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Stanislav Slatinek
Vera zaročencev in poročna obljuba

Povzetek:	Papež	Frančišek	razlikuje	tri	skupine	zaročencev:	»verujoči,	mlačni	in	
tisti,	ki	ne	živijo	po	veri«.	Izrazi	vere	(npr.	poglobljena,	tradicionalna,	površinska,	
osebna	vera)	so	pri	zaročencih	tako	mnogovrstni,	da	se	lahko	tudi	pri	popolno-
ma	nevernih	opazijo	drobne	sledi	vere.	Mnogi	zaročenci	imajo	pristno	katoliško	
vero.	Drugi	pa	svojo	vero	kažejo	na	različne	načine.	Z	razpravo	želimo	poudari-
ti:	vera	zaročencev	je	potrebna,	da	se	zgodi	»skrivnost«	(mysterion)	poročne	
obljube.	vera	daje	zaročencema	moč,	da	lahko	živita	»blagor	zakoncev«	(bonum 
coniugum)	vse	življenje.	Za	veljavno	sklenitev	zakramentalnega	zakona	pa	se	
vera	izrecno	ne	zahteva,	temveč	je	dovolj,	da	imata	zaročenca	iskren	namen,	
storiti	to,	kar	dela	Cerkev	–	faciendi id quod facit Ecclesia Christi.	Samo	takrat,	
kadar	zaročenca	zavestno	izključita	zakramentalnost	zakona	ali	se	o	zakramen-
talnem	dostojanstvu	zakona	motita,	lahko	govorimo	o	resničnem	pomanjkanju	
vere,	ki	odločujoče	vpliva	na	voljo	in	prizadene	veljavnost	zakonske	privolitve	
(ZCP,	kan.	1099).	Papež	Frančišek	pravi,	da	takšne	okoliščine	dopuščajo	skraj-
šano	ničnostno	zakonsko	pravdo	pred	škofom	v	skladu	s	kanoni	1683–1687	
(Mitis Iudex Dominus Iesus,	čl.	14,	§	1).	Zato	se	od	pastoralnih	delavcev	priča-
kuje,	da	bodo	v	mladih	parih,	ki	si	želijo	veljavno	sklenitev	zakona,	vero	odkri-
vali,	jo	krepili	in	vzgajali	»za	sadu	poln	prejem	zakramenta	zakona«	(ZCP,	kan.	
1065,	§	2).

Ključne besede:	vera,	zaročenci,	poročna	obljuba,	ničnost	zakona

Abstract: Faith of the Fiancés and the Marriage Promise
Pope	Francis	distinguishes	three	groups	of	fiancés,	namely	»believing,	indiffer-
ent,	and	those	who	do	not	live	by	faith«.	The	expressions	of	faith	(i.e.	in-depth,	
traditional,	superficial,	personal	faith)	are	so	multifaceted	in	the	fiancés,	so	
that,	even	in	the	case	of	absolute	unbelievers,	tiny	traces	of	faith	can	be	ob-
served.	Many	fiancés	have	a	genuine	Catholic	faith.	Others	show	their	faith	in	
different	ways.	With	this	discussion	we	want	to	emphasize	that	the	faith	of	the	
fiancés	is	necessary	in	order	to	make	a	»mystery«	(mysterion)	of	the	marriage	
promise.	Faith	gives	the	fiancés	the	power	to	live	»the	good	of	the	spouses«	
(bonum coniugum)	throughout	their	lives.	For	the	valid	celebration	of	the	sac-
ramental	marriage,	faith	is	not	explicitly	required,	but	it	is	enough	for	the	fian-
cés	to	have	an	honest	purpose	to	do	what	the	Church	does	–	faciendi id quod 
facit Ecclesia Christi.	Only	when	the	fiancés	knowingly	exclude	the	sacramental	



402 Bogoslovni vestnik 78 (2018) • 2

dignity	of	marriage,	or	are	mistaken	about	the	sacramental	dignity	of	marriage	
can	we	speak	of	the	defect	of	faith	which	can	generate	simulation	of	consent	
or	error	that	determines	the	will	(can.	1099).	Pope	Francis	says	that	such	cir-
cumstances	of	things	and	persons	can	allow	a	case	for	nullity	of	marriage	to	be	
handled	by	means	of	the	more	brief	process	before	the	bishop	according	to	
canons	1683–1687	(Mitis Iudex Dominus Iesus,	art.	14,	§	1).	Therefore,	pastoral	
workers	are	expected	to	help	young	couples	who	want	to	contract	a	marriage	
validly	to	discover	their	faith,	strengthen	it,	and	raise	it	»to	receive	the	sacra-
ment	of	marriage	fruitfully«	(can.	1065,	§	2).

Key words:	faith,	fiancé,	wedding	promise,	nullity	of	marriages

1. Uvod
v	zadnjem	času	vsi	papeži	omenjajo	vprašanje	vere	pri	poročni	obljubi	(Janez	Pa-
vel	II.	2003;	Benedikt	XvI.	2013a;	Frančišek	2016a).	Čeprav	ZCP	vere	(fides)	ne	
uvršča	med	bistvene	elemente,	ki	so	potrebni	za	veljavno	sklenitev	zakonske	zve-
ze,	se	predpostavlja,	da	zaročenca	z	vero	pristopita	k	poročnemu	obredu.	Neka-
teri	avtorji	(Slatinek	1998;	Ruiz	2004;	Esposito	2015;	De	Paolis	2017)	zagovarjajo	
stališče,	naj	imata	zaročenca	ob	poroki	toliko	vere,	da	vsaj	»implicite	privolita	v	
to,	kar	namerava	storiti	Cerkev,	ko	obhaja	sklenitev	zakona«	(OD,	§	68).	Ker	je	ve-
dno	več	pomislekov,	da	prihajajo	zaročenci	k	cerkveni	poroki	brez	vsake	sledi	vere,	
želimo	z	razpravo	opozoriti	na	ta	fenomen,	ki	predvsem	pastoralne	delavce	nago-
varja,	da	bi	vstopili	v	dramo	ljudi,	živečih	v	okoliščinah	religioznega	pluralizma,	ki	
ima	resnice	razodetja	Jezusa	Kristusa	za	zastarele,	in	bi	iz	njihovega	načina	delo-
vanja	in	življenja	lahko	prepoznali	skrita	semena	vere	(GJ,	§	1–4).	Tako	bi	se	Cerkev	
otresla	prehitrih	in	površnih	sodb,	da	se	mnogi	zaročenci	cerkveno	poročijo	brez	
sleherne vere.

2. Odnos med vero zaročencev in poročno obljubo
Naravnost	je	treba	povedati,	da	obstaja	neločljiva	povezanost	med	vero	zaro-

čencev	in	poročno	obljubo.	vera	je	dar	milosti	in	do	vere	se	pride	po	božji	milosti	
in	ob	notranji	podpori	Svetega	Duha.	vera	(fides)	zaročencev	(v	smislu	besede	
verovati,	verjeti)	se	navadno	razlaga	kot	vsakodnevni	napor	in	veselje	do	dobrin	
zakona.	Čeprav	je	skrita	v	dejanjih	ljubezni,	razsvetljuje	medčloveške	odnose.	Z	
vero	zaročenci	v	trenutku	poroke	sprejmejo	dobrine	zakona	in	jih	potem	živijo.	
Kljub	temu	pa	vere	pri	mnogih	zaročencih	še	ne	moremo	razlagati	kot	prijateljstvo	
z	Jezusom	Kristusom.	Njihova	vera	je	skromna,	pomanjkljiva	in	polna	vrzeli.	Zato	
bo	treba	v	prihodnosti	vero	zaročencev	na	novo	odkriti,	jo	krepiti	in	voditi	k	zre-
losti	(OD,	§	68),	da	bo	gradila	na	resničnem	in	zvestem	Bogu,	ki	more	zaročencem	
edini	podariti	zanesljivost	in	trdnost	(Pavel	vI.	1973,	126).
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Skozi	zgodovino	se	vera	zaročencev	izraža	na	mnogovrstne	načine.	Za	starorim-
sko	civilizacijo	je	najbolj	znana	»združitev	desnih	rok«	(dextrarum iunctio),	ki	je	
označevala	harmonijo,	prijateljstvo	in	zvestobo.	v	rimskem	svetu	je	združitev	de-
snih	rok	pomenila	slovesno	gesto	obojestranske	zvestobe,	še	posebno	ob	sklenitvi	
sporazuma,	pogodbe	ali	ob	izrekanju	prisege.	Izraz	dextrarum iunctio	ima	dolgo	
zgodovino	v	starorimski	umetnosti.	Znani	so	prizori,	ko	so	si	ljudje	podajali	desni-
ce	in	se	tako	pozdravljali.	Najdemo	jih	na	številnih	kovancih	in	sarkofagih.	Po	mne-
nju	raznih	strokovnjakov	(Hersch	2010;	violi	2017)	je	to	simbolizacija	poroke.	
Dextrarum iunctio je najbolj pogost na sarkofagih iz 2. in 3. stoletja. Iz 2. stoletja 
je	ohranjen	kovanec,	na	katerem	sta	upodobljena	rimski	cesar	Antonin	Pij	(138–
161)	in	njegova	žena	Favstina,	ko	si	podajata	desni	roki.	Prav	tako	sta	upodobljena	
cesar Lucij	Avrelij	Komod	(177–192)	in	njegova	žena	Brutija	Krispina.	Na	kovancu	
je	vidna	tudi	poročna	priča,	ki	spremlja	podajanje	desnic.	Kretnja	dextrarum iunc-
tio	pa	ni	simbolizirala	samo	poročne	obljube,	ampak	tudi	harmonijo	med	zakon-
cema	post mortem.	Za	Rimljane	sta	bili	zvestoba	in	harmonija	najbolj	cenjeni	vre-
dnoti	intimnega	človeškega	odnosa,	to	je,	zakonske	zveze.	Poročno	obljubo	so	
razlagali	kot	duhovno	zvezo	dveh	duš	za	čas	in	večnost.	v	tem	pogledu	lahko	
dextrarum iunctio	razlagamo	za	prastaro	simbolizacijo	vere	(fides),	ker	dela	za	
skupno	blaginjo.	(Hersch	2010,	205–210)

Tudi	danes	vera	zaročencev	odseva	žarke	Resnice	(GJ,	§	8).	Duh	daje,	da	vera	v	
učlovečenega	Sina	postaja	stvarnost	v	življenju	vseh	ljudi.	vstali	Kristus	z	močjo	svo-
jega	Duha	deluje	v	srcih	ljudi.	Navadno	je	vera	pri	zaročencih	navzoča	v	drobnih	
znamenjih,	v	obredih	in	v	besedah,	s	katerimi	si	obljubijo	življenjsko	zvestobo.	(Janez	
Pavel	II.	2003,	397)	Prav	v	poročni	obljubi	se	lahko	prepozna	neka	skrita	želja	srca	
po	preseganju	samega	sebe.	Mladi	ljudje	hočejo	v	življenju	nekaj	velikega.	Njihova	
želja	po	poroki	v	mnogih	potezah	spominja	na	vero.	Obljubiti	ljubezen,	ki	velja	za	
vedno,	je	mogoče	samo	takrat,	ko	človek	odkrije	načrt,	ki	je	večji	kakor	osebni	na-
črti.	Zgodovina	vere	pomaga	odkriti,	da	je	vsak	človek	poklican	k	ljubezni,	ki	je	za-
nesljiva	in	vredna,	da	se	ji	izročimo,	saj	je	utemeljena	na	božji	zvestobi.	(Lv,	§	52)

Postavlja	se	torej	hipoteza,	da	se	v	želji	po	poroki	skriva	vera	zaročencev,	ki	je	
potrebna,	da	se	lahko	drug	drugemu	podarita	za	vse	življenje	(Benedikt	XvI.	2011b,	
792).	Čeprav	lahko	zvestobo	živijo	tudi	tisti,	ki	niso	krščeni,	pa	vera	vodi	zaročen-
ce	k	prijateljstvu	s	Kristusom,	ki	je	človeku	najboljši	učitelj,	pastir	in	voditelj.	vera	
zaročenca	povezuje	in	podpira.	vera	jima	daje	moč,	da	lahko	živita	blagor	zakoncev	
(bonum coniugum).	Brez	vere	zaročenca	ne	bi	mogla	rodovitno	živeti	(Benedikt	
XvI.	2012c,	7)	življenjske	skupnosti	(consortium vitae)	niti	zakonske	skupnosti	
(communio coniugalis).	v	tem	smislu	je	treba	reči,	da	je	vera	zaročencev	potrebna,	
da	se	zgodi	skrivnost	(mysterium)	poročne	obljube	(Benedikt	XvI.	2011a,	4).

3. Kriza vere in pomen zakonske zveze
Smemo	reči,	da	je	sodobna	družba	zaznamovana	s	krizo	vere.	Pomanjkanje	vere	
vodi	danes	v	globoko	neravnovesje	v	vseh	človeških	odnosih,	tudi	zakonskih,	in	
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onemogoča	pravilno	razumevanje	zakonske	privolitve,	ki	naj	bi	bila	izrečena	enkrat	
za	vedno	(Benedikt	XvI.	2012a,	7).	Če	izginja	vera,	obstaja	nevarnost,	da	skopni	
tudi	temelj	pripravljenosti,	da	bi	se	človek	daroval	za	drugega	(Benedikt	XvI.	
2012b,	4).	Brez	vere	se	težko	razume	zakonska	skupnost	moža	in	žene.	živimo	v	
kulturi,	ki	je	zaznamovana	z	mislijo,	da	je	vera	zaročencev	pri	poročni	obljubi	brez	
pomena	in	vrednosti.	Takšno	razmišljanje	je	pri	mnogih	zaročencih	oslabilo	njiho-
vo	razumevanje,	kaj	je	zakon	in	zakaj	se	sklepa	za	vse	življenje.	Za	sodobnega	člo-
veka	je	značilna	oslabitev	njegove	vere.	Današnja	kultura	je	močno	zaznamovana	
z	verskim	relativizmom.1	Zato	se	tudi	vera	zaročencev	postavlja	pred	vprašaj.	Pri	
mnogih	zaročencih	se	opaža	svetna	miselnost.	Ujeti	so	v	neke	vrste	svetno	duhov-
nost,	ki	se	pogosto	skriva	za	videzom	vernosti	in	celo	ljubezni	do	Cerkve	(vE,	§	93)	
ter	jih	vodi	v	iskanje	osebne	blaginje.	Moderni	zaročenec	je	

»ranjen	s	sistematičnim	relativizmom,	ki	ga	sili	v	lahke	situacijske,	dema-
goške,	modne	izbire,	podvržene	strastem,	uživanju,	sebičnosti	in	tako	sku-
ša	od	zunaj	izpodbijati	veličastnost	zakonske	zveze	ter	od	znotraj,	skoraj	
neopazno,	nadomešča	primat	moralne	vesti	s	kapricami	psihološke	vesti«	
(Pavel	vI.	1974,	87).

Prav	tako	žgoč	problem	je	velik	porast	svetne	miselnosti	nad	naukom	Cerkve.	Ta	
fenomen	ne	ogroža	le	trdnosti	zakona	in	njegove	rodovitnosti,	ampak	podira	sámo	
usmerjenost	zakona	v	dobro	drugega.	Odklonilno	stališče	do	nauka	Cerkve	ogroža	
zakonsko	ljubezen	kot	»temeljno	počelo«	privolitve	in	medsebojno	podaritev	za-
koncev	za	graditev	skupnega	bivanja	za	vedno.	Zakon	se	pojmuje	samo	še	kot	oblika	
čustvene	zadovoljitve,	ki	jo	je	mogoče	»poljubno	osnovati	in	spremeniti	v	skladu	z	
občutkom	posameznika«	(vE,	§	66).	Zaradi	takšnega	razmišljanja	imajo	mnogi	zaro-
čenci	zgrešen	pogled	na	trdnost	zakona,	na	njegovo	nerazvezljivost	in	rodovitnost.

Obstaja	še	neka	druga	značilnost	sodobne	kulture:	trdovratno	zavračanje	resnice	
o	zakonski	zvezi.	Resnica	o	zakonski	zvezi	se	pogosto	razume	kot	napad	na	svobodo	
ljudi.	živimo	v	družbi,	ki	je	»alergična	na	resnico«,	še	posebno	ko	govorimo	o	razu-
mevanju	zakonske	zveze.	Za	mnoge	ljudi	je	že	sam	pojem	»poročna	obljuba«	postal	
prazna	beseda	(flatus vocis),	ki	ničesar	ne	pove.	Zaradi	tega	fenomena	je	pri	mnogih	
zaročencih	opaziti	navidezno	zavračanje	elementov,	ki	opredeljujejo	zakonsko	zvezo,	
kakor so zakonska zvestoba, nerazvezljivost zakona, rojevanje in vzgoja otrok.

	»Nekaterim	se	zdi,	da	je	treba	koncilski	nauk	o	zakonu,	še	posebej	opis	
zakona	kot	globoke	skupnosti	življenja	in	ljubezni	(intima communitas vitae 
et amoris),	spremeniti	in	zanikati	obstoj	nerazvezljive	zakonske	zveze,	ker	
naj	bi	pri	tem	šlo	le	za	idealizirani	zakon,	ki	ne	more	postati	obvezen	za	
normalne	kristjane.«	(Benedikt	XvI.	2007,	87)	

Kljub	temu	imajo	mnogi	zaročenci	neko	nravno	hrepenenje	po	resnici	o	zakonu	
(SR,	§	34).	Zakon	dejansko	ima	svojo	resnico,	ki	jo	harmonično	podpirata	»poglo-
bljena	vera	in	razum«	(Benedikt	XvI.	2017,	87).	v	zvezi	s	tem	je	apostol	Pavel	

1 Za	poglobitev	pojmov	»verski	relativizem«	in	»kriza	zakona«:	Franceschi	2017.
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»uporabil	najmočnejše	pravne	izraze,	s	katerimi	je	označil	pravno	vez,	s	
katero	sta	zakonca	povezana	v	eno	telo.	Prav	tako	je	za	sv.	Avguština	prav-
na	razsežnost	zakona	v	treh	dobrinah	zakona,	›potomci,	zvestoba,	zakra-
ment‹	(proles, fides, sacramentum),	ki	so	srce	nauka	o	zakonu.«	(89)

v	luči	teh	razmislekov	je	treba	poudariti,	da	zakon	ne	more	biti	samo	pravna	
oblika	in	je	ni	mogoče	razlagati	samo	kot	»pogodbo«	(contractus).	»Zakonska	zve-
za«	ali	»zaveza«	(matrimoniale foedus)	je	predvsem	fizična	zveza	dveh	oseb.	Za-
konska	zveza	ne	more	biti	samo	iznajdba	kulture.	Zakonodajalci	nas	resda	hočejo	
prepričati,	da	je	zakonska	zveza	nekaj,	kar	je	zgrajeno	na	zakonih	in	kulturah.	v	
resnici	pa	je	zakonska	zveza	naravna	stvarnost,	ki	jo	doživlja	velika	večina	zakon-
skih	parov	v	vseh	kulturah.	To	je	naravna	zveza	med	moškim	in	žensko.	Poroka	je	
edini	človeški	in	človečanski	način	izročitve	moškega	ženski	in	ženske	moškemu.	
vsaka	druga	pot	je	razčlovečenje	človeka	in	je	za	človeško	družbo	uničujoča.	Zato	
se	lahko	zakonska	zveza	samo	v	veri	prepozna	kot	najbolj	vzvišen	človeški	način	
zveze	med	moškim	in	žensko.	vsaka	druga	oblika	združitve	moškega	in	ženske	ni	
zakonska	zveza,	še	posebno	takrat	ne,	kadar	ne	ustreza	potrebam	človeške	osebe.	
Zakonska	zveza	je	torej	edini	način,	ki	je	vreden	človeka,	da	mu	dá	status	moške-
ga	ali	ženskega	spola.	Poroka	ni	neka	brezosebna	ustanova,	ki	bi	jo	ustvarila	kato-
liška	Cerkev	ali	država,	ampak	je	to	naravna	zveza	med	moškim	in	žensko.	Resnič-
na	zakonska	ljubezen	vodi	v	dobro	ljudi,	medtem	ko	sebična	ljubezen,	ki	se	ne	želi	
darovati,	vodi	v	uničenje.	Izkušnje	kažejo,	da	individualističen	in	sebičen	odnos	
ustvarja	sebičen	monolog,	ki	ne	zazna	dostojanstva	in	neponovljivosti	drugega.	
Človek	ne	more	v	polnosti	najti	sam	sebe,	razen	z	odkritosrčno	daritvijo	samega	
sebe	drugemu.	(CS,	§	24)	

Z	ozirom	na	to	je	danes	treba	iskati	prepričljive	in	lepe	načine,	kako	mladim	
zaročencem	ponovno	približati	vero	in	razložiti	resnico	o	zakonski	zvezi.	Najlepša	
verska	razlaga	zakonske	zveze	je	»podarjanje	samega	sebe«.	Moški	in	ženska	se	v	
zakonski	zvezi	drug	drugemu	v	nepreklicni	zvezi	popolnoma	izročita	in	sprejmeta	
za	ustanovitev	zakona	(ZCP,	kan.	1097,	§	2).	Tega	ne	storita	zato,	ker	tako	nareku-
jejo	zakoni	katoliške	Cerkve	ali	države,	ampak	ker	je	to	resnično	v	dobro	moškega	
in	ženske.	Tej	skrivnosti	se	lahko	zaročenca	resnično	približata	samo	z	vero.	Okre-
pljena	z	vero	laže	zaživita	očetovstvo	in	materinstvo,	ki	se	izraža	v	odprtosti	do	
življenja.	Odsotnost	vere	pa	pogosto	vodi	ljudi	do	izpraznjenja,	do	nesreče.

4. Sedanji položaj vere zaročencev

Papež	Frančišek	razlikuje	tri	skupine	zaročencev:	»verujoči,	mlačni	in	tisti,	ki	ne	
živijo	po	veri«	(vE,	§	11).	Drugi	avtorji	(Georges	2018)	menijo,	da	so	zaročenci	
lahko	verni;	nekateri	svoje	vere	ne	prakticirajo;	zopet	drugi	so	vero	izgubili,	ohra-
nili	pa	neko	obliko	verovanja;	potem	so	takšni,	ki	poznajo	stališče	Cerkve,	da	je	
zakon	zakrament,	pa	to	zavestno	izpodbijajo;	na	koncu	pa	so	še	zaročenci,	ki	radi-
kalno	zavračajo	vsako	versko	obliko	zakonske	zveze	(438).	Izrazi	vere	(npr.	poglo-
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bljena,	tradicionalna,	površinska,	osebna	vera)	so	pri	zaročencih	tako	mnogovrstni,	
da	se	lahko	tudi	pri	popolnoma	nevernih	opazijo	drobne	sledi	vere	(Sečnik	2013,	
128).	Danes	se	porajajo	vedno	nove	oblike	verovanja,	ki	so	velika	nevarnost	za	
svetost	zakona	in	za	trdnost	družine.	Mnogi	zaročenci	kljub	temu	ohranjajo	pristno	
katoliško	vero.	Drugi	pa	svojo	vero	kažejo	na	različne	načine,

	»kot	neke	vrste	servis	za	človekove	bolj	ali	manj	duhovne	potrebe.	v	tem	
smislu	se	tudi	v	krščansko	obredje	lahko	pritihotapijo	elementi	magične	
religioznosti.	Gre	torej	za	tržno	logiko	›daj-dam‹	oziroma	logiko	›kolikor	
investiram,	toliko	moram	dobiti‹.	Takšen	način	razmišljanja	in	ravnanja	je	
mogoče	zaznati	tudi	znotraj	krščanstva.«	(Pevec	Rozman	2017,	297)	

Zato	je	nemogoče	ostati	zgolj	pri	trditvi,	da	imamo	opravka	samo	z	vernimi	in	
nevernimi	zaročenci.	vprašanje	vere	je	pri	zaročencih	tako	barvito,	da	bo	to	dej-
stvo	nujno	treba	upoštevati	pri	celotni	cerkveni	pastorali.

4.1 Zaročenci, ki so polni vere

v	prvo	skupino	sodijo	zaročenci,	ki	imajo	globoko	in	iskreno	katoliško	vero	in	jo	
tudi	živijo.	Z	vsem	svojim	življenjem	odgovarjajo	na	božjo	ljubezen	(vE,	§	14).	Ker	
so	doživeli	osebno	srečanje	z	Jezusom	Kristusom,	ga	vsak	dan	iščejo	(§	4)	in	so	
polni	veselja,	da	imajo	vero	v	Boga	(Jn	16,34).	verni	zaročenci	živijo	veselje	vere	
tudi	sredi	najhujših	življenjskih	stisk	(§	6).	Papež	Frančišek	pravi,	da	zaslužijo	ti	
zaročenci	veliko	občudovanje,	ker	po	božje	milosti	pričujejo	za	božjo	ljubezen	in	
živijo	kot	občestvo.	Kot	zakonci	si	obljubijo	popolno	predanost,	zvestobo	in	odpr-
tost	za	življenje.	vera	jim	daje	moč,	da	hodijo	za	Kristusom,	da	si	medsebojno	od-
puščajo	in	nosijo	bremena	drug	drugega.	Zaradi	svoje	pristne	vere,	ki	v	njih	ne-
nehno	zori	in	se	razvija,	so	velika	»dobrina	za	Cerkev«.	(RL,	§	47;	88;	287)

4.2 Zaročenci, ki so mlačni v veri

Najbolj	številni	so	zaročenci,	ki	so	mlačni	v	veri.	Danes	govorimo	o	razširjenem	
nastopu	mlačnosti	ali	šibkosti	vere	v	trenutku	sklenitve	zakonske	zveze.	Mlačnost	
vere	prinaša	s	seboj	krizo	zakonske	skupnosti	z	vsemi	bremeni	trpljenja	in	stiske,	
to	pa	vpliva	tudi	na	potomce.	Zakonski	namen	ostane	tako	pri	mnogih	zaročencih	
neizoblikovan.	Zaradi	mlačne	vere	se	številne	družine	razkrojijo	in	pustijo	za	sabo	
podrtijo	čustvenih	odnosov,	načrtov	in	skupnega	pričakovanja.	Šibkost	vere	vodi	
ljudi	v	napačno	poznavanje	cerkvenega	zakona,	to	pa	povzroči	počasno	zorenje	
poročne	volje.	Neizraznost	njihove	vere	povzroči	nepravilnosti,	bodisi	da	zaročen-
ci	ob	sklenitvi	zakona	nimajo	veljavnega	namena	ali	pa	slabo	razumejo	zakon.	vse	
to	vpliva	na	njihovo	voljo.	(Saje	2016,	600)	Zato	lahko	zakonske	krize	razlagamo	
kot	krize	mlačne	vere	in	privolitve	Bogu	in	njegovemu	načrtu	ljubezni,	uresniče-
nemu	v	Jezusu	Kristusu.	

Mlačnost	vere	pri	mnogih	zaročencih	povzroči	pomanjkanje	pravega	namena,	
ko	eden	ali	oba	zaročenca	s	pozitivnim	dejanjem	volje	izključita	sam	zakon,	ali	kak	
bistveni	sestavni	del	zakona	ali	kako	bistveno	lastnost	zakona	(ZCP,	kan.	1101,	§	
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2).	Pri	drugih	zaročencih	mlačnost	vere	odločujoče	vpliva	na	voljo	in	povzroči	na-
pačno	razumevanje	zakona,	nevednost	(kan.	1096,	§	1)	ali	zmoto	o	enosti	ali	ne-
razveznosti	in	zakramentalnem	dostojanstvu	zakona	(kan.	1099).	Kadar	vera	zaro-
čencev	ne	vključuje	nadnaravne	dimenzije	zakona,	lahko	zakon	postane	ničen	
(Janez	Pavel	II.	2003,	395).	Ko	zakoni	razpadejo,	se	mnogi	zakonci	s	tožbami	obra-
čajo	na	cerkvena	sodišča	in	prosijo	za	pomoč.	Papež	Frančišek	je	prav	v	želji,	da	bi	
se	zakonske	pravde	obravnavale	hitreje,	uvedel	še	kratek	postopek	ničnosti	pred	
škofom	(Saje	2018;	valentan	2016)2	in	med	razlogi,	da	se	na	ta	način	ugotavlja	
ničnost	zakona,	navedel	tudi	»pomanjkanje	vere«.	v	tožbenih	spisih	je	pogosto	
zaznati,	kako	mlačna,	medla	in	brez	izvirnosti	je	bila	vera	zaročencev.	Njihove	iz-
jave	(npr.	»zakona	si	nisva	želela«;	»poročno	obljubo	sva	izrekla	s	›figo	v	žepu‹«;	
»bila	sva	brez	načrtov	in	brez	pričakovanja«;	»po	poroki	sva	bila	brez	volje,	da	bi	
dolgo	živela	skupaj«;	»meni	se	je	zakon	zdel	dober,	in	to	je	glavno«;	»niti	pomisli-
la	nisva	na	zakonsko	zvestobo«	itd.	–	NCS	2017)	kažejo,	kako	nesposobni	so	bili	
mnogi	zaročenci	za	sklenitev	vsaj	naravnega	zakona	(De	Paolis	2018,	285).	Števil-
ne zakonce je pozneje prav izkušnja razpadlega zakona zopet vrnila k veri in iska-
nju	Boga.	S	tožbami	zakonci	navadno	prosijo	Cerkev,	naj	jim	pomaga	najti	možne	
poti	za	odgovor	Bogu	in	za	osebno	rast.	Ta	dejstva	so	velik	izziv	za	dušno	pastirstvo,	
saj	bo	vse	to	treba	nujno	upoštevati	pri	konkretnem	pastoralnem	načrtovanju.	
(RL,	§	305)

4.3 Zaročenci, ki nimajo želje po milosti

Posebno	pozornost	zaslužijo	zaročenci,	ki	so	krščeni,	vendar	so	odraščali	brez	ver-
ske	vzgoje.	To	so	neverujoči	krščeni,	ki	ne	žive	po	veri.	večinoma	niso	izrecno	za-
tajili	svojega	krsta,	dejansko	pa	ne	žive	iz	njega.	Obstoj	vernikov,	ki	ne	žive	po	veri,	
ki	niso	praktikanti,	je	v	zgodovini	krščanstva	zelo	star.	vendar	pa	ta	fenomen	danes	
dobiva	nove	poteze.	Dostikrat	ima	svoje	vzroke	v	izkoreninjenosti,	ki	je	značilna	
za	našo	dobo	(OE,	§	56).	Kljub	temu	mnogi	od	njih	prosijo	za	cerkveno	poroko.	Pri	
tem	navajajo	razloge,	ki	niso	povsem	verski	ali	pa	so	izraz	verske	brezbrižnosti	
(DDP,	§	84).	K	cerkveni	poroki	jih	silijo	bolj	družbeni	kakor	pristno	religiozni	nagi-
bi.	Tudi	če	prosijo	za	cerkveno	poroko	samo	zato,	da	bodo	deležni	cerkvenega	
obreda,	jih	dušni	pastirji	ne	morejo	odkloniti.	

»Če	pa	nasprotno	zaročenca	kljub	vsem	pastoralnim	prizadevanjem	poka-
žeta,	da	odkrito	in	izrečno	odklanjata	to,	kar	ima	namen	storiti	Cerkev	pri	
sklenitvi	zakona	krščenih,	tedaj	ju	dušni	pastir	ne	sme	pripustiti	k	poroki.	

2 Nadškofija	Saint	Paul,	Minneapolis,	poroča,	da	je	bilo	leta	2016	uvedenih	po	svetu	1700	kratkih	postop-
kov	pred	škofom,	od	tega	196	v	Evropi:	»The	new	rules	issued	by	Pope	Francis	in	2015	empowered	a	
bishop	to	issue	a	decree	of	nullity	when	certain	conditions	are	evident,	for	example,	when	it	is	clear	
one	or	both	parties	lacked	the	faith	to	give	full	consent	to	a	Catholic	marriage,	or	when	physical	violen-
ce	was	used	to	extort	consent	for	the	marriage.	Of	the	more	than	50,000	marriage	cases	handled	by	
the church worldwide in 2016, the yearbook said, fewer than 1,700 involved what the book described 
as	the	›briefer	process	before	the	bishop‹,	and	only	1,118	of	the	cases	were	completed	during	the	year.	
Bishops	in	the	Americas	–	North,	Central	and	South	–	were	responsible	for	clearing	more	than	half	of	
the	completed	cases.	Of	those,	289	were	reported	in	the	United	States	and	18	in	Canada.	Bishops	in	
Asia	completed	200	abbreviated	cases	while	the	bishops	of	Europe	completed	196	cases.	No	cases	were	
reported	from	Australia	or	New	Zealand.«	(Wooden	2018)
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Čeprav	s	težkim	srcem,	je	vendarle	dolžan	prizadetima	pojasniti,	da	v	ta-
kšnih	okoliščinah	onadva	sama,	in	ne	Cerkev,	preprečujeta	poroko,	za	ka-
tero	se	potegujeta.«	(OD,	§	68)

Tudi	papež	Benedikt	XvI.	pravi,	da	takrat,	»ko	ni	nobene	sledi	vere	(fides)	in	
nobene	želje	po	milosti	ali	odrešenju,	tam	nastane	resničen	dvom	o	tem,	ali	ob-
staja	resnično	zakramentalen	namen	in	ali	je	zakon	dejansko	veljavno	sklenjen	ali	
ne«	(2013,	168).	Dejstvo	je,	da	mnogi	zaročenci,	ki	v	veri	niso	bili	vzgojeni,	ob	po-
roki	nimajo	nobene	želje	po	milosti.	Kljub	temu	je	težko	reči,	da	v	njih	ni	nobene	
osebne	vere.	vernost	posameznika	je	»nekaj	veliko	globljega	in	bolj	intimnega	od	
morebitnega	izpolnjevanja	obveznosti	ali	zgolj	gojenja	običajev	in	navad«	(Pevec	
Rozman	2017,	291).	Zato	bo	toliko	bolj	potrebna	temeljita	evangelizacija	in	kate-
heza	pred	sklenitvijo	samega	zakona,	da	bi	vsakemu	možu	in	ženi	pomagala	oži-
viti	krstno	vero	do	te	stopnje,	da	bo	obhajanje	zakramenta	zakona	ne	le	veljavno,	
ampak	tudi	dopustno	(OD,	§	68).

4.4 Zaročenci, ki niso krščeni in so popolnoma brez vere

Obstajajo	pa	tudi	zaročenci,	ki	niso	krščeni	in	so	popolnoma	brez	vere,	zato	ne	
izražajo	nobene	želje	po	krščanskem	zakonu.	Navadno	so	poročeni	samo	civilno	
ali	preprosto	živijo	skupaj.	Papež	Frančišek	pravi,	da	ima	Cerkev	težko	nalogo,	da	
jim	»pokaže	božjo	pedagogiko	milosti	v	njihovem	življenju	in	jim	pomaga	doseči	
polnost	božjega	načrta«	(RL,	§	297).	To	so	ljudje,	ki	odklanjajo	vsako	misel	na	cer-
kveno	poroko.	Nekateri	neverni	pa	kljub	temu	pristanejo	na	cerkveno	poroko,	ki	
si	jo	ponavadi	želi	njihov	verni	zaročenec.	v	takšnih	primerih	se	sklepajo	mešani	
zakoni	različne	vere.	Treba	je	»spomniti	katoliške	zaročence	na	težave,	s	katerimi	
bi	se	utegnili	srečati	v	zvezi	z	izpovedovanjem	svoje	vere,	vzajemnim	spoštovanjem	
prepričanj	in	v	zvezi	z	vzgojo	otrok«	(DDP,	§	89).	Nekrščeni	in	neverni	zaročenci	
so,	kljub	temu	da	Boga	ne	poznajo	in	ne	iščejo,	vredni	posebne	pozornosti,	da	bi	
tudi	oni	zahrepeneli	po	zakramentu	zakona	in	ga	priznali	kot	nekaj	»zaželenega	in	
privlačnega«	(RL,	§	36)	za	njihovo	življenje.

5. Vero odkrivati, krepiti in voditi k zrelosti

Težka	naloga	dušnih	pastirjev	in	vernikov	je,	da	znajo	sprejeti	ljudi	v	njihovem	de-
janskem	bivanju	(SP,	§	11).	To	pomeni,	da	jih	sprejmejo	takšne,	kakor	so:	prepro-
sti,	v	veri	šibki,	pogosto	brez	velikega	verskega	znanja,	od	Boga	oddaljeni	in	v	ver-
ski	praksi	zelo	počasni.	Ljudje,	ki	doživijo	ljubezniv	sprejem,	se	veliko	laže	začnejo	
zanimati	za	vero	kakor	takrat,	ko	dušni	pastir	ali	vernik	daje	prednost	moralnim	in	
pravnim	načelom.	Danes	se	od	dušnih	pastirjev	in	od	vseh	vernikov	pričakuje,	da	
bodo	vero	tistih,	ki	prosijo	za	cerkveno	poroko,	odkrivali,	jo	krepili	in	vodili	k	zre-
losti.	(OD,	§	68)	Za	to	bo	potrebno	predvsem	duhovno	spreobrnjenje,	močna	lju-
bezen	do	Boga	in	do	bližnjega	(vE,	§	201).	Za	mnoge	dušne	pastirje,	stalne	diako-
ne	in	druge	vernike	bo	to	zelo	težka	naloga,	še	posebno	če	doslej	niso	bili	vajeni	
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»iskati	primernih	sredstev	in	ustrezne	govorice«,	da	bi	veri	sodobnih	vernikov	
dovajali	potrebno	hrano	in	oporo	(OE,	§	54).	v	sedanjem	trenutku	krize	vere	je	
prednostna	naloga	Cerkve,	da	ne	izgubi	vedrine	in	drznosti,	prinašati	vero	v	Jezu-
sa	na	vsako	cesto,	na	vsak	trg,	na	vsak	konec	sveta	(vE,	§	106).

5.1 Odkrivati vero zaročencev

»vera	tistega,	ki	prosi	Cerkev,	da	bi	se	poročil,	utegne	biti	na	različnih	stopnjah;	
zato	je	ena	od	prvenstvenih	dolžnosti	dušnih	pastirjev,	da	mu	to	vero	pomagajo	
odkriti.«	(DDP,	§	84)	To	je	naporno	delo,	ker	je	vera	božji	dar.	Poleg	tega	je	treba	
upoštevati	»versko	svobodo,	da	vsak	izbere	tisto	vero,	ki	jo	ima	za	pravo,	in	da	
svojo	vero	javno	izpoveduje«	(vE,	§	254).	Zaročencem	je	treba	predvsem	poma-
gati,	da	se	odprejo	Bogu	in	ga	sprejmejo	v	svoje	življenje.	Preden	se	namreč	nek-
do	odloči	za	»Jezusa	kot	Gospoda	in	vodnika	svojega	življenja,	mu	mora	nekdo	
oznaniti	evangelij	–	veselo	novico«	(Bedard	2013,	33).	To	delajo	duhovniki,	ko	
pridigajo.	S	pridigo	se	skuša	v	zaročencih	odkrivati	Gospodov	klic	in	jim	pomagati,	
da	se	mu	odprejo.	Zaročenca	lahko	s	pomočjo	duhovnika	ali	kakega	drugega	ver-
nika	v	svojem	življenju	odkrijeta	Boga	in	spoznata,	da	je	vera	varno	pribežališče	in	
zatočišče,	usmiljeno	naročje,	v	katerem	lahko	odložita	vse	obrambe,	spoznata	
svoje	napake,	se	pomirita	in	ustvarjata	novo	življenje.	(Simonič	2018,	217)	Ko	po-
tem	prosita	za	prejem	zakramenta	zakona,	je	treba	storiti	vse,	da	bosta	z	vero	
sprejela	»naravo,	smotre	in	bistvene	lastnosti	krščanskega	zakona«	(DDP,	§	85).	
Zato	je	priprava	na	zakon	»pot	vere«,	ko	zaročenca	v	sebi	odkrivata	lepoto	vere,	
ki	ju	lahko	navduši	za	ljubezen	in	jima	jamči,	da	je	ta	ljubezen	zanesljiva	in	vredna,	
da	se	ji	izročita,	saj	je	utemeljena	na	božji	zvestobi,	ki	je	večja	kakor	vsa	človeška	
šibkost	(Lv,	§	53).	

5.2 Krepiti vero zaročencev

Cerkev	se	zaveda:	ena	od	njenih	prednostnih	nalog	je,	da	vero	zaročencev	krepi	in	
da	ostanejo	živi	v	veri.	vera	se	krepi	zlasti	s	poučevanjem.	Obstajajo	mnoge	prilo-
žnosti	za	poučevanje	zaročencev	(npr.	tečaji,	seminarji,	predavanja	o	veri,	simpo-
ziji,	duhovne	vaje).	Najbolj	učinkovita	je	kateheza,	s	katero	skuša	Cerkev	dovajati	
zaročencem	»potrebno	hrano	in	oporo«.	(OE,	§	54)	S	katehetskim	poukom	se	v	
zaročencih	krepi	evangeljski	duh.	Poučevanje	v	zaročencih	okrepi	vero	do	te	sto-
pnje,	da	sprejmejo	veselo	novico	o	zakonu,	ki	ga	Kristus	napravlja	svetega.	Zato	so	
dušni	pastirji	in	vsi	verniki	dolžni	korake	zaročencev	spremljati	z	resnico,	potrpe-
žljivostjo	in	usmiljenjem	ter	jim	pogumno	oznanjati	resnice	zakonske	zveze:	»po-
polno	predanost,	zvestobo	in	odprtost	za	življenje«.	(SP,	§	12;	21)	Zaročenci	potre-
bujejo	predvsem	usmiljeno	in	spodbudno	katehezo,	da	se	lahko	Gospod	dotakne	
njihovega	življenja.	Spodbudna	kateheza	pa	niso	samo	doktrinalna	načela,	temveč	
praktični	napotki	in	življenjski	nasveti,	kako	živeti	vero	med	zaroko	in	pozneje	v	za-
konu.	(RL,	§	211)	Skratka:	krepiti	vero	zaročencev	pomeni,	spodbujati	jih,	naj	brez	
pomišljanja	sprejmejo	bogastvo,	ki	ga	zakrament	zakona	podarja	njihovemu	življe-
nju.	Samo	če	so	okrepljeni	z	vero,	lahko	postanejo	sposobni	privoliti	v	skrivnost,	ki	
jo	zakonska	zveza	pomeni.	Z	vero	lahko	človek	darove	zakona	sprejme	za	vedno.
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5.3 Vero zaročencev voditi k zrelosti

vero	zaročencev	je	treba	voditi	tudi	k	zrelosti.	Gospod	namreč	zaročence	kliče,	
naj	postanejo	njegove	priče.	Zaročenci,	ki	so	zreli	v	veri,	se	hitro	odzovejo	in	po-
stanejo oznanjevalci vesele novice. Za tako junaško poslanstvo pa potrebujejo 
duhovno	vodstvo	ali	spremljanje,	ki	traja	dalj	časa.	(DSU,	§	64–134)	Spremljanje	
ni	samo	naloga	duhovnikov,	temveč	vseh	vernikov.	Prvenstveni	cilj	spremljanja	je	
pomoč	pri	razločevanju	božje	volje.	Spremljati	zaročence	pomeni,	privesti	jih	do	
jasnosti,	da	ne	gledajo	na	poroko	kot	na	konec	neke	poti,	ampak	sprejmejo	zakon	
kot	poklicanost,	ki	jih	pelje	dalje,	s	trdno	in	realistično	odločenostjo,	da	bodo	vse	
preizkušnje	in	težke	trenutke	preživeli	skupaj.	Tako	predzakonska	kakor	zakonska	
pastorala	morata	biti	predvsem	dušno	pastirstvo	spremljanja:	posredujeta	točke,	
ki	pomagajo	ljubezni,	da	zmore	zoreti,	a	tudi	premagati	težka	obdobja.	(RL,	§	211)	
Cerkev	se	zaveda,	da	so	spremljanje	gojili	v	vseh	časih	in	da	more	spremljanje	tudi	
danes	voditi	vero	zaročencev	k	večji	zrelosti,	da	bodo	z	navdušenjem	in	pogumom	
sprejemali	zakon	kot	izziv	za	svoje	življenje	(§	36–41).

6. Sklep
v	zvezi	z	vero	zaročencev	se	zastavljajo	številna	vprašanja:	Ali	lahko	postane	za-
krament	zakon	dveh	krščenih	zaročencev,	ki	sta	brez	vere?	Ali	niso	zaročenci	že	s	
tem,	ko	prosijo	za	cerkveno	poroko,	pokazali,	da	imajo	dovolj	vere	za	veljavno	
sklenitev	cerkvene	poroke?	Ali	je	sploh	mogoče,	da	bi	bili	zaročenci,	ki	prosijo	za	
cerkveno	poroko,	popolnoma	brez	vere?	Na	vsa	ta	vprašanja	odgovarjajo	številni	
avtorji	in	poudarjajo,	da	za	veljavno	sklenitev	zakona	ni	nujna	vera,	ampak	privo-
litev – ad validum contrahendum matrimonium fides necessaria non est, sed unus 
consensus	(coram	Pompedda	1970,	476;	coram	Stankkiewicz	1982,	247;	coram	
Boccafola	1988,	89;	coram	Burke	1995,	298).	Za	veljavno	sklenitev	zakramental-
nega	zakona	se	torej	ne	zahteva	izrecen	(explicitus)	namen	prejeti	zakrament,	
temveč	je	dovolj,	da	imata	zaročenca	iskren	namen	skleniti	zakonsko	zvezo.	Ko	
zaročenca	izrečeta	svojo	privolitev,	skleneta	zakon,	ki	je	hkrati	tudi	zakrament.	
Dovolj	je,	da	hočeta	storiti	to,	kar	dela	Cerkev.	Avtorji	menijo,	da	je	mogoče	prav	
v	vsaki	iskreni	želji	po	cerkveni	poroki	že	prepoznati	drobno	»sled	vere«	(vestigium 
fidei),	ki	je	potrebna	za	sklenitev	veljavnega	zakona	in	brez	katere	ni	mogoče	go-
voriti,	da	želita	zaročenca	storiti	to,	kar	dela	Cerkev	–	faciendi id quod facit Eccle-
sia Christi.	(Ruyssen	2018,	436)	Samo	takrat,	kadar	zaročenca	zavestno	izključita	
zakramentalnost	zakona	(npr.	»Ne	želim	skleniti	zakona,	ki	je	zakrament«)	ali	se	o	
zakramentalnem	dostojanstvu	zakona	motita	(npr.	»Prepričan	sem,	da	zakon	kr-
ščenih	ni	zakrament«),	lahko	govorimo	o	resničnem	pomanjkanju	vere,	ki	odloču-
joče	vpliva	na	voljo	in	prizadene	veljavnost	zakonske	privolitve	(ZCP,	kan.	1099).	
To	so	primeri,	ko	pomanjkanje	vere	povzroči	hibo	v	privolitvi.	Papež	Frančišek	
pravi,	da	takšne	okoliščine	dopuščajo	skrajšano	ničnostno	zakonsko	pravdo	pred	
škofom	(MIDI,	čl.	14,	§	1),	čeprav	so	po	mnenju	nekaterih	avtorjev	(Saje	2018,	182)	
takšni	postopki	prava	redkost.	Zato	se	od	pastoralnih	delavcev	pričakuje,	da	ne	
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bodo	vsake	nerodnosti	zaročencev	že	imeli	za	hudo	pomanjkanje	vere.	Razprava	
hoče	sprožiti	pozitivni	razmislek	o	tem,	da	vere	v	zaročencih	ni	mogoče	kar	tako	
zanikati.	Prepričani	smo,	da	vsak	zaročenec,	ki	se	poteguje	za	cerkveno	poroko,	
na	svoj	način	»živi	iz	vere,	iz	srečevanja	z	osebnim	in	živim	Bogom,	ki	človeka	kliče	
k	služenju	v	ljubezni,	k	nesebičnemu	samodarovanju«	(Petkovšek	2018,	49).	vera	
je	skrivnost,	zato	bi	bilo	krivično,	če	bi	zaročence,	ki	izrecno	ne	kažejo	svoje	vere,	
že	imeli	za	neverne.	Od	ustanov,	ki	pripravljajo	zaročence	na	poroko,	in	od	duhov-
nikov,	ki	pri	tem	sodelujejo,	se	predvsem	pričakuje,	da	bodo	v	mladih	parih,	ki	si	
želijo	skleniti	cerkveno	poroko,	vero	odkrivali,	jo	krepili	in	vzgajali	za	»sadu	poln	
prejem	zakramenta	zakona«	(ZCP,	kan.	1065,	§	2).
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