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Brezpogojna ljubezen je ideal, ki se mu za-
vežeta zaljubljenca. Pri poroki si obljubita, da se bosta 
ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja … Naglica 
vsakdana, stres, prepiri in nepozornost pa ju nato pogo-
sto ranijo in razočarajo. Vendar ni treba, da ostane tako.

Izziv ljubezni je 40-dnevni izziv, ki bo zakonce naučil, 
kako ljubiti brezpogojno. Ne glede na to, ali je vaš zakon 
trden ali v krizi, boste ob izpolnjevanju Izziva ljubezni 
vsak dan rasli in se odpirali ljubezni. 

Ljubezen nikoli ne mine. 
1 Kor 13,8
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To vzemite kot opozorilo.
Tega štiridesetdnevnega potovanja ne smete

jemati zlahka.

Čaka vas težka pot, polna izzivov,
ki pa je tudi izredno izpolnjujoča.

zanjo potrebujete stanovitnega duha 
in neomajno odločenost.

Cilja izziva ne boste dosegli le z branjem
ali kratkim preizkušanjem in tudi tistim,

ki ne bodo vztrajali,
izziv ne bo prinesel bogatih koristi,

ki jih lahko nudi.
Če se zavežete, 

da se boste trudili vsak dan posebej,
štirideset dni zaporedoma, vam ta odločitev

lahko spremeni življenje in zakon.

naj vam bo to izziv s strani tistih,
ki so to že počeli pred vami.
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Izziv ljubezni

V Svetem pismu je zapisano, da je Bog zakon 
ustvaril in zasnoval kot dober, čudovit, neprecenljiv dar, v katerem 
odpravljamo osamljenost, povečamo storilnost, ustvarimo družino, 
vzgajamo otroke, se veselimo življenja in smo deležni intimnih od-
nosov. Poleg tega pa v zakonu s pomočjo zakonca spoznavamo svojo 
potrebo po rasti in razreševanju svojih težav in zagledanosti vase. Če 
bomo dovzetni, se bomo naučili tudi najpomembnejše, kar nam za-
kon lahko nudi – ljubiti. Močna vez dveh ljudi je kot pot, na kateri se 
učimo brezpogojno ljubiti nepopolnega zakonca. Čudovita je, težka, 
in spremenila vam bo življenje.

Ta knjiga govori o ljubezni, o novih spoznanjih in izzivu, ki nas 
kliče k življenju, polnem ljubečih odnosov. Ta pot se začne pri člove-
ku, ki vam je najbližji: pri zakoncu. Veliko božjega blagoslova vama 
želiva!

Vedite pa, da boste potrebovali veliko poguma. Če boste ta izziv 
sprejeli, svojemu srcu ne boste smeli slediti, ampak ga voditi. Svet 
vam govori, da je treba srcu slediti, a če ga ne vodite vi, ga bo nekdo 
drug ali kaj drugega. V Svetem pismu piše: »Srce je zvijačnejše od vse-
ga« (Jer 17,9), ker vedno sledi tistemu, kar se mu v danem trenutku 
zdi prav.

Sprejmite najin izziv in poskusite razmišljati drugače. Odločite se, 
da boste srce vodili k dolgoročno boljšim odločitvam. Brez tega ne 
boste mogli ustvariti dolgotrajnih odnosov, ki vas bodo izpolnjevali.

Pri izzivu ljubezni ne gre za to, da bi zakonca skušali spremeni-
ti, tako da bi vam bil ljubši. Nedvomno ste že spoznali, da se vsako 
prizadevanje, da bi moža ali ženo spremenili, konča z neuspehom in 
nejevoljo. Ravno nasprotno. Na tej poti boste raziskovali in izkazovali 
pristno ljubezen tudi v trenutkih, ko je v srcu ne boste čutili in ko vam 
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ne bo do tega. Ljubezen je odločitev in ne zgolj čustvo. Nesebična je, 
požrtvovalna in preobraža. Ko boste znali ljubezen res izkazovati 
tako, kot si je to zamislil Bog, boste imeli veliko večje možnosti za 
lepši odnos.

Na tej poti se boste vsak dan srečevali s tremi zelo pomembnimi 
elementi:

Najprej bomo preučevali določen vidik ljubezni. Skrbno prebe-
rite besedilo in bodite odprti za nove razsežnosti iskrene ljubezni.

Potem boste dobili konkreten izziv, povezan z zakoncem. Neka-
teri bodo lahki, drugi zelo težki, vseh pa se morate lotiti resno, ustvar-
jalno in pogumno. Naj vam ne vzame poguma, če vam bodo okoli-
ščine preprečile, da bi določen izziv opravili. Pot nadaljujte, takoj ko 
bo mogoče.

Nazadnje lahko v prazen prostor, ki vam je na voljo, zapišete spo-
znanja, dejavnosti in odzive zakonca. Pomembno je, da zapišete, kaj 
se na poti izziva z vama z možem oziroma ženo dogaja. Zapiski vam 
bodo kazali napredek, kar vam bo v prihodnje neprecenljivo.

Ne pozabite, vaša dolžnost je, da varujete in vodite svoje srce. Ne 
obupajte in ne dovolite, da bi vam kaj vzelo pogum. Odločite se, da 
boste svoje srce vodili in da boste izzivom sledili do konca. Eno naj-
pomembnejših dejanj v vašem življenju je, da se naučite iskreno ljubiti.

za zdaj pa ostanejo

vera, upanje, ljubezen, to troje.

In največja od teh je ljubezen.

1 Kor 13,13

Uvod
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Ko bi govoril človeške in angelske jezike,
ljubezni pa bi ne imel,

sem postal brneč bron ali zveneče cimbale.

In ko bi imel dar preroštva
in ko bi poznal vse skrivnosti

in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero,
da bi gore prestavljal,

ljubezni pa bi ne imel, nisem nič.

In ko bi razdal vse svoje imetje,
da bi nahranil lačne, 

in ko bi izročil svoje telo,
da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel,

mi nič ne koristi.

1 Kor 13,1–3
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Prvi dan
Ljubezen je potrpezljiva

Živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani,
v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. 

V ljubezni prenašajte drug drugega.

Ef 4,1–2

Ljubezen deluje. V človeškem življenju je to največji vir spodbude, 
poleg tega pa sega veliko globlje in ima veliko bogatejši pomen, kot si 
večina predstavlja. Ljubezen vedno stori to, kar je najboljše za bližnje 
in nas krepi za spoprijemanje z največjimi težavami. Hrepenenje po 
ljubezni nas spremlja od rojstva pa do smrti. Naša srca jo tako kr-
vavo potrebujejo, kot naša pljuča potrebujejo zrak. V luči ljubezni si 
osmislimo življenje. Odnosi v ljubezni postanejo smiselni. Brez nje ni 
dobrega zakona.

Ljubezen sloni na dveh stebrih, ki jo najbolje določata. To sta po-
trpežljivost in dobrosrčnost. Vse druge lastnosti ljubezni so le razši-
ritev teh dveh. In naš izziv se začne prav s potrpežljivostjo.

Ljubezen vas bo spodbujala k potrpežljivosti. Ko se boste odločili 
zanjo, se boste na negativno situacijo odzvali pozitivno. Počasni boste 
za jezo. Ne boste se prepuščali vzkipljivosti, ampak boste jezo brzdali. 
Ne boste več nemirni in zahtevni, ampak se boste v ljubezni umirili     

   in na svoje bližnje širili milost. Potrpežljivost vam bo v zakonskih   
     neurjih prinašala notranji mir.
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Družbe nepotrpežljivega človeka ne mara nihče, ker se nanj od-
zivajo z jezo in nespametnimi dejanji, ki jih kasneje obžalujejo. Iro-
nično je, da krivična dejanja, na katera se odzovemo z jezo, porodijo 
nove krivice. Z jezo bomo težko kaj popravili, zelo verjetno pa bomo 
ustvarili še dodatne težave. S potrpežljivostjo pa jih v trenutku zajezi-
mo. Potrpežljivost ni toliko v tem, da se ugriznete v jezik ali si prekri-
jete usta, ampak da globoko zajamete zrak, se pomirite in si ne dovo-
lite, da bi kot škorpijon opletali s svojim strupenim repom. Odločite 
se, da boste vi nadzorovali svoja čustva in ne čustva vas in namesto da 
bi zlo vračali z zlom, ste do zakonca obzirni.

Ali zakoncu hitro vrnete milo za drago, če vas žali, ali se obvlada-
te? Se na krivico samodejno odzovete z jezo? Če je tako, ste vir strupa 
in ne zdravila.

Jeza po navadi vznikne, če si nečesa močno želimo, a sledi razo-
čaranje ali bolečina. Ko ne dobimo želenega, v nas začne vreti. Vzrok 
takih čustvenih odzivov so pogosto sebičnost, nespamet ali zli nagibi.

Potrpežljivost pa krepi našo modrost. Ne sklepa prehitro in poslu-
ša drugega, kaj ima povedati. Potrpežljivost stoji na pragu, medtem 
ko hoče jeza na vsak način vstopiti, in počaka, da si ustvari popolno 
sliko in si šele nato ustvari mnenje. V Svetem pismu piše: »Kdor je po-
časen za jezo, kaže veliko razsodnost, kdor je nagle jeze, povzdiguje 
bedaštvo« (Prg 14,29).

Tako gotovo, kot bo pomanjkanje potrpežljivosti vaš dom spre-
menilo v bojno polje, bo potrpežljivost spodbujala mir in tišino. »Je-
zljiv človek izzove prepir, potrpežljivi pa pomiri spor« (Prg 15,18). 
Nauk takih in podobnih jasnih načel iz knjige Pregovorov nikoli ne 
zastari. V potrpežljivosti se srečujeta ljubezen in modrost. To troje 
potrebuje vsak zakon, ki želi biti zdrav.
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S potrpežljivostjo boste zakoncu dovoljevali, da je človek. Razu-
meli boste, da smo vsi zmotljivi. Ko zakonec naredi napako, mu s 
tem damo več časa, da jo popravi. Potrpežljivost nam omogoča, da 
vztrajamo, ko naš odnos preživlja težke čase in ne stisnemo repa med 
noge, ko je hudo.

Lahko vaša žena ali mož računa na vas, da boste potrpežljivi? Ali 
vaša žena ve, da boste razumevajoči, ko bo zaklenila ključe v avtomo-
bil in ji ne boste poniževalno pridigali, da se bo počutila kot otrok? 
Ali vaš mož ve, da lahko glasno navija ob nogometni tekmi, ne da bi 
ob tem iz vas bruhnilo, kaj vse bi lahko v tem času postoril? Z nepotr-
pežljivimi ljudmi je izjemno težko živeti.

Kakšno razpoloženje bi v svojem domu ustvarili, če bi se posku-
sili držati tega svetopisemskega odlomka: »Glejte, da bi kdo ne vračal 
komu hudega s hudim, ampak si zmeraj prizadevajte za to, kar je do-
bro za vas in za vse« (1 Tes 5,15)?

Redkim med nami gre potrpežljivost dobro od rok in nihče ni po-
trpežljiv že po naravi, a modri možje in žene si bodo za potrpežljivost 
prizadevali, saj je bistveni element zakonskih odnosov. Če želite za-
koncu izkazovati iskreno ljubezen, lahko začnete kar z njo.

Izziv ljubezni je proces, ki se začne prav s tem, da se odločite za 
potrpežljivost. Primerjamo ga lahko z maratonom, ki se ga je vseka-
kor vredno udeležiti.

Prvi dan: Ljubezen je potrpežljiva
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Izziv ljubezni

Današnji izziv

Prvi del tega izziva je zelo preprost. 
Čeprav ljubezen izražamo na številne načine, 

naše besede pogosto odražajo tisto, kar čutimo 
v srcu. Za današnji dan se odločite, da boste do 

zakonca potrpežljivi in mu ne boste rekli nič 
negativnega. Če vas bo obšla skušnjava, raje ne 

recite ničesar. Bolje je, da držite jezik za zobmi, 
kot pa da rečete kaj, kar boste obžalovali.

Po opravljenem izzivu si zastavite naslednji vprašanji:

Se je danes zgodilo kaj takega, da ste se nad zakoncem ujezili? Vas 
je mikalo, da bi o njem razmišljali negativno in svojo negativnost tudi 
ubesedili?
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Bodite hitri za poslušanje, počasni za govorjenje in počasni za jezo. (Jak 1,19)

Prvi dan: Ljubezen je potrpežljiva
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Drugi dan
Ljubezen je dobrosrcna

Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug druge-
mu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. 

Ef 4,32

Dobrosrčnost je dejavna ljubezen. Če je potrpežljivost odziv ljube-
zni, ki želi oslabiti negativne okoliščine, je dobrosrčnost udejanjanje 
ljubezni, ki želi okrepiti pozitivne okoliščine. S potrpežljivostjo se te-
žavi izognemo, z dobrosrčnostjo pa ustvarimo čudovite stvari. Prva la-
stnost preprečuje, druga udejanja, obe pa sta vogelna kamna, na katerih 
temeljijo mnoge druge lastnosti ljubezni, o katerih bomo govorili.

V ljubezni postajate dobrosrčni in zaradi dobrosrčnosti boste lju-
dem všeč in želeli si bodo vaše družbe. Videli vas bodo kot človeka, ki 
je dober do njih in zanje.

Tudi Sveto pismo posveča pozornost dobrosrčnosti: »Dobrota in 
zvestoba naj te ne zapustita, priveži si ju okrog vratu, zapiši ju na tablo 
svojega srca. Tako boš našel milost in dobro dojemljivost pri Bogu 
in pri ljudeh« (Prg 3,3-4). Dobrosrčni ljudje so deležni naklonjenosti 
povsod, kamor gredo in tudi doma. Toda pojem ‚dobrosrčnost‘ se zdi 
nekoliko preširok, še zlasti, če ga skušamo živeti. Zato ga bomo raz-
delili na štiri osnovne sestavine:

Blagost. Ko izhajate iz dobrosrčnosti, pazite, kako se obnašate do 
svojega zakonca – nikoli niste po nepotrebnem ostri. Ra-

hločutni ste in nežni. Tudi če morate izreči ostre bese-
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de, se na vso moč trudite, da bo zakonec vaše grajanje ali nasprotovanje 
čim lažje prenesel. Z ljubeznijo govorite resnico.

Ustrežljivost. Dobrosrčnost sproti zadovoljuje potrebe. Če so to 
hišna opravila, se jih lotite. Če zakonec potrebuje vaše uho, mu pri-
sluhnete. Dobrosrčnost bo ženo vodila k služenju možu, ne da bi jo 
skrbelo za lastne pravice. Moža bo dobrosrčnost vodila k temu, da 
bo spoznaval ženine potrebe in ga spodbujala, da bo ukrepal in jih 
zadovoljil, čeprav bodo njegove morale počakati.

Pripravljenost. Dobrosrčnost spodbuja k prijetnemu obnašanju. 
Namesto da vztrajate pri svojem, se upirate ali ste trmasti, sodeluje-
te in ostanete prilagodljivi. Namesto da se pritožujete in se izmikate, 
iščete razloge, zakaj bi morali sklepati kompromise in se prilagajati. 
Dobrosrčen mož prepreči tisoč morebitnih prepirov, ker je pripra-
vljen poslušati, namesto da bi uveljavljal svojo voljo.

Pobuda. Dobrosrčen človek misli vnaprej in naredi prvi korak. 
Ne poseda okrog in čaka, da ga bo zakonec spodbujal ali celo silil k 
nečemu in se šele nato spravil s kavča. Dobrosrčen mož ali žena bo 
prvi pozdravil, se prvi nasmehnil, prvi služil in prvi odpuščal. Ne 
zahteva od drugega, naj se vzame v roke, ampak mu takoj izkaže lju-
bezen. Če boste izhajali iz dobrosrčnosti, boste videli potrebo in takoj 
ukrepali. Prvi.

Jezus je dobrosrčnost ljubezni domiselno opisal s priliko o usmi-
ljenem Samarijanu, ki jo najdemo v desetem poglavju Lukovega evan-
gelija. Nekega Juda so na neki odmaknjeni poti napadli razbojniki in 
ga na pol mrtvega pustili tam. Dva verska voditelja, ki sta med svojimi 
ljudmi uživala velik ugled, sta šla mimo njega, ne da bi se ustavila. Bila 
sta preveč zaposlena in preveč pomembna. Nista si hotela mazati rok 
z njim. Preprost človek iz rodu osovraženih Samarijanov, ki so tudi 

Drugi dan: Ljubezen je dobrosrčna
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Izziv ljubezni

sami zelo sovražili Jude, je tega ranjenega tujca zagledal, in zasmilil se 
mu je. Prestopil je vse kulturne meje in se izpostavil posmehovanju. 
Ustavil se je in mu pomagal. Obvezal mu je rane, ga naložil na osla in 
ga odpeljal na varno ter iz lastnega žepa plačal vse stroške za njegovo 
okrevanje.

Kjer je rasizem dolga leta povzročal spore in delitve, je zgolj eno 
dobrosrčno dejanje s svojo blagostjo, ustrežljivostjo in pripravljeno-
stjo združilo dva sovražnika. Ta človek je s svojo pripravljenostjo za 
dejanja sočloveku v vseh pogledih izkazal resnično dobrosrčnost.

Ali ni bila prav dobrosrčnost eden od glavnih dejavnikov, ki je vas 
in vašega moža oziroma ženo privedla skupaj? Ali niste na poročni 
dan pričakovali, da bo vaša žena do konca življenja dobrosrčna do 
vas? Ali ni vaš mož enakega prepričanja gojil o vas? Kljub temu, da 
lahko leta to željo nekoliko oslabijo, je vaše zadovoljstvo v zakonu še 
vedno povezano z vsakodnevnim izkazovanjem dobrosrčnosti.

Sveto pismo opisuje žensko, ki jo mož in otroci blagrujejo in hva-
lijo. Med njenimi mnogimi plemenitimi lastnostmi je tudi naslednja: 
»Svoja usta odpira modro, dober pouk je na njenem jeziku« (Prg 
31,26). Kako pa bi lahko opisali vas? Kako bi mož ali žena ocenila 
vašo dobrosrčnost? Kako ostri ste? Kako blagi in ustrežljivi ste? Ali 
čakate, da vas zakonec nekaj prosi ali mu na lastno pobudo pomaga-
te? Ne čakajte, da bo zakonec prvi dobrosrčen do vas.

Težko je nekomu izkazovati ljubezen, ko te k temu ne spodbuja 
skoraj nič več. Toda ljubezen v svojem najglobljem bistvu ni čustvo, 
ampak odločenost, da zakoncu izkazujemo pozornost, čeprav ne pri-
čakujemo, da se nam bo povrnila. Dokler se ne boste naučili izkazo-
vati dobrosrčnosti, ne boste znali ljubiti.
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Današnji izziv

Poleg tega da zakoncu danes 
ne boste rekli ničesar negativnega,

ga presenetite z dobrosrčnim dejanjem,
ki se ga ne bo nadejal.

Po opravljenem izzivu si zastavite naslednja vprašanja:

Do katerih spoznanj o ljubezni ste prišli danes? Kaj ste izbrali za 
izziv? Kako ste zakoncu izkazali dobrosrčnost?

Drugi dan: Ljubezen je dobrosrčna
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Izziv ljubezni

Kar je zaželeno pri človeku, je njegova dobrota. (Prg 19,22)
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Tretji dan
Ljubezen ni sebicna

Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo.
Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. 

Rim 12,10

Živimo v svetu, ki je zaljubljen sam vase. Kultura, ki nas obda-
ja, nas uči, naj se posvečamo predvsem svojemu videzu, občutkom 
in osebnim željam. Očitno je njen najpomembnejši cilj doseganje 
najvišje možne sreče. Posledice takega razmišljanja pa se boleče po-
kažejo v zakonskih odnosih.

Če bi morali izbirati pojem, nasproten pojmu ljubezni, bi izbrali 
sebičnost. Na žalost je sebičnost v vsakogar vgrajena že z rojstvom. 
Vidimo jo v otroških dejanjih in pogosto tudi v grdem ravnanju 
odraslih. Skoraj vsako grešno dejanje v zgodovini človeštva ima ko-
renine v sebičnem nagibu. To lastnost pri drugih sovražimo, svojo 
sebičnost pa upravičujemo. Vendar pa ne morete izpostavljati de-
janj, v katerih je zakonec sebičen, ne da bi si obenem priznali, da ste 
sebični tudi vi, to bi bilo namreč hinavsko.

Zakaj imamo tako nizka merila zase, od zakonca pa tako veliko 
pričakujemo? Odgovor na to vprašanje vam ne bo všeč. Ker smo 
vsi sebični.

Če mož svoje koristi, želje in prioritete postavi pred ženine, 
je to znamenje sebičnosti. Če se žena nenehno pritožu-

je, koliko časa in energije porabi za zadovoljevanje 
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Izziv ljubezni

moževih potreb, je to znamenje sebičnosti. Toda ljubezen »ne išče 
svojega« (1 Kor 13,5). Ljubeči pari, ki v polnosti živijo svoj zakon, so 
trdno odločeni, da bodo dobro poskrbeli za nepopolnega človeka, 
s katerim delijo življenje. To je zato, ker se iskrena ljubezen vedno 
trudi reči ‚da‘.

Ironično je, da so celo velikodušna dejanja lahko sebična, če člo-
veka k njim spodbuja dejstvo, da se bo z njimi kasneje hvalil ali zanje 
dobil nagrado. Če nekaj sicer dobrega naredite, da bi zvijačno mani-
pulirali z možem ali ženo, ste še vedno sebični. Bistvo je torej v tem, 
ali se odločate iz ljubezni do drugega ali iz iskanja lastnega užitka.

Ljubezen ni nikoli zadovoljna, razen v blagru drugega. Ne mo-
rete izhajati iz resnične ljubezni in sebičnosti obenem. Če se boste 
odločili ljubiti svojega moža oziroma ženo, boste morali reči ‚ne‘ 
svojim željam, da boste lahko rekli ‚da‘ njegovim potrebam. To po-
meni, da ste srečo zakonca postavili pred svojo. Ne gre za to, da vi ne 
bi smeli biti srečni, ampak da ne smete zanikati sreče zakonca, da bi 
bili srečni predvsem vi.

Ljubezen vodi tudi k notranjemu veselju. Ko boste blagor za-
konca postavili na prvo mesto, vas bo to izpolnilo neprimerno bolj, 
kot bi vas sebična dejanja. Tako ugodnost si je Bog zamislil in pridr-
žal za tiste, ki si izkazujejo resnično ljubezen. Ko se odpoveste svo-
jim pravicam v dobro zakonca, dobite priložnost, da izgubite sebe 
in najdete veličastnejši smisel zakona.

Nihče vas ne pozna tako dobro kot zakonec, zato bo prvi opazil, 
da ste ravnali drugače in namenoma žrtvovali svoja hotenja in želje, 
da bi zadovoljili njegove ali njene potrebe.

Če svojih želja ne boste mogli žrtvovati v blagor zakonca, vas 
sebičnost morda obremenjuje bolj, kot si želite priznati.
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Zastavite si naslednja vprašanja:
·	 Ali zakoncu resnično želim le najboljše?
·	 Ali ima ob meni občutek, da je ljubljen?
·	 Ali meni, da mislim na njegov najvišji blagor?
·	 Ali me vidi kot človeka, ki najprej poskrbi zase?

Če verjamete ali ne, imajo vaši bližnji, še zlasti vaš mož ali žena, o 
vas določeno mnenje. Se jim res zdite ljubeči? Ne pozabite, da mora 
tudi vaš mož ali žena ljubiti sebičnega človeka. Zato se odločite, da 
mu boste najprej vi izkazovali iskreno ljubezen in ne boste ničesar 
spregledali. Navsezadnje bosta oba bolj izpolnjena.

»Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, 
ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe« (Flp 2,3).

Tretji dan: Ljubezen ni sebična
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Izziv ljubezni

Današnji izziv

Tisto, čemur posvečate čas, energijo in denar,
vam zelo priraste k srcu. Težko je imeti rad nekaj,

v kar ne vložite ničesar.
Poleg tega, da zakoncu danes 

ne boste rekli ničesar negativnega,
mu tudi nekaj kupite in mu s tem sporočite,

da mislite nanj.

Po opravljenem izzivu si zastavite naslednji vprašanji:

Kaj ste se odločili podariti zakoncu? Kaj se je zgodilo, ko ste mu 
tisto podarili?
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Kjer sta namreč nevoščljivost in prepirljivost, tam je nered in vsakršno zlo. (Jak 3,16)

Tretji dan: Ljubezen ni sebična
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Četrti dan
Ljubezen je premisljena/pozorna

In zame, kako težke so tvoje misli,
o Bog, kako silna so njihova načela!

Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska. 
Ps 139,17–18

Ljubezen razmišlja. Ljubezen niso nespametna čustva, ki bi plula na 
valovih razvnetosti in umsko spala. Vedno jo prevevajo mnoge misli, 
ker ve, da ljubeče misli vodijo v ljubeča dejanja.

Ko ste se prvič zaljubili, vam je bilo povsem samoumevno, da veli-
ko premišljujete o svojem dragem. Ure in ure ste sanjarili o tem, kako 
je vaš ljubljeni videti, kaj počne, si zamišljali, kako ga boste navdušili 
z besedami, nato pa uživali v sladkih spominih na trenutke, ki sta jih 
preživela skupaj. Iskreno ste mu priznali, da kar naprej mislite nanj.

A po poroki se odnosi pri večini parov začnejo spreminjati. Žena je 
končno ujela moža, ki si ga je želela in mož je dobil trofejo, za katero se 
je trudil. Lova je konec in prizadevanja prav tako. Iskrice romantične 
ljubezni počasi izgorijo v sivi pepel in spodbude za premišljenost osla-
bijo. Pozornost vse bolj posvečate službi, prijateljem, lastnim težavam, 
osebnim željam, sebi. Čez nekaj časa se za potrebe zakonca povsem ne-
hote ne zmenite več.

A dejstvo, da ste s poroko v svoj svet dobili še nekoga, se ne spremeni. 
Če torej ne razmišljate dovolj zrelo, da bi tega človeka nenehno 

vključevali v svoje življenje, boste zaradi nepremišljenosti 
velikokrat presenečeni.
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»Danes je najina obletnica?«

»Zakaj se nisi posvetoval z menoj, preden si se za to odločil?«

»Ali kdaj pomisliš še na koga razen nase?«

Če se ne naučite biti premišljeni, boste na koncu obžalovali izgu-
bljene priložnosti, v katerih bi zakoncu lahko izkazali ljubezen. Nepre-
mišljenost je tihi sovražnik ljubečega odnosa.

Bodimo iskreni. Moški imajo večje težave s pozornostjo kot ženske. 
Mož se zna posvetiti eni stvari, kot laser se usmeri v eno točko in pozabi na 
vse. Čeprav mu to lahko pomaga na tistem določenem področju, lahko ob 
tem spregleda druge stvari, ki ravno tako potrebujejo njegovo pozornost.

Ženska se po drugi strani zaveda veliko več stvari okoli sebe. Isto-
časno lahko na primer govori po telefonu, kuha, ve, kje so otroci in se 
sprašuje, zakaj ji mož ne pomaga … vse hkrati. Poleg tega pa ženska 
razmišlja odnosno. Ko nekaj počne, se zaveda vseh ljudi, ki so tako ali 
drugače s tistim povezani.

Različne značilnosti obeh le ponazarjajo, da je Bog ustvaril ženo, 
da bo dopolnjevala moža. Kot je dejal med stvarjenjem: »Ni dobro za 
človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna« (1 Mz 
2,18). Zaradi razlik med njima pa nastajajo tudi nesporazumi.

Misli moža so na primer kratke in jedrnate in povedo točno to, kar 
misli. Njegovega sporočila ni težko razumeti. Izraža se bolj dobesedno, 
zato njegovih besed ni dobro preučevati. Žena pa razmišlja in govo-
ri med vrsticami. Rada namiguje. Če jo hoče mož povsem razumeti, 
mora pogosto razbirati, kaj se skriva za njenimi besedami.

Če mož in žena te svoje različnosti ne razumeta, se lahko med njima vne-
majo neskončni spori. Mož se nejevoljno sprašuje, zakaj žena govori v ugan-
kah in ne pove naravnost, kaj jo muči, žena pa se nejevoljno sprašuje, zakaj je 
mož tako nepremišljen in ne zna sam ugotoviti, kaj mu želi sporočiti.

Četrti dan: Ljubezen je premišljena/pozorna
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Izziv ljubezni

Žena močno hrepeni po tem, da bi bil mož pozoren do nje. Po-
zornost je ključ do tega, da se bo počutila ljubljeno. Ko spregovori, bo 
moder mož poslušal pozorno kot detektiv, da bo odkril neizgovorjene 
potrebe in želje, ki se skrivajo za njenimi besedami. Če pa mora žena 
možu vedno s prstom pokazati, česa si želi, ji mož ne bo več imel prilo-
žnosti dokazati, da jo ljubi.

To je tudi razlog, zakaj se žene jezijo na svoje može, ne da bi jim po-
vedale, zakaj. Žena razmišlja: »Zakaj bi mu morala vse kazati s prstom? 
Že ob pogledu na situacijo bi moral sam videti, kaj se dogaja.« Mož je 
po drugi strani užaloščen, ker ne zna brati njenih misli in se sprašuje, 
zakaj ga kaznuje za nekaj, česar ni zagrešil.

Ljubezen potrebuje pozornost obeh zakoncev, tako pozornost, ki 
gradi mostove z ustvarjalno mešanico potrpežljivosti, dobrosrčnosti in 
nesebičnosti. Ljubezen nas uči, kako se srečati na pol poti, kako spošto-
vati in ceniti edinstveno razmišljanje zakonca.

Mož bi moral poslušati svojo ženo in postajati vse bolj uvideven do 
njenih neizgovorjenih sporočil. Žena bi se morala izražati odkrito in ne 
govoriti nečesa, v mislih pa imeti  nekaj drugega.

Vendar se vse prepogosto zgodi, da raje postanete jezni in nejevolj-
ni in sledite uničujočemu vzorcu obsojanja drugega. Najprej ste do za-
konca ostri, potem pa razmišljate o tem, ali ne bi bilo bolje držati jezika 
za zobmi. A premišljena narava ljubezni vas uči, da najprej razmislite in 
šele nato odprete usta. Ljubezen razmisli, preden spregovori, da lahko 
besede preseje na situ resnice in dobrosrčnosti.

Kdaj ste nazadnje razmišljali o tem, kako bi lahko bolje razumeli 
zakonca in mu izkazovali ljubezen? Katero njegovo potrebo lahko v 
tem trenutku zadovoljite? Na kateri naslednji dogodek (obletnica, roj-
stni dan, praznik) bi se lahko pripravljali? Odlični zakoni so posledica 
odličnega razmišljanja.

Knjiga IZZIV LJUBEZNI_15.3.14.indd   26 4/18/14   11:28 AM



27

Današnji izziv

Sredi dela zakonca pokličite
zgolj z namenom, da ga povprašate, 
kako je in ali lahko kaj storite zanj.

Po opravljenem izzivu si zastavite naslednji vprašanji:

Kaj ste se med današnjim izzivom naučili o sebi oziroma zakon-
cu? Kako bi lahko to iskreno ustrežljivo ravnanje postalo bolj samo-
dejno, rutinsko, da bo del vašega življenjskega sloga?

Četrti dan: Ljubezen je premišljena/pozorna
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Izziv ljubezni

Zahvaljujem se svojemu Bogu, kadar koli se vas spominjam. (Flp 1,3)
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Peti dan
Ljubezen ni brezobzirna

Kdor navsezgodaj pozdravlja svojega bližnjega na ves glas,
se mu to šteje za kletev. Prg 27,14

Ljudi nič bolj ne ujezi tako hitro kot neolikanost oziroma brezobzir-
nost. Brezobzirni smo, ko po nepotrebnem govorimo ali počnemo stvari, 
ki so našim bližnjim neprijetne. Brezobzirno obnašanje je nespodobno, 
neprijetno ali nadležno. V zakonu so to lahko prostaško govorjenje, neo-
likano obnašanje za mizo ali sarkastične zbadljivke. Kakor koli gledamo 
na brezobzirnost, lahko sklenemo, da brezobzirnih ljudi ne mara nihče. 
Brezobzirno obnašanje se brezobzirnežu ne zdi nič posebnega, tistemu, 
ki je tega obnašanja deležen, pa je lahko zelo neprijetno.

Ljubezen ne more dopustiti niti brezobzirnosti. Ko moža žene 
ljubezen, se namenoma obnaša tako, da je njegovi ženi ob njem prije-
tno. Če ga žena želi ljubiti, se namenoma izogiba vsemu, kar ga spra-
vlja v slabo voljo ali ob čemer mu je neprijetno.

Pristna ljubezen torej pazi na svoje obnašanje.

Že zgolj s tem lahko v svoj zakon vnesete novo svežino. Z lepim 
obnašanjem svoji ženi ali možu sporočate naslednje: »Tako te cenim, 
da se ob tebi vzdržim slabega obnašanja. Rad bi, da ti je v moji druž-
bi prijetno.« Ko boste ljubezni dovolili, da vpliva na vaše obnašanje 

– celo v malenkostih – v svoj odnos vnesete ozračje spoštovanja. 
Ljudje, ki se lepo obnašajo, v svojem okolju dvignejo ra-

ven spoštovanja.
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Izziv ljubezni

Vaše obnašanje do domačih se v glavnem razlikuje od obnašanja 
do prijateljev ali celo popolnih tujcev. Po hiši boste morda vpili ali ku-
hali mulo, a takoj ko pozvoni zvonec, vhodna vrata odprete z nasme-
hom na obrazu in postanete prijazni. Toda če si želite resnično ljubiti, 
boste najboljše, kar imate, želeli dati tudi dragim. Če ljubezni ne boste 
dovolili, da vas spodbudi k potrebnim spremembam v obnašanju, bo 
trpela tudi kakovost vašega zakonskega odnosa.

Ženske v določenih pogledih po navadi moške precej prekašajo, 
znajo pa biti neolikane v drugih pogledih. Kralj Salomon je dejal: 
»Bolje je prebivati v kotu na strehi kakor s prepirljivo ženo v skupnem 
domu« (Prg 25,24). Kako pomembna je obzirnost, pa se morajo na-
učiti še zlasti možje. V Svetem pismu je zapisano: »Dobro je možu, ki 
je milostljiv« (Ps 112,5). Obziren mož bo odkril, kakšno obnašanje je 
primerno in se bo tako tudi obnašal.

Dva največja vzroka za neolikanost sta nevednost in sebičnost. 
Oba vzroka sta seveda slaba. Otrok se rodi brez znanja o spodobnem 
obnašanju, zato potrebuje veliko pomoči in vaje. Odrasli pa svojo 
nevednost kažejo na povsem drugi ravni. Pravila poznate, vendar se 
lahko ne zavedate, da jih kršite ali pa ste preveč zagledani vase, da 
bi vam bilo mar zanje. Morda se niti ne zavedate, kako neprijetno je 
živeti z vami.

Zastavite si naslednja vprašanja:
·	Kaj zakonec meni o tem, kako z njim govorite in se do njega 

obnašate?
·	Kako vaše obnašanje vpliva na občutek njegove lastne vrednosti 

in samospoštovanja?
·	Bi vaš mož oziroma vaša žena rekla, da ste pravi dar ali da ste 

vzvišeni in neprijetni?
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Če menite, da mora na tem področju napredovati zakonec in ne 
vi, ste najverjetneje močno nevedni in kronično sebični. Ne pozabite, 
ljubezen ni neolikana, ljubezen izboljšuje.

Si želite, da zakonec ne bi več počel nečesa, kar vas moti? Potem 
je čas, da nehate početi tisto, kar moti njega. Boste dovolj pozorni in 
ljubeči, da boste lahko spoznali, katero vaše obnašanje greni življenje 
zakoncu in se tega izogibali? Si drznete biti prijetni?

Tukaj je nekaj osnovnih načel, ki bodo pripomogla, da se boste v 
zakonu spodobno obnašali:

1. Držite se zlatega pravila. Z zakoncem ravnajte tako, kakor ho 
čete, da bi on ravnal z vami (prim. Lk 6,31).

2. Ne imejte dvojnih meril. Do zakonca bodite tako uvidevni kot 
do tujcev in sodelavcev.

3. Spoštujte prošnje. Pomislite, kaj vas je zakonec prosil, da nare-
dite ali opustite. Če ste v dvomih, ga vprašajte.

Peti dan: Ljubezen ni brezobzirna
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Izziv ljubezni

Današnji izziv

Prosite zakonca, naj vam pove tri stvari,
zaradi katerih mu je ob vas neprijetno

ali mu gredo na živce. To morate storiti,
ne da bi ga napadali ali upravičevali 

svoje obnašanje.
Zanima naj vas le njegov pogled na vas.

Po opravljenem izzivu si zastavite naslednja vprašanja:

Kateremu svojemu obnašanju morate po mnenju zakonca posve-
titi pozornost? Kako ste prenesli njegovo kritiko? Kaj nameravate na-
rediti, da se boste poboljšali?
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Besede iz ust modrega prinašajo naklonjenost. (Prd 10,12)

Peti dan: Ljubezen ni brezobzirna
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Brezpogojna ljubezen je ideal, ki se mu za-
vežeta zaljubljenca. Pri poroki si obljubita, da se bosta 
ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja … Naglica 
vsakdana, stres, prepiri in nepozornost pa ju nato pogo-
sto ranijo in razočarajo. Vendar ni treba, da ostane tako.

Izziv ljubezni je 40-dnevni izziv, ki bo zakonce naučil, 
kako ljubiti brezpogojno. Ne glede na to, ali je vaš zakon 
trden ali v krizi, boste ob izpolnjevanju Izziva ljubezni 
vsak dan rasli in se odpirali ljubezni. 

Ljubezen nikoli ne mine. 
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