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1. poglavje

največji izziv na svetunajvečji izziv na svetu

Zakon je bolj klic k svetosti kot k sreči

Le poroči se. Če dobiš dobro ženo, boš srečen, če pa 
dobiš slabo, boš filozof. 

Sokrat

Z 
 
nožem ga bom odprl. Zgodovinarji niso prepričani, kdo je bil 
prvi zdravnik, ki je izvedel to zamisel, a dejanje je pomenilo 

revolucijo za medicino. Pripravljenost zarezati v truplo, mu olupiti 
kožo, odpreti lobanjo, zasekati v kost ter dejansko odstraniti, preučiti 
in določiti lego organom, ki so bili znotraj, je bil ključen prvi korak 
pri odkrivanju, kako deluje človeško telo. Tisoče let so zdravniki 
ugibali, kaj se dogaja znotraj človeškega telesa, a se jim je upiralo, celo 
gnusilo, da bi truplo dejansko razrezali. Nekateri so se temu odrekli 
iz verskega prepričanja; drugi niso mogli preseči groze ob odpiranju 
reber. Čeprav je tu in tam kakšna pogumna duša raziskovala mrtvo 
truplo, pa so šele v renesansi (nekje med štirinajstim in šestnajstim 
stoletjem) začeli zdravniki rutinsko raztelešati trupla.

Ko pa so to storili, so se pretekle napačne predpostavke zrušile. 
V šestnajstem stoletju je Andreas Vesalius prejel v posest pravšnjo 
zalogo trupel zločincev, kar mu je omogočalo, da je dokončno na-
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sprotoval mišljenju o človeški anatomiji, v katerega ni tisoč ali več 
let nihče podvomil. Vesaliusove anatomske preglednice so postale 
neprecenljive, vendar jih ne bi mogel narisati, če ne bi bil pripravljen 
najprej opraviti rezov. 

V tej knjigi želim narediti podobno – le v duhovnem smislu. 
Odprli bomo številne zakone, jih razstavili, odkrili, kaj se v resnici 
dogaja, in nato raziskali, kako lahko iz njih pridobimo duhovni po-
men, globino in rast ob izzivih, ki jih skrivajo. Ne iščemo preprostih 
odgovorov – treh korakov do bolj intimnega pogovora, šestih kora-
kov do bolj vznemirljivega ljubezenskega življenja – ker to ni knjiga, 
ki bi vam hotela povedati, kako imeti srečnejši zakon. To je knjiga, 
ki daje vpogled v to, kako lahko uporabimo izzive, veselja, stiske in 
praznovanja v zakonu, da bi se približali Bogu in zrasli kot kristjani. 

Iščemo tisto, o čemer je pisal Frančišek Saleški v sedemnajstem 
stoletju. Ker je bil duhovni voditelj, so si ljudje pogosto dopisovali z 
njim o svojih duhovnih pomislekih. Neka ženska mu je pisala v veliki 
stiski, razdvojena, ker se je hotela poročiti, medtem ko jo je prijateljica 
spodbujala, naj ostane samska, saj bi bilo »bolj sveto«, če bi skrbela 
za svojega očeta in se po njegovi smrti posvetila Bogu kot devica. 

Saleški je pomiril ubogo mlado žensko z besedami, da je v 
nekem smislu zakon, ki je daleč od tega, da bi bil kompromis, morda 
najtežje poslanstvo, ki bi se ga lahko lotila. »Zakonski stan zahteva 
več kreposti in stanovitnosti kot katerikoli drugi,« je zapisal. »Je 
stalna vaja v mrtvičenju … Kljub grenki naravi njegovega soka boste 
lahko iz njega črpali in ustvarjali med svetega življenja.«1 

Opazili smo, da Saleški govori o občasni »grenki naravi« 
zakonskega »soka«. Da bi duhovno pridobili iz zakonskega stana, 
moramo biti iskreni. Pogledati moramo svoja razočaranja, prevzeti 
odgovornost za svoje grde navade in se spoprijeti s svojo sebičnostjo. 
Znebiti se moramo tudi prepričanja, da lahko težave v zakonu pre-
rastemo, če bomo le bolj vneto molili in se naučili nekaj preprostih 
načel. Večina od nas je ugotovila, da ti »preprosti koraki« delujejo 
le na površinski ravni. Kako to? Ker je spodaj globlje vprašanje, ki 
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