
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kako je z ljubeznijo 

in spolnostjo? 

15. lekcija 

•  Velikokrat se zgodi, da vprašanja in odgovori o spolnosti 

   prinesejo več zmede kot jasnosti.  

•  Današnji trend mladine je živeti skupaj pred poroko. 

   Razlogov za takšna dejanja je veliko.  

•  Prijatelji, sorodniki ali znanci so ločeni. Ločitvenih 

   postopkov je ogromno. Ljudje, ki so imeli srečen zakon, 

   gredo sedaj skozi težka obdobja.  

•  Mladi se tudi sicer vse bolj odločajo za otroke v poznejših 

   letih.   

•  Vsi ti razlogi mladim dajejo miselnost, da je pravzaprav 

   bolje »živeti na koruzi«. 

Je temu res tako? 

 

 

 

 

 

V teh vrsticah je viden prvi par kot družina: 

 

 

 

 

»Eno meso« se smatra kot posebno skupnost med možem 

in ženo v zakonu. Sem spada tudi spolni odnos, ki je 

predviden kot Božji dar.  

 

Spolnost je poseben dar od Boga, a je v padlem svet 

postal izkrivljen. Čeprav je spolnost namenjena za 

zakonski par (moža in ženo), se velikokrat definira kot dve 

ločeni stvari. Na primer, iti v posteljo s svojim prijateljem oz. 

prijateljico pomeni, da za to ni potrebna poroka. 

 

Ena izmed najbolj zanimivih zgodb v 

Svetem pismu je zapisana v Prvi 

Mojzesovi knjigi v 2. poglavju.  

Bog ustvari Adama. Zanimivo je, da 

ustvari tudi živali in jih postavi pred 

Adama, da jih poimenuje. Bog želi, da 

ima Adam družbo in ne bi bil sam. 

Nobena žival ne ustreza kot sopotnica za 

Adama.   

Sveto pismo sporoča, da se ni mogla 

najti pomoč zanj.  

Ezer = čudovita hebrejska beseda, ki 

pomeni: 

•  pomoč,  
•  nekdo, ki rešuje,  
•  nekdo, ki dopolnjuje drugo osebo. 
 
Bog Adama uspava in iz njegovega rebra 

ustvari Evo. Adam ni hladen, ampak se 

veseli nad nekom, ki mu je podoben. 

Tedaj je človek rekel: »To je končno kost iz mojih kosti in 

meso iz mojega mesa; ta se bo imenovala móžinja, kajti ta 

je vzeta iz moža.« (1 Mojzesova knjiga 2,23) 

»Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil 

svoji ženi in bosta eno meso.« (1 Mojzesova knjiga 2,24) 

Današnji svet je poln prešuštva. Ljudje spijo s partnerjem oz. partnerico izven zakona. Prešuštvo pomeni 

tudi nezveste aktivnosti, kar vključuje tudi spolnost pred poroko. 

Ne moremo mimo tega, da ne omenimo tragedij pornografije. Ta gromozanska industrija je proizvedla 

na voljo literaturo in slike, ki so na vpogled vsakomur. Pornografija je lahko odvisnost, tako kot kockanje 

in drogiranje. Kaj je pri tem sploh narobe? VELIKO! 



1.  To je posel, ki ustvarja enormne dobičke. Ti 

ljudje izkoriščajo ženske in moške kot predmete. 

2.  Oseba pri gledanju teh slik po spletu izničuje 

vrednost spolnosti s svojim zakonskim 

partnerjem oz. partnerko. 

 

Pornografija prikazuje ljudi kot meso brez duše! 

Prinaša brezupno nerealistična pričakovanja o 

spolnosti, kar je precej nezdravo.  

Ali je poroka še sprejemljiva? 
Skozi celotno Sveto pismo beremo, kako je 

prešuštvo greh. Sedma zapoved pravi: 

Prešuštvo se smatra kot duhovna nezvestoba. 

 

Pavel pravi naj verniki ne sodelujejo pri 

prešuštvu, saj bodo ob poslednji sodbi njihova 

telesa doživela vstajenje. 

Priznanje greha in kesanje nad njim prinese 

Božje odpuščanje in ozdravljenje. Bog je poln 

milosti.  

Ali pomeni, da se je najbolje odločiti za celibat? 

Zakonska zveza je čudovit dar od Boga. Za 

druge je celibat klic, ki ga imajo. 

Ljudje se odločijo za celibat iz različnih razlogov. 

Za nekatere je to priložnost za več energije in 

časa za širitev Božjega kraljestva. 

V cerkvah po svetu je povprečno več žensk kot 

moških. Nekatere cerkve rade organizirajo 

»srečanja za samske«. Ti nazivi imajo velikokrat 

negativno konotacijo. To jih bolj izključuje kot 

vključuje! 

Zakonski stan je pomemben klic. Morda zakon 

ni za vsakogar. Vsekakor je to Božja preskrba 

za vse, ki se odločijo za partnerstvo in 

prijateljstvo. 

Za kristjane ima zakonska zveza globlji 

pomen, saj prikazuje odsev skupnosti med 

Kristusom in Cerkvijo.  

Kdo je moj g. Pravi/ga. Prava? 
Večina ljudi se ponavadi poroči z osebo, ki ima 

drugačen značaj od njih. Nekateri se poročijo 

mladi, drugi počakajo na pravi čas. Ljudje se 

poročajo tudi z osebami iz drugih kultur. To 

prinaša veliko drugačnosti v zakon.  

Cerkve po svetu izvajajo svetovanja za pare 

pred poroko. Dobro je za nasvet in mnenje 

vprašati tu starše, ker nas najbolje poznajo in 

zakonska zveza ni samo med dvema osebama, 

temveč med dvema družinama!  

Potrebno je ostati moder in se pogovarjati o teh 

temah z voditelji v cerkvi. 

»Ne prešuštvuj!« (2 Mojzes 20,14) 

»Videla je tudi, da sem odpadnico Izrael zaradi 

vsega njenega prešuštvovanja odslovil in ji dal 

ločitveni list. Toda verolomnica, njena sestra 

Juda, se ni bala, ampak je šla in se vlačugala še 

sama. S svojim lahkomiselnim vlačuganjem je 

omadeževala deželo in prešuštvovala s 

kamnom in lesom.« (Jeremija 3,8-9) 

»Kako naj ti torej odpustim? Tvoji sinovi so me 

zapustili in prisegali pri njih, ki niso Bog. 

Nasičeval sem jih, pa so prešuštvovali, v 

vlačugini hiši so se gnetli.« (Jeremija 5,7) 

»Kajti prešuštvovali sta in kri je na njunih 

rokah. S svojimi maliki sta prešuštvovali in 

svoje otroke, ki sta mi jih rodili, sta jim žrtvovali 

v hrano.« (Ezekiel 23,37) 

»Sicer pa naj vsak živi tako, kakor mu je 

odmeril Gospod in kakor je koga poklical Bog. 

Tako ukazujem po vseh Cerkvah.« (1 

Korinčanom 7,17) 

»Zakon naj spoštujejo vsi in postelja naj bo 

neomadeževana, kajti nečistnikom in prešušt-

nikom bo sodil Bog.« (Hebrejcem 13,4) 

Vprašanja za razpravo: 
 

1.  Zakaj je narobe spati s partnerje oz. s partnerko  
     pred poroko? 
2.  Kaj je glavni namen poroke? 
3.  Kako se zakonska zveza odraža v večji sliki  
     Kristusa in njegove Cerkve? 
4.  Ali je celibat lahko klic? 
5.  Kako vam cerkev pomaga pri temah o spolnosti? 

Povzeto iz knjige You Asked, avtor William Edgar. Prevod Sergeja Šlankovič, tehnična ureditev Sarah Swanson. 

Ljubljana, 2019. Gradivo je namenjeno interni uporabi v cerkvi in ni za prodajo. 

 


