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Dragi č lani sodis č a rimske rote, vesel sem, da se lahko sreč am z vami ob zač etku sodnega leta. 
Zahvaljujem se vas emu dekanu mons. Piju Vitu Pintu za pozdrave, ki jih je izrekel v imenu vseh vas 
in jih od srča vrač am. To sreč anje mi daje priloz nost, da ponovno potrdim svoje spos tovanje do 
vas ega plemenitega sluz enja Petrovemu nasledniku in vsej Cerkvi in vas spodbudim za vedno več jo 
predanost k temu delu, ki je zares zahtevno, a neprečenljivo za »blagor dus « (salus animarum). 
Nač elo salus animarum, ki je najvis ji zakon v Cerkvi,1 mora biti zares moč no prisotno in ga morate 
pri vas em delu vsak dan dosledno upos tevati. 
 
1. V okviru Leta vere bi se rad posebej ustavil ob nekaterih pogledih glede odnosa med vero in 
zakonom, ob zavedanju, da trenutna kriza vere, ki se dotika različ nih delov sveta, prinas a s seboj 
krizo zakonske skupnosti z vsemi bremeni trpljenja in stiske, kar vpliva tudi na potomče. Za zač etek 
lahko pogledamo skupni besedni koren latinskih terminov fides (vera, zvestoba) in foedus (zveza). 
Foedus je beseda, s katero Zakonik čerkvenega prava označ uje naravno resnič nost zakona kot 
čelovito skupnost med moz em in z eno.2 Vzajemna izroč itev je dejansko nujna osnova vsake pogodbe 
ali zaveze. Na teolos ki ravni ima odnos med vero in zakonom s e globlji pomen. C etudi je zakonska 
vez zares naravna resnič nost, je med krs č enimi od Kristusa povzdignjena v dostojanstvo 
zakramenta. 
 
Nerazvezljiva vez med moz en in z eno v smislu zakramenta od zaroč enčev ne zahteva njune osebne 
vere; kar pa zahteva kot potreben minimalni pogoj, je namen delati to, kar dela Cerkev. C e je 
pomembno, da ne zamenjujemo namena z osebno vero teh, ki sklepajo zakon, pa je vendarle 
nemogoč e, da bi ju povsem loč ili. Mednarodna teolos ka komisija je v dokumentu iz leta 1977 
zapisala: »V primeru, ko ni nobene sledi vere (v smislu besede verovati, verjeti) in nobene z elje po 
milosti ali odres enju, tam nastane resnič en dvom o tem, ali obstaja resnič no zakramentalen namen 
in ali je zakon dejansko veljavno sklenjen ali ne«.3 Blaz eni Janez Pavel II., je pred desetimi leti, ko je 
nagovoril to sodis č e dejal: »C e stalis č e zaroč enčev ne vključ uje nadnaravne dimenzije zakona, lahko 
ta postane nič en, č e nač ne njegovo naravno veljavnost na kateri sloni zakrament«.4 Glede na ta 
problem bodo, posebej v danas njem kontekstu, potrebna nadaljnja razmis ljanja. 
 
2. Danas nja kultura, ki je moč no zaznamovana s subjektivizmom ter etič nim in verskim 
relativizmom, postavlja č loveka in druz ino pred zahtevne izzive. Gre za vpras anje ali je danas nji 
č lovek sposoben sprejeti odloč itve, ki ga vez ejo za vse z ivljenje ali pa so te odloč itve v nasprotju z 
njegovim pojmovanjem svobode in samouresnič enjem. V druz bi je zelo razs irjeno mis ljenje, da se 
oseba samouresnič uje samo, č e je neodvisna in vzdrz uje z drugimi take odnose, ki jih je mogoč e 
prekiniti v vsakem č asu.5 Dejstvo je, da na temeljno odloč itev vsake osebe za trajno vez zelo vpliva 
ali je zakon postavljen samo na č loves ko raven ali pa je odprt za luč  vere v Gospodu. Samo v luč i 
Boz je resniče je mogoč e razumeti in konkretno uresnič iti zakonsko in druz insko z ivljenje, resničo 
moz a in z ene in njunih otrok, prerojenih v krstu. »Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo 
sadu, kajti brez mene ne morete storiti nič esar« (Jn 15,5). Tako je Jezus uč il svoje uč enče in jih 
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spomnil na nezmoz nost č loveka, da bi lahko sam naredil, kar je nujno za dosego resnič nega dobrega. 
Zavrnitev tega, kar ponuja Bog, dejansko vodi v globoko neravnovesje v vseh č loves kih odnosih,6 
tudi zakonskih in onemogoč a razumevanje svobode in samouresnič enja, ki, skupaj z begom od 
potrpez ljivega sprejemanja trpljenja, obsoja ljudi, da se zaprejo v sebič en egočentrizem. Sprejetje 
vere na drugi strani pa č loveku pomaga k darovanju samega sebe, preko katere »le z odpiranjem 
sebe drugemu, drugim, otrokom, druz ini (…), z dopustitvijo, da se sam preko trpljenja spreminja, 
odkriva s irino biti č lovek«.7 

 
Vera v Boga, ki jo podpira Boz ja milost, je neobhodno potrebna za medsebojno podaritev v zakonu.8 
S tem se ne trdi, da zvestoba in druge znač ilnosti niso mogoč e v naravnem zakonu, sklenjenem med 
ljudmi, ki niso bili krs č eni. Tudi naravni zakon ni brez dobrin, ki »prihajajo od Boga Stvarnika in so 
na zač eten nač in vključ ene v zakonsko ljubezen, ki povezuje Kristusa in Cerkev«.9 Vsekakor zaprtost 
do Boga ali pa zavrnitev svetih razsez nosti zakonske skupnosti in njenega pomena v smislu milosti 
otez uje dejansko vključ itev najplemenitejs ega modela zakona po zamisli Cerkve glede na Boz ji nač rt 
in lahko čelo spodkoplje trenutno veljavnost vezi, č e gre – kot je privzeta ustaljena sodna praksa 
tega sodis č a – za zavrnitev nač ela same zakonske obveznosti zvestobe, ali pa drugih bistvenih 
elementov oz. lastnosti zakona. 
 
Tertulijan v svojem znamenitem Pismu ženi, ko govori o zakonskem z ivljenju v povezavi z vero, pis e, 
da sta krs č anska zakonča »resnič no oba eno meso. Kjer je meso eno, je tudi en duh. Skupaj molita, 
skupaj padata na kolena, skupaj se postita; drug drugega po(d)uč ujeta, opominjata, podpirata«.10 
Na podoben nač in se je izrazil sv. Klemen Aleksandrijski: »C e je za oba en sam Bog, potem je za oba 
tudi en sam Uč itelj – Kristus – , ena Cerkev, ena modrost, ena skromnost; skupna je hrana, ki zakon 
povezuje (...). C e je skupno z ivljenje, so skupne tudi milost, odres enje, krepost in nauk«.11 Ti svetniki, 
ki so z iveli zakonsko in druz insko skupnost v krs č anski perspektivi, so lahko premagovali čelo 
najbolj nasprotne situačije, dosegali vč asih posveč evanje moz  oz. z ena in otrok z ljubeznijo, ki je bila 
zmeraj okrepljena z moč nim zaupanjem v Boga, z iskreno versko predanostjo in intenzivnim 
zakramentalnim z ivljenjem. Prav zaradi teh izkus enj, podprtih z vero, lahko razumemo, da je z rtev, 
ki jo daruje zapus č en zakoneč, ali zakoneč, ki je utrpel loč itev, tudi danes s e vedno čenjena, č e se – 
ob prepoznavanju nerazvezljivosti veljavne zakonske vezi – vzdrz ijo tega, »da bi se sklenila nova 
zveza. Tak zgled zvestobe in krs č anske doslednosti je dragočeno prič evanje pred svetom in 
Cerkvijo«.12 

 
3. Na konču bi se rad za kratko ustavil s e ob »blagru zakončev« (bonum coniugum). Vera je 
pomembna za uresnič enje resnič nega dobrega zakončev, ki preprosto pomeni vedno in nenehno 
z eljo po dobrem (za) drugega, v smislu resnič ne in nerazvezljive »z ivljenjske skupnosti« (consortium 
vitae). Namen krs č anskih zakončev, da z ivijo pravo »zakonsko skupnost« (communio coniugalis), je 
dinamizem, ki je znač ilen za vero, katere »izpoved« (confessio), je iskren odgovor na oznanilo 
odres enja in spodbuja vernika k Boz ji ljubezni. »Izpoved« (confessio) in »ljubezen« (caritas) sta »dva 
nač ina, v katera nas klič e Bog, da sodelujemo z njim, v njem in za ljudi, za njegovo stvarstvo. 

                                                             
6 Prim. Benedikt XVI., Govor Mednarodni teološki komisiji (7. 12. 2012), v: L'Osservatore Romano (8. 12. 
2012) 7. 
7 Benedikt XVI., Govor rimski kuriji (21. 12. 2012), prav tam. 
8 Benedikt XVI., Kateheza pri splos ni avdienči (8. 6. 2011), v: Insegnamenti VII/I (2011) 792–793. 
9 Mednarodna teolos ka komisija, La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio, 1977, 3. 4; v : 
Documenti 1969–2004, vol. 13, Bologna 2006, 147. 
10 Tertulijan, Ad auxorem libri duo, II, IX: PL 1, 1415B-1417A. 
11 Sv. Klemen Aleksandrijski, Paedagogus, I, IV, 10. 1: PG 8, 259B. 
12 Janez Pavel II., Apostolska spodbuda O druz ini (Familiaris consortio, 22. 11. 1981), Cerkveni dokumenti 
16, Ljubljana 1982, 83; v: AAS 74 (1982) 184. 



»Izpoved« (čonfessio) ni nekaj abstraktnega, ampak je »caritas«, je ljubezen. Samo tako je resnič no 
odsev Boz je resniče, ki je kot resniča tudi neloč ljivo ljubezen.13 Zaradi ognja ljubezni evangelij ni več  
le beseda, ampak z iva resnič nost. Z drugimi besedami: »Vera brez ljubezni ne obrodi sadov. Ljubezen 
brez vere pa bi bila č ustvo, ki je stalno izpostavljeno dvomu. Vera in ljubezen sta si medsebojno 
potrebni, tako da ena dovoli drugi, da gre svojo pot«.14 

 
4. C e je tako v s irokem kontekstu obč estvenega z ivljenja, je s e bolj v zakonski skupnosti. V slednji  
dejansko vera omogoč a, da ljubezen zakončev raste in se uresnič uje, daje prostor Troedinemu Bogu 
in je zato zakonsko z ivljenje, ki je z iveto na tak nač in, »dobra noviča« v oč eh sveta. Vem, da je tez ko, 
tako s pravnega kot s praktič nega vidika, razloz iti bonum coniugum, s e posebej, ko gre za zakonsko 
nesposobnost.15 Bonum coniugum ima zelo pomembno vlogo pri hibah v privolitvi. Seveda bo v 
primerih vas ih sodb preiskava in facto tista, ki bo pokazala ali obstaja razlog za nič nost zakona na 
temelju treh Avgus tinovih »dobrin« zakona: roditev otrok, enost in nerazvezljivost. Ne sme se 
prezreti dejstva, ki se lahko pojavi v primerih, ko je, posebej zaradi odsotnosti vere, ogroz eno dobro 
zakončev, to je, da se dobro zakončev izključ i iz privolitve. To se lahko zgodi zaradi zmotnega 
pojmovanja zakonske vezi, nač ela enakih dolz nosti in pravič ali v primeru zavrnitve zakonske 
skupnosti, ki zaznamuje zakonsko vez, skupaj z moz no soč asno izključ itvijo zvestobe in izvrs itvijo 
zakona humano modo (na človeka vreden način).      
 
S tem razmis ljanjem vsekakor ne z elim predlagati kakrs negakoli poenostavljenega avtomatizma v 
odnosu med pomanjkanjem vere in neveljavnostjo zakonske zveze, ampak bolj osvetliti, kako lahko 
taks no pomanjkanje, č eravno ne nujno, prav tako rani dobrine zakona, ki je glede na naravni red 
z elen od Boga, saj je to pomanjkanje neloč ljivo povezano z zakonsko vezjo (prim. 1 Mz 2, 24). 
 
Dragi bratje, na vas in na vse v Cerkvi, ki si prizadevajo za zas č ito resniče in pravič nosti v sveti 
zakonski zvezi, in prav po njej v krs č anski druz ini, klič em Boz jo pomoč . Zaupam vas varstvu 
presvete Deviče Marije, Kristusove matere in svetemu Joz efu, varuhu Nazares ke druz ine, tihemu in 
pokornemu izvrs evalču Boz jega nač rta odres enja, ter vam in vsem, ki so vam dragi, rad podelim 
apostolski blagoslov.   
 

Benedikt XVI. 
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