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V ZAKRAMENTU ZAKONA 

IN DRUŽINI SE ODRAŽA 

SKRIVNOST KRISTUSA IN CERKVE 



VELIKA JE TA SKRIVNOST 
Razlaga podobe, ki jo je naslikal pater Marko Ivan Rupnik za 10. svetovno srečanje družin 
 

Družina je sama po sebi stvar bivanja po naravi. Vemo; da tudi v živalskem 
svetu obstajajo družine. Celo ptice in ribe imajo družino. Družina je torej izraz 
načina obstoja živih bitij, je nekaj, kar sodi v naravo stvarstva. 

Toda po naši veri, po našem krščanskem izročilu ni tako, kajti s krstom 
kristjani prejmemo novo življenje, življenje, ki ni po naravi, ampak po življenju, ki 
pripada Bogu. Bog nam daje v delež svoj način bivanja. Za nas kristjane je družina 
izraz zakramenta svetega zakona. To pa popolnoma spremeni njen pomen, saj 
gre pri zakramentu vedno za preobrazbo. Znotraj naravnega življenja Sveti Duh 
uresničuje spremembo načina bivanja. To stori tako, da preoblikuje naravno 
življenje, ne da bi ga zanikal, ampak da ga prevzame in preobrazi, tako da 
prvenstvo ne prihaja več iz narave, ampak iz odnosa. 

Novost družine 
Pri zasnovi podobe za ta veliki shod družin se mi je zdelo pomembno 

pokazati novost družine v skladu s Cerkvijo, krstom, z življenjem v Kristusu, v 
skladu z novim človekom. Zato sem se spomnil na velikega očeta sirske Cerkve, 
svetega Jakoba iz Saruga, ki govori o 'Mojzesovem zagrinjalu'. Zasnoval je 
čudovito homilijo v verzih na temelju odlomka iz Prve Mojzesove knjige, kjer je 
rečeno, da je »Bog ustvaril moškega in žensko«, in nato pravi, da »bo moški 
zapustil svojega očeta in svojo mater in se pridružil svoji ženi, da bosta iz dveh 
postala popolnoma eno«, tj. ena sama resničnost, eno meso./ .. ./ 

Ko zmanjka vina ... 
Ker gre za moškega in žensko, ki se združita, sem izbral podobo svatbe v Kani 

Galilejski. Iz modrostnih besedil, kot je npr. Sirah, vemo, da je vino tisto, kar daje 
okus življenju, kajti vino je ljubezen, ki daje smisel človeškemu obstoju. Ko torej 
Marija med dogodkom v Kani reče: »Nimajo več vina«, takrat dejansko Kristusu 
govori: »To sta mladoporočenca, a nimata več Ljubezni.« 

Ker se je v podobi ženska-moški gledalo odnos med Bogom in človekom 
(dovolj je, da pomislimo na Visoko pesem), je iz tega odlomka jasno razvidno, da 
se je odnos med človekom in Bogom izčrpal, se pravi, da ni več živ, ni več 
utemeljen v Ljubezni. 

Patristično izročilo v šestih vrčih dejansko vidi Mojzesovo postavo, ki bi morala služiti 
za očiščevanje. Toda šest vrčev je praznih. Poleg tega so kamniti. V dogodku svatbe v Kani 
se tako dejansko zgodi velikanski korak v odnosu med človekom in Bogom: izčrpa se odnos, 
utemeljen na postavi, ki prihaja od zunaj ter so jo postopoma vedno bolj brali in razumeli 
na moralističen način, in se razodene nov odnos med Bogom in človekom. To je odnos 
med Očetom in Sinom, v katerem so udeleženi vsi, ki Sinovo življenje sprejmejo za svoje. To 
je odnos, ki je resnično utemeljen v Ljubezni in postaja izraz Ljubezni. Zato sem vzel podobo 
Kane in odšel k Jakobu iz Saruga. Kdor se vsaj malo spozna na starokrščansko ikonografijo, 
bo v tem svatbenem služabniku takoj prepoznal obličje svetega Pavla. 



Mož in žena, Kristus in Cerkev 
Nekateri bi lahko rekli: »Toda kaj ima sveti Pavel opraviti s svatbo v Kani, če 

Pavel ni bil navzoč pri svatbi v Kani Galilejski?« Ima, ima! 
Poglejmo nekaj odlomkov Jakoba iz Saruga. Jakob dejansko pravi: »Prerok 

Mojzes je pripovedoval o možu in njegovi ženi, saj sta po njiju upodobljena 
Kristus in njegova Cerkev. Z vzvišenim očesom preroštva je Mojzes uzrl Kristusa 
in kako On s svojo Cerkvijo postane eno v vodah krsta. Videl je, kako se oblači 
vanjo v deviški maternici, in njo, ki se oblači vanj v krstnih vodah.« 

Ta zamenjava je izredna! On se utelesi in kot Božji Sin postane človek, da bi 
nato v krstnih vodah pokazal človeka, oblečenega v Kristusa. 

» ... ženin in nevesta sta duhovno docela eno in z ozirom nanju je Mojzes 
napisal, da bosta 'dva eno' ... Torej Mojzes, očitno zastrt, »je uzrl Kristusa in mu 
rekel 'mož', uzrl je tudi Cerkev in ji rekel 'žena'«. »To je izjemno: on je imenoval 
mož to, kar je bil Kristus, in človeškost, ki jo je privzel Kristus, je imenoval Cerkev. 
»In ker je bilo položeno zagrinjalo, ni nihče vedel, kaj oziroma koga je 
upodabljala velika slika.« 

Zdaj pa je na vrsti najlepše. »Po svatbi [torej po Kristusovi veliki noči] je 
nastopil Pavel in je zagledal zagrinjalo, ki je bilo nad obema, in zgrabil ga je in 
odstranil z vzvišenega para. 

Tako je odstrl in razkril vsemu svetu Kristusa in njegovo Cerkev, ki ju je 
Mojzes upodobil v svoji prerokbi. 

Apostol je zatrepetal in zaklical: »Kako velika je ta skrivnost!«, in začel je 
razlagati, kaj je ta zakrita slika: 

»V njiju, ki se v preroških spisih imenujeta mož in žena, spoznavam Kristusa 
in njegovo Cerkev, ki sta eno.« / .. ./ 

Zelo močno je dejstvo, da sta moški in ženska v zakramentu zakona 
vcepljena v edinost Božjega Sina s človeštvom, s Cerkvijo. Kristus ni nikoli več 
brez telesa, ampak to je telo slave, vstalo telo. Zakonska zveza je torej deležna te 
neločljive in neomajne edinosti med Bogom in človekom./ .. ./ 

Družina je izraz zakramenta in cerkvenosti 
Upam, da bomo s tem besedilom in tudi s to malo podobo mogli razumeti, 

da je družina za nas kristjane izraz zakramenta in da ima cerkveno razsežnost, 
zato je neločljivo povezana s Cerkvijo. V njej krvna vez ne more tekmovati z našo 
udeležbo pri Kristusovi krvi, čeprav zlahka zmaga kri po naravi in ne evharistična 
kri. Toda kot pravi drug veliki oče, Nikolaj Kabasilas: »Resnično smo v krvnem 
sorodstvu s Kristusom.« Starši so nam dali kri, vendar naša kri ni kri staršev. 
Takoj, ko so nam jo dali, naša kri ni več njihova. Medtem ko pa se mi hranimo z 
življenjem, to je s Kristusovo krvjo, ki postane naša kri. 

Družina je torej za kristjane izraz zakramenta in 'cerkvenosti ter na tem svetu kaže, 
kako živi človek, ko je združen z Bogom. Postane izraz Kristusove bogočloveškosti. 
 

P. MARKO IVAN RUPNIK 
Prevod s. Božena Kutnar, Naša družina 25-26 2022 



Svete maše ob nedeljah in praznikih:  
 8.00 - Sv. Brida; 10.00 in 11.30 – Ankaran 
Svete maše med tednom:  
 19.00 v župnijski cerkvi – vsak dan 

torek 16.00 Valdoltra ni v juliju in avgustu [KO DOPUSTIJO RAZMERE] 
 četrtek 17.00 Sv. Brida ni v juliju in avgustu 
Spovedovanje:    ČETRTEK OD 18.00 V ŽUPNIJSKI CERKVI 

  NEDELJA PRED SVETO MAŠO V ŽUPNIJSKI CERKVI 
Kadarkoli po dogovoru 

 

Telefon:    05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB 

Elektronska pošta:  zupnija.ankaran@rkc.si 
Spletna stran župnije: ankaran.donbosko.si 
Transakcijski račun: IBAN SI56 0432 1000 3318 296, BIC KBMASI2X 

 

V preddverju cerkve že nekaj časa čakajo trije zvonovi, 
posvečeni Mariji Pomočnici, sv. Nikolaju in sv. Janezu Bosku. 

Priporočamo se za darove na TRR ali osebno, da bi mogli 

čimprej postaviti še zvonik. 

KARITAS spodbuja k skrbi za potrebne duhovne ali 

materialne pomoči. Bodimo pozorni do beguncev iz Ukrajine. 

Vabljeni k pobudi POSVOJITEV NA DALJAVO. 

VSAK ČETRTEK MOLIMO ROŽNI VENEC 

za duhovne poklice, družine in župnijo. Vabljeni ob 18.30 v 

cerkev ali pa v ta namen molite doma. 

ORATORIJ S SV. IGNACIJEM LOYOLSKIM 

zadnji teden v avgustu od srede 24. do sobote, 28. 8. 

VABLJENI K DAROVANJU ZA SVETE MAŠE 

Po naših namenih lahko molimo v krščanskem občestvu, svoje 

prošnje pridružimo Jezusovi daritvi. Namenimo zahvale za vse 

prejete darove in prošnje za naše rajne ali za druge trenutke v 

življenju, ko potrebujemo Božjo pomoč in varstvo.  

MED POČITNICAMI POSKRBIMO TUDI ZA SVOJO DUŠO 

z romanjem in udeležbo pri duhovnih programih. 

KORISTNE POVEZAVE NA INTERNETU 

hozana.si; aleteia.si; pridi.com; www.donbosko.si; radio.ognjisce.si  

http://hozana.si/
http://aleteia.si/
http://pridi.com/
http://www.donbosko.si/
https://radio.ognjisce.si/

