji. Lahko nas vodi ven iz 
hiše: na koncert, izlet na plažo, bejzbolsko tekmo. Lahko – in morala 
bi – vključuje redne počitnice, ali tudi pogostejše kratke oddihe. To so 
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lahko kratki večerni sprehodi, ali sestavljanje sestavljanke iz tisoč 
koščkov. Nek par, ki skupaj vrtnari, se po končanem delu škropi s cevjo 
za zalivanje.

Igra in razvedrilo prineseta tudi duhovne koristi. Drug z drugim 
lahko preprosto uživava, ko si vzameva nekaj prostega časa od vsak-
danjih obveznosti. Zakonec je za nas Božji dar. Najin zakon je velik bla-
goslov v najinem življenju, je kraj, v katerem je navzoč Bog, kraj veselja 
in zadovoljstva. Te blagoslove izkušamo s posebno intenzivnostjo, ko 
imamo nekaj časa, da se veselimo drug z drugim, da se skupaj smeje-
mo, da znova skupaj izkušamo veselje v druženju, ki nas vrača v pre-
prostost otroštva.8

Vprašanji:

1.  Ali sem pripravljen vzeti ponižanje kot priložnost, da se povežem s Kri-
stusom in se učim ponižnosti? Kakšna bi bila potem moja reakcija?

2.  Katera bo največja ovira, ki jo bova morala premagati, da bo med nama 
več priložnosti za igro, za veselje in smeh? Kako bova to oviro premaga-
la?

8   Pedersen Mary Jo, V sreči in nesreči, v Bogu. Ljubljana: Družina, 2016.
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5. tretja zNačilNost svetosti

Po poti svetosti ne moremo hoditi sami, temveč le v občestvu. Človek 
enostavno nima dovolj moči, da bi se sam bojeval proti lastni poželjivosti, 
proti zasedam in skušnjavam hudobnega duha in sebičnega sveta. Papež 
Frančišek pravi, da je »svetost skupna pot, ki jo hodimo v paru. Tako jo zrcalijo 
nekatere svete skupnosti, pa tudi številni zakonski pari, ki so bili drug druge-
mu spodbuda k svetosti. Brez dvoma je življenje in delo z drugimi pot duhov-
ne rasti« (VR 141). 

Ko pošljete poročno darilo ali voščilo nevesti in ženinu, jima običajno za-
želite veliko sreče. Novemu paru v voščilu verjetno ne zaželite veliko svetosti. 
Toda to bi bila primerna želja. Krščanski zakon je pot k svetosti. Pot, ki vodi od 
oltarja do kuhinjske mize, Cerkev vidi kot klic, povabilo, da bi skupaj rastli v 
svetosti kot mož in žena v skupnosti drug z drugim in z Bogom.

Ko se poročiš, na življenjskem potovanju k svetosti nisi več sam. Na poroč-
ni dan vaju Bog združi in potrdi vajino obljubo zvestobe s svojo neomajno 
ljubeznijo. Čeprav pred Bogom ostaneta edinstvena posameznika, v zakonu 
potujeta po tem svetu, kot »eno telo«. Skupaj se učita potrpežljivosti, odpu-
ščanja, sočutja, nesebičnosti, popolnosti in svetosti.

Kaj pomeni občestvo v zakonu? 
Pomeni zavezo med vama in zavezo z Bogom, in to »v dobrem in sla-

bem«. Samega sebe sta popolnoma predala drug drugemu in Bogu. Ko sta 
pred Bogom izrekala zakonsko obljubo, sta povzdignila dragocenost tega 
odnosa nad vse drugo. Takrat je Bog vstopil v vajin zakon. Zaveza je mogoča 
le v medsebojnem darovanju, ki se kaže v pripravljenosti na žrtev. Najina lju-
bezen je velika toliko, kolikor sva se pripravljena žrtvovati za drugega. Jezus je 
zame žrtvoval vse – svoje življenje.  Sem jaz pripravljen/-a dati življenje za 
svojega zakonca?

Zakon je skrivnost, ki jo odkrivamo, ko ga živimo. Na začetku poročne 
maše mašnik zakon označi kot »sveto skrivnost«. Resnično skrivnost! Presene-
tljivo se zdi, da je Bog v zakonu prisoten pri kuhanju in čiščenju, neskončnih 
opravilih in napornem delu, vzgoji in zabavi otrok, razočaranjih in dolgočasju, 
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frustracijah in utrujenosti. Ne moremo v polnosti razumeti, kako Bog vstopa 
v naša življenja na nov način, ko se zaobljubimo, da bomo ne glede na vse 
ljubili in spoštovali zakonca. Toda to ne pomeni, da ne moremo o tem nič 
razumeti. Pomen zakonske skrivnosti postopoma postaja vedno bolj jasen, 
ko se soočamo z vprašanji in odločitvami skupnega življenja.

Prav zato pravimo, da je zakon zakrament, to je vidno znamenje nevidne 
Božje milosti. Bog vstopa v naš fizični svet in za to želi »uporabiti« tudi najin 
zakon. Zakon je najprej znamenje, da nas Bog ljubi, govori pa tudi o načinu, 
kako nas Bog ljubi. Ta zakrament je učinkovit in služi kot kanal, pa katerem 
Bog izliva svojo milost. Bog je otipljivo in dejansko prisoten v vajinem zakonu. 
Ko živita zakonsko obljubo sredi vseh frustracij in v neskončnih vsakodnevnih 
opravilih, sta zakrament najprej drug za drugega. Božja moč, navzočnost in 
milost vstopajo v naše življenje po zakramentu zakona. Zakon je »orodje«, po 
katerem je Bog prisoten vam, vašemu zakoncu in svetu po vaju kot paru. 

Zakon je poklicanost. Pogosto besedo poklicanost slišimo v povezavi z 
Božjim klicem v duhovništvo in redovništvo. Toda tudi zakon je poklicanost, 
ki ima povsem svoje poslanstvo in edinstveni način življenja. Ko sta obljubila, 
da se bosta ljubila in spoštovala, sta bila poslana na pot, ki daje poseben na-
men, obliko in usmeritev vajinemu življenju na tem svetu.

Zakon upošteva nepopolnost. Na poročni dan smo obljubili, da bomo 
spoštovali svojega edinstvenega, posebnega zakonca. To pomeni spoštovati 
in ljubiti osebo, ki jo je ustvaril Bog, ne pa osebo, kakršno si želiš, da bi posta-
la, če bi te le poslušala. To ni preprosto vprašanje družbenega prilagajanja – 
to je duhovna naloga, ki zahteva potrpežljivost, ponižnost in brezpogojno 
ljubezen.

Zakon ni namenjen spreminjanju zakonca, je pa proces, v katerem se lahko 
preoblikuješ v bolj ljubečo osebo. Vse se je začelo z obljubami, ki sta si jih pode-
lila na vajin poročni dan. Sv. Janez Pavel II. govori o vzajemnosti med zakonce-
ma. To označuje njuno sposobnost, da iščeta pravo ravnovesje med osebno 
svobodo in zavezanostjo odnosu. Zakonca lahko namreč zapadeta v eno ali 
drugo skrajnost. Danes se zelo izpostavlja vrednota samostojnosti in neodvis-
nosti. Mož in žena živita kot ločena posameznika, vsak s svojimi prijatelji, hobi-
ji, zanimanji, kariero in bančnim računom. Nasprotje tega neravnovesja pa je 
zakon odvisnosti, kadar hočeta oba zakonca svoji identiteti posameznikov 
spojiti v »zakonsko« identiteto. Vse bosta delala skupaj, ves prosti čas preživljala 
skupaj in ljubosumna bosta na prijatelje zakonca in njegove dejavnosti. Ti pari 
se nagibajo k zanemarjanju razvijanja svojih edinstvenih darov in zanimanj. 
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Uravnotežen je zakon soodvisnosti oz. vzajemnosti, ki spodbuja obče-
stvo in srečna »naju«. To je zakonski odnos, v katerem partnerja uživata v bo-
gatem in zadovoljnem skupnem življenju, obenem pa ohranjata vsak svoja 
zanimanja, mnenja in čustva. Vsak izmed partnerjev prepoznava in spoštuje 
individualnost drugega. Vsak izmed njiju deli svoj edinstveni jaz z drugim. 
Razlike med njima so postale del njunega vsakdanjega življenja. V soodvi-
snem zakonskem odnosu ni treba, da partnerja vedno čutita enako ali da 
imata rada iste stvari, da bi se čutila blizu drug drugemu. Cenita in razumeta 
misli in čustva drug drugega ter sklepata kompromise, če je to potrebno za 
skupno dobro. To je tisto, kar pomeni spoštovati drugega in ustvarjati srečna 
»naju«. 

Ritem rasti v zakonu vključuje tako občutke ločenosti, osamljenosti kot 
tudi globoke enosti. Ta razdalja je neizogibna in je del edinstvenega ritma 
zdravega partnerskega odnosa. Zrela zakonska ljubezen spoštuje in ne želi 
vsrkati drugega vase ali biti sam vsrkan v drugega. Želi, da bi predmet ljube-
zni – on ali ona – ostal drugi. Razdalja med zakoncema je kot plodna tla za 
rast in neobdelano polje, ki omogoča novo življenje in rast v odnosu.

Ko na poroki rečemo: »Jaz sprejmem tebe za svojega moža/svojo ženo,« 
ne mislimo na »polastiti se«, ampak na »sprejeti te« kot ljubljenega partnerja 
na življenjski poti. Skozi vsakodnevno medsebojno spoznavanje in zanimanje 
se med nama poglablja intimnost. Ne gre le za izmenjavo informacij glede 
praktičnih stvari, ampak za poznavanje življenja zakonca, torej njegovega 
dela, načrtov, idej, doživljanja, čutenja, hobijev, želja … Iz tega globokega 
spoznavanja se rodi »pripadnost« drugemu. 

V zakonski intimnosti ima posebno vlogo tudi spolnost. Stoletja je na 
katoliško učenje o spolnosti vplival tudi filozofski pogled, da si telo in duh 
nasprotujeta. Neumrljiva duša je bila v ječi grešnega telesa in področje duha 
je bilo jasno ločeno od področja telesa. Kdor želi duhovno rasti, mora gospo-
dovati zahtevam telesa. To je bilo še posebej pomembno pri premagovanju 
spolnih želja, ki so bile pojmovane kot posebno nevarne za duhovno zdravje. 
Tako je spolnost postala bolj povezana s sramom in krivdo kot pa z obče-
stvom in darovanjem samega sebe.

Danes živimo v kulturi, kjer je spolnost ločena od duhovnosti. V spolnosti, 
ki nas obkroža, ni nič skrivnostnega ali duhovnega – spolnost je podoba za 
reklame, rekreacija za lepe mlade ljudi, žgečkljiva tema za zabavo in proizvod, 
ki ga pornografi prodajajo na spletu. Spolnost je prikazana kot močan živalski 
nagon, ki mora biti zadovoljen. Prizadevanja, da bi postavili meje v spolnosti, 
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ali se o njej pogovarjali obzirno in spoštljivo, so zasmehovana; dragocenost 
ter trajnost krščanskega zakona pa se nekaterim zdita zastareli. Čeprav kristja-
ni zavračamo tak pogled na spolnost, pa na mnoge načine vpliva na nas. Zelo 
težko je razmišljati o spolnosti kot o nečem svetem, medtem ko vidimo, da je 
spolnost okrog nas postala potrošni material in sredstvo za preoblikovanje 
ljudi v objekte za užitek. 

Teologija telesa sv. Janeza Pavla II. pa to razklanost telesa in duha presega, 
ko govori o utelešeni duhovnosti. Telesno razodeva duhovno in telo je pro-
stor Božje ljubezni. Spolnost je pojmovana kot nekaj dobrega, nekaj, kar raz-
veseljuje, ker prihaja od Boga in razodeva Božjo ljubezen. Kljub temu sledovi 
starega nezaupanja, strahu do telesa in spolnega užitka ostajajo. Dolgo bo 
trajalo, da bo spremenjeno vrednotenje duhovnega pomena spolnosti pre-
želo katoliško zavest, da ljubljenje med zakoncema razkriva Božjo ljubezen. 
Ljubljenje dobesedno prinaša Boga v zakonsko posteljo. 9

Vprašanji:

1.  Poimenujta par, ki je bil za vaju znamenje Božje ljubezni in zvestobe. 
Katere lastnosti Božje ljubezni sta videla v njem?

2.  Kakšne so vajine misli in občutki, ko razmišljata o sebi kot o zakramen-
talnem znamenju?

9   Pedersen Mary Jo, V sreči in nesreči, v Bogu. Ljubljana: Družina, 2016.
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6.  četrta iN Peta zNačilNost 
svetosti

Četrta značilnost: Pogum in gorečnost
Svetost je pogum, evangeljski zagon, ki pusti sledi v svetu. Pomeni navdu-

šenje, zmožnost govoriti svobodno in z gorečnostjo. Pogosto nas vleče, da bi 
se ustavili na lagodni obali. Kot prerok Jona nosimo v sebi skrito skušnjavo, da 
bi zbežali na varen kraj, ki ima veliko imen: individualizem, duhovnost, beg v 
mali svet, odvisnost, urejenost, ponavljanje predpisanih oblik, dogmatizem, 
domotožje, črnogledost, varnost zakonov. Včasih s težavo zapustimo znani 
prostor, ki nam je bil pri roki. »Navada nas zapeljuje in nam pravi, da nima 
smisla spreminjati stvari, ker pri tem ne moremo ničesar storiti; da je bilo ve-
dno tako, in vendar smo šli naprej« (VR 137). Toda Gospod nas kliče, naj svoje 
življenje posvetimo njegovi službi. Ko se oklenemo njega, dobimo pogum, 
da vse naše darove (karizme) postavimo v službo bližnjega. 

Potrebujemo Njegovo spodbudo, da nas ne bosta zadržala ne strah ne 
preračunljivost, da se ne bomo navadili hoditi samo znotraj gotovih meja. 
Spomnimo se, da vse, kar je zaprto, dobi pridih vlažnosti in prinaša bolezen. 
Prosimo Gospoda za milost, da ne bomo oklevali, ko bo Duh od nas zahteval, 
naj stopimo korak naprej.

Iz življenja – 1:

Moj mož Dave je imel pred leti nekaj težav s pasivnostjo. Pri nekate-
rih stvareh je bil aktiven. Vsak dan je šel v službo, ob sobotah je igral 
golf in ob nedeljah gledal nogomet. Razen tega ga je bilo težko moti-
virati za karkoli drugega. Če sem želela, da na steno obesi sliko, je lah-
ko trajalo tri do štiri tedne, da je dokončal nalogo. To je med nama 
povzročalo veliko trenj. Meni se je zdelo, da je počel zgolj to, kar je ho-
tel, razen tega pa ni storil ničesar.

Ko je pred Bogom iskal rešitev za to svojo težavo, je odkril, da je na 
nekaterih področjih preko svoje neaktivnosti svojo voljo dobesedno 
predal sovražniku. Na teh področjih je bil utesnjen in tako se je poma-
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knil v stanje, kjer ni imel niti želje niti volje niti motivacije, ki bi mu po-
magale opraviti določene naloge. 

Proučevanje Božje besede in molitev sta bili dve področji, kjer je bil 
pasiven. Sama pa sem imela težavo, da sem bila preveč ‚agresivna‘, 
prehitevala sem Boga, počela po svoje in pričakovala, da bo Bog vse to 
blagoslovil. Dave ni počel kaj dosti drugega, kot zgolj čakal na Boga, 
kar me je zares razburjalo. Vedno mi je pravil, da prehitevam Boga, jaz 
pa sem mu odvrnila, da je on deset milj za Bogom. 

Ko je začel razumeti, v čem je njegova težava, se je odločil, da bo 
premagal pasivnost na teh področjih. Začel je vstajati ob 5-ih zjutraj, 
da bi, preden se je odpravil v službo, bral Božjo Besedo in molil. Čeprav 
so obstajala jutra, ko je zaspal, je vseeno napredoval. Bili so dnevi, ko je 
imel občutek, da ne napreduje, da ne razume tega, kar prebere, da nje-
gove molitve nimajo učinka. Kljub temu je vztrajal. Vse to zanj ni bilo 
lahko. Ni trajalo le nekaj dni ali tednov, da je bil osvobojen. Pasivnost je 
eno izmed stanj, ki jih je najtežje premagati, saj nas čustva pri tem ne 
podpirajo. A ko danes ljudje pogledajo njega in vidijo vse njegove do-
sežke, si nikoli nihče ne bi mislil, da je bil nekoč tako pasiven. Poleg 
tega, da počne vse, kar mora početi, ima dejansko čas za vse: za druži-
no, za molitev in še vedno rad igra golf in gleda šport.10

Peta značilnost: Vztrajna molitev
Papež Frančišek pravi, da je »svetnik človek molitvenega duha, ki čuti po-

trebo po srečanju z Bogom. Svetnik je človek, ki ga zaprta imanenca sodobne 
družbe duši, on pa tega ne prenese ter z vsemi svojimi močmi in darovanjem 
hrepeni po Bogu, prihaja na dan s hvalnico, širi lastne meje v premišljevanju 
Gospoda« (VR 147). Ne verjame v svetost brez molitve, čeprav ni potrebno da 
je ta nujno dolga niti z globokimi občutji.

Sv. Janez od Križa priporoča, naj skrbimo, da bomo vedno živeli v Božji 
navzočnosti. V njej je mogoče prepoznati poti svetosti, ki nam jih predlaga 
Gospod. 

Papež Frančišek nam postavlja naslednja vprašanja: »Ali so v tvojem življe-
nju trenutki, ko se postaviš pred njegovo navzočnost v tihoti, ostajaš z njim 
brez naglice, dovoliš, da te gleda? Ali dovoliš, da njegov ogenj razžari tvoje 
srce? Če ne dovoliš, da ga On hrani s svojim ognjem ljubezni in nežnosti, ne 

10   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018.
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boš ogenj, kako boš potem ogreval srca drugih s svojim pričevanjem in svo-
jimi besedami? In če pred njegovim obličjem Kristusu nisi zmogel dovoliti, da 
te ozdravi in prenovi, tedaj se potopi v njegovo srce, vstopi v njegove rane, 
kajti tu ima središče Božje usmiljenje« (VR 151). 

Molimo lahko na različne načine. Prosilna molitev ima posebno vrednost, 
ker je znamenje zaupanja v Boga in hkrati izraz ljubezni do bližnjega. Pripro-
šnja izraža bratsko povezanost z drugimi, ko smo po njej sposobni vključiti 
tudi življenje drugih, njihove najhujše skrbi in najlepše sanje. Molitev je lahko 
češčenje v tihoti, ali pa molitveno branje Božje besede, ki spada v srce same-
ga krščanskega življenja. Beseda ima moč, ki spremeni življenje. Kadar pa 
prejmemo Jezusa v svetem obhajilu, obnavljamo zavezo z njim in mu dovo-
limo, da v nas vedno bolj uresničuje svoje prenavljajoče delo.

Iz življenja – 2:

Rick in JoAnn sta si zelo prizadevala pomagati hčeri Lisi pri soo-
čanju s problemi v družbi in šoli. Ker so bili problemi dokaj resni, sta 
posvetila veliko časa potrpežljivemu delu, da bi hčeri pomagala pri 
delu za šolo. Molila sta zanjo in sodelovala z učitelji in svetovalci. 
Rick je zamenjal službo, deloma tudi zato, da bi preživel več časa 
doma. JoAnn je spremenila svoj urnik, da bi bila v poznih popoldne-
vih lahko z Liso. Rick in JoAnn sta se naučila boljših načinov, kako 
komunicirati z Liso in drug z drugim. Njun trud je bil poplačan, saj so 
se Lisine ocene po približno enem letu izboljšale in lažje je sklepala 
nova prijateljstva. 

Sprva Rick in JoAnn tega prizadevanja nista dojemala kot duhov-
no izkušnjo. Zanju je bilo to delo – počasno, polno razočaranja in vča-
sih žalosti. Ko gledata na to izkušnjo z razdalje, pa vidita, da je bil v 
njunih prizadevanjih, da bi pomagala hčeri, prisoten Bog. Bog je vsto-
pil v njihovo življenje prek tega težkega prizadevanja. Rick in JoAnn sta 
verovala, da je Bog poskrbel za Liso, predvsem po njuni lastni skrbi za-
njo ter s pomočjo in podporo drugih. Naučila sta se, kako najti upanje 
sredi razočaranj in nezadovoljstva. Rastla sta v ljubezni drug do druge-
ga, ko sta si delila izkušnjo pomoči hčeri v težkih trenutkih. Enoletna 
kriza je poglobila njuno duhovno življenje v veri, upanju in ljubezni.11

11   Pedersen Mary Jo, V sreči in nesreči, v Bogu. Ljubljana: Družina, 2016.
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Takšna je zakonska ljubezen. Čeprav včasih namenoma iščemo Božjo nav-
zočnost, jo pogosteje prepoznamo, ko se ozremo v preteklost. Duhovnost 
pogosto najdemo v najbolj vsakdanjih okoliščinah. 

Vprašanji:

1.  Kaj bosta naredila novega zdaj ali v bližnji prihodnosti z namenom, da 
skupaj rasteta? 

2.  Ali kdaj molita skupaj v istem duhu za isti namen? Če ne, za kateri na-
men bi si želel/-a moliti skupaj z zakoncem in na kakšen način (osebna 
molitev, rožni venec, devetdnevnica, molitev ob Svetem pismu, medi-
tacija, romanje, idr.)
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7. Boj iN čuječNost

Krščansko življenje je nenehen boj. Potrebna sta moč in pogum, da se 
upiramo skušnjavam hudobnega duha in oznanjamo evangelij. Ta boj je zelo 
lep, ker nam dopušča, da praznujemo vsakokrat, ko Gospod v našem življenju 
zmaga.

Imamo tri sovražnike, kot pravi Sveto pismo: svet, meso (lastna krhkost) in 
hudič. Zato je naš boj proti svetu in svetni miselnosti, ki nas vara, meša in 
spreminja v povprečneže, brez volje in brez veselja. To je boj proti lastni krh-
kosti in nagnjenjem (vsak ima svoje: lenobo, pohotnost, nevoščljivost, jezo 
itd.) To je tudi boj proti hudobnemu duhu, ki je začetnik zla. Spodaj navajamo 
primere za vse tri vire skušnjav.

Primer skušnjave sveta:

Mlada poročena ženska je spoznavala radosti spleta. Redno je za-
hajala na strani za zmenke. Sprva zgolj iz zabave, potem pa ji je posta-
lo všeč in navezala je številne stike z osebami, katerim je marsikaj zau-
pala. Med njimi je bil moški, ki jo je razumel in slišal. Med njima se je 
spletla virtualna vez. Je to nezvestoba ali ne, se je spraševala? Spolnih 
odnosov nimata. Samo za nasvet je prosila. Naenkrat je spoznala, da 
ji ta odnos zelo veliko pomeni, da ga ima ves čas v mislih in da se, ko le 
ima pet minut časa, že poveže na stran, da preveri, ali je oseba dose-
gljiva. Pred možem to skriva, kar je dokaz, da ni več v resnici. Zaradi 
virtualnega prijateljstva, ki jo je popolnoma osvojilo, je začela zane-
marjati zakonski odnos.12

 Primer skušnjave lastne krhkosti (meso):

Z možem sva bila na potovanju. Ko sem se nekega jutra začela 
oblačiti, nisem mogla najti hlač. Z možem sva pogledala povsod in 

12   Content E., Lucereau B., Mathieu V., Poroka… In potem? Graditi, vzdrževati in negovati 
odnos. Ljubljana: Družina, 2013.
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jih končno našla na dnu omare. Zdrsnile se z obešalnika in bile stra-
šno zmečkane. S prenosnim likalnikom, ki ga vedno vzameva s se-
boj, sem poskusila zgladiti gube. Ko sem se oblekla, nisem bila za-
dovoljna z izgledom. Na voljo sem imela le še obleko in čevlje z vi-
soko peto. Začutila sem, da zaradi težave postajam razdražena. 
Kadar ne dosežemo tega, kar želimo, se naša čustva uprejo ter nas 
poskušajo povleči v samopomilovanje in negativen odnos. Takoj 
sem spoznala, da se moram odločiti. Lahko bi bila razdražljiva, ker 
se ni izšlo, kot sem si želela, ali pa bi se prilagodila in uživala na poti 
domov.13

Primer skušnjave hudega duha:

V to zanko se je skoraj ujela sv. Terezija Avilska in opustila moli-
tev. V 19. poglavju svojega življenjepisa pripoveduje, kako je po ob-
dobju vztrajne molitve za dobro leto opustila notranjo molitev vse 
do srečanja z nekim dominikanskim patrom, ki jo je – k sreči za vse 
nas – znova usmeril na pravo pot. Ujeta je bila v tako razmišljanje: 
»Imam toliko pomanjkljivosti, nič ne napredujem, nisem se zmožna 
spreobrniti in zares vzljubiti Gospoda, zato bi bilo hinavsko, ko bi se 
takšna pojavila pred njim – delam se svetnico, v resnici pa nisem 
vredna nič več kot drugi, ki sploh ne molijo. Zato bi bilo do Boga 
dosti bolj pošteno, če bi vse skupaj opustila!« Čas notranje molitve 
je bil takrat zanjo prava muka: »Nisem vredna, da bi prihajala pred 
Gospoda, saj mu nisem sposobna vsega darovati, to bi bilo torej 
njemu v posmeh, zato bo bolje, da preneham z notranjo molitvijo 
…« 

Terezija je to skušnjavo pozneje poimenovala »lažna ponižnost«. 
Spovednik ji je pojasnil, da s tem izgublja vsakršno priložnost, da bi se 
lahko kdaj popravila. Dejal ji je, naj vztraja v molitvi, saj bo prav prek te 
stanovitnosti v nekem trenutku deležna celovitega spreobrnjenja in 
svoje popolne podaritve Bogu. Naš greh, naj je še tako hud, ne sme ni-
koli postati pretveza za to, da bi opustili molitev – ne glede na to, kaj 
nam tako pogosto prigovarjata naša vest ali hudobni duh. Sv. Terezija 
Avilska kasneje piše, da se kljub notranji molitvi človek še naprej spoti-
ka in pada, a vsak izmed teh padcev mu pomaga, da odskoči še više. 

13   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018. 
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Bog vse uporabi v dobro tistega, ki je zvest molitvi, vsem napakam 
navkljub.14

Na tej poti so prizadevanje za dobro, duhovno dozorevanje ter rast v lju-
bezni najboljša protiutež zlu. Nihče ne bo obstal, če bo izbral obotavljanje na 
mrtvi točki, če bo zadovoljen z malim, če bo opustil sanje, da bi Gospodu 
daroval nekaj lepega. Toliko slabše, če se vda občutku poraženosti, kajti kdor 
začenja brez zaupanja, je že izgubil polovico boja in je zakopal svoje talente. 

Naša pot proti svetosti je nenehen boj proti skušnjavam hudobnega 
duha. Kdor tega ne prizna, se bo znašel pred neuspehom ali povprečnostjo. 
Za boj imamo na voljo močno orožje, ki nam ga daje Gospod: vero, ki se izra-
ža v molitvi, premišljevanje Božje besede, obhajanje evharistije, evharistično 
češčenje, zakramentalno spravo, dejanja ljubezni, občestveno življenje, misi-
jonarsko dejavnost. Tudi v molitvi Očenaš, ki nam jo je Jezus zapustil, je hotel, 
da ga končamo s prošnjo, naj nas reši hudega. Izraz, ki ga uporabljamo (»hu-
dega«), se ne nanaša na hudo v abstraktnem pomenu; njegov pomen je »Zlo-
bec«. Izraz označuje bitje, ki nas muči, zavaja. Jezus nas je učil, da vsak dan 
prosimo za to rešitev, da nas moč hudega ne bi premagala.

Vprašanji:

1. Kaj mi najbolj pomaga v boju proti skušnjavam?
2.  Ali sem v ta boj proti mojim skušnjavam pripravljen povabiti svojega 

zakonca kot zaveznika proti skupnemu sovražniku, v zavesti, da sva sku-
paj močnejša?

14   Jacques Philippe, Čas za Boga. Ljubljana: Založba Emanuel, 2013. 
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8. razločevaNje

Sposobnost razločevanja je danes še posebej potrebna. Po razločevanju 
vemo, ali nekaj prihaja od Svetega Duha, ali pa od hudiča. To je naša nujna 
potreba in tudi dar, za katerega moramo prositi. Če gojimo ta dar, lahko raste-
mo v tej duhovni sposobnosti. Razločevati moramo med vsemi številni mo-
žnostmi za delo in razvedrilo, ki nam jih ponuja današnji svet, tudi virtualni 
preko ekranov. Brez razločevanja se zlahka spremenimo v blagovne lutke 
trenutnih nagnjenj. Razločevati moramo tudi, ko se v našem življenju pojavi 
novost. Od koga prihaja? Jezus nas kliče, naj prepoznamo to, kar nosimo v 
sebi – hrepenenja, skrbi, strahove, pričakovanja – in kar je zunaj nas – »zna-
menja časa« -, da bi prepoznali pota popolne svobode: »Vse preizkusite, in kar 
je dobro, obdržite« (1 Tes 5,21). 

Iz življenja - 1:

Spomnim se časa, ko sem skušala prepričati moža, da bi kupila po-
čitniško hišico ob jezeru, ki bi nama nudila prostor počitka, molitve in 
proučevanja. Bila bi prostor, kamor bi lahko ‚pobegnila pred vsem‘. 
Razlagala sem mu, kako čudovito bi bilo, kako bi tam uživali najini 
otroci in vnuki, kako bi lahko tam imela celo vodstvene sestanke, prire-
jala poslovne dogodke in uživala v skupni molitvi. Vse to je zvenelo 
dobro in mojim čustvom je dajalo dober občutek, Dave pa mi je ves čas 
govoril, da bi morala za hišico skrbeti. Spomnil me je, kako sva zapo-
slena in da nimava časa prevzeti odgovornosti za še en dom. Opozoril 
me je na košnjo trave, vzdrževanje, plačevanje stroškov, itn. Rekel je, da 
je bolje, da si najameva kakšno hiško, ko bova potrebovala čas za od-
dih, ne pa da prevzameva odgovornost in jo kupiva. 

Jaz sem na to željo gledala s čustvene plati, on pa s praktične. Ka-
darkoli sprejemamo odločitev, moramo nanjo pogledati z obeh strani 
– ne le, kaj nam bo v užitek, temveč tudi, kakšne bodo naše odgovor-
nosti. Vesela sem, da je ostal trden. Če ne bi, sem prepričana, da bi jo po 
nakupu nekaj časa obdržala in jo nazadnje prodala, ker bi nama daja-
la preveč dela. Nazadnje so najini prijatelji kupili svojo počitniško hiši-
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co ob jezeru in nama jo dovolijo uporabljati, kolikor nam pač najini in 
njihovi urniki dovoljujejo.

Če uporabite modrost, bo Bog poskrbel za vaše potrebe. Vsakdo, ki 
deluje s Kristusovim umom, bo hodil v modrosti – in ne v čustvih.15

Razločevanje uporabimo tudi zato, da ne bi spregledali Gospodovega 
navdiha, Njegovega klica k rasti. Pogosto se to dogaja pri malih stvareh, pri 
tem, kar se zdi nepomembno, kajti velikodušnost se kaže v preprostih in vsak-
danjih rečeh. Papež Frančišek zato »prosi vse kristjane, da noben dan ne opu-
stijo spraševanja vesti v pogovoru z Gospodom, ki nas ljubi« (169). 

Duhovno razločevanje nikakor ne izključuje prispevka človeških, biolo-
ških, psiholoških, družboslovnih in moralnih znanosti, temveč jih presega. 
»Razločevanje je milost« (170). Razločevanje zahteva od nas, da smo pripra-
vljeni poslušati Gospodov glas. V zakonu lahko to narediva skupaj. Samo tisti, 
ki je pripravljen poslušati, se lahko svobodno odpove svojemu delnemu in 
nepopolnemu pogledu, svojim navadam in vzorcem. Tedaj je pripravljen 
sprejeti klic, ki vzame gotovost, a ga vodi k boljšemu življenju, kajti ni dovolj, 
da vse teče gladko in mirno. Morda nam Bog ponuja več, a mi tega v svoji 
lenobni raztresenosti ne spoznamo.

Iz življenja - 2:

Thierry je srečal Elisabeth pri svojih štiridesetih letih. Kot poklicni 
glasbenik je dovolj dobro shajal, z dohodki ni imel posebnih težav. Ži-
vel je skromno in ni imel veliko potreb. Nenavezanost na stvari je imel 
celo za vrlino. Poroka z Elisabeth in rojstvo prvega otroka pa sta popol-
noma spremenila njegov pogled na življenje. Danes se zaveda strahu 
pred prihodnostjo. Zdi se mu, da mora breme družinskega življenja 
nositi na lastnih ramenih in ta odgovornost ga plaši. Trdno vztraja, da 
Elisabeth začne aktivno iskati službo, potem pa ugotovi, da pravza-
prav čisto dobro shajajo z njegovo plačo. Thierry ni pričakoval, da ga 
bo nekega dne doletela takšna izkušnja. Ostro se obsoja, obenem pa 
mu strah pred prihodnostjo onemogoča, da bi znal jasno razločiti, kaj 
je še razumno misliti, narediti in kaj ne.16

15   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018. 

16   Content E., Lucereau B., Mathieu V., Poroka… In potem? Graditi, vzdrževati in negovati 
odnos. Ljubljana: Družina, 2013.
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Iz življenja - 3:

Čeprav sem bila verna, sem imela težave, ker se nisem naučila 
nadzirati svojih misli. Razmišljala sem o stvareh, ki so zaposlovale moj 
um, a niso bile produktivne na pozitiven način. Ko sem začela 
premišljevati, o čem v resnici premišljujem, ni trajalo dolgo, da sem 
videla, zakaj sem imela toliko težav: moj um je bil kaos! Razmišljala 
sem o popolnoma napačnih stvareh. Že leta sem hodila v cerkev, 
vendar nikoli nisem zares razmišljala o tem, kar sem slišala. Tako rekoč 
je šlo pri enem ušesu noter in drugem ven. Vsak dan sem v Svetem 
pismu prebrala nekaj vrstic, vendar nikoli nisem razmišljala o tem, kar 
sem brala. Nisem prisluhnila Besedi. O tem, kar sem slišala, nisem 
premišljevala in tega prav tako nisem proučevala. Zato v zameno 
nisem dobila nobene vrline ali znanja. 

Mnogo let sem resnično verjela, da sem nesrečna zaradi tega, kar 
so ali niso počeli drugi. Za svojo nesrečo sem obtoževala moža in otro-
ke. Mislila sem, da bi bila srečna, če bi bili drugačni, če bi bili bolj pozor-
ni na moje potrebe, če bi doma več pomagali. Dolga leta sem se izgo-
varjala. Končno sem se spoprijela z resnico; ni treba, da me katerakoli 
od teh stvari onesrečuje, če se le odločim za pravilen odnos. Moje misli 
so bile tisto, zaradi česar sem bila nesrečna.

Satan namreč ljudi običajno zavaja tako, da mislijo, da je vir njiho-
ve nesreče ali težav nekaj drugega kot tisto, kar v resnici je. Hoče, da 
mislijo, da so nesrečni zaradi tega, kar se dogaja okrog njih (njihove 
okoliščine), v resnici pa so nesrečni zaradi tega, kar se dogaja znotraj 
njih (njihove misli).17

Vprašanji:

1.  Lahko navedem kakšno osebno izkušnjo, ko sem po razmisleku in po-
govoru prepoznal/-a, da je bila neka stvar v resnici dobra (delo Boga) 
oz. slaba (glas sveta, mesa ali hudiča). 

2.  Glede katerih stvari si želim, da bi jih z zakoncem razločevala skupaj 
pred Gospodom?

17   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018. 



38

9

9. logiKa daru iN Križa

Razločevanje nima namena odkrivati, kaj bi lahko še dosegli v tem življe-
nju, ampak kako bi bolje izpolnili poslanstvo, ki nam je bilo zaupano s krstom. 
Ko pred Gospodom premišljujemo življenjsko pot, ni praznih prostorov. Na 
vseh področjih življenja lahko nadaljujemo in rastemo ter Bogu darujemo 
nekaj več, tudi na tistih, kjer doživljamo največ težav. Potrebno je prositi Sve-
tega Duha, da nas osvobodi in iz nas izžene strahove, ki nas ovirajo, da bi mu 
odprli vrata na nekatera področja našega bivanja. Kdor vse zahteva, tudi vse 
daje in ne želi vstopiti v nas, da bi nas spremenil ali oslabil, ampak da bi nam 
dal polnost.

Iz življenja – 1:

V preteklosti sva se z možem ves čas ogibala resničnim težavam, ki 
so naju v življenju pestile, in se nikoli nisva hotela soočiti z realnostjo. 
Živo se spomnim, kako sem molila za Dava, da bi se spremenil. Brala 
sem Sveto pismo in videla čedalje več njegovih napak in mislila, kako 
zelo se mora spremeniti! Ko sem molila, je Gospod spregovoril in mi 
dejal: »Joyce, težava ni v Davu … temveč v tebi.«

Bila sem pretresena. Jokala sem in jokala. Jokala sem tri dni, ker mi 
je Bog pokazal, kako je živeti v isti hiši z menoj. Pokazal mi je, kako sem 
skušala nadzirati vse, kar se je dogajalo, kako sem se pritoževala in 
nergala, kako težko mi je bilo ugoditi, kako negativna sem bila – in 
tako naprej. Vse to je močno pretreslo moj ponos, vendar je obenem 
sprožilo moje ozdravljenje v Gospodu.

Kot večina ljudi sem tudi sama za vse krivila nekoga drugega ali 
pa okoliščine, ki so bile izven mojega nadzora … Mislim, da ni nič bolj 
boleče kot soočenje z resnico o sebi in svojem obnašanju. Ker je bole-
če, večina ljudi pobegne od tega. Dokaj lahko se je soočiti z resnico o 
drugih – ko pa se je treba soočiti s samim seboj, to prenesemo veliko 
težje.18

18   Meyer Joyce, Bitka v umu, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018. 
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Rast v zakonu gre skozi umiranje in vstajenje. Vsak zakon ima svoje »veli-
ke petke«, ko se sprašujemo o smislu trpljenja. A če svoj križ pridružimo Kri-
stusovemu, kasneje vidimo, kako nam je prav ta križ odpiral pot v novo življe-
nje. Jezus je naš spremljevalec na poti zakona, izkuša vse, kar izkušamo mi, 
vključno z najglobljim obupom. Ni kraja, kamor Jezus ni šel pred nami. 

Vsak zakon pozna tudi svoje »velike sobote«. Na veliko soboto Jezusovo 
telo leži v grobu, medtem pa so tisti, ki jih je ljubil, obupani in brez upanja v 
vse, kar jim je obljubil. Niso vedeli, kaj bo sledilo, niso mogli prenesti misli na 
prihodnost. Lahko so le čakali in izkušali temo in tišino. V zakonu se soočamo 
z negotovostjo, strahom, bolečino, dolgčasom, obupom in čakamo, da se bo 
nekaj zgodilo. To je vse, kar lahko naredimo: upamo in čakamo. Z očmi vere 
se lahko spomnimo velikih sobot zakonskega življenja. Včasih je velika sobota 
obdobje dolgčasa ali čustvene oddaljenosti med zakoncema. Včasih pa je 
obdobje čakanja in prehoda. Čakamo na napredovanje v službi, na zaželeno 
nosečnost ali na poziv za delo. Čeprav lahko velike sobote v zakonski zvezi 
trajajo nekaj dni ali mesecev in so pogosto zaznamovane z žalostjo, so prav 
tako obarvane z upanjem. Medtem ko čakamo, Bog odločno dela pod površ-
jem, nevidno.

V zakonskem življenju vzorec veliki petek – velika sobota – velika noč 
ni le metafora, temveč resničen življenjski proces. Vsak par izkuša ta cikel na 
sebi lasten način. Velikonočni trenutek je lahko tako preprost, kot skupen ko-
nec tedna, stran od službe in otrok ali sprava po bolečem nesporazumu. Ali 
pa velikonočnemu trenutku sledita mnogo daljša veliki petek in velika sobo-
ta. Zakonec postane trezen šele po tretjem zdravljenju zaradi alkoholizma; 
dočakala sta težko pričakovano nosečnost; potrpežljivo delo s hčerjo, ki ima 
učne težave, je nagrajeno, ko prejme štipendijo za študij.

Apostol Pavel piše: »S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, 
da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, 
tudi mi stopili na pot novosti življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v po-
dobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja« (Rim 
6,4-5).  

Iz življenja – 2:

Bil je priden prodajalec, ki je vsako jutro zgodaj vstajal, hodil od 
enih do drugih običajno zaprtih vrat in poskušal prodati vrsto stvari, ki 
jih je izdelovalo podjetje, za katerega je delal. Delavniki so bili dolgi in 
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naporni in pogosto je imel zvečer le malokaj pokazati – brez dvoma ne 
zato, ker se ne bi trudil, ampak zato, ker je bilo kupcev malo.

Njegova mlada, rdečelasa žena je bila stara šele osemnajst let, ko 
sta se poročila. Njuna družina je rasla, ona pa se je vsak dan neizmer-
no trudila, da bi njihov mali dom kljub finančni stiski napravila prije-
ten in domač. Toda vseeno je prišel dan, ko so težave postale tako veli-
ke, da bi najraje kar obupala – dan, ko je pritisnila na stikalo, pa se luč 
ni več prižgala. Ker je mislila, da je samo pregorela žarnica, je šla do 
druge luči. Spet nič. In do tretje, nič. Pritisnila je na vsa stikala v hiši, pa 
nič – in ugotovila je, kar je že vedela, pa si ni upala priznati. Račun za 
elektriko ni bil plačan. In kar je še huje: ni ga mogla plačati.

Vseeno pa se je vse do večera po svojih najboljših močeh trudila, da 
bi opravila svoje gospodinjske dolžnosti. Ko so sence popoldne postajale 
vse daljše in ko je bila v kuhinji le še bleda svetloba, je pripravila skromno 
večerjo in jo z vso skrbjo in dostojanstvom v mraku postavila na njihovo 
jedilno mizo. Z ročno svetilko je poiskala nekaj na pol porabljenih sveč, 
jih prižgala in tako ustvarila prijetno vzdušje. Prizor je bil čudovit.

Ko je prišel njen mož, utrujen od poti, jo je z otroki našel pri mizi, 
kjer so se smejali in čakali, da bo skupaj z njimi povečerjal. Uživali so v 
večerji ob svečah. Prijetno so se pogovarjali. Še posebej otrokom je bilo 
všeč vzdušje ob svetlobi sveč. Zdelo se jim je zabavno. Njihov dom je bil 
napolnjen z mirom in spokojnostjo, pa čeprav so bile okoliščine težke 
in se jih otroci sploh niso zavedali.

Tako kot tudi njen mož ne. Od mize je namreč šel samo še v poste-
ljo, ob kateri je prižgala še nekaj sveč, in izmučen zaspal. Niti besedice 
mu ni rekla. Šele naslednji dan, ko je vstal in se odpravljal na delo, je 
ugotovil, da ni luči. In ko je sestavil vse koščke, je spoznal, kaj je storila 
njegova žena – kako je zaščitila njegovo dostojanstvo, kako se je v ne-
prijetni situaciji raje odločila za mir in lepoto, kakor za prepir in razdor.

Ko je tistega jutra odhajal od doma, je še enkrat stopil do postelje, z 
ženinega obraza umaknil koder las in ji v uho zašepetal: »Hvala.« Ni 
vedel, ali ga je slišala ali ne. Toda preveč ji je bil hvaležen, da bi izpustil 
to priložnost. Hvaležen, da si je ustvaril skupen dom in stopil na sku-
pno pot z žensko, ki se je zavezala, da bo širila milost, da se bo zavze-
mala za mir, da se ne bo menila za pomanjkanje in da bo ustvarjala 
okolje, v katerem bo njena družina lahko lepo živela, tudi če okoliščine 
ne bodo ravno prijetne.
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Ob petdeseti obletnici poroke, ki so jo praznovali skupaj z odraslimi 
otroki in vnuki, je, ko so ga vprašali, česa se iz njunega skupnega življe-
nja najraje spominja, omenil prav ta dogodek.

To je podoba ženske, ki živi po milosti.
Vaša hiša je torej kraj, kjer ustvarjate mir, v katerem naj uživajo vsi, 

ki v njej živijo, in vsi, ki vanjo vstopajo.19

Vprašanja:

 Kakšna je najina »velikonočna« izkušnja (križ, smrt in vstajenje)? Morda jih 
imava več. Lahko podeliva najino pričevanje z drugimi? 

19   Shirer Priscilla, Odločitev za ženske. Priročnik za osebno rast in delo v zakonskih skupi-
nah. Ljubljana: Družina 2016.
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10.  KateHeza za starše  
PredšolsKiH otroK

Pastoralno leto 2018/19 postavlja v središče pastoralno skrb za družine s 
predšolskimi otroki. To je obdobje od otrokovega krsta do vpisa v veroučno 
šolo. Teh šest let mlada družina običajno še išče svoje mesto v župnijskem 
občestvu. Nekateri v tem času žal tudi opustijo versko prakso. Gre za ključno 
obdobje, v katerem se vzpostavlja družina, v otroku pa se prebuja čut za 
Boga. Zato je bistvenega pomena, da starši v tem obdobju družinsko življenje 
postavijo na zdrave temelje in doma oblikujejo takšno ozračje, v katerem 
otrokom posredujejo vrednote, ki so prepojene z vero.  

Sv. Janez Pavel II. pravi, da »družinska kateheza prehiteva, spremlja in bo-
gati vsako drugo obliko kateheze.« Družina najlažje omogoča versko izkušnjo 
in jo z osebnim pričevanjem prenaša otrokom. Starši so prvi vzgojitelji v veri. 
Drugi vatikanski koncil je družino označil za 'domačo Cerkev' (C 11). Družina 
je prvi kraj, kjer se evangelij izroča naprej poznejšim rodovom in od koder 
evangelij izžareva v okolje. V družini se vera prepleta z živetimi človeškimi 
vrednotami. V otroku se prebudi čut za Boga, uči se prvih korakov v molitvi, v 
ljubečem okolju se mu oblikuje vest. Gre za krščansko vzgojo, ki bolj pričuje, 
kot poučuje; je bolj priložnostna kot sistematična. Je tudi trajna in vsako-
dnevna.

Pri verski vzgoji pa starši niso sami. Z njimi je najprej Gospod, ki jo spremlja 
in podpira v vsakem trenutku življenja, še posebej pa v trenutkih preizkušenj. 
Nenadomestljivo vlogo ima tudi župnijska skupnost, ki staršem pomaga pri 
njihovi rasti v veri, pa tudi pri posredovanju vere otrokom. Ni naloga cerkve-
nega občestva, da nadomesti družino, ampak da podpira starše pri njihovem 
poslanstvu. 

To obdobje v družini lahko primerjamo družinskemu potovanju v avto-
mobilu. Vodijo ga starši. Da se ne izgubijo, na poti sledijo navigacijski napravi, 
kar v življenju predstavlja Božjo besedo. Na poti je mogoče najti informacije 
in smerokaze. V življenju so to koristni nasveti in opora s strani duhovnika, 
katehetov, botrov in drugih staršev. Bencinska črpalka, na kateri napolnijo go-
rivo, pa pomeni družinsko molitev, pa tudi skupna bogoslužja. 
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Mladi starši pogosto težko povezujejo vsakodnevne družinske skrbi z du-
hovnostjo. Večerne družinske molitve so včasih lepe, včasih se zdijo nemogo-
če. Tudi pri nedeljski sv. maši se zgodi, da se ne morejo v miru zbrati, ker 
otroci zahtevajo pozornost in jih tarejo druge skrbi. Pa vendar je mogoče vse 
to izročati Bogu, v vsej nepopolnosti, kakor kaže spodnja zgodba.

Iz življenja:

Medtem ko je Sam med darovanjem pri nedeljski maši sedel v cer-
kvi, je nenadoma razumel svoje družinsko življenje na nov način. Ko je 
njegova žena Jenny odnesla njunega tri mesece starega sina, ki je si-
tnaril, v prostor za otroke in se je njegova triletna hči igrala s knjigo z 
nalepkami, je Sam pomislil na nadaljevanje tega dne. Spomnil se je 
vrste dejavnosti: kosila po maši s prijatelji, večerje pri Jennyjinih starših 
doma, ki bo sledila kasneje, vseh potrebnih priprav za poslovno poto-
vanje, ki ga čaka jutri. Sam je čutil težo tega konca tedna. Sosedom je 
obljubil, da jim bo pomagal pri selitvi in da bo v trgovini nakupil živila, 
da si bo Jenny malo odpočila. Z Jenny sta se strinjala, da si bosta čez 
dan vzela vsaj petnajst minut za tih pogovor, saj je bilo njuno življenje 
tako divje.

Ravno takrat je Sam zagledal, kako se kot mlad par s svojima dve-
ma otrokoma približujeta oltarju in izročata dar vode in vina duhovni-
ku, ki je stal pred oltarjem. Mislim, da je to tisto, kar delam, si je mislil 
Sam, da izročam to, kar sem prejel. In to se zdaj ne zdi veliko.

Sam in Jenny se to jutro nista počutila preveč duhovno, čeprav sta 
bila pri nedeljski maši, toda v resnici sta bila potopljena v veliko du-
hovno poslanstvo zakona: dolžnost dajanja življenja. Očiten sad Sa-
move in Jennyjine zakonske ljubezni sta bila njuna otroka. Toda za-
konska rodovitnost vključuje več kot vzgojo otrok; vključuje skupno 
življenje, ki ga imata kot par.

Ustvarjeni smo po Božji podobi in starševstvo nam ponuja mo-
žnost, da v tej podobi rastemo. Starševstvo je globoko duhovno poto-
vanje na vsakdanji poti. V Matejevem evangeliju beremo, kako Jezus 
opisuje množico, ki se je zbrala pred njim na sodbi ob koncu časov. V 
nebesih pozdravlja tiste, ki so mu služili: »Kajti lačen sem bil in ste mi 
dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, 
nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem 
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bil in ste prišli k meni« (Mt 25,35-36). To je tisto, kar delamo starši. Hra-
nimo svoje otroke, jih varujemo, oblačimo, skrbimo zanje, jih neguje-
mo, kadar so bolni, in zanje ustvarjamo ljubeč dom, ob tem pa se po-
gosto ne zavedamo, da so ta vsakdanja dejanja lakmusov preizkus 
Kristusovih posnemovalcev. 

Starši ta rutinska dejanja ljubezni in zvestobe opravljajo za svoje 
otroke. S tem, ko ta dela usmiljenja dajejo za vzor, učijo svoje otroke, 
kako drugim pokazati ljubezen in zvestobo. Tako krščanska dobrodel-
nost in skrb za druge izhajata iz žive izkušnje domače Cerkve v lastnem 
domu. V sodbi ob koncu časov Jezus pravičnim pravi: »Karkoli ste sto-
rili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). 
Naši otroci so njegovi otroci in s tem, ko služimo njim, služimo in gradi-
mo Kristusovo telo.20

Vprašanja:

1.  Katere oblike družinskega bogoslužja nas doma še posebej povežejo in 
obogatijo?

2.  V katere oblike družinskega bogoslužja se lahko vključimo v naši župni-
ji? Morda lahko v sodelovanju z drugimi vpeljemo tudi nekaj novega?

20   Pedersen Mary Jo, V sreči in nesreči, v Bogu. Ljubljana: Družina, 2016.
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V prihodnjem pastoralnem letu vam posebno priporočamo zloženke 
iz nove zbirke Majhni koraki, ki prinašajo konkretne spodbude 
mladim staršem, botrom, starim staršem ..., kako otrokom pomagati 
odkrivati in posredovati dragoceni zaklad vere.

Zbirka  Majhni koraki 

Zavod Pridi.com

V obdobju odraščanja se mnogi mladi od Cerkve oddaljijo. 

Otroci pri tem pogosto posnemajo držo svojih staršev,  

zato je pomembno, da je župnija kraj, kjer se vsi družinski 

člani od najnežnejših let čutijo sprejete.

Kolofon

Kolofon

Kolofon

Zbirka Majhni koraki prinaša zloženke 
z naslednjimi naslovi:
Majhni koraki verske vzgoje v družini;
Majhni koraki molitve v družini;
Majhni koraki verske vzgoje vnukov;
Vabilo na blagoslov mater in očetov

v pričakovanju rojstva otroka;
Voščilo ob rojstvu oz. krstu otroka;
Boter bom! Jaz pa botra!;
Molitev botre in botra;
Vsakdan naše družine, 

pot naše svetosti;
Duhovna dediščina;
Gospod, podari mi krila;
Kateheza v pižami;
Naši otroci in Božji otroci;
Po Jezusovih stopinjah;
Knjiga vere;
V šoli evangelija;
Velika miza;
Skupna hiša;
Božji roki;
Jezus, Božji Sin;
Dobri pastir in ponovno

najdena ovčka ...

E-pošta: pridi.com@gmail.com 
Tel. št.:   01 517 10 64 
Splet:     https://www.pridi.com/trgovina/


