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Kako pomagati ločenim in znova poročenim kristjanom 

 

Uvod 

 

V zadnjih letih se je povečalo število ničnih zakonov. Med 

kanonisti se govori o krizi zakona. Vzroke za tako stanje je mogoče 

najti v različnih oblikah agnosticizma, relativizma, skepticizma in 

nihilizma. Uživaška in permisivna kultura ogroža človeka in 

družino. Razširja miselnost, da se ni pametno poročiti in da je izbira 

zakona manjvredna pot. Zaradi teh pojavov se človek zapira vase, 

ostaja samski in ne izbere zakonskega življenja. V Cerkvi se to kaže 

kot nezvestoba obljubam, kar močno vpliva na mlade, ki se vse 

težje odločajo za zakon (Slovenska škofovska konferenca, Pridite in 

poglejte. Slovenski pastoralni načrt. Krovni dokument, Ljubljana 2012, 19). 

Ljudje se ne poročajo, ker so izgubili upanje, da je sploh mogoče 

skleniti srečen zakon. Mnogi se zato sprašujejo: Kaj je zakon? Na 

to vprašanje je večkrat odgovoril papež Benedikt XVI: »Zakrament 

ljubezni med možem in ženo nosi pečat zaročniške ljubezni med Kristusom in 

Cerkvijo. Medsebojna podaritev, ki si jo mož in žena izrazita v Kristusu ju 

naredi za občestvo življenja in ljubezni. Ta ljubezen ima svoj izvor in središče 

v evharistiji. Zato Cerkev razodeva posebno duhovno bližino vsem, ki so 

osnovali svojo družino na zakramentu zakona« (Benedikt XVI., 

Posinodalna apostolska spodbuda Evharistija – zakrament 

ljubezni, Cerkveni dokumenti 115, 27). 

Da bi poglobili svoje znanje o zakonu so nam danes v veliko 

pomoč odkritja psihologije in psihiatrije. Obe vedi posredujeta 

strokovne razlage, kdaj je človek sposoben in kdaj nesposoben 

skleniti zakonsko zvezo. Koristni sta predvsem danes, ko se 

srečujemo z nekrščanskim pogledom na zakon. Zakonsko 

skupnost namreč zelo ogrožata porabniška in egocentrična 

antropologija in sebičen nauk o človeku in njegovem položaju v 

svetu. Egoistična, sebična in samoljubna antropologija namreč 

poudarja zgolj dobrobit posameznika. Svet in življenje 

posameznika razlaga zelo egocentrično. Pogosto odreka človeku 

razsodnost glede sprejema in izročitve bistvenih zakonskih pravic 

in dolžnosti in sposobnost, da bi izpolnil bistvene zakonske 

obveznosti. Zato je toliko bolj dobrodošla krščanska razlaga 

zakonske skupnosti, ki temelji na prepričanju, da je človek v svojem 

bistvu sposoben popolne in celostne podaritve samega sebe, ko v 

zakonski skupnosti, ki jo skleneta mož in žena, radostno prevzame 



odgovornost do sebe, do svojega partnerja in do otrok. Krščanska 

antropologija je vsekakor tista, ki zna videti človeka tako, kot ga 

vidi Stvarnik. To ne pomeni, da zanika človekovo grešnost, 

njegovo nepopolnost in krhkost. Krščanska antropologija je 

vsekakor tista, ki zna videti človeka tako, kot ga vidi Stvarnik. To 

ne pomeni, da zanika človekovo grešnost, njegovo nepopolnost in 

krhkost. Krščanska antropologija zna videti človeka v celoti, tako 

njegove sposobnosti kakor tudi nesposobnosti, njegove vzpone in 

padce, njegove meje in ranljivosti. Krščanska antropologija si 

pomaga z odkritji psihologije in psihiatrije. Je alternativa 

nekrščanski antropologiji, saj nudi optimistični in celostni pogled 

na človeka, na njegovo sposobnost za sklenitev zakona (J. Juhant, 

Občutek pripadnosti, Celje 2005, 34). 

Knjiga Izgubljeni prstan želi razložiti pojav neveljavno sklenjenih 

zakonov na podlagi analize posameznih kanonsko pravnih hib v 

privolitvi. Osnovni namen te knjige je pokazati na boleče rane 

sklenjenih zakonov. Knjiga hoče biti spodbuda vsem, ki lahko 

kakor koli pomagajo novoporočencem in tistim, ki se pripravljajo 

na zakon, da je čas priprave na zakon izredno dragoceni čas in kliče 

k večji odgovornosti. Zato so v knjigi zbrane resnične zgodbe, ki 

hočejo ilustrirati skrite pasti nesrečno sklenjenih zakonov. Kljub 

temu so imena in dogodki v posameznih zgodbah toliko 

spremenjeni, da ni kršena pravna zaščita varovanja osebnih 

podatkov oseb, ki so zaupale svoje boleče spomine. 

Cerkev priporoča kar največjo skrb glede priprave zaročencev in 

predhodno preverjanje bistvenih zahtev za veljavno sklenitev 

zakramenta svetega zakona. V tej zvezi lahko posamezne zgodbe, 

ki so zbrane v tej knjigi, pomagajo zaročencem, zakoncem in tistim, 

ki so se ločili in ponovno poročili, k večji odgovornosti. Dobrina, 

ki jo Cerkev in družba pričakujeta od zakona, je tako velika, da se 

moramo z vsemi močmi zavzeti za to specifično področje 

pastorale. 
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