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DRAGI VODITELJSKI PAR,

verjetno se poznamo osebno in upamo, da smo se vama že zahvalili za 
to, da sta sprejela vodenje zakonske skupine.

Kljub temu naj vama na tem mestu še enkrat iskreno rečemo: HVALA!

Hvala, ker bosta vlagala svoj čas, energijo in trud v delo za svoj zakon 
in z drugimi zakonci.

Hvala, ker s svojim zgledom že sedaj glasno pričujeta o vrednoti zves-
tobe in poročenosti.

Hvala, ker svojim potomcem in drugim predajata neprecenljivo in ne-
uničljivo dediščino ljubezni s tem, ko si »nabirata zaklade v nebesih.« 
(prim. Matej 6,20)

Vemo, da darujeta svoj čas in talente. Vemo, da vama morda ni bilo 
lahko sprejeti te naloge. A vedita, da nista sama.

Pripravljalci novega gradiva za zakonske skupine in vodiča za voditelj-
ske pare smo tudi sami (nekateri bolj sveži, drugi že utečeni) voditelj-
ski pari zakonskih skupin in smo zato tako gradiva kot vodič pripravl-
jali z mislimi na vse voditeljske pare in udeležence zakonskih skupin.

Čeprav si ne domišljamo, da smo izčrpali odgovore na vse ovire, na ka-
tere bosta verjetno naletela ob pripravljanju srečanj, vendarle upamo, 
da bosta v vodiču, ki je pred vama, našla oporo in dodatno usmeritev 
za dober potek srečanja.

Vedno pa se lahko obrneta tudi na sodelavce Družine in Življenja, če 
bosta imela kakršnokoli vprašanje ali bosta potrebovala pomoč. Vese-
li bomo vajinih predlogov, pripomb pa tudi pohval, seveda. 😊

Vedita, da bomo vaju in vajino zakonsko skupino spremljali tudi z mo-
litvijo in nad vse vas in vaše družine kličemo Božjega blagoslova!

Sestavljalci gradiva in sodelavci Družine in Življenja
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UVODNO SREČANJE

Predlagamo, da pred prvim srečanjem izvedete uvodno-informativ-
no srečanje, kjer zakoncem podrobno razložite potek srečevanj za-
konske skupine. Takšno srečanje je lahko tudi združeno s pričevan-
jem zakonskega para v župniji.

Ob tem je zakoncem pa tudi duhovnim voditeljem treba nekoliko 
predstaviti »večjo sliko DiŽ-a«, tj. širše delovanje Družine in Življenja, 
saj se s tem poudari uspešnost dela že mnogih zakoncev pred njimi, 
gradi medsebojna pripadnost ter veča zaupanje v delovanje zakonske 
skupine. 

Pomembno je torej izpostaviti, kakšna so osnovna načela, po katerih 
delamo, kaj vse lahko zakoncem poleg obiskovanja zakonskih skupin 
še nudimo za gradnjo odnosa in kakšno je naše poslanstvo in vizija. 
Za vse to glejta Priročnik za voditeljske pare zakonskih skupin, ki ga dobita 
pri Družini in Življenju (pišita na info@diz.si).

Če se vama zdi potrebno (na primer, če je od uvodnega srečanja minilo 
že dalj časa), je vsekakor primerno, da zakoncem ponovno na kratko 
predstavita potek dela zakonskih skupin Družine in Življenja v prvem 
srečanju ali po potrebi v katerem od nadaljnjih srečanj (na primer, 
kadar se vam pridruži nov par).

Opomba! Tukaj je opisan le povzetek načina dela. Bolj podrobne infor-
macije so v že omenjenem Priročniku za voditeljske pare zakonskih skupin.

Potek dela zakonskih skupin Družine in Življenja

•	 Zakonci se potrudimo, da pridemo na vsako srečanje zakon-
ske skupine in da se srečujemo redno (npr. mesečno).

•	 Na srečanje se zakoncema ni treba posebej pripravljati, ob-
vezna oprema je le Sveto pismo.

•	 Zakonca si doma vzameta čas in rešita del gradiva, namenje-
nega domačemu delu (Trenutki za naju).

•	 Zakonca si v mesecu dni najdeta tudi čas za zmenek, ki ga 
organizira enkrat mož (tako, da je všeč ženi), drugič pa žena 
(tako, da je všeč možu).
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•	 Duhovnik je povabljen, da v skupini sodeluje kot enakovre-
den član in skupino bogati s svojimi osebnimi izkušnjami (kot 
»poročen s Cerkvijo«).

•	 Kot voditeljski par skrbita, da se temeljna načela za delovanje 
zakonskih skupin na vseh srečanjih upoštevajo in jih po po-
trebi ponovita. Če se pozneje zakonski skupini pridruži kak 
nov zakonski par, temeljna načela povesta ponovno.

1. Spoštovanje zakonca: Nikoli ne pripovedujte ničesar ta-
kega, kar bi kakorkoli prizadelo vašega zakonca.

2. Pravica molčečnosti: Če na katero vprašanje ne želite od-
govoriti, lahko odgovor vedno prepustite drugemu.

3. Odločitev obeh: Potrudita se, da sta na srečanjih prisotna 
oba, da vama je srečanje v zakonski skupini pomembno in 
ga uvrstita visoko v urnik prioritet.

4. Načelo diskretnosti: V javnosti nihče ne sme širiti vsebin 
pogovorov s srečanj zakonske skupine.

5. Pravica do lastnega mnenja (ni replik): Vsak član za-
konske skupine ima lahko o določeni stvari svoje mnenje, 
ki ga drugi nimajo pravice izpodbijati.
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STRUKTURA SREČANJ

Naslov srečanja povzame temo, o kateri boste govorili.

Cilji so zapisani zato, da vsi na srečanju dobijo boljšo predstavo o sre-
čanju in omogočajo lažjo evalvacijo srečanja.

Datum in ura srečanja sta vam lahko v pomoč tudi pri načrtovanju 
prihodnjega srečanja, lahko pa že na prvem srečanju določite vse da-
tume in uro ter jih zapišete k ustrezni lekciji.

Molitev naj na prvem srečanju vodi voditeljski par, pozneje se lahko 
dogovorite, kdo pripravlja in si lahko tudi po želji zabeležite v nasled-
nje srečanje.

Po molitvi sledi poročilo o zmenkih in opravljenih Trenutkih za naju 
(ne na prvem srečanju), morda tudi o opravljenem izzivu ali, po potrebi, 
kratki osvežitvi prejšnje lekcije.

OGREVANJE (15 MIN)

Ogrevanje je namenjeno vpeljavi v temo na zabaven, lahkotnejši, za-
nimiv način. Denimo, prek osebnih zgodb ali kratkih pričevanj, vaj 
ali aktivnosti, s katerimi prebijemo led in nas vpeljejo v temo, šal ali 
anekdot, različnih misli ali citatov …

KJE SVA? (30–40 MIN)

To je prvi tematski del srečanja in je namenjen spoznavanju teme.

Zasnovan je tako, da zakonca skuša srečati tam, kjer trenutno sta, da 
ju lahko pozneje vodi en korak naprej.

Običajno ta del ni tako zahteven za predelovanje. V tem delu so vpra-
šanja pogosto še bolj splošna in niso osebne narave. Vsebuje tudi veči-
no »teorije«, s katero se bomo seznanili na srečanju.

Cilj je, da se zakonca postopno uvedeta od gledanja navzven (zunanjih 
dejavnikov, dejstev, stvari, ki se dogajajo v družbi, zakonih drugih 
…) k pogledu navznoter (k lastnim doživljanjem, mislim, izkušnjam, 
spoznanjem …), kar se zgodi v naslednjem delu Korak naprej. Pri Kje 
sva? zato temo obravnavamo še vedno dovolj na široko, da zagotovimo 
občutek varnosti zlasti pri bolj občutljivih temah.
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KORAK NAPREJ (20–30 MIN)

Je namenjen globljemu razmisleku o vsebini za posameznika in par – 
kako naj teorijo, ki smo jo predelali v prejšnjem poglavju, »spravimo 
v življenje«?

Ta del načeloma ne prinaša že izdelanih ali končnih zaključkov, te naj 
zakonca oblikujeta sama.

Tukaj pridejo v poštev različne vaje in poglabljanje vsebine na osebni 
ravni, primeri in članki (kratka pričevanja), ko lahko ob konkretnem 
primeru odgovorimo na zastavljeno vprašanje.

Korak naprej je namenjen predvsem temu, da zakonca vodi h govorje-
nju iz njunih lastnih izkušenj in k podelitvi osebnih spoznanj, zgodb, 
primerov … Če se v Kje sva? zakonci še lahko pogovarjajo bolj “na 
splošno”, o dejstvih, jih Korak naprej usmerja k pogledu vase, v njihove 
zakone in k podelitvi tega, kar trenutno zmoreta deliti z drugimi.

Zato so vprašanja sestavljena v obliki samorefleksije in, kjer je potreb-
no, na način, da se zakonca “uskladita”, preden podelita osebno izku-
stvo. Vedno obstaja seveda tudi možnost, da se zakonca odgovarjanja 
vzdržita, tako kot pri vseh ostalih vprašanjih.

Če se skupina razdeli na MOŽE in ŽENE (kar je priporočljivo vsaj enkrat 
na leto), je to v tem in prejšnjem delu srečanja.

Pri SP citatih smo pozorni, da zakonci ne dobijo občutka pravilnih in 
napačnih odgovorov na vprašanja. Tako se bo v njih lažje odprlo zave-
danje, da je SP pripomoček za odgovore na življenjska vprašanja in da 
nam po njem govori pravi, živi Bog, zato je pri teh vprašanjih najbolj 
bistveno osebno odkrivanje globine Svetega pisma, tudi če se zakonca 
dotakne samo ena beseda ali misel.

Kljub temu pa sta voditeljski par (in duhovni spremljevalec, če ga sku-
pina ima) odgovorna za to, da se svetopisemski citati pomensko ne 
izkrivljajo. Torej, da v skupini ne delamo nekih lažnih zaključkov, do-
končnih odgovorov na to, kaj nam svetopisemski citat sporoča.

IZZIV ZA NAJU

Izziv preberemo in se o njem ni treba pogovarjati. Zakonce pa spodbu-
dimo, da ga resnično čim večkrat uresničijo. Ni obvezen na način kot 
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Trenutki za naju, je pa priporočljiv, saj spodbuja zakonce k pozitivnim 
dejanjem in prenašanju teorije v prakso.

Izziv je oblika domače naloge, ki ni »enkratna«, ampak nekaj, v čemer 
se zakonci »vadijo«, skušajo usvojiti ali samo ozavestiti v odnosu. Iz 
tega razloga so Trenutki za naju (domače delo) krajši (da se jih opraviti 
tudi v 15 minutah).

Izziv se včasih tudi »prekriva« s Trenutki za naju – v smislu, da je izziv 
večkratna naloga, trenutki pa enkratna.

TRENUTKI ZA NAJU
Je domača naloga, ki zakonca dodatno spodbuja in »primora«, da de-
lata za svoj odnos tudi izven srečanja zakonske skupine in je zato 
poleg rednega mesečnega zmenka obvezna.

Njen namen je dvojen: utrjevanje in poglabljanje pridobljenih spo-
znanj na srečanju prek usmerjenega pogovora ter kakovostno skup-
no preživljanje časa s sozakoncem.

Domača naloga je del obravnavane teme zakonske skupine in v tem 
smislu tvori celoto “srečanja”. Ne moremo dovolj poudariti, da se na 
srečanju zakonske skupine lahko pogovarjamo le do določene globi-
ne in le do omejene odprtosti.

Namen obiskovanja zakonske skupine je spodbuditi zakonce k red-
nemu delu za odnos. Prav gotovo je sam obisk srečanja pravi korak k 
temu. Vendar je to šele prvi korak. Trenutki za naju so zato spodbuda 
za zakonca, da gradita svoj zakon doma, kjer jima je gradivo pravza-
prav le v pomoč ob odkrivanju globin drug drugega in vzpostavljanju 
večje intimnosti in zaupnosti.

Skupina deluje drugače kot zakonska skupnost dveh oseb. Res je, da 
spodbujamo odprtost udeležencev, pričevanja in podelitev osebnih 
mnenj ter izkustev, vendar se v še tako “domači” skupini lahko razvi-
je le določena mera intimnosti in zaupanja. In prav je tako. Zakonska 
skupina ne more in tudi ne sme biti nadomestek za pravo poglabljan-
je odnosa med zakoncema, lahko pa k temu izdatno pripomore.
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Pravi uspeh zakoncev torej ni le redno obiskovanje srečanj zakonske 
skupine, ampak poleg tega tudi redno opravljanje domačih nalog. To 
se morda sliši “šolsko”, vendar naju bodo le spoznanja, ki jih bova 
predelala drug z drugim v iskrenosti in zaupnosti, lahko povezala in 
bogatila.

Priporočljivo je torej, da se voditeljski par in vsi udeleženci z njim 
trudijo dokončati lekcijo v enem srečanju. Priporočamo tudi, da ob 
koncu srečanja skupaj na kratko pregledate še Trenutke za naju. In si-
cer zato, da vsi zakonci dobijo vpogled v to, kar naj bi naredili doma, 
da jih spodbudimo k domači nalogi že ob samem zaključku srečanja, 
in nenazadnje, da morda postavijo še kakšno vprašanje o vsebini do-
mače naloge oziroma se jim ta bolj konkretno vtisne v spomin kot 
nekaj, za kar si je vedno vredno vzeti čas.

Ob vsem tem pa se je dobro zavedati, da imajo zakonci na razpolago 
malo časa. Raje »opravijo« zmenek kot domačo nalogo, zato je za-
stavljena kar se da zanimivo, zgoščeno (kratko in jedrnato) ter mo-
tivacijsko.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

V zakonskih skupinah se srečujejo najrazličnejši zakonski pari. Tisti 
z več let poročenosti in mladoporočenci, tisti, ki veliko delajo za svoj 
odnos, in tisti, ki jim je že obiskovanje zakonske skupine velik podvig. 
Poleg tega pa se prav tako dogaja, da je vedno kakšna tema v nekem 
obdobju zakoncema bolj zanimiva in bi rada o njej izvedela še več. 

Ker smo v zakonski skupini tudi časovno omejeni in ker obenem ni 
primerno, da izčrpavamo temo do večjih globin le za določene zakon-
ce, ampak se moramo prilagajati potrebam vseh, smo gradivu dodali 
predlog za zakonce, ki želijo o določeni temi izvedeti več.

Ta se nahaja na koncu vsake lekcije in vključuje en predlog, kje ali 
na kakšen način lahko zakonca več izvesta o določeni tematiki ali 
poglobita izkušnjo na srečanju.

Ni dobro, da bi zakonci dobili občutek “manjvrednosti”, če te dodat-
ne spodbude ne izpolnijo, zato smo se odločili, da povsem zadošča 
ena sama spodbuda kot neobvezen namig ali ideja. 

Zavedamo se, da tako morda prav tako nismo ustregli vsem “zahtev-
nim” zakoncem, a hkrati računamo na samoiniciativnost in na dej-
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stvo, da se lahko zakonci vedno obrnejo na voditeljski par ali druge 
zakonce za dodatne spodbude, če bi jih želeli.

ZAKLJUČNA MISEL

Zaključna misel je le en del vsebine, ki naj bi zakonca spominjal na 
obravnavano temo. Misel je prodorna, jasna in takšna, da si jo je vred-
no zapomniti.

Ta del si zakonca po želji lahko tudi iztrgata iz gradiva in ga kam pri-
pneta oz. pritrdita (na hladilnik, steno …).
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PRVO SREČANJE

Ustvarjena za ljubezen

CILJI: 

•	 Zakonca ozavestita, da njuno bivanje na svetu ni naključje.

•	 Zakonca spoznata pomen vsakodnevne odločitve za ljubezen 
in vero.

•	 Zakonca v sebi prebudita zanimanje za globlje spoznavanje 
Boga, ki je ljubezen.

 
POUDARKI:

Pomembno je, da ne hitimo in da vsem parom damo ponovno obču-
tek dobrodošlice in veselega pričakovanja. Verjetno ste se do sedaj že 
bolje spoznali med seboj in se kot skupina tudi povezali.

Zato je primerno, da v tretjem letniku stopimo nekoliko bolj poglob-
ljeno na pot duhovnosti, ki jo bomo skušali povezati z vsakdanjim 
življenjem. Prvo srečanje je namenjeno osnovnemu spoznavanju s temo.

Gradivo je zasnovano tako, da naj bi nas postopoma vedno bolj uva-
jalo v globlji razmislek in pogovor. Več o strukturi gradiva si lahko 
prebereta na začetku priročnika.

Hkrati pa morda ne bo odveč opozorilo, da bodo za nekatere udele-
žence lahko to povsem osnovne in znane stvari, za druge pa zelo na-
predne ali celo »pretežke«. Kot voditeljski zakonski par imata vsa 
pooblastila, da gradivo vzameta le kot pripomoček in po lastni 
presoji prilagodita težavnost razmeram v vajini zakonski skupini.

Srečanje kot običajno začnite z molitvijo. Ta je lahko preprosta (Oče 
naš, Zdrava Marija, Slava Očetu) oz. po vajini presoji.

OGREVANJE
Če imate možnost dostopa do Youtuba, priporočamo skup-
ni ogled kratkega videa Cosmic eye (vtipkajta ta naslov na 
Youtubu ali sledita povezavi (youtu.be/8Are9dDbW24).

https://youtu.be/8Are9dDbW24
https://youtu.be/8Are9dDbW24
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Če te možnosti ni, poiščita in prinesita na srečanje kakšne fotografije 
galaksije Rimske ceste ali našega osončja in se pogovorite ob teh slikah.

Običajno se v nas vzbudijo občutki človekove majhnosti, čudenja nad 
veličino ustvarjenega vesolja, zavest, da nismo središče vesolja (ne 
vrti se vse okoli mene), da smo čudovit, a čisto majhen delček večje 
celote. Skratka, kako čudovito je vse ustvarjeno in kako velik je Bog, 
lahko pa tudi občutki nelagodja ob tej veličini in neprijetni občutki, 
ki so povezani s tem.

KJE SVA?
1.  Albert Einstein je menda nekoč izjavil: »Naključje je način, s ka-
terim Bog želi ostati anonimen.« Slavni fizik je znan tudi po drugi 
izjavi: »Življenje lahko živimo na dva načina: da ni nič  čudežnega, 
ali pa da je vse čudež.« Pogovorite se o tem, ali verjamete v naključja 
ali v to, da se v življenju dogodki prepletajo z nekim namenom. Pri 
tem vprašanju se vam bo verjetno porodilo še več vprašanj kot pa 
odgovorov. Če ima Bog nek namen za naša življenja, kaj to pomeni za 
vsakega od nas? Da razvozlamo ta namen? Da iščemo dogovore? Da 
si prizadevamo vedno bolj in vedno globlje spoznavati Boga in drug 
drugega (v prvi vrsti sebe in sozakonca)? Namen vprašanja je, da za-
čnejo zakonci razmišljati o temeljnih bivanjskih vprašanjih: Zakaj 
sem tu? Kakšen je namen mojega življenja? Ima to, da sem poročen s 
to osebo, tudi kakšen poseben namen?

2. Vprašanje raziskuje pomen odločitve. So ljudje, ki se nočejo odlo-
čiti, ker je tako bolj varno. Vendar se v resnici moramo vsak dan od-
ločati: ali bom pozdravil, dal poljub zakoncu, ali bom naredil to ali ono 
stvar ali nič od tega ... Če se za nekaj odločimo, je naš sklep bolj trden. 
To lahko vidimo v svojem življenju vsak dan: kadar sprejmemo neko 
odločitev, kaj bomo počeli, na podlagi tega, kar nam je v življenju po-
membno (npr. zjutraj vstali bolj zgodaj, zmolili s sozakoncem, prebrali 
Božjo besedo, pregledali ali razmislili o delu v današnjem dnevu, si po 
kosilu vzeli čas za skupno delo ali igro z otroki …), nam to pomaga žive-
ti osmišljeno (vem, zakaj počnem to, kar počnem, in vem tudi, kakšne 
so posledice mojih odločitev).

3. Pričevanje ponuja iztočnice za pogovor o različnih temah: ali se 
vsakodnevno odločim, da bom ljubil svojega zakonca, ali živim na 
podlagi čustev ali razumskih odločitev, ali je zakon ustvarjen za skup-
no rast, napredovanje, pomoč drug drugemu in premagovanje sebič-
nosti in mišljenja, da »se ne da« …
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4. Vprašanje je namenoma nekoliko bolj izzivalno. Za mnoge je tudi 
bistvenega pomena. Skupini lahko pomagata z dodatnimi iztočnica-
mi: Kaj pomeni »dovolj vere«? Nedeljska maša, redna molitev? Tako 
bosta tudi vidva kot voditeljski par lažje začutila skupino in presodi-
la o težavnosti vprašanj. Namen tretjega letnika je celostno odgovo-
riti na to vprašanje. Ali vsaj začeti iskati odgovore. Zato spodbujamo 
pri tem vprašanju dobro in iskreno debato.

5. Zakonca pomislita na to, kakšna je bila njuna vera v otroštvu in kako 
danes gledata na vero. Priložnost tudi za pričevanje, kako drug drugemu 
pomagata pri veri: pomislite, povprašajta, kdo da pri vas doma pobudo 
za molitev, duhovne vaje, obisk sv. maše, pogovor ob Božji besedi, dru-
žinsko obhajanje praznikov (Božič, Velika noč ...) … Morda pa kaj pogre-
šata iz primarne družine in bi želela to ali kaj podobnega obuditi tudi v 
vajini družini oz. vpeljati kaj novega? Vprašanje ponuja priložnost, da se 
medsebojno obogatimo v verskih praksah.

KORAK NAPREJ
6. Morda bo to za nekatere težaven, bolj zahteven odlomek. Odprto 
se pogovorite o njem. Lahko postavita tudi vprašanje, če se morda 
kdo ob takšnih besedah počuti izključenega. Predlagamo, da kar na 
srečanju obrazložite tudi kakšne nerazumljive besede s pomočjo slo-
varja (npr. besede, kot so deležnost, občestvo, blaženo … priporočamo 
spletni dostop: www.fran.si) Sporočilo odlomka je, da je bistvo Boga 
ljubezen in ker nas je ustvaril po svoji podobi, je to tudi bistvo člove-
ka, vseh naših odnosov med seboj in z Bogom.

7. Pogovorite se, kako vas je Benjaminovo pričevanje nagovorilo. Boga 
lahko spoznavamo na različne načine. Spodbudita pare, da si morda 
najprej vsak zapiše par svojih predlogov, kako lahko spoznava Boga, 
nato pa si jih podelite med seboj in naj vsak dopiše še predloge drugih, 
če so za njih aktualni. Lahko pa jih tudi skupaj zapišete na večji list pa-
pirja (ali določite nekoga, ki bo zapisoval) – za bolj dinamično srečanje. 
Npr. Boga lahko spoznavamo: v stvarstvu, lepoti narave, prek odnosov 
(mož/žena), v Svetem pismu - Božji besedi, v ovirah, preizkušnjah, ne-
uspehu, v molitvi, pri sveti maši, v pričevanjih drugih ljudi, ob prepiru 
in ponovni spravi v bolezni in ozdravljenju …). Povabljeni ste, da si med 
seboj podelite kakšno konkretno izkušnjo Božjega dotika, kjer ste iz-
kusili ali spoznali, kako je Bog dober.

8. Dobro je ponovno osvetliti ta trikotnik, ki ga lahko tudi napačno 
razumemo. Zato tukaj podajamo nekoliko bolj poglobljeno razlago. 

http://fran.si
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Pri trikotniku gre za dve dopolnjujoči delovanji: bolj, kot se bova vsak 
zase bližala Bogu (to pomeni, vzela Boga zares, vsak na svoj – moški in 
ženski – način živela duhovnost), bolj naju bo to zbližalo med seboj. In 
obratno, bolj, kot si bova vzela čas za medsebojno zbliževanje (gradila 
odnos na iskrenosti, odprtosti, zaupanju, ljubezni in spoštovanju ter 
predvsem usmiljenju, kar so vse Božje prvine), bolj bova izkušala tudi 
Božjo bližino oz. se bližala Bogu. To je namen tega celotnega letnika. 
Odkriti, kaj zame pomeni to, da vero živim, kakšne koristi imam v svo-
jem življenju od tega, na kakšen način se najbolj počutim bližje svoje-
mu možu/ženi in Bogu. 

Vsak si bo na ta vprašanja skušal odgovoriti sam. Lahko pa se v skupini 
pogovorite, kaj vam pomeni bližanje Bogu. Za merilo, ali sem res bližje 
Bogu, si lahko vzamemo najin odnos oz. moj odnos do sozakonca. Če 
se moj odnos do zakonca izboljšuje, če stalno rastem, če se trudim za-
konca vedno bolj spoznavati (preko pogovora, spolnosti, skupnih tre-
nutkov), če ga zmorem sprejemati, takšnega, kot je, in ga ne skušati 
popravljati, če mi vedno večkrat uspeva, da mu zmorem odpustiti, če 
mu lahko izkažem ljubezen in spoštovanje tudi takrat, ko si tega ne 
zasluži – potem v resnici prihajam tudi vedno bližje Bogu. 

Pomembno je poudariti, da bližanje Bogu niso opravljene kljukice (kar 
tradicionalno razumemo kot opravljene molitve, obredi, prebiranje 
Božje besede, meditacija, slavljenje – ki so sicer vse dobre prakse, ven-
dar ne smejo biti same sebi namen), če to ne vodi v spremembo srca – 
mišljenja in ravnanja! Potem se v resnici ne bližam Bogu. Primer: Neki 
mož je po nekem pričevanju stopil do Aleša Čerina in mu potožil, da 
njegova žena preveč moli. Aleš je v nejeveri najprej rekel, da to ni mo-
goče. Pa mu je župnik zatrdil, da to je mogoče. Iz pogovora z možem je 
Aleš ugotovil, da je žena tega moža prepričana, da mora za mnogo raz-
ličnih namenov posebej vsak dan zmoliti veliko rožnih vencev, kar se 
včasih zavleče do poznih nočnih ur, obenem pa zanemarja moža (se ne 
pogovarja z njim, mu ne pripravi večerje, se ne odziva na njegove želje 
po spolnosti …). To je primer napačno razumljenega »bližanja« Bogu, 
ki nas oddaljuje od zakonca in konec koncev tudi od Boga – saj mis-
limo, da si bomo z lastnim trudom in spolnjevanjem samo nekaterih 
obveznosti prislužili pot v nebesa. Bogu se torej zlasti zakonci predv-
sem lahko približamo prek izpolnjevanja njegove zapovedi ljubezni do 
sozakonca. 

Kakšen pa je Bog, kakšne so njegove zapovedi, kaj mi želi sporočiti – če 
to spoznavamo (pri čemer so nam v pomoč razne knjige, molitve, za-
kramentalno življenje (sveta spoved in evharistija), Božja beseda, pri-
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čevanja drugih in predvsem oseben stik z Bogom), nam to tudi pomaga 
pri gradnji odnosa s sozakoncem.

IZZIV ZA NAJU

Praktična (in romantična) poglobitev sporočila te lekcije, da smo 
ustvarjeni iz ljubezni in za ljubezen.

TRENUTKI ZA NAJU
Na koncu srečanja obvezno na kratko skupaj preglejte domače delo, 
ki ga bosta zakonca opravila do naslednjega srečanja. Na ta način ju 
lahko povabita k resnemu sodelovanju in razložita še enkrat, da naj bo 
srečanje zakonske skupine le uvod v dober pogovor med njima doma.

Če boste nalogo že na srečanju na hitro pregledali, je večja verjetnost, 
da se jo bodo zakonci lotili doma, saj bodo vedeli, kaj naj pričakujejo 
in se tega morda tudi veselili, hkrati pa bodo s tem utrdili zavedanje, 
da je to resnično pomembno za njiju (in skupino).

Trenutki za naju so sicer naloga, ki se jo da rešiti tudi v zgolj 15 minu-
tah, zato izgovor, da zakonca ne najdeta časa, ne zdrži.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Ob pregledu domače naloge na srečanju preberite tudi to spodbudo, 
ki lahko tiste bolj zagnane zakonce za določeno temo dodatno moti-
vira. Poudarita, da to ni obvezno, vendar lahko pri naslednjem sre-
čanju povprašata, če je kateri par ali posameznik prebral knjigo Golo 
krščanstvo in če želi o tem podeliti svojo izkušnjo.

ZAKLJUČNA MISEL

Zakonce povabita, naj si jo zapomnijo ali po želji iztrgajo iz priročni-
ka in kam obesijo, zataknejo, prilepijo, pritrdijo … kjer ju bo spomin-
jala na to, da sta ustvarjena za ljubezen.
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DRUGO SREČANJE

Božje l jubezensko pismo
CILJI: 

•	 Zakonca odgovorita na vprašanje, kakšno mesto ima Sveto 
pismo mesto v njunem življenju.

•	 Zakonca poglobita pomen pogovora z Bogom prek Svetega pis-
ma.

•	 Zakonca spoznata praktični način branja in razumevanja 
Božje besede.

 
POUDARKI:

To srečanje je namenjeno spoznavanju Svetega pisma, ki je resnič-
na Božja beseda. Če v skupini  še niste doslej s seboj prinašali tudi 
Svetega pisma, priporočamo, da ga prineseta na to srečanje in se do-
govorite o tem za naprej. Ne glede na to, ali pari redno berejo Božjo 
besedo ali ne, bodita odprta predvsem za njihove iskrene pomisleke 
glede Svetega pisma (če jih bodo izrazili) in po zmožnostih nanje od-
govorita ali pa se kot skupina obrnete na duhovnega spremljevalca 
oz. drugega strokovnjaka.

OGREVANJE
1. Pri ogrevanju si v krogu podelite odlomke, stavke ali citate iz Sve-
tega pisma, ki vas trenutno nagovarjajo. Seveda lahko pari ali posa-
mezniki povejo tudi, da nimajo priljubljenega odlomka.

KJE SVA?
2. Pogovorite se na splošno o osebah, ki so vplivale na nas, zlasti v 
našem otroštvu. Ni treba, da so to izjemne zgodbe ali primeri, lah-
ko je tudi samo en primer dobre prakse. Poskrbita za to, da se boste 
osredotočili na pozitivne zgodbe, ne na to, česa niste prejeli.

3. Podvprašanja, ki so vama lahko v pomoč: Koliko ste bili stari, ko 
ste se srečali s Svetim pismom? Kje ste ga videli? Kakšno Sveto pismo 
je bilo to? Ste kdaj videli koga, ki ga je prebiral? Vam je kdo pripove-
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doval o Svetem pismu? Ste kdaj slišali za to, da bi ga bilo dobro brati? 
Kje? Ste si ga kdaj želeli brati? Vas je k temu kdo spodbudil?

4. Podvprašanja, ki so vama lahko v pomoč: Ste ga imeli doma – na 
kakšnem posebnem mestu? Ste imeli več Svetih pisem? Ste jih uporabl-
jali, ali so bili bolj »za okras« na polici? Ste ga kdaj dobili za darilo?

5. Podelite si odmeve na Vilmino pričevanje. Morda vas bo nagovo-
rilo to, da je Božja beseda aktualna in je Vilmi spregovorila osebno – 
na način, kot je morala slišati. Ljudje si običajno podelimo kaj, kar nas 
navdušuje, kar nam odpre nova obzorja, pa tudi kaj zabavnega, kar 
nas spravi v dobro voljo, kakšen vic ... Povprašajta pare, če imajo tudi 
sami morda kakšne podobne izkušnje – navdušenja nad kakšnim od-
lomkom, citatom Božje besede.

6. Odmevajte v skupini še na Danijevo pričevanje. Morda se bo kdo 
prepoznal v tem, kako je bil Dani lačen duhovne hrane (pa se tega 
morda sploh ni zavedal). Vprašanje je lahko izhodišče za pogovor 
o osebnih hrepenenjih, željah, ki jih imam in jih skušam v življen-
ju uresničiti zapolniti – s tem, s čimer se hranim. Lahko se hranim 
s pohvalami drugih, s priznanjem, s potrditvijo žene/moža, lahko z 
novicami, filmi, serijami, oddajami, lahko se hranim s prizori iz na-
rave, s knjigami, glasbo, z evharistijo, z molitvijo, s prebiranjem Božje 
besede … Nekatere navade so nedvomno dobre, druge verjetno manj 
oz. takšne »razvade« so kot hitra hrana, ki za trenutek zadovolji naše 
želje po presežnem, po ljubezni, po popolni sprejetosti, po večnem, 
po dobrem, po sreči, a nam v resnici ne koristi in nas na koncu  pusti 
prazne.

KORAK NAPREJ
7. Nekaj težav, ki jih boste morda omenili: nerazumevanje, nepozna-
vanje konteksta, zgodovinskega ozadja, specifičnosti situacije … Veliko 
tega se da izvedeti, naučiti se – a potem je tu težava časa in volje: Ali mi 
bo to resnično koristilo – vložiti čas v branje Svetega pisma, morebitno 
iskanje razlage … 

Vprašanje lahko razširite tudi na poslušanje Božje besede, ne le branje, 
na primer poslušanje beril pri sveti maši – koliko me nagovorijo, koliko si 
želim razlage, me kaj vznemiri pri berilih – so mi odlomki preveč tuji ali 
preveč domači, da o njih ne razmišljam kot o nečem, kar mi lahko koristi 
prav ta trenutek, v tem obdobju življenja, v situaciji, v kateri sem …



20

B
ož

je
 lj

ub
ez

en
sk

o 
pi

sm
o

8. Vprašanje odpre možnost, da podelijo kakšno oseb-
no izkušnjo, kako je Božja beseda živa in dejavna. Tukaj je 
tudi eno lepo pričevanje: www.diz.si/dotik-bozje-besede/.

IZZIV ZA NAJU

Poglobitev sporočila te lekcije: pisanje in prebiranje ljubezenskega 
pisma/sporočila.

TRENUTKI ZA NAJU
Spodbudita zakonce, da si vzamejo čas za skupne trenutke, ki jih 
lahko izpeljejo tudi na zelo romantičen način. Ob prebiranju Svetega 
pisma lahko prižgejo kakšno svečko ali pomirjujočo instrumentalno 
glasbo, če jim je to všeč.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Če imata v vaši zakonski skupini zakonce, ki že redno berejo Sveto 
pismo, jih lahko tudi prosite, da podelijo, kaj berejo in kako. Tukaj pa 
je še en predlog, kako se pogovarjati ob prebranih odlomkih s svojim 
zakoncem.

ZAKLJUČNA MISEL

Mark Twain je na mojstrski način ubesedil to, da četudi Svetega pis-
ma včasih ne razumemo, je celo veliko težje sprejeti in uresničevati 
tisto, kar razumemo.

http://www.diz.si/dotik-bozje-besede/
https://www.diz.si/dotik-bozje-besede/
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TRETJE SREČANJE

Najin kaos
CILJI: 

•	 Zakonca poglobita zavedanje, da živimo v zlomljenem svetu.

•	 Zakonca spoznata pomen greha, zakaj je prišlo do njega in kakš-
ne so njegove posledice.

•	 Zakonca prebudita zavedanje, da nam Bog želi dobro in da je za 
nas že pripravil rešitev.

POUDARKI:

V tem srečanju bo glavna tema greh. Ta beseda je za naša ušesa ne-
prijetna in ne vemo točno, kaj bi z njo. Pogosto si jo predstavljamo 
celo kot nekaj, kar nam daje zadovoljstvo ali užitek, a je prepoveda-
no. To je daleč od prave resnice o grehu. V tem srečanju se boste kot 
skupina torej seznanili s pojmom (z)grešiti namen za naše življenje - to 
pa je sreča, celo večna sreča! Zato je pomembno, da sta kot voditeljski 
par v skupini pozorna na napačno dojemanje greha (npr. kot nekaj 
dobrega in privlačnega, vendar prepovedanega), saj nam Bog ničesar, 
kar je resnično dobro, ne prepoveduje, in se o tem po potrebi kadar-
koli med lekcijo posebej pogovorite. Namenoma v prvem delu lekcije 
zato ni nikjer omenjene besede greh - ampak so uporabljena drugač-
na poimenovanja (npr. kaos, nepopolnost, napake, slabosti, nered …), zato, 
da bi prišli do prave »predstave« o grehu in grešnosti in odlično je, če 
boste v skupini sami že prej prišli do poimenovanja greh.

Fabrice Hadjadj v svoji knjigi Vera demonov zelo dobro izpostavi, da je 
sprevračanje resnice glavno hudičevo delo. Greh nam sam po sebi nikoli 
ne more biti privlačen, zato se nam vedno prikazuje, kot nekaj dobrega 
- vendar je to le zunanji celofan. Ko greh naredimo, ugriznemo v vabo. 
Prava past je v tem, da začnemo obupavati nad sabo, da si ne moremo 
odpustiti, da se zaničujemo, da ranimo druge naprej zaradi lastne ran-
jenosti ... To je glavni hudičev namen. Saj dokler se ne spreobrnemo, ne 
pokesamo in ne sprejmemo Božjega odpuščanja, ki ga je Kristus za nas 
pridobil s svojim trpljenjem in smrtjo, ostajamo v okovih te pasti - suže-
njstva greha. Nekaj pa lahko stre te okove: če na greh odgovorimo z vero 
v odpuščanje, v našo dragocenost, v to, da smo ljubljeni otroci Boga.
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OGREVANJE

Zgodba osvetli tematiko naše dragocenosti ne glede na vse to, kar 
se nam v življenju zgodi oz. ne glede tudi na naše slabe odločitve 
v preteklosti. Ko lahko zaradi njih izgubimo vero, zaupanje v ljudi, 
vase, izgubimo upanje in moč za ponovno odločitev za dobro. Takrat 
se je dobro spomniti, da podobno kot bankovec tudi mi nismo nikoli 
izgubili svoje vrednosti.

KJE SVA?
1. S tem vprašanjem želimo vzbuditi zavedanje, da ne živimo v 
popolnem svetu, ki ga je Bog ustvaril. Lahko bi se vprašali, če je Bog 
vse ustvaril dobro, zakaj potem obstaja trpljenje? Svet (in mi z njim) 
ni popoln. To zelo dobro okušamo ob soočanju z lastnimi napakami 
in slabostmi ter napakami bližnjih - še posebej tistih, s katerimi 
živimo. Nimamo vedno dobrega mnenja o sebi in drugih. Zato, ker 
življenja ne urejamo tako, kot ga je predvidel Bog, in ga kot takega 
tudi ne izkušamo. Imamo svobodno voljo - vsak dan se lahko odlo-
čimo za dobro, za nadaljevanje Božjega reda ali pa za kršenje tega 
(za slabo, za greh).

2.  Povabljeni, da si podelite zelo konkretne misli ali dvome, ki 
vas navdajajo ob neljubečem ali nespoštljivem ravnanju zakonca 
npr.: Nima me rad. Vsem se daje na razpolago, vsem reče ja, vsi 
drugi so bolj pomembni,  zame pa nima časa. Ne spoštuje me. 
Dvomim, da to dela v dobro vseh, gleda samo nase, ne na druge. 
V resnici mu/ji ni mar zame. Ni iskren/-a z mano. Nered, ki ga 
okušava je prav to, da se odzivava na slab način, čeprav se ne že-
liva raniti. »Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč de-
lam zlo, ki ga nočem.« (Rimljanom 7,19) Se prizadaneva, si noče-
va odpustiti, gojiva zamero, misliva slabo drug o drugem. Imam 
sebe za boljšega, ne zaupam sozakoncu. Ne verjamem v njegovo 
dobronamernost.

3.  V prepiru, v čustveni situaciji običajno ne pomislimo na to, da 
je sozakonec dobrohoten. Takrat smo jezni, užaljeni in mislimo sla-
bo, ko pa se umirimo in premislimo, pa ugotovimo, da nas sozako-
nec največkrat ni želel namerno prizadeti (vsaj sprva ne). Kako se 
odzovemo, je vedno naša odgovornost in izbira. Čeprav razmišlja-
mo drugače (npr. »Ti si kriv/-a, da sem jezen/-na«), nihče drug kot 
mi sami ne nosi odgovornosti za naš odziv, ker naš odziv pride iz 
nas in zgolj razkrije, kdo smo z vsemi našimi slabostmi vred.
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KORAK NAPREJ

4. Želiva si na primer družino, ki si pomaga, stoji skupaj, se zna 
spoštljivo pogovarjati, si odpuščati, se veseli različnosti talentov 
drug drugega. Želiva si zakon, ki traja, ki je poln upanja, v katerem 
je ljubezen, spoštovanje drug drugega, kjer se oba želiva osrečevati, 
se slišati in sprejeti takšna, kot sva, kjer znava spore reševati sproti, 
si puščava dovolj svobode, da lahko izražava svoja veselja, sva dovolj 
intimna, da sva oba zadovolj(e)na. Za najine otroke si želiva, da bi 
bili verni, da ne bi nikoli izgubili upanja v življenju. Da bi tudi oni 
našli ljudi, s katerimi bi lahko gradili ljubeče odnose.

5.  Odgovore na vprašanja lahko dokaj enostavno razberete iz od-
lomka. Bog je Adama in Evo svaril pred smrtjo - če bosta jedla s tega 
drevesa, bosta umrla. Poglavitne stvari (kača je v človeka vsadila 
dvom v Božjo dobroto) so razložene tudi naprej v gradivu. Naslednji 
dve vprašanji se navezujeta prav na sporočilo tega odlomka in Bož-
jega svarila. 

6.  Greh je vedno posledica naše odločitve za slabo. Začne pa se pri 
dvomu v dobro (v dobronamernost zakonca) in celo v dobronamer-
nost Boga … Mnogo ljudi živi z napačno predstavo o Bogu. Več o 
tem se bomo pogovarjali v eni od prihodnjih lekcij. Vendar je tukaj 
ključno, da se pogovorite v skupini o tem, ali kdaj tudi sami pod-
vomimo v to, da je Bog dober, da ima dober načrt zame, da mi želi 
dobro, da ne želi, da trpim, da Bogu ni všeč smrt, ki jo okušamo in 
da nam želi pomagati, da ne bi tako živeli. Je to sploh mogoče? Ja, je! 
In to bomo odkrivali v naslednjih lekcijah.

7.  Greh je smrt (ne le fizična smrt za nas): je smrt za naše zadovolj-
stvo, za naše odnose, za našo srečo, za dober načrt, ki ga ima Bog z 
nami … Zaradi greha ne moremo okušati vsega dobrega, kar je Bog 
pripravil zame, za najin zakon, za najino družino. Zaradi greha smo 
pogosto zmedeni, ne vemo, kaj je prav in kaj ne, sami želimo dolo-
čiti, kaj bo prav za nas in ko se to sfiži (saj je »pravila« za dobro in 
slabo utemeljil in določil Bog Stvarnik), okušamo lastno ranljivost, 
šibkost, majhnost, nemoč. To pa nas lahko še bolj zmede, potre, od-
vrne od Boga … Vsak prepir, tudi če navidez zmagamo, nas notranje 
izprazni, če ne vodi na pot dobrega. Če sva v odnosu usmerjena v 
premoč drug nad drugim, v odnos vnesemo neravnovesje, ki priza-
dene tudi nas same. Namesto, da bi se obrnili in posvetovali z Bo-
gom za naše življenje, se zatečemo v razne nadomestke: z materia-
lizmom, alternativami (tudi druhovnimi!), alkoholom ... Z grehom 
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prekinemo svojo vez z Bogom, zaradi tega potem naprej ni vezi. 
Neprijazna pripomba v trenutku podre najin odnos. Tudi, če bova 
potem to zgladila, naju je to prizadelo.

8.  To težko verjamemo, ker izkušamo svojo grešnost in mislimo, 
da slabe stvari, ki se nam dogajajo, prihajajo od Boga ali si jih Bog 
želi za nas. Prevzeti moramo dogovornost za svoja dejanja, hkrati 
pa lahko v trenutkih nevere prosimo Boga, da nam pomaga verjeti. 
Aleš Čerin je mladeniču, ki mu je rekel, da nima vere, svetoval, da 
naj vseeno dela tako, kot da ima vero. In bo vero potem zares tudi 
dobil - iz izkustva. Bistveni so torej naši odzivi na vse, kar se nam v 
življenju dogaja. Tudi če se nam dogaja kaj slabega, da vseeno verja-
memo, da Bog je dober in si tega slabega ne želi za nas, ter da on 
lahko ukrene nekaj v zvezi s tem, če mu dopustimo.

IZZIV ZA NAJU

Na zakrament svete spovedi lahko hitro gledamo kot na breme po-
gosto le v adventnem in velikonočnem času. Tokratni izziv je vabilo, 
da se zakonca udeležita spovedi z novimi spoznanji o grehu in Bož-
jem usmiljenju.

TRENUTKI ZA NAJU
Spodbudita zakonce, da si vzamejo čas za te skupne trenutke in pogo-
vor o tako pomembni temi kot je želja po spremembah in medsebojna 
podpora.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

V knjigi bosta našla podrobnejšo razlago tega, kar smo v gradivih 
na kratko povzeli kot pot smrti (in pri naslednji lekciji pot življenja).  
Če jo bo kdo prebral, lahko prihodnjič tudi podeli svoje mnenje o knjigi.

ZAKLJUČNA MISEL

Naj vas opogumlja misel iz Jeremija. Morda si jo lahko poskušate za-
pomniti na pamet in si jo boste v težkih trenutkih dvoma priklicali 
v spomin.
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ČETRTO SREČANJE 

Vesela novica za naju
CILJI: 

•	 Zakonca spoznata, da nas Bog ni zapustil v našem »kaosu« in 
nas nikoli ne bo.

•	 Zakonca se zavedata, da nam je Bog vedno (znova) pripravl-
jen odpustiti in da smo poklicani vedno znova odpuščati drug 
drugemu.

•	 Zakonca utrdita zavedanje, da Bog lahko vse uporabi v dobro 
in jima lahko pomaga do boljšega odnosa, če na to njegovo 
povabilo odgovorita z vero.

POUDARKI:

To srečanje je nekakšno nadaljevanje prejšnjega. Zelo priporočljivo 
je, da na začetku na kratko obnovite Pot smrti (greha), ki ste jo spo-
znali pri prejšnjem srečanju, saj boste govorili o poti življenja - ki 
vodi ven iz sužnosti greha v svobodo življenja. Glavna tema tega sre-
čanja bo vera in pomen odločitve za vero. Kaj nam vera pomeni? Kaj 
si predstavljamo pod to besedo? Kaj pomeni prakticirati vero meni, 
nama, nam? Tudi to so vprašanja, ki si jih lahko kadarkoli zastavite-
med srečanjem. Povsem možno je, da bodo odgovori precej formalni, 
npr. prakticirati vero mi pomeni moliti, hoditi k maši, morda celo 
brati Božjo besedo. Skušajte narediti premik k zakaj to počnem? Ali 
in kako prakticiranje vere konkretno vpliva na moje življenje, na 
najin zakonski odnos, na vzgojo otrok, na vse odnose s prijatelji, so-
rodniki, sodelavci?

OGREVANJE
Podelite si osebne izkušnje s satelitsko navigacijo ali s kakšnim drugim 
podobnim doživetjem (npr. iskanje prave poti, potovanje v tujino …). 
Pazita le, da se ogrevanje časovno ne zavleče preveč.

KJE SVA?
1. Vzemite si dovolj časa, da se pogovorite ob teh vprašanjih. Težko 
si predstavljamo, da bi v navigacijo vtipkali destinacijo Pariz, nato 
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pa zavili proti Turčiji. Pa vendar v življenju pogosto sprejemamo od-
ločitve, ki nas vodijo povsem v drugo smer od tega, kar si želimo. 
Lahko se pogovorite tudi o tem, kje sploh izvedeti za pravo pot? Koga 
vprašati? Kateri»zemljevid« pogledati, da mu lahko zaupate? Kako 
pomembno je stalno preverjati, ali smo še na pravi poti - ali nas bo to 
pripeljalo do želenega cilja ali ne? Najpomembnejše odločitve, ki smo 
jih sprejeli v življenju, so verjetno odločitev za šolanje in za poklic/
delo, odločitev za poroko in izbira zakonca, odločitev za vero ali npr. 
za reden obisk svete maše, redno branje Svetega pisma, pa seveda od-
ločitev za obiskovanje zakonske skupine :) ipd. Spodbudita zakonce 
tudi z vprašanjem - kakšen vpliv je imela določena odločitev na nji-
hovo življenje? Veseli bomo, če nam kakšna osebna pričevanja o tem, 
kako je zakoncem obisk zakonske skupine spremenil odnos/življenje, 
z dovoljenjem posredujete.

2. Odlomki govorijo o Božji zvestobi in ljubezni do nas ter obljubi, 
da Bog ne bo nikoli obupal nad nami in nas zapustil. Podobnih od-
lomkov v Svetem pismu je še veliko, na primer: »Mar pozabi žena 
svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi 
one pozabile, jaz te ne pozabim,« (Izaija 49,15) ali pa »Vse, kar mi 
da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom 
zavrgel,« (Janez 6,37). Bog nam vedno obljublja rešitev, le sprejeti jo 
moramo. To pa vključuje tudi to, da smo se pripravljeni spremeniti 
- opustiti tisto, kar nas dela nesrečne in nas oddaljuje od Boga. Ved-
no se lahko vrnemo na pravo pot, le pogum moramo imeti. Podob-
no pa smo tudi sami pred odločitvijo, da odpuščamo tistim, ki nas 
prizadenejo, vključno samim sebi, saj imamo to oblast. Ljubezen ne 
more uspevati, kjer ni odpuščanja, kdor ne odpusti, razdira prijate-
ljstvo (prim. Prg 17,9).

KORAK NAPREJ
3. Če želite, se lahko na splošno pogovorite o tem, kaj vas najbolj 
nagovarja ob prebranem pričevanju in šele potem odgovorite na 
vprašanje. Ali si sploh zastavljamo takšne cilje in se sprašujemo o 
tem, kakšen je naš končni cilj? Pogosto nimamo poguma, da bi se 
spraševali o smrti, saj je to prevelika uganka in nas v marsičem lahko 
»zamaje«: zagotovo v našem (ne)verovanju v nekaj, česar ne vidimo 
ali kako drugače ne zaznavamo, pa tudi v presoji o našem ravnanju 
in odločitvah v življenju, slabih navadah, ki bi jih morali opustiti, ali 
v pogumu, ki bi ga morali zbrati, da naredimo pomemben korak v 
pravo smer.
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4. Odločitev za odpuščanje je ena najtežjih, pa vendar je edina, ki 
omogoča rast v odnosu. Brez odpuščanja v zakonu ne more biti lju-
bezni. Te odločitve ne moreva sprejeti na podlagi čustev (kakor se 
počutiva), ampak na podlagi obljube, ki sva si jo dala (v dobrem in sla-
bem) ali na podlagi vedenja, da je to edina pot do srečnega zakona in 
ljubezni med nama, ali na podlagi zavedanja, da sem tudi jaz grešnik 
in mi je bilo odpuščeno. Za vse to pa potrebujemo zrno vere v Božje 
odpuščanje, v ljubezen, drug v drugega …

5.  Morda poznamo zgodbo o starozaveznem Jožefu, ki so ga bratje 
prodali v suženjstvo. Po več letih je zaradi tega, ker je Bogu zaupal in 
mu ostal zvest kljub mnogim preizkušnjam, postal faraonov name-
stnik. Ko je v deželi po sedmih rodovitnih letih nastopilo sedem let 
suše in lakote, so bili v Egiptu po Jožefovi zaslugi pripravljeni na to in 
so žito, ki so ga shranili v letih izobilja lahko prodajali tudi drugim. 
Tako so tudi Jožefovi bratje odšli v Egipt, da nakupijo žita za svoje 
družine. Jožef jih je spoznal in jim pomagal. Pa tudi odpustil jim je. 
In tudi bratje so ga prosili odpuščanja. Pogovorite se tudi o primerih, 
ko se je morda tudi iz vaše slabe odločitve rodilo nekaj dobrega. Dru-
go vprašanje pa je namenjeno globljemu razmisleku - če zmoremo 
verjeti v to, da je Bog dober v vseh okoliščinah, ali se prepustimo 
dvomom, ki vodijo v pot greha (prejšnja lekcija)?

6.  Na to vprašanje lahko odgovorite zelo na hitro. Vera v Jezusa 
Kristusa je prvi korak k srečnemu življenju. Pri tem gre seveda za 
razumsko odločitev, čeprav je v tej odločitvi lahko zelo veliko tudi 
nerazumevanja. Sprejeti to, da ne razumemo vsega, je včasih naj-
težje.

7.  Pri tem in naslednjem vprašanju naj zakonca najprej razmislita 
vsak zase, nato pa se pogovorita med seboj. Če želite, si lahko odgo-
vore potem na kratko tudi podelite (do globine, ki jo zmorete). Vera 
je osebna stvar, vendar ni zasebna. Zato spodbujamo, da se med seboj 
spodbudite z odgovori na ta vprašanja, če je to v vaši skupini le mo-
goče. Naj pa ne bo »pritiska« - naj podeli le tisti, ki to želi.

8.  Za nekatere stvari verjetno težko verjamemo, da bi se izboljšale. 
Vendar le dokler se zanašamo samo na svoje moči (in če smo (se) že 
poskušali spremeniti brez uspeha). Odločilno je verjetno spraševati 
se o cilju, o smislu življenja in o tem, kakšne odločitve bomo sprejeli 
na poti, ki nas bo pripeljala na cilj. Odločitvi za odpuščanje in vero sta 
verjetno med najpomembnejšimi, ki nama lahko spremenita zakon 
in življenje na bolje.
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IZZIV ZA NAJU

Se še spomnite HOP kulture?  Povprašajta zakonce, če so jo kdaj za-
vestno izvajali oz. če je morda postala v njihovi družini celo običaj.

TRENUTKI ZA NAJU
Ni pomembno, da zakonci opravite »domačo nalogo«, najpomemb-
nejše je, da se pogovarjate tudi doma. In ker za to včasih potrebujemo 
spodbudo, je tukaj nekaj iztočnic za dober pogovor med zakoncema. 
Morda na kratko skupaj ponovite, kakšno je empatično poslušanje.  

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Vabljeni, da pogledate katero (ali več) od oddaj Najina 
zakon zgodba. Zakoncem lahko tudi posredujeta pove-
zavo za lažji dostop.

ZAKLJUČNA MISEL

Sporočite nam (na info@diz.si), če vam je na srečanju na misel prišla 
še kakšna dobra misel o veri.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyoBXT6PjpZCsDSymqCVZTQ92GPjHDkUF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyoBXT6PjpZCsDSymqCVZTQ92GPjHDkUF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyoBXT6PjpZCsDSymqCVZTQ92GPjHDkUF
mailto:info@diz.si
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PETO SREČANJE 

Odparkirajva se
CILJI: 

•	 Zakonca spoznata, da je nekaj odprtosti v razmišljanju nujno 
potrebne v odnosu za rast in spremembe.

•	 Zakonca spoznata način molitve, s katerim se lahko približa-
mo Bogu.

•	 Zakonca sta povabljena vsak zase narediti korak k odprtosti 
za Boga.

POUDARKI:

Glavni namen te lekcije je, da se zakonci začnejo spraševati, kako 
naj gledajo na spremembe. Spremembe namreč pridejo, če si jih 
želimo ali ne. Najpogosteje nas spremembe spravijo v določen stres 
in niso prijetne. Vendar je razlika, če se nam spremembe zgodijo 
ali če jih ustvarimo sami. Pogosto smo v drugem primeru sicer lah-
ko pod stresom, vendar vemo, zakaj si želimo spremembe in smo 
že zaradi tega manj nezadovoljni. Dejstvo je, da ne moremo priča-
kovati, da se bo v življenju kaj spremenilo (na bolje), če sami niče-
sar ne spremenimo. Zato so spremembe vedno nujne, saj imamo 
vsi vedno možnosti za izboljšavo na različnih področjih. Nezado-
voljstvo pa je pogosto prvi korak k uveljavljanju sprememb. Možno 
je, da bo kakšen par ali posameznik dejal, da si ne želi spremembe, 
ker jima je (tako kot je) povsem dobro. Zato tukaj poudarjamo, da 
ne gre za to, da bi bil njun odnos nujno slab - morda se lahko vpra-
šata bolj konkretno, če sta povsem zadovoljna s svojim finančnim 
stanjem, z delom, ki ga opravljata, z življenjskim slogom, s svojim 
pogovorom, s spolnostjo, s preživljanjem prostega časa ali dopus-
tov, z vzgojo otrok …

OGREVANJE
Preberite 10 pravil za srečen zakon (lahko prinesete tudi kazalke s 
pravili, ki jih dobite pri nas) in se pogovorite o njih. Dovoljeno je tudi 
nestrinjanje ali zgražanje nad katerim pravilom. Če se pojavi kakšno 



30

O
dp

ar
ki

ra
jv

a 
se

vprašanje o pomenu katerega od pravil, lahko zakoncem poveste, da 
je na voljo e-priročnik 10 pravil za srečen zakon z razlagami.

KJE SVA?

1. Nekaj odprtosti je vedno dobro, da presojamo lastna prepričan-
ja in vzgibe, po katerih ravnamo, saj se le tako lahko spremenimo 
- na bolje. Če nam denimo ni všeč, da se  pogosto jezimo ali celo 
vpijemo na otroke in mislimo, da ne moremo ničesar ukreniti glede 
tega, da se ničesar ne da, da smo že poskusili ali da smo bili tudi 
sami tako vzgajani in smo povsem v redu, ostajamo zaprti v vzorcu, 
ki nam v resnici ni všeč. Če pa se odpremo, morda spoznamo, da 
je sprememba možna, da se je vredno potruditi, vztrajati itd. in se 
lahko spremenimo. Lahko pa smo po drugi strani preveč odprti in 
mislimo, da moramo vse ali veliko spremeniti naenkrat. To je lahko 
vir stresa in mnogih nesoglasij z bližnjimi. Pomembno je sprejeti 
tudi omejitve v dani situaciji. Takšna nekritična odprtost pa nam 
lahko tudi tako spremeni življenje, da vpliva na naše vrednote ali 
temeljna prepričanja, ki postanejo majava, namesto da bi se utrdila. 
Npr. prakticiranje kakršnekoli new age duhovnosti (v obliki joge 
kot meditativnega načina molitve denimo), nas lahko celo na neza-
veden ali prikrit način oddaljuje od vere v troedinega Boga, česar si 
v resnici ne želimo.

2. Spodbudita pare in tudi sama pomislita na kakšen konkreten do-
godek ali obdobje, ko smo spoznali kaj, kar je pomembno vplivalo na 
naš odnos s sozakoncem, na način pogovora, odnos do otrok, staršev 
ali življenja … Na primer, ko par spozna, da imajo tudi drugi podobne 
težave v zakonu (ne samo onadva), ali da je povsem normalno, da se 
kdaj pa kdaj tudi spreta, da je bolj pomembno to, da se znata tudi 
pobotati … Morda kakšno spoznanje tudi iz katerega od DiŽ-evih se-
minarjev … Zopet vas vabimo, da nam takšna pričevanja z dovoljen-
jem posredujete, saj so zelo dragocena za nas in dober pripomoček za 
druge.

KORAK NAPREJ
3. To je močno pričevanje moža, ki je Bogu zastavil konkretno 
vprašanje in dobil konkreten odgovor. Pogosto je pri tem na preiz-
kušnji naša vera. Največkrat ni težava, da ne bi prejeli odgovora 
na svoja vprašnja. Večkrat imamo težave s tem, da vprašanj sploh 
ne postavimo Bogu, če pa jih že postavimo, se včasih pojavi druga 
skušnjava - da ne verjamemo odgovoru. Oboje zahteva veliko pogu-
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ma. Pri tem nam velikokrat pomaga zgled drugih verujočih. V An-
žetovem primeru sta mu bila najbolj v pomoč Martina vera in zgled. 
Nagovarjajoče je prav to, da se mu ni prilagajala za ceno svoje vere, 
temveč je živela svoje prepričanje, kar je Anžeta še bolj pritegnilo k 
njej in nato še k Bogu.

4.  Dejstvo je, da svet okoli nas močno vpliva na to, kaj razmišlja-
mo, čemu verjamemo. Tudi če si tega ne želimo priznati ali če mis-
limo, da npr. mediji nimajo vpliva na naše odločitve. Predvsem gre 
za podzavestne procese. Zato je zelo na mestu vprašanje - s kom se 
družim, koga poslušam, kaj spremljam in gledam …

5.  Vprašanje zopet ponuja možnost za osebno pričevanje. Predv-
sem je pomemben poudarek, da Boga vzamemo resno - kot osebo, ki 
resnično obstaja, skrbi za nas, nas ima rad, si želi dobro za nas, ima 
najboljši načrt z nami, a ne le to - brez katerega sploh ne moremo 
obstajati. Molitev odprtosti je pogost trenutek v našem odraščanju 
v veri. Lahko, da smo zaradi tega načina molitve postali razočarani 
nad Bogom (kot pripoveduje Karel Gržan, ko je molil za ozdravljenje 
babice), vendar lahko izpostavita, da pri tej molitvi ne gre za to, da bi 
mi vsilili svojo voljo Bogu, ampak za našo odprtost, da Bog razodene 
svojo voljo za naše življenje. Morda pustite tudi čas za razmislek, kaj 
bi Boga vprašali danes.

6.  To je ponoven izziv k povabilu Boga v svoje življenje. Postopoma 
se bližamo temu, da bi možje in žene v vaši skupini začeli graditi 
(bolj) oseben odnos z Bogom. To je bistvo tega celotnega letnika in 
vprašanje, ki se nanaša na to vrstico iz Svetega pisma, je eden od 
ključnih vprašanj - ali si upam odgovoriti na Božje povabilo? Ali 
verjamem, da me Bog vabi prav danes? Ali si lahko predstavljam, 
kaj bi v mojem življenju pomenilo, če na Božje trkanje odgovorim 
tako, da odprem vrata srca?

IZZIV ZA NAJU

Mnogi zakonci pravijo, da je prav to pravilo eno težjih. Če zakoncem v 
vajini zakonski skupini to ne povzroča preglavic, pa si lahko izberejo 
katero drugo pravilo.

TRENUTKI ZA NAJU
V tokratnih Trenutkih za naju se boste sprehodili skozi pričevanja, 
ki ste jih do sedaj prebrali. Vprašanja pa lahko izzovejo tudi kakšno 
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občutljivejšo tematiko pri zakoncih. Poudarita lahko, da so vprašanja 
namenjena samorefleksiji (torej, kako se jaz neprimerno vedem do 
zakonca) ne refleksiji o zakončevem vedenju.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

E-priročnik lahko dobite z obiskom naše spletne 
strani www.diz.si. Poslali vam ga bomo, če se naroči-
te na prejemanje e-novic. Lahko pa ga dobite tudi na 
tej povezavi. Če že imate oz. ste prebrali e-priročnik, 
bomo veseli vaših odzivov na info@diz.si.

ZAKLJUČNA MISEL

Zaključna misel nas opominja, da to, kar delamo vpliva na naše vred-
note in stvari, v katere verjamemo. Z drugimi besedami: vera brez 
del je mrtva. Zato svoja ravnanja raje usklajujemo s tem, v kar verja-
memo. Dobra plat tega pa je to, da če ne verjamemo (pa si želimo) 
delajmo tako, kakor da bi že verjeli, in dejansko potem tudi bomo.

https://www.diz.si/wp-content/uploads/e-priro%C4%8Dnik-10-pravil-za-sre%C4%8Den-zakon8.pdf
https://www.diz.si
https://www.diz.si/wp-content/uploads/e-priro%C4%8Dnik-10-pravil-za-sre%C4%8Den-zakon8.pdf
mailto:info@diz.si
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ŠESTO SREČANJE

Kakšen je moj Bog?
CILJI: 

•	 Zakonca ozavestita, da so prvo podobo Boga oblikovali njuni 
starši.

•	 Zakonca ozavestita razliko med otroško in odraslo vero.

•	 Zakonca odkrivata lažne predstave o Bogu.

POUDARKI:

To srečanje je zasnovano tako, da ga izpeljete ločeno (možje posebej, 
žene posebej). V osrednjem delu sta tako dve vsebinsko različni enoti 
(ena za može in druga za žene). Ogrevanje izpeljete skupaj, nato pa se 
razdelite do konca srečanja.

Posebej poudarjamo, da bo morda komu težko priznati, da ima lažno 
podobo Boga. Pri tem ne gre za to, kaj si zavestno mislim o Bogu (vsi 
načeloma »vemo« oz. smo že slišali, da je Bog ljubezen). Pogosto gre 
za to, kakšne misli gojim v ozadju svojih strahov. Če nas je v življen-
ju česarkoli strah, nas nazadnje razlog za strah pripelje do napačne 
predstave o Bogu.

Če se bojimo zavrnitve ali mislimo, da nismo dovolj dobri, si ne more-
mo predstavljati in verjeti, da nas ima Bog resnično brezpogojno rad, 
če se bojimo trpljenja ali smrti, ne moremo verjeti, da si želi najboljše 
za nas ali da skrbi za nas.

Veliko ljudi se na primer boji trpljenja. Nekateri ta strah podkrepijo 
celo s tezo, da je Bog svojega sina, ki ga je najbolj ljubil, poslal na križ 
in je moral trpeti in umreti za nas. Torej, da Bog za tiste, ki jih najbolj 
ljubi, tudi želi, da najbolj trpijo. To je izkrivljena podoba avtoritarne-
ga Boga, ki kaznuje (lahko mislimo, da tudi zato, da bo iz tega prišlo 
nekaj dobrega pozneje ali da si bomo »prislužili« nebesa, kar je spet 
izkrivljena miselnost, saj si nebes z ničemer ne moremo prislužiti). 
Torej lahko sklepamo, da Bog želi, da trpimo. To je daleč od resnice. 
Jezusa ni nihče prislil, da trpi in umre. Jezus je sam hotel dati življen-
je za nas. Sam se je hotel žrtvovati in nam tako pokazati, kako močno 
nas ljubi. Kot je dejal: »Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da 
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ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. 
Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To na-
ročilo sem prejel od svojega Očeta.« (Janez 10,17-18)

Ta lekcija naj nam torej odpre oči za to, da imamo vsi kdaj napač-
no predstavo o Bogu in da se lahko vprašamo, kdaj pa jaz verjamem 
lažem o Bogu? Saj, ko bomo resnično imeli pravo podobo ljubečega 
Boga, nas v življenju ne bo več ničesar strah. Kot pravi Sveto pismo: 
»V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah 
je namreč povezan s kaznijo, in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v 
ljubezni.« (1 Janez 4,18)

OGREVANJE
Pri tej vaji lahko izkusimo dvoje: za „slepega“ je lahko lahen dotik le 
s prsti težaven, saj mora biti zelo skoncentriran, da razbere, kaj želi 
vodnik, lahko ga je strah, da se bo kam zaletel …. Vodnik pa mora biti 
potrpežljiv, ne sme hiteti pri menjavanju smeri, ima lahko skušnjavo, 
da bi kaj rekel, da bi „slepega“ bolj trdno prijel ...

Bog je nežen, usmerja nas, a nam hkrati pušča svobodo - ne grabi nas 
za roke, ne vleče nas sem in tja, da bi delali tisto, kar on želi. Če se 
izgubimo, nas poišče in nežno vabi nazaj na pot. Mi pa moramo biti 
osredotočeni na Boga, da mu lahko sledimo.

KJE SVA?
1. Strah, nezaupanje v Božjo dobroto, dvom, da Bog obstaja zaradi 
izkušnje trpljenja, strah pred zavrženostjo, neljubljenostjo, nespre-
jemanje lastne omejenosti, nepopolnosti, preveliko zanašanje le na 
razumskost in kar je mogoče razložiti (pri tem pogosto pozabljamo, 
da je to zelo subjektivno - eden lahko razume veliko več kot dru-
gi, poleg tega pa Bog želi, da ga iščemo tudi z razumom, čeprav ne 
bomo nikoli vsega mogli razumeti).

2. Na kratko naj vsak oriše odnos v splošnem, bodite pa tudi čim 
bolj konkretni, pri čemer lahko izpostavite dobre in slabe plati 
vzgoje vaših staršev.

3. Na primer strašenje v zvezi z Bogom: »Bog vse vidi, Bog vse vse, 
greh se delati ne sme,« ali ob grmenju »Bog se krega.« Lahko pa se 
tukaj odprejo tudi kakšne globlje in osebne travme, ki so močno 
vplivale na naše dojemanje Boga. Morda se je kaj takega zgodilo ali 
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pa je kakšen sorodnik ali duhovnik izrekel kaj, zaradi česar smo 
podvomili v Božjo dobroto. V knjigi The God-Shaped Brain dr. Jen-
nings opiše primer Laure, ki je prišla k njemu zaradi depresije in 
anksioznosti. V pogovoru je ugotovil, da dvomi, da Bog obstaja, če 
pa že, ga je sovražila. Imela je veliko strahov in skrbi (finančne, v 
odnosih …), stalen strah pred zapuščenostjo in občutek osamlje-
nosti. Najbolj se je bala, da bo izgubila ljudi, ki so ji najbližje, zato 
je imela tudi težave z navezovanjem tesnejših stikov. Bila je poro-
čena, a nesrečna. Težave je imela tudi v odnosu s svojimi otroki. Dr. 
Jennings je pri terapiji ugotovil, da je Lauri kot sedemletni deklici 
umrla mama. Na pogrebu ji je duhovnik dejal: »Bog je vzel tvojo 
mamico k sebi.« Čeprav duhovnik prav gotovo ni imel slabega na-
mena, je to v deklici vzbudilo grozljivo predstavo o Bogu. Takrat se 
ji je zazdelo, da je Bog zelo krut, saj jemlje matere otrokom. Zato jo 
je v življenju postalo strah, da ji bo Bog kaj dobrega odvzel. Tudi za 
vse slabo, kar se ji je dogajalo, je krivila Boga. Vse to je posledično 
vodilo tudi v njeno bolezen. Če se vama zdi primerno, lahko ta pri-
mer navedeta v skupini.

ZA MOŽE

4. Primer je zelo zgovoren in pogosto pri vzgoji kot straši ne raz-
mišljamo na takšen način - sploh pa verjetno ne, da jim govorimo 
o Bogu, tudi kadar jim ne govorimo o Bogu. Na nek način smo vsi 
starši najprej podoba Boga za vse otroke - tudi neverni starši. Če 
naši starši niso znali biti ljubeči, spoštljivi, potrpežljivi ali skrbni, 
smo verjetno te lastnosti vsaj deloma prenesli tudi na Boga. Po dru-
gi strani, pa smo lahko prav zaradi tega pomanjkanja pozneje v ži-
vljenju potešitev teh hrepenenj našli v Bogu.

5. Slavko je hrepenel po očetu, ki bi ga imel rad. Posledično si je 
težko predstavljal Boga kot takšnega, saj ni izkusil, kaj to pome-
ni - četudi je to v teoriji morda vedel. Pri tem vprašanju skušajte 
biti karseda konkretni pri tem, kakšne lastnosti lahko pripišemo 
Bogu na podlagi naših zemeljskih staršev, kadar izkušamo podobne 
zavrnitve, težave ali ranjenosti pozneje v življenju: npr. Bog je od-
soten ali sploh ne obstaja, Bog se ne zmeni zame, Bog me kaznuje, 
nikoli ne bom dovolj dober za Boga …

6. Pri tem vprašanju se lahko pogovorite tudi na splošno, kaj vas je 
v Slavkovem pričevanju nagovorilo. Gotovo pa bo koristno, če vsak 
pri sebi prepozna kakšno slabo navado (morda kritiziranje žene, ot-
rok, tašče, sosedov ipd., morda skopuštvo, morda iskanje potrditve 
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pri drugih ljudeh, neizrekanje pohvale otrokom …) in si jo zapiše, 
tudi če je potem ne podeli z ostalimi. Razmislite tudi o tem, kako 
bi lahko naredili korak k odrasli veri - to je lahko zelo različno od 
druženja s podobno mislečimi (DiŽ-ev odmik za moške v divjini, 
program Exodus90 za može ali kakšne moške skupine …), branja po-
učnih knjig, preučevanja Svetega pisma do morda kakšne terapije, 
ki obravnava tudi duhovni vidik, ali kaj podobnega.

ZA ŽENE

4. Primer je zelo zgovoren in pogosto pri vzgoji kot straši ne raz-
mišljamo na takšen način - sploh pa verjetno ne, da jim govorimo 
o Bogu, tudi kadar jim ne govorimo o Bogu. Na nek način smo vsi 
starši najprej podoba Boga za vse otroke - tudi neverni starši. Če 
naši starši niso znali biti ljubeči, spoštljivi, potrpežljivi ali skrbni, 
smo verjetno te lastnosti vsaj deloma prenesli tudi na Boga. Po dru-
gi strani, pa smo lahko prav zaradi tega pomanjkanja pozneje v ži-
vljenju potešitev teh hrepenenj našli v Bogu.

5. Erika je skušala biti pridna, da se ne bo zgodilo kaj slabega. Po-
sledično je lahko dobila podobo Boga kot takšnega, za katerega se 
moraš potruditi, da se ne jezi nate, moraš biti priden, ubogljiv, če 
ne izkusiš hudo v življenju. Pri tem vprašanju poskušajte biti kar-
seda konkretni pri tem, kakšne lastnosti lahko pripišemo Bogu na 
podlagi naših zemeljskih staršev, kadar izkusimo podobne zavr-
nitve, težave ali ranjenosti pozneje v življenju: npr. Bog je odsoten 
ali sploh ne obstaja, Bog se ne zmeni zame, Bog me kaznuje, nikoli 
ne bom dovolj dobra za Boga …

6. Pri tem vprašanju se lahko pogovorite tudi na splošno, kaj vas je 
v Erikinem pričevanju nagovorilo. Gotovo pa bo koristno, če vsaka 
pri sebi prepozna kakšno slabo navado (morda kritiziranje moža, 
otrok, tašče, sosedov ipd., morda željo po ugajanju, iskanje potr-
ditve pri drugih ljudeh, neizrekanje pohvale otrokom …) in si jo za-
piše, tudi če je potem ne podeli z ostalimi. Razmislite tudi o tem, 
kako bi lahko naredili korak k odrasli veri - to je lahko zelo različno 
od druženja s podobno mislečimi (program Fiat za ženske ali kakš-
ne ženske skupine …), branja poučnih knjig, preučevanja Svetega 
pisma do morda kakšne terapije, ki obravnava tudi duhovni vidik, 
ali kaj podobnega.
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KORAK NAPREJ

7. Prav gotovo smo vsi že kdaj pa kdaj pomislili, da je Bog na 
takšen ali drugačen način odsoten v naših življenjih, da nam ne 
pomaga, mu ni mar ali nas celo hoče kaznovati in si želi, da bi tr-
peli. Četudi zavestno morda vemo, da to ni res, se Boga (ali njegove 
volje, smrti, trpljenja in ostalih nerazumljivih stvari) podzavestno 
lahko bojimo. Kadar nas vodijo čustva, ne moremo razmišljati, zato 
je zelo pomembno, da ozavestimo, kaj občutimo v zvezi z Bogom (in 
nerazumskim), ter vklopimo možgane, ki razmišljajo in se ponovno 
spomnimo - v kakšnega Boga verjamemo. Pomaga tudi, da si na glas 
ponovimo resnice, zapisane v Svetem pismu, v katere verjamemo 
ali pa bi sčasoma radi verjeli.

8. Odlomkov je več in nekateri so daljši. Če je možno, predlagamo, da 
vsak mož ali žena prebere enega in razmisli o njem, nato pa si skupaj 
podelite prebrane odlomke in kako vas nagovarjajo. Govorijo o duhov-
nem odraščanju (ponovno rojstvo iz Duha), o tem, kako nekaterih stva-
ri nismo zmožni nositi (vanje ne moremo verjeti in jih živeti), dokler ne 
odrastemo, in o tem, da naša vera mora postati vera odraslega le tako, 
da opustimo kar je otroškega (ne zato, ker bi bilo to slabo, ampak zato, 
ker nam ne more več koristiti).

IZZIV ZA NAJU

Če imata majhne otroke (predšolske), si v knjižnici lahko izposodita 
tudi knjigo Otrok se ob starših srečuje z Bogom in jo skupaj preberita. 
V vsakem primeru pa si podelita svoja razmišljanja, v čem si želita 
postati bolj podobna Jezusu.

TRENUTKI ZA NAJU
Če je le mogoče, že na samem srečanju izpostavita to, kar je zapi-
sano v opombi pri prvem vprašanju Trenutkov za naju. Mnogo lju-
di goji »idealizirano« podobo svojih staršev in jim je težko spreje-
ti, da niso bili popolni. Prav tako pa lahko gojimo »idealizirano« 
idejo, da imamo pravo podobo Boga. Poudarita, da lažna podoba 
Boga ni sama po sebi greh. Lahko pa vodi naša dejanja, čustva, 
misli, ki nas oddaljujejo od Boga. Kadarkoli nas je česa strah, 
se lahko vprašamo, zakaj? Najpogosteje bomo prišli do tega, da 
verjamem v katerega od »lažnih bogov« ali, da ne morem verjeti 
v dobrega Boga.
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ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Lahko sledite tudi povezavi:  
1. Večni Bog in njegovo stvarstvo  
oz.  
1.1. Božje bistvo. 

Vabimo vas, da delita povezavo z ostalimi pari.

ZAKLJUČNA MISEL

S to mislijo se lahko opogumimo, kadar se nam bo Bog zdel oddaljen 
ali nedejaven v našem življenju. Mnogo ljudi je izkusilo Božjo bližino, 
med drugimi tudi pisateljica Tessa Afshar, ki je avtorica tega citata. 
Zagotovo si Bog želi, da bi se mu tudi mi približali, saj je naš Bog in-
timen Bog.

https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&id13=1&l=sl&z=3&zf=2&t=5#Bo%9Eje+bistvo
https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&id13=1&l=sl&z=2&zf=1&t=5#Ve%E8ni+Bog+in+njegovo+stvarstvo
https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&id13=1&l=sl&z=3&zf=2&t=5#Bo%9Eje+bistvo
https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&id13=1&l=sl&z=2&zf=1&t=5#Ve%E8ni+Bog+in+njegovo+stvarstvo
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SEDMO SREČANJE

Hodiva  za Jezusom
CILJI: 

•	 Zakonca spoznata, da je Jezus ljudem pokazal pravo podobo Boga.

•	 Zakonca ozavestita, kaj je bil namen Jezusovega življenja na 
zemlji.

•	 Zakonca sta povabljena, da stopita v bolj osebni odnos z 
Jezusom.

POUDARKI:

Tokratno srečanje je nekakšen vrhunec letnika. Je tudi precej ob-
sežno za branje, zato priporočamo, da se ne ustavljate predolgo 
pri prvih štirih vprašanjih, kljub temu pa je bolje, da ne hitite in 
si vzamete čas. V tej lekciji bomo namreč srečali temeljni izziv 
naše vere: vzeti Boga zares in ga povabiti v svoje življenje, da bi 
z njim zgradili osebni odnos. Morda imata v vajini zakonski sku-
pini pare, ki so že vsi zvesti Jezusovi sledilci. Morda pa je ravno 
nasprotno. Ne glede na to, lahko vsak vedno vsaj za kakšen korak 
nadgradi odnos z Jezusom, vidva pa imata (kot vedno) popolno 
svobodo, da težavnost te lekcije prilagodita potrebam vaše skupi-
ne. Dve stvari si morata zapomniti pri tem srečanju. Prvič, nihče 
ne more nikogar prisiliti, da bi hodil za Gospodom (tudi Jezusa 
so mnogi učenci zapustili), saj Bog daje vsakemu svobodno vol-
jo - tudi mi ne, ki smo gradiva skrbno pripravili, tudi vidva ne, 
četudi se še tako trudita z odličnim vodenjem skupine. Zato si ne 
pripisujemo nobenih zaslug, hkrati pa je morebiten občutek kriv-
de za »neuspeh« tudi odveč. In drugič - verjamemo, da Bog vedno 
deluje. Tudi, če se nam zdi, da ni napredka v skupini, da se ljudje 
težko ali nočejo odpreti, ali nasprotno, da jim je vse to preveč »os-
novno«. Le pogumno! 😊

OGREVANJE
Vrnite se v začetke naših spoznavanj in si tako na sproščen način 
podelite, kako je bilo s skupno hojo. Hoja bo tudi eden od glavnih 
poudarkov te lekcije - hoja za Jezusom.
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KJE SVA?

1.  Namen vprašanja je, da bi osebno ozavestili „življenjsko poveza-
nost z Bogom“. Odgovori, kako se povezanost z Bogom odraža v mojem 
življenju, so raznovrstni, recimo: v stresnih situacijah molim, vsako 
jutro se zahvalim Bogu za to, da sem se zbudil/-a, v hribih doživljam 
Božjo bližino in vsemogočnost, pri sveti maši se najbolje umirim, pri 
sveti spovedi lahko resnično začutim, kako me ima Bog rad, trudim 
se z vsakim govoriti spoštljivo (tudi če npr. v službi vsi preklinjajo), 
vadim se v prijaznosti do vseh, tudi če so nespoštljivi do mene, ljubim 
in ostajam zvest/-a svojemu zakoncu ter si prizadevam za reševanje 
sporov, ker resno jemljem zakrament svetega zakona (ločitev zame 
ne pride v poštev), svojo vero izražam spontano - neprisiljeno tudi v 
družbi, večkrat se vprašam - kaj bi storil Jezus na mojem mestu? … 
Dobro je, da na tem mestu ozavestimo, katere vzroke bi izpostavili, 
ki nam otežujejo povezanost z Bogom (naštete v odlomku ali kakšne 
druge …), npr: ne razumem, ne vem veliko, motijo me slabi zgledi 
vernikov, se ne čutim vreden/vredna, ne vidim povezave med mojim 
običajnim življenjem, skrbmi in Bogom …).

2.  Vsak lahko izpostavi kaj drugega, seveda. Morda tukaj izpostavi-
mo samo to, da Bog nikoli ne obupa in ne odneha ter, da smo vedno 
mi na potezi - da se odzovemo. Vendar pa to, kot vsaka gradnja odno-
sa, zahteva napor, a je vredno, ker prinaša zadovoljstvo in srečo. To, 
po čemer hrepenimo.

3.  Dajta parom možnost za krajše osebno pričevanje. Tudi če se nji-
hov pogled na Boga ni prav veliko spremenil od otroštva. Nič hudega 
in čudnega, saj se o tem ne pogovarjamo veliko. Vnaprej pa razmis-
lita in pripravita tudi vsak svoj odgovor na to vprašanje. Vredno je 
ponovno nekoliko obuditi temo prejšnjega srečanja, saj se je morda 
od prejšnjega srečanja nekomu spremenil pogled na Boga. Ni pa se 
treba predolgo zadrževati pri tem vprašanju.

4.  Pri tem vprašanju se lahko pogovorite tudi o opažanjih iz druž-
be, a ne uporabljajte osebnih imen! Še bolje je seveda, če govorite iz 
lastnih izkušenj. Bog je pogosto potisnjen na rezervno klop, mi pa 
igramo tekmo, ki ji nismo kos. Stvari želimo urediti po svoje in se iz-
kaže za polomijo, skušamo živeti brez Boga in ne najdemo smisla v ži-
vljenju, iščemo različne stvari, ki bi nam pomagale, pozabljamo pa na 
to, da je Bog stvarnik življenja in je kot tak on tudi edini pravi naslov 
za rešitev vseh težav, ki jih imamo v življenju, morda celo želimo biti 
vsemogočni (popolne žene, matere, možje, očetje … ) in izgorimo, od-
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govore iščemo na različnih koncih (new age in druge oblike duhov-
nosti so zelo razširjene), ne poznamo pa Božjih odgovorov in rešitev 
(npr. Božjih obljub, ki so zapisane v Svetem pismu). Jamajški pastor 
Myles Munroe je v svojem govoru o zakonski zvezi in odnosih opisal 
naslednjo primerjavo: »Zakonske zveze ni ustanovila nobena država, 
to je Božja ustanova. Kadar imamo težave, pa bi jo popravili z deli, 
ki ne ustrezajo. Jaguarja, ki se ti pokvari, ne pelješ na Toyotin servis. 
Zakaj? Ker Toyotin servis nima originalnih delov. Zakaj potem hodiš 
k nekemu brezbožnemu zakonskemu terapevtu (ki je že sam dvakrat 
ločen), da bo popravil tvoj zakon? Ne more. Nima originalnih delov.« 
Na podoben način iščemo in hodimo po rešitve za različne težave k 
drugim ljudem ali ustanovam, ki pa nam ne morejo zares pomagati. 
S tem seveda ni mišljeno, da je karkoli narobe s človeško pomočjo - ta 
je nujna, saj tudi Bog računa na naše sodelovanje. A ključno je prav 
sodelovanje z Bogom, ki edini ima »originalne dele« za naše težave.

5.  Če razmišljamo o tem, česa nam starši niso dali in bi po našem 
morali, ostajamo v preteklosti in ne moremo sprejeti in živeti iz tega, 
kar nam je bilo dano (lahko tudi samo spoznanje, kako ne želimo 
delati in živeti). Podobno je z nerealnimi pričakovanji od zakonca - 
nerealni so zato, ker so tvoji, zakonec pa je druga oseba kot ti. Pri 
tem gre prav tako za to, da se osredotočamo, na tisto, kar ni (bilo) 
narejeno, in zapravljamo svoj čas in energijo s tem, namesto, da bi se 
ukvarjali s tem, kaj lahko sami naredimo, kaj si želim jaz narediti in 
kaj od tega, kar si želim, zmorem narediti danes (z majhnimi kora-
ki). Prevečkrat namreč čakamo sozakonca in prelagamo odgovornost 
nanj in si mislimo, ko bo to in to narejeno, ko bo on tak in tak, bom 
pa vesel/-a. To je popačena podoba odnosa - ko bova enkrat imela 
pravi odnos, bo moje najgloblje hrepenenje srca izpolnjeno. Ne bo, 
ker najglobljega hrepenenja srca ne more izpolniti noben človek (ki 
je končen), saj je to želja po neskončnem.

KORAK NAPREJ
Za vajo »Ne bojte se« si vzemite vsaj 10 minut časa in dobro razmisli-
te o konkretnih strahovih in posledicah, če bi Božjo obljubo, da ima 
dobre načrte z nami, vzeli zares. Npr. strah (realen ali ne) pred tem, 
da bo sozakonec ali otrok umrl ali da bom naredil usodno napako … 
Skratka, nekaj, kar mi hromi misli, preprečuje delovanje, me spravlja 
v nemoč … Če verjamem, da ima Bog dober načrt, se lahko neham 
obremenjevati s tem, kar ni v moji moči in naredim tisto, kar je. Ne 
mislim negativno, prepuščam Bogu, da deluje v mojem življenju, si 
upam veliko več, kot mislim, da zmorem, se oprem na Božjo (po)moč 
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in delam konkretne premike. Če se npr. bojim, da bi mi starši zameri-
li, če se odločim za nekaj, kar jim ne bo všeč, pa vem, da je prav (npr. 
se postavim v bran sozakoncu), se lahko s tem, ko se zanesem na 
Božjo obljubo, naj se ne bojim, zanesem na to, da se bo dobro uredilo 
in dobim pogum za odločitev.

6.  Pri tem vprašanju si vzemite dovolj časa, da vsak posameznik lah-
ko pove, kaj se je dotaknilo njega in kako. Zares se trudite prisluhniti 
vsakemu in ga sprejeti tam, kjer je v svojem spoznavanju poti do Boga. 
Izzovita jih, naj bodo konkretni in naj izpostavijo eno stvar (odgovor 
»vse me je zelo nagovorilo« ne pride v poštev ;) ki jih trenutno najbolj 
nagovarja ter zakaj - morda zaradi posebne situacije v njihovem živl-
jenju, področja, kjer se trenutno najbolj bojujejo … Lahko jim za spod-
budo poveste, da tam, kjer imamo največ težav - nas na drugi strani 
čaka največji blagoslov. Skratka, Bog nas preko strahov in stisk vedno 
hoče pritegniti k sebi. Na nas pa je, da se na njegovo povabilo odzo-
vemo, da vzamemo Boga zares, se ga oklenemo in odpravimo na pot 
skupaj z njim - kjer v resnici nikoli nič zares pomembnega ne tvegamo.

7.  Vsi ti odlomki nas vabijo na pot za Jezusom. Pogovorite se, kaj to 
pomeni za vas in kako bi se odzvali Božjemu povabilu. Namenoma 
smo izbrali toliko odlomkov - preberite vse, četudi so si zelo podobni, 
z namenom, da to povabilo odzvanja.

8.  Podelite si, kako si predstavljate Jezusa in kateri svetopisemski 
odlomki najbolj vplivajo na vašo predstavo o njem. Seveda je povsem 
sprejemljiv tudi odgovor, da ne poznamo dovolj Jezusovega življenja 
ali da nam ne pride na misel noben odlomek o njem iz Svetega pisma. 
Morda pa za bolj zahtevne skupine, še eno izzivalno vprašanje: če bi 
Jezus živel sedaj med nami, kot je pred 2000 leti, ali bi se našli v družbi 
ljudi, s katerimi je bil obkrožen (danes bi to bili poleg učencev tudi zelo 
verjetno tradicionalni kristjani, slabšalno jim nekateri pravijo »šunko-
jedci« torej tisti, ki so pri maši samo za božič in veliko noč, potem bi to 
verjetno bili tudi »koruzniki«, ločeni, iskalci, ki prakticirajo tudi druge 
verske prakse - new age, jogo … potem razni podjetniki in ljudje, ki so 
uspeli na različnih področjih, a se ne čutijo sprejete v Cerkvi …)?

9. Izzivalno vprašanje :) Bi sprejeli izziv?

IZZIV ZA NAJU

Na kratko nekaj o evangelijih: evangeliji so štirje biblijski opisi Kris-
tusovega nauka, dela in življenja, ki so ga zapisali štirje evangelisti. 
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Od mnogih evangelijev, napisanih v starem veku, so bili le štirje spre-
jeti za kanonične, kot del Nove zaveze. Vztrajanje pri njihovi kano-
ničnosti (pravilnosti) je bila glavna dejavnost svetega Ireneja Lyon-
skega (okoli 185). Irenejeva razlaga je, da ti predstavljajo štiri stebre 
Cerkve: »ni možno, da bi bil kateri več ali manj, kot ti štirje«, je pojasnil, 
saj predstavljajo podobnost s štirimi vogali zemlje ter štirimi vetrovi. 
Njegova predstava je vzeta iz knjige preroka Ezekiela 1, v kateri Božji 
prestol nosijo štiri bitja, katerih je sledeča »podoba njihovih obrazov: 
človeški obraz in obraz leva na desni so imela vsa štiri, obraz vola na levi vsa 
štiri in obraz orla vsa štiri.« To so hkrati običajni simboli evangelistov: 
lev, vol, orel in človek. Irenej je bil uspešen pri zagovarjanju tega, da 
ti štirje evangeliji pričujejo resnico.

Evangelij po Mateju je bil napisan za Judovsko poslušalstvo, evangelij 
po Marku za Rimsko poslušalstvo, evangelij po Luku za grško poslu-
šalstvo, evangelij po Janezu pa za vse človeštvo. (vir: Wikipedia)

TRENUTKI ZA NAJU
Če v vajini zakonski skupini zakonci ne opravljajo Trenutkov za naju 
jih tokrat še bolj spodbudita, da si do prihodnjega srečanja res vza-
mejo čas in dobro razmislijo o vsebini te lekcije in o tem, ali želijo 
povabiti Jezusa bolj zavestno na skupno pot. Lahko jih spodbudita, da 
zakonca izpeljeta tudi poseben obred (se morda lepo oblečeta, gresta 
na kakšno posebno mesto …) in slovesno zmolita predlagano molitev.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Za pare, ki radi skupaj pogledajo kakšen film ali serijo, 
bo to prav gotovo nekaj zanimivega. Serijo lahko naj-
dete tudi na tej povezavi.

ZAKLJUČNA MISEL

Slediti Jezusu je gotovo najboljša odločitev, ki jo kot kristjani lahko 
sprejmemo. Sv. Edith Stein je ena od mnogih sodobnih zgledov, kako 
nam Jezus lahko vedno in v vsakih okoliščinah spremeni življenje  
na bolje.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Evangelij
https://watch.angelstudios.com/thechosen
https://watch.angelstudios.com/thechosen
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OSMO SREČANJE

Poslana sva
CILJI: 

•	 Zakonca obnovita zavedanje, da sta sestavni del Cerkve.

•	 Zakonca ozavestita, da je sv. zakon podoba ljubezni med Kris-
tusom in Cerkvijo.

•	 Zakonca sta povabljena, da okrepita svojo edinstveno vlogo v 
Cerkvi.

POUDARKI:

Kot zadnjo temo v letniku smo izbrali Cerkev, ki jo kristjani in 
nekristjani pogosto slabo ali napačno razumemo. Ker je to nekoliko 
tabu tema, spet lahko pričakujeta vrsto različnih odzivov - poveza-
nih zlasti s preteklimi (dobrimi ali slabimi) izkušnjami s Cerkvijo kot 
institucijo. Že pri ogrevanju boste morda naleteli na trd oreh. Morda 
bo nekdo zelo kruto realno spregovoril o Cerkvi, morda boste bolj 
politično korektni. Ne glede na to, skušajta pogovor vedno obračati v 
smer glavnega poudarka: Cerkev sva midva, zakonca. V tem srečanju 
bomo še posebej spoznali morda za nekoga zelo presenetljive izjave, 
kot to, da sva zakonca obhajilo za druge ljudi, da je tudi najin zakon 
podoba ljubezni med Bogom in ljudmi, da z zavračanjem Cerkve, za-
vračamo Boga in sami sebe … Morda bo zopet za koga to pretežko, 
a resnico je treba povedati in prevzeti tudi svoj del odgovornosti in 
zaslug tudi za stanje Cerkve, ki jo dojemamo kot institucijo. Morda je 
najpomembnejši stavek v tej lekciji, da Cerkev ne more biti bistveno 
drugačna od naših zakonov in družin. Pri Družini in Življenju zato 
trdno verjamemo, da je delo z zakonci in družinami najodličnejše 
delo za vzgojo Kristusove neveste - Cerkve (tudi kar zajema bodoče 
duhovne poklice v različnih oblikah) in se je zato v prvi vrsti potreb-
no zavzemati za takšen krščanski zakon, da bodo vsi zahrepeneli po 
njem. Veseli bomo tudi, če se boste po končanem letniku odzvali z 
vašimi komentarji in vtisi na gradivo.

OGREVANJE?
Tukaj lahko pomagata z razmišljanjem o kontekstu, v katerem je be-
seda cerkev uporabljena. Npr. na kaj pomislimo, če jo slišimo v poro-
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čilih, na delovnem mestu, v šoli, v župnišču, na srečanju sorodnikov, 
med prijatelji, doma ... Verjetno bodo odgovori zelo mešani: krivda, 
morala, zapovedi, neživljenjskost, zastarelost, klerikalizem, oblast, 
bogastvo, škandali, grešnost, izdajstvo, ločine, svetost, Božje ljud-
stvo, skupnost, hiša molitve, mir, povezanost, bratje in sestre, spre-
jetost, mala občestva (skupine) … POZOR: ni mišljeno, da razglabljate 
na dolgo in široko, izogibajte se tudi polemiziranju. Namen je zgolj 
naštevanje asociacij, da pridete na skupno valovno dolžino, kaj si 
predstavljate pod tem pojmom.

KJE SVA?

1.  Mnogi sprejemajo Jezusa Kristusa kot dobrega učitelja, preroka 
ali celo kot Boga, vendar ne sprejemajo Cerkve. Namen tega vprašan-
ja je, da nam odpre nekoliko drugačen pogled na Cekrev - na Božjo 
lastnino. Tradicionalno se naša pripadnost Bogu v Cerkvi kaže skozi 
sodelovanje pri bogoslužju (pevci, mežnarji, izredni delivci obhajila, 
krasilci, ministranti, bralci berila …) in kot drugi sodelavci (karitas, 
razne skupine, skavti, katehisti …) pa seveda tudi osebna molitev in 
razne pobožnosti.

2. Pri tem vprašanju se lahko pogovorite tudi konkretno o tem, kaj 
vam je obiskovanje zakonske skupine (v zadnjih treh letih npr.) pri-
neslo. Kaj ste prejeli in kako ste se obogatili? Vam je zaradi obisko-
vanja zakonske skupine kaj lažje (življenje v zakonu, pri vzgoji, pri 
prakticiranju duhovnosti …)? Neki mož iz DiŽ-eve zakonske skupine 
je nekoč dejal tako: »Saj sem bil veren že prej, sva molila in hodila k 
maši. Sem bil tudi tako vzgojen, z zgledom in besedami in nimam 
prav posebnega trenutka, ko bi se odločil slediti Jezusu. Vem pa, da 
mi je 90 % vere dala ta zakonska skupina in DiŽ preko pristnih, iskre-
nih in preprostih pričevanj članov, tako z življenjem na splošno kot 
z delitvijo svojih življenjskih izkušenj.« Iz takšnih pričevanj lahko 
sklepamo, da je povezovanje koristno, da vztrajamo na skupni poti, 
saj potrebujemo drug drugega in postajamo vedno bolj enotni. To pa 
je tudi glavni namen Cerkve, kot je dejal Jezus: »Da bi bili eno, kakor 
sva midva eno.« (Janez 17,22)

3.  Podelite si misli, ki vas ob tem nekoliko daljšem odlomku navda-
jajo. Ni nujno, da imate že izdelane kakšne zaključke. Lahko je to tudi 
vprašanje ali si podelite, če česa ne razumete. Odlomek je zelo zahte-
ven in kot piše: skrivnost je velika. :) Morda nekaj možnih misli: Jezus 
je vzljubil Cerkev - ljudi, čeprav so bili grešni in nepopolni. Poklicani 
smo k edinosti (eno meso) - torej da smo združeni med seboj in z 
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Jezusom. Lahko se osredotočite tudi bolj na odnos med možem in 
ženo: Kristus je ravno tako ljubil nas konkretno, ne neko idealizirano 
predstavo. Dani na temeljnem seminarju može običajno vpraša: »Ka-
tera beseda je najbolj pomembna v tem odlomku?« Najpomembnejša 
beseda je kakor, saj označuje kako, na kakšen način, s kakšnimi de-
janji nas Bog ljubi in tudi pove, da tako, da je dal sam sebe zanjo. Lah-
ko nas zbodejo besede: »da bi sam postavil predse veličastno Cerkev, 
brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna,« 
ker še nismo tam. Je to naš cilj? Si prizadevamo zanj osebno?

4.  Konkretno lahko to vprašanje povežemo z zakonskim življenjem. 
Npr. zaradi nogavic, ki jih ne da v koš za perilo, ne bom imela moža 
manj rada ali če žena predolgo govori z mamo po telefonu, je ne bom 
gledal postrani - če pridemo do take ljubezni v zakonu, spregledamo 
nepomembne stvari oz. jih ne enačimo z osebami (niso zaradi tega 
nič manj, nič slabši). Tudi v Cerkvi lahko tako spregledamo napake 
posameznika in se osredotočimo na to, kar je dobro, seveda ob ljube-
čem opominjanju na napake. To ne pomeni sprejemanja ali odobra-
vanja kakršnikoli zlorab (tako v zakonu kot Cerkvi). Lahko pa zgolj 
vlečemo vzporednice. Bog verjetno nima težav s tem, da ljubi svojo 
Cerkev, saj je dal življenje zanjo, ne zato, ker bi si mi to zaslužili, am-
pak iz popolne ljubezni. To je vredno posnemanja tudi v zakonu (in 
Cerkvi) - zastonjska ljubezen.

KORAK NAPREJ
5.  Ko o Cerkvi razmišljamo kot o ljudeh, ki so svoje življenje zaradi in 
s pomočjo Kristusa spremenili in »živeli kot vstali«, imamo verjetno 
najbolj pravo podobo Cerkve, kot smo jo spoznali v prejšnjem odlomku 
Efežanom (brez madeža, gube …). Pogovorite se o tem, kaj vam osebno 
pomeni »živeti kot vstali«. Kaj bi si predstavljali pod to besedno zvezo? 
Živeti brez težav, brez skrbi? Živeti, kot da je vse mogoče? Živeti najbol-
jše življenje, polno upanja? Živeti z veseljem? Ne naštevamo »pravil-
nih« odgovorov, zgolj možne iztočnice za nadaljnji pogovor.

6.  Zopet ne ponujamo odgovorov, le nekaj dodatnih iztočnic za po-
govor. Ali se zavedamo, kaj vse bi lahko naredili z Božjo pomočjo, če 
bi se zavedali Jezusove stalne prisotnosti, kot pravi papež Frančišek 
v našem zakonu in družini? Če bi Boga v najini družini vzeli zares 
- kakšno spremembo bi to pomenilo za naju in najine otroke, če jih 
imava? Ali nas kaj moti v župnijskem občestvu? Kaj bi lahko naredili, 
da bi bilo tega manj ali več (začenši v najinem zakonu in družini)?



47

P
os

la
n
a 

sv
a

7.  Če smo ali postajamo vedno bolj Kristusovo telo, smo po eni 
strani vedno bolj svobodni, po drugi pa imamo tudi vedno večjo 
odgovornost. A se nam ni treba bati, ker živimo ne iz lastnih moči, 
ampak v nas živi Božja moč. Če resnično verjamemo, da smo posla-
ni (da naredimo vse narode za Jezusove učence, kot nam je naročil 
Jezus), smo lahko tudi precej bolj mirni glede našega poslanstva, 
saj pri tem del odgovornosti nosi Bog, ki nas je navsezadnje poslal. 
»Delati učence« je naše najpomembnejše poslanstvo. V prvi vrsti 
to pomeni: biti učenci mi sami, podpirati se med seboj v zakonu, 
rasti na tej poti vere in tako s svojim zgledom najprej pričevati 
svojim otrokom ter bližnjim. Gotovo pa ima Bog za vsakega od nas 
tudi edinstven načrt, kako bo pritegnil k sebi tudi številne druge 
ljudi.

8.  Pri tem vprašanju lahko najprej predlagata, da vsak zakonec 
zase najprej razmisli v tišini in zapiše, katere darove ima, ki razve-
seljujejo druge. POZOR! Ne omejite se zgolj na tiste naloge, ki jih 
lahko neposredno »koristimo« v župniji (denimo petje v župnij-
skem zboru, branje berila …). Skušajte razmišljati širše. Na primer, 
kako s svojim darom, ki ga imam, služim ljudem okoli sebe (v za-
konu, družini, na delovnem mestu …). Morda ima nekdo dar, ki na 
videz ni povezan z nalogo v župniji, pa z njim vseeno služi ljudem 
in jim s svojo prijaznostjo, veselostjo, umirjenostjo pričuje tudi o 
lepoti poročenosti denimo in o tem, kako »živeti kot vstali«. Vsako 
nalogo (in delo!) lahko opravljamo tako, da pričujemo. Predstavljaj-
mo si prijazno knjižnjičarko, ustrežljivega prodajalca, odločnega in 
nepokvarjenega odvetnika, umirjeno mamo, očeta, ki si vzame čas 
za otroke, ljubečega moža, spoštljivo ženo … 

IZZIV ZA NAJU

Ne dvomimo, da boste odlično izpeljali skupno doživetje. Veseli bomo, 
če nam (na urednistvo@diz.si) pošljete kakšno fotografijo ali opis vaše-
ga zaključnega piknika, romanja ali druženja ...

TRENUTKI ZA NAJU
Če ste letnik zaključili ob koncu akademskega leta, lahko morda do 
jeseni razmislita, kako bi se dala na razpolago v župniji ali kakšni 
drugi skupnosti. Seveda bomo zelo veseli, če se čutita poklicana, da 
bi tudi pri Družini in Življenju rada dajala naprej.

mailto:urednistvo@diz.si
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ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Naše programe lahko najdete na www.diz.si. Vabljeni na seminarje in 
druge dogodke.

ZAKLJUČNA MISEL

Ne smemo mimo dejstva, da je Katoliška Cerkev edina, ki od samega 
začetka izvira iz Kristusa in čeprav je doživela mnogo bolečih razko-
lov in razhodov, obdobij prevar in zlorab, še vedno ostaja (z redkimi 
izjemami) edina zvesta prepričanju, da je Jezus resnično prisoten v 
evharistiji. Nadškof Fulton Sheen je nekoč dejal, da če ne bi bil katoli-
čan, bi gledal, katera Cerkev je najbolj napačno razumljena in najbolj 
osovražena v svetu. Tako kot je bil Jezus. Takšni Cerkvi bi želel slediti 
in bi se zato ponovno odločil prav za Katoliško Cerkev.

http://www.diz.si

