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Živeti in moliti s srcem
Spremna beseda

Psalmi so pesmi, ki so nastajale kot hvalnice, proš-
nje, zahvale in slavilne pesmi posameznih avtorjev, po-
tem pa so se prelevile v pesmi celotne skupnosti. Ponav-
ljali in doživljali so jih celi rodovi vernikov in jih 
uporabljali ob različnih priložnostih. Nekateri so bili 
namenjeni zasebni domači uporabi in slavljenju, drugi 
pa samo bogoslužni rabi v templju. Stopniške pesmi, 
dobesedno »pesmi vzpenjanja«, so npr. uporabljali ro-
marji, ki so se vsako leto vzpenjali v Jeruzalem. Za Jude 
pravijo, da »so se rodili s to knjigo v srcu«.

Vendar pa to ne velja le za Jude. V Novi zavezi so 
psalmi navedeni več kot stokrat, zato je bilo tudi prvim 
kristjanom samoumevno, da so pri osebnem branju in 
med bogoslužjem prepevali psalme ter iz njih ustvarjali 
nove pesmi.

Tudi mi smo povabljeni, da ob Psalmu za pare sku-
paj, kot par, v različne življenjske priložnosti povabimo 
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12 Psalmi za pare

Boga in pri njem najdemo odgovore na najgloblja ži-
vljenjska hrepenenja ter iskanja.

V dvoje

Vedno bolj se zavedamo, da si moramo pari za-
vestno vzeti čas drug za drugega. Če to storimo le včasih, 
je lahko še vedno premalo, zato si morava ustvariti vsak-
danje »mikro« navade, s katerimi si zavestno »ukradeva« 
čas, ki je namenjen samo nama.

To je lahko tudi čas za molitev ali duhovno branje v 
dvoje. Psami za pare je knjiga, ki nama bo tudi v divjem 
tempu današnjega sveta pomagala ustvarjati in krepiti 
večnostno perspektivo.

Svet »znanstvenizma«

V našem svetu je vse, kar šteje, merljivo. Vse več je 
birokracije, pisanja poročil in lovljenja rokov, ki jih od nas 
zahtevajo ti ali oni projekti, stranke, službe. Povsod se pri-
čakujejo le še rezultati, in bolj ko so ti merljivi, bolje je. Za 
sprostitev se obrnemo na splet in tam spet naletimo na 
članke, ki se kot po tekočem traku začenjajo s stavkom: 
»Znanstveniki so odkrili …« Ali: »Raziskave kažejo, da …«

Živimo v svetu, ki mu ne vlada znanost, temveč 
»znanstvenizem«, to je pogled na svet, v katerem je »zna-
nost zaverovana sama vase«, kot pravi Jürgen Habermas. 
V današnjem času in svetu želi znanstveni svetovni nazor 
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Živeti in moliti s srcem 13

nase prevzeti vlogo absolutne danosti, katere primatu ne 
sme nihče oporekati.

Ljudje – tudi krščanski zakonci – smo v to paradi-
gmo tako vpeti, da je sploh ne prepoznamo več kot lažno 
in ji vse prevečkrat pustimo, da s pomočjo sodobnih teh-
nologij in sistemov povsem usmerja naše življenje.

Psalmi: gledati s srcem

Prebiranje starodavnih psalmov je lahko odlično 
zdravilo za naglico in porabniško miselnost sodobnega 
sveta. Že s svojo poetično formo, ki se ne pusti ujeti v 
»naravoslovni pogled« na svet, temveč se posveča bistve-
nim bivanjskim vprašanjem, od nas zahteva, da na življe-
nje gledamo s srcem. Nadalje nas – kot vsaka poezija – 
povabi, da se vanjo poglobimo z vsem svojim bitjem. 
Tudi v tem smislu je zdravilo, saj je današnji človek, v 
veliki meri vajen le še kratkih člankov ter zvočnih in vi-
dnih dražljajev, v precejšnji meri izgubil sposobnost 
poglobljenega vztrajanja pri eni temi. V želji po deljenju 
vseh svojih vtisov, dogodkov in občutij na družbenih 
omrežjih izginja tudi sposobnost globokega razmisleka o 
stvareh, ki so v življenju res bistvene.

Življenje, usmerjeno k Bogu

Kralj David, ki je napisal največ (75) psalmov, pa 
tudi drugi psalmisti so s pesmimi, usmerjenimi k Bogu, 
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14 Psalmi za pare

izražali svoje veselje, zahvaljevanje, slavljenje, a tudi 
strah, negotovost in večkrat celó jezo. V psalmih se jasno 
vidi, da so njihovi avtorji vzeli Boga zares. Ves njihov 
govor je usmerjen k Njemu.

Ob rednem srečevanju s psalmi lahko tudi mi 
osvojimo takšen način razmišljanja, ko svoje mišljenje 
in občutja usmerimo k Bogu. Tudi če se namreč nima-
mo za »filozofa« ali globokega misleca, je dejstvo, da 
ljudje v današnjem zmedenem času še vedno veliko pre-
mišljujemo in se vrtimo v svojem notranjem monolo-
gu. In za duhovno – in posledično tudi praktično! – živ-
ljenje kristjana in še posebej krščanskih zakoncev je 
ključnega pomena, kam je ta naš notranji samogovor 
usmerjen.

Če se nenehno ukvarjamo samo s sabo, se bomo v 
tem »začaranem krogu« vedno znova vrteli le okrog 
lastnih strahov, pomanjkljivosti, občutkov zamere … Ko 
pa se obrnemo k Bogu, spričo njegove popolne ljubezni 
naši odnosi zažarijo v drugačni luči. Pri Bogu dobimo 
moč za odpuščanje, potrpežljivost in hvaležnost tudi v 
trenutkih, ki so težki.

Srečevanje s skrbmi in strahovi – stalnica življenja 
nekoč in danes

Radi načrtujemo in občutek imamo, da mora živ-
ljenje teči po naših zamislih. Pogosto živimo v utvari, 
da lahko s svojo zaskrbljenostjo nadzorujemo svoje živ-
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Živeti in moliti s srcemx 15

ljenje in življenje bližnjih, pa čeprav nas najrazličnejše 
skrbi zelo bremenijo, kar ne vemo, kam bi jih odložili. 
Skrbi pa ostajajo: kako bomo preživeli mesec; ali bodo 
otroci zdravi; se bo ta ali oni družinski član srečno 
vrnil domov; bomo morda ostali brez službe in podob-
no ...

Temeljni bivanjski strahovi vseskozi ostajajo enaki. 
Eden takih je npr. strah pred zavrnitvijo, ki nam onemo-
goča, da bi v polnosti prejemali, pa tudi podarjali ljube-
zen drugim. Pogosto se vleče od najzgodnejših let, saj 
vemo, da na tem svetu ni popolnih staršev, ki bi znali 
otroka v vsem sprejemati tako, da bi ta to vedno občutil. 
Tudi v času odraščanja se srečujemo z najrazličnejšimi 
zavrnitvami s strani sošolcev, učiteljev in drugih ljudi. 
Ranjenost pa rodi strahove.

V psalmih najdemo odmev naših strahov. Tudi Da-
vid in drugi psalmisti niso bili brez njih. Vendar pa nam 
skozi psalme nenehno kažejo, kje naj iščemo vir svoje 
potrditve in popolne sprejetosti. David nam je zgled v 
tem, kako je v živem ter odkritem odnosu z Bogom ne-
nehno iskal svoj življenjski pogum: »Gospod je moja luč in 
moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je varuh mojega 
življenja, pred kom bi moral trepetati?« (Ps 27,1) V Psal-
mu 34,5 nadalje pravi: »Iskal sem Gospoda in me je uslišal, 
vseh mojih strahov me je rešil.« David je bil gotovo mož, ki 
je v vsem iskal Gospoda. K takšnemu odnosu do življenja 
smo poklicani tudi mi, kristjani današnjega časa.
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16 Psalmi za pare

David – popoln mož po Božjem srcu?!

Pri nas Slovencih je navada, da imamo človeka, ki 
»išče Gospoda«, že kar za popolnega. Ali pa vsaj misli-
mo, da bi takšen moral biti. Gregor Čušin v svojem 
znamenitem nagovoru Krščansko vzgojo bi bilo treba 
prepovedati pravi, da smo bili Slovenci prav po janzeni-
stično vzgajani zato, da smo »pridni«. To »pridnost« – v 
odnosu do Boga in do bližnjega – pogosto zmotno ena-
čimo z vero. No, branje knjige psalmov nam lahko ta 
enačaj hitro izbije iz glave. In nas nauči iskrenosti. Po-
polne iskrenosti. Do sebe, svojih občutkov, do Boga in 
do bližnjega.

Prav v tej popolni iskrenosti do Boga pa je tudi 
ključ do naziva, ki ga kralju Davidu pripiše apostol Pavel 
v svojem govoru Judom v Pizidijski Antiohiji. Kralja Da-
vida namreč opiše kot moža, ki je »po Božjem srcu« (Apd 
13,22). Tako ga je poimenoval že prerok Samuel, ko je 
upornemu kralju Savlu naznanil, da je našel »moža po 
Božjem srcu« (1 Sam 13,14).

Premišljujoč o tem nazivu sem se vprašal, kako je 
mogoče, da je bil David »mož po Božjem srcu«, saj poleg 
njegovega iskrenega odnosa z Bogom poznamo tudi nje-
gove grehe … Govorimo vendar o možu, ki je prešuštvo-
val z ženo dobrega prijatelja in ko je ta zanosila, je dal 
njenega moža ubiti (2 Sam 11-12).

Resnično, tudi kralj David, avtor večine psalmov, 
je bil velik grešnik. Vendar pa je njegova najpomemb-
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Živeti in moliti s srcem 17

nejša lastnost, zaradi katere je bil poimenovan »mož 
po Božjem srcu«, v tem, da je kljub grešnosti želel 
najprej urediti svoj odnos z Bogom. In da se je bil v 
ključnem trenutku, ko mu je prerok Natan razodel 
njegov greh, pripravljen spreobrniti. Preroka bi bil 
lahko v svoji kraljevski moči in oholosti namreč tudi 
ubil.

Ravno ob tej priložnosti, ko se je David zazrl v svo-
jo dušo in se iskreno pokesal svojega greha, je nastal ču-
doviti spokorni Psalm 51: »Usmili se me, o Bog, po svoji 
dobroti, v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe! 
Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti!« 
(Ps 51,3-4)

Psalmi tudi mene vabijo k spreobrnjenju

K temu psalmu se tri tisoč let pozneje vračam vsa-
kič, ko v življenju spoznam, da sem grešil. Tudi jaz sem 
namreč kot mož in oče velik grešnik. Vse prevečkrat pod-
ležem sebičnim željam in hotenjem. Možje in žene smo 
pogosto oholi, vzvišeni in prepričani o svojem prav. In ko 
zaslišimo preroški glas našega lastnega »Natana« – ki pri-
haja od žene, moža – se lahko odločimo, da ga/jo bomo 
»ubili« z ostro pripombo, z neodobravajočim pogledom, 
z nepripravljenostjo spremeniti se. Lahko pa se, tako kot 
David, zazremo vase in se zavemo, da je popolnost mo-
goče najti le v Bogu – ne pa v zakoncu in tudi ne v sa-
mem sebi.
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18 Psalmi za pare

Psalmi kot pot iz namišljene »popolnosti«

Breme »namišljene pridne popolnosti« je težko in le 
redki ga zmorejo nositi. V današnjem času je to poudar-
jeno s polepšanimi podobami na družbenih omrežjih. 
Izkrivljen pogled na človeka in še posebej na odnos, ka-
kršen naj vlada v paru, pa nam že dolgo »prodaja« Hol-
lywood z romantičnimi filmi s srečnim koncem v slogu 
»in živela sta srečno do konca svojih dni«. Ne smemo 
podcenjevati vpliva filmov, ki nas prepričujejo, da bo v 
življenju in v partnerskem odnosu vse prav, če bomo le 
našli »popolnega« partnerja zase. Srečevanje s takšnimi 
zgodbami od otroških let dalje v nas utrjuje popolnoma 
nestvarna pričakovanja. Noben človek ne more do konca 
zadovoljiti tega hrepenenja, saj gre v resnici za željo po 
presežnem, ki je v vseh nas. Psalmist jo prepozna kot žejo 
po Bogu: »Kakor hrepeni jelen po živih vodah, tako hrepeni 
moja duša po tebi, o Bog. Mojo dušo žeja po Bogu, po živem 
Bogu. Kdaj bom prišel in se pokazal pred Božjim oblič
jem?« (Ps 42,2-3)

Če pa – kakor Hollywood – Boga ne poznamo ali 
ne želimo poznati, bomo to najgloblje hrepenenje usme-
rili v romantično ljubezen in bomo popolno sprejetost 
ter brezpogojno ljubljenost pričakovali pa tudi zahtevali 
od ljubljene osebe.

Kadar se človekovo iskanje brezpogojne ljubezni 
zateče v promiskuitetno vedenje, znamo to hitro videti 
in obsoditi. Že na prvi pogled vidimo, da ta pot ni prava 
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Živeti in moliti s srcem 19Živeti in moliti s srcem 19

in da v njej ni dokončne zadovoljitve. Če pa skušamo 
svojemu hrepenenju po brezpogojni, absolutni ljubezni 
zadostiti v »popolnem krščanskem« zakonu, kjer le-to 
zahtevamo od svojega zakonca, težave ne opazimo tako 
hitro. To je mnogo bolj subtilna realnost, ki pa je lahko 
še toliko bolj nevarna. Pogosto gre za vseživljenjsko bo-
lezen! Neka žena je iskreno priznala, da boleha za priča-
kovanjem popolnosti: »Jaz sem lahko ‚črna luknja‘ po-
treb, dokler se ne zavem, da moj mož ni moj Bog in da 
še tako dober mož ne bo mogel izpolniti vseh mojih 
potreb.«

V okviru priprave na zakon o tej »bolezni« spre-
govorim mladim parom, ki v večini že nekaj časa živijo 
skupaj. Ko pri tem posebej nagovorim žene in jim po-
vem, naj v bodočih možeh ne pričakujejo človeka, ki 
bo uresničil vsa njihova najgloblja pričakovanja, v nji-
hovih očeh pogosto opazim solze obžalovanja – zname-
nje, da so se s to »boleznijo« že srečale na samem začet-
ku skupne poti. Če se ta »bolezen« pravočasno ne 
pozdravi, lahko privede do zagrenjenosti in uničujočih 
posledic za vso družino. Možje – ki prav tako boleha-
mo za boleznijo nerealnih pričakovanj do svojih žena – 
pa se iz takšnih odnosov umaknemo v različne »-izme«: 
deloholizem, alkoholizem, »športoholizem« ali kakšno 
drugo obliko iskanja potrditve in sprejetosti, po kateri 
hrepenimo. Vendar pa tako za može kot za žene velja, 
da dokončne potrditve in celo popolne sprejetosti ne 
moremo iskati pri svojem zakoncu. Seveda je povsem 
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20 Psalmi za pare

normalno, da ljudje hrepenimo, vendar pa je ne
skončno pomembno zavedanje, da moramo svoje hre-
penenje usmeriti k Bogu. »Če bi me oče (mož) in mati 
(žena) zapustila, bi me Gospod vzel za svojega« (Ps 
27,10).

Psalmi kot pot do iskrenega osebnega odnosa  
z Bogom

Tako sva ob prebiranju psalmov zakonca povablje-
na, da začneva najprej oblikovati vsak svoj osebni odnos 
z Bogom. Le osebni in živi odnos z Bogom naju lahko 
vodi drugega k drugemu. Ta odnos lahko ponazorimo s 
trikotnikom, pri katerem vsaka stranica predstavlja enega 
izmed odnosov – mož, žena, Bog. Vsak zakonec namreč 
živi svoj lastni odnos z Bogom. In bolj ko se v njem bliža 
Bogu, bliže je možu, ženi.

Če se mož in žena popolnoma predata Bogu, če 
pred njim nimata »skritih kotičkov« v svojem srcu, ko 
mu želita ugajati v svojih dejanjih in se obenem zavedata, 
da nista popolna, se bolj iskreno predata tudi drug dru-
gemu. Laže prosita za odpuščanje in laže odpustita.

Njuno življenje tako ni (več) osredinjeno le nase, 
niti samo na drugega, pač pa na Boga. Bistvena spre-
memba se zgodi, ko od sebe in svojega bližnjega oz. za-
konca ne pričakujem »božanske« popolnosti in tako do 
njega ne gojim nerealnih pričakovanj. V takšnem ozračju 
dobi tudi skupno branje Psalmov svoj pravi smisel.
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