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Uvod
Bog govori. Bog nam tudi danes še vedno govori. 

V  posinodalni apostolski spodbudi Radost ljubezni  – 
Amoris Laetitia v § 22 papež Frančišek zapiše, da »se 
Božja beseda ne pokaže kot niz abstraktnih tez, tem-
več kot prijateljica na potovanju; tudi za družine, ki se 
znajdejo v krizi ali sredi kakršne koli bolečine, saj jim 
kaže cilj poti, ko bo Bog ‘obrisal vse solze z njih oči in 
smrti ne bo več; tudi ne bo več ne žalovanja ne vpitja ne 
bolečine’ (Raz 21,4)«. Skozi vse Sveto pismo odlomki 
govorijo o parih, pripovedujejo zgodbe parov in – pare 
nagovarjajo. Izbrane odlomke, ob katerih lahko pre-
mišljujeta sama ali skupaj, spremljajo kratka razlaga in 
vprašanja, ki usmerjajo in hranijo pogovor med zakon-
cema, včasih tudi molitev ali sklep, ki ga lahko sprej-
meta vsak zase ali skupaj. Knjiga za na nočno omarico 
torej, v kateri Bog spregovori parom in jih nagovarja 
v specifičnosti njihovega poslanstva – zakona. 
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1. 

Prva Mojzesova knjiga
1,26-28.31

»Moža in ženo ju je ustvaril«:  
različna in dopolnjujoča se

Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, po 
naši podobnosti; naj gospoduje ribam morja in pticam 
neba, živini, vsem zverem polja in vsej laznini, ki lazi 
po zemlji.« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po 
Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. 
Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Plodita se in 
množita, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta 
ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se 
gibljejo na zemlji!« Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, 
bilo je prav dobro.

RAZMIŠLJANJE V PARU
Bog je moža in ženo ustvaril po svoji podobi, a 

ne le, da bi mu bila osebno podobna po svojih pogle-
dih, kretnjah, zmožnosti sporazumevanja z  besedo, 
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10 Po Božji podobi

pogledom, služenjem in bratsko ljubeznijo. Tudi zato, 
da bi bila kot celota, kot mož-in-žena v svojem ljube-
zenskem odnosu, svoji medsebojni naklonjenosti, ne-
žnosti, spolnosti, skupnem delu – oba skupaj čim bolj 
podobna Bogu in bi vsemu svetu oznanjala, da je Bog 
Ljubezen, da je smisel življenja – ljubezen. Ljubezen je 
mogoča prav zaradi moško-ženske različnosti: potre-
bujem drugega, ki me dela bolj moškega, bolj žensko, 
in mi omogoča, da rastem v svoji istovetnosti in oseb-
ni po klicanosti. V  vsakdanjem življenju ni prav nič 
preprosto živeti te različnosti, ki nas hitro lahko razdra-
ži, razočara … Vendar ljubezen do drugačnosti presega 
različnost, ki omogoča dopolnjevanje in poželenje.

Za korak naprej
•	 Katero temeljno različnost lahko pri drugem 

občudujem?
•	 Katera moška ali ženska poteza drugega mi govori 

o Bogu?
•	 Ali katero od razlik pri drugem posebej težko 

prenašam?
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2.

Prva Mojzesova knjiga
2,18-24

»In bosta eno meso«:  
ena in ena je tri

Gospod Bog je rekel: »Ni dobro človeku samemu biti. Na
redil mu bom pomočnico, njemu primerno.« Gospod Bog je 
torej naredil iz zemlje vse živali polja in vse ptice neba in 
jih privedel k Adamu, da bi videl, kako jih bo imenoval, 
in da bi vsako živo bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal 
Adam. In Adam je dal imena vsej živini in vsem pticam 
neba in vsem živalim polja, za Adama pa se ni našla po
močnica, njemu primerna. Tedaj je Gospod Bog dal pasti 
na Adama trdno spanje, da je zaspal. Vzel je eno njego
vih reber in tisto mesto napolnil z mesom. Gospod Bog je 
iz rebra, ki ga je vzel Adamu, naredil ženo in jo privedel 
k Adamu. Tedaj je rekel Adam: »To je zdaj kost iz mojih 
kosti in meso iz mojega mesa; ta se bo imenovala móžinja, 
kajti iz moža je vzeta.« Zaradi tega bo zapustil mož očeta 
in mater in se držal svoje žene in bosta eno meso.
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RAZMIŠLJANJE V PARU
Eno – in vendar dva: kakšen izziv! Ne da bi drug 

drugega povozila, nadvladala, se drug z drugim zlila … 
V  tem je ves izziv zakona in skupnega življenja. Se-
veda ne gre le za spolne odnose, saj je vprašanje dos-
ti globlje! Gre za podelitev in dar svoje celotne osebe 
drugemu, ne da bi količkaj zadrževali zase, v popolni 
daritvi, zaradi katere je zakon res poklicanost, in prav 
tako res tudi pot svetosti. Zato je treba znati zapuščati: 
svoje starše, svoje stare navade, včasih svoje predstave, 
svojo lastno voljo in s svojim ljubljenim bitjem imeti 
eno voljo. Drugi nikoli ne bo tekmec, »nasprotnik«, 
ki bi ga bilo treba pobiti: prijatelj je, ki mu je treba 
pomagati iz njegove samote, zločeste samote, ki člo-
veka oklepa in spravlja v obup. Bog ve, da moški in 
ženska nista ustvarjena za samoto, temveč za odnos: 
kakor on, znotraj Svete Trojice. Kako sem lahko dru-
gemu življenjska pomoč, ob kateri postaja bolj živ, bolj 
to, kar je?

Za korak naprej
•	 Kako naj ustrežem pričakovanjem, ki jih ima do 

mene drugi, hkrati pa ohranim spoštovanje do sebe 
in ostanem to, kar sem? Se lahko o tem pogovarjava?

•	 Sem še vedno navdušen nad osebnostjo sozakonca? 
Nad njegovo notranjo in zunanjo lepoto?
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•	 Ali se vedem tako, da ga obravnavam kot 
»enakovrednega« in do njega nisem vzvišen? Bog 
vsakogar ljubi z brezpogojno ljubeznijo: ali tudi 
sam gledam na drugega, kakor nanj gleda Bog?
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85. 

Luka
6,39-42

Iver in bruno

Povedal pa jim je tudi priliko: »Mar more slepi voditi 
slepega? Ali ne bosta oba padla v  jamo? Učenec ni nad 
učiteljem. Toda vsak, ki bo izpopolnjen, bo kakor njegov 
učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bru
na v lastnem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu 
bratu: ‘Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,’ 
če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani 
najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl 
odstraniti iver, ki je v očesu tvojega brata.« 

RAZMIŠLJANJE V PARU
»Jaz? Jaz nisem nič kriv! Ti si tisti, ki …« Kako naj 

bi dajali nasvete sozakoncu, ko pa sami na svoje življe-
nje nimamo jasnega pogleda! Že kar smešno je, kako 
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pogosto drugemu očitamo tisto, česar sami pri sebi ne 
prenašamo (seveda pa tega ne vidimo!). Psihologom 
mehanizem ni neznan: imenuje se projiciranje. Hibo, 
ki je nočem videti pri sebi, zelo dobro vidim pri tebi. 
In dejstvo, da jo skušam odpraviti pri tebi, mi omogo-
ča, da se izmikam notranjemu delu, da bi jo odpravil 
pri sebi. Vsi imamo »slepe pege«, ki nam preprečujejo, 
da bi videli resnico, zlasti pa, da bi bili sočutni do dru-
gega. Naj se vsak ukvarja s sabo in prizna lastne slabos-
ti, preden se začne vtikati v življenje drugega in iskati, 
kaj vse je narobe. Lahko se bridko zmoti … 

Za korak naprej
•	 Ali ponižno priznavam lastne napake?
•	 Ali sem sočuten do sebe, a si ne dajem potuhe?
•	 Kaj grajam pri sozakoncu?
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86. 

Luka
10,25-37

V sozakoncu glejmo najbližjega 
od bližnjih

Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga skušal, 
mu je rekel: »Učitelj, kaj naj storim, da prejmem v delež 
večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je zapisano 
v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril in rekel: »Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, iz vsega svojega srca, z vso svojo 
dušo, z vso svojo močjo in z vsem svojim mišljenjem, in 
svojega bližnjega kakor samega sebe.« Rekel mu je: »Prav 
si odgovoril; to delaj in boš živel.« Ta pa je hotel sebe 
opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Je
zus je odgovoril in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema 
v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pre
tepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, 
da je šel po tisti poti neki duhovnik; videl ga je in šel po 
drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na 
tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega 

prelom.indd   228 14. 03. 2022   19:14:50



229Stara zaveza

pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je potoval. Ko ga je 
zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in 
vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje 
živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji 
dan je vzel dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel: 
‘Poskŕbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj gredé 
povrnil.’ Kdo od teh treh se ti zdi, da je bil bližnji tiste
mu, ki je padel med razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki 
mu je izkazal usmiljenje.« Jezus pa mu je rekel: »Pojdi 
in tudi ti tako delaj!« 

RAZMIŠLJANJE V PARU
Ljubezen do bližnjega je v tem, da gledam tistega, 

ki mi je blizu, s komer živim, in se zbližujem z njim. 
Lahko sva si telesno blizu, a sva čustveno in duhovno 
vsaksebi. Včasih mi kak zakonec reče: »Počutim se kot 
kos pohištva!« Kako žalostno! Rutina in vsakdanjost 
lahko hitro povzročita, da se na prisotnost drugega na-
vadimo, ga nič več ne občudujemo, ga sploh več ne 
opazimo. Žene se pogosto pritožujejo, da mož sploh 
ne opazi, da so bile pri frizerju ali da so si kupile novo 
obleko … Edino, kar pripomnijo, je: »Spet si zaprav-
ljala!« Ali mož, ki vsak dan odnese smeti in vozi otro-
ke v šolo, posluša: »Doma ničesar ne narediš!« Vendar 
lahko spremenimo svoj pogled, lahko ga spreobrnemo: 
»Drugi je po toliko letih še vedno ob meni: kako ču-
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dovito! Hvala ti, Gospod! Le kako, da me po vseh teh 
letih sploh še prenaša!«

Za korak naprej
•	 Pozitivno poglejmo na drugega, poiščimo njegove 

močne plati, njegove odlike, zaradi katerih ga 
cenimo.

•	 Skušajmo se mu telesno približati z nežnimi 
kretnjami, spodbudnimi besedami, pohvalo. 

•	 Izprašajmo si vest o tem, kako gledamo na 
drugega.
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87. 

Luka
10,38-42

Marta in Marija:  
ne izberite napačnega dela

Ko so potovali, je prišel v neko vas in žena po imenu 
Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je 
bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in pos
lušala njegovo besedo, Marta pa je imela z obilno strežbo 
veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, 
da me je moja sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, 
naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril in rekel: »Marta, 
Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je pot
rebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ji ne bo odvzet.« 

RAZMIŠLJANJE V PARU
Vsakdanje življenje v  paru je polno priložnosti 

za medsebojne usluge. Služenje drugemu je v tem, da 
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vidimo, kaj bi ga razveselilo, da ga kdaj prijetno prese-
netimo: »Danes se pa jaz javim, da bom skuhal kosilo!« 
Ali pospravil po kosilu … Vedno se najde kaka »dob-
ra zamisel«, kako lahko služimo drugemu, kako lahko 
postanemo služabniki – kakor Jezus. Jezus se poniža, 
poklekne pred svojimi učenci, da jim umije noge: pre-
pusti se jim na milost in nemilost. Tudi jaz lahko »po-
kleknem pred drugim«, se odpovem temu, da bi moral 
vedno imeti zadnjo besedo, priznam, da je to, kar je po-
vedal, pametno (tudi če se s tem ne strinjam!). Pomeni, 
da dam prednost pred tem, kar je dobro zame, temu, 
kar je dobro zanj: odprto ali zaprto okno, da se skupaj 
odločiva, kam bomo šli na počitnice ali kaj bomo sku-
paj počeli, da spoštujem njegovo delo (in nimam za 
pomembnejše svojega, ker prinaša večji zaslužek) itn. 
Služenje se dotika vseh drobnih vsakdanjih pozornosti: 
od tega, da vstanem malo prej, da je tuš potem na voljo 
drugim, da se malo prej vrnem iz službe, ker je drugi 
utrujen, da z otrokom ponovim učno snov itn. Kakšna 
obzirnost! Le kako bi se utrudili, če nas vodi dinamika 
ljubezni? Rutina je hudičev izum! Služenje nas umešča 
v konkretnost, v resničnost. Nismo več v navideznosti, 
zlaganosti, prevarah. Ne morem reči »rad te imam« in 
ti odreči, da bi vstal in popestoval otroka, ki je sredi 
noči zajokal …
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Za korak naprej
•	 Saj nimam časa, da bi molil! Delo doma mora biti 

opravljeno! A če je opravljeno brez ljubezni, ali iz 
računarske ljubezni, ki zahteva plačilo, potem je 
Jezusov očitek povsem upravičen … Sklenem, da 
se bom priporočil Svetemu Duhu, preden se bom 
lotil gospodinjskega opravila, zato da ga bom živel 
v ljubezni in povezan z Bogom.

•	 Ali služimo v samopozabi? Ali tako, da je drugi 
odvisen od nas, se nam nenehno zahvaljuje in 
sploh nima več svojega ozemlja?

•	 Ali smo računarji: »Vsak je enkrat na vrsti« ali: 
»Včeraj sem jaz …, zato boš danes ti« ali »Vedno 
moram jaz …«?
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