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Povzetek: Papež Frančišek pogosto poudarja pomen kreposti nežnosti. Tudi v po-
sinodalni apostolski spodbudi Radost ljubezni (Amoris laetitia) jo izpostavi in 
ugotavlja, da »na področju ljubezni, ki je v središču krščanske zakonske in dru-
žinske izkušnje, izstopa še neka druga krepost, ki se v teh časih hitrih in povr-
šinskih odnosov nekoliko zapostavlja: nežnost« (AL, tč. 28). Razprava prinaša 
najprej biblično (Stara in Nova zaveza) in teološko-antropološko (zlasti skozi 
prizmo Jezusovega zemeljskega življenja) ozadje kreposti nežnosti, saj je v vsak-
danji govorici vsebinsko precej »podcenjena«. Sledi raziskava papeževe upora-
be pojma nežnosti zlasti na področju zakonskega in družinskega življenja. Ak-
tualnost tematike jasno izstopi v kontekstu sodobne potrošne kulture, v kateri 
vse obstaja, da bi »posedovali in potrošili, tudi ljudje«; »nežnost pa je izraz tiste 
ljubezni, ki se osvobodi želje sebičnega posedovanja« (tč. 127). S pogledom 
nežnosti se odkrije, da ima človek »neskončno dostojanstvo« zaradi »ljubezni 
nebeškega Očeta«; in pomaga, da se lahko »z največjo pozornostjo posvetimo 
mejam drugega, posebno takrat, ko te omejitve očitno izstopajo« (tč. 323). Tako 
izstopi nežnost kot pastoralna krepost in drža, ki je sposobna na perihoretični 
način graditi odnose.

Ključne besede: nežnost, papež Frančišek, zakrament zakona, družina, Amoris lae-
titia, lepota

Abstract: Tenderness: A Somewhat Neglected Virtue
Pope Francis often emphasises the importance of the virtue of tenderness. He 
exposes it also in the post-Synodal apostolic exhortation The Joy of Love (Amo-
ris laetitia) and points out that »within love, so central to the Christian experi-
ence of marriage and the family, another virtue stands out, one often over-
looked in our world of frenetic and superficial relationships. It is tenderness.« 
(AL, no. 28) The discussion first states the biblical (Old and New Testament) and 
theological-anthropological (especially through the prism of Jesus’ earthly life) 
background of the virtue of tenderness, since it is substantially »undervalued« 
in everyday language. This is followed by a study of the Pope›s use of the con-
cept of tenderness, especially in the sphere of marriage and family life. The 
relevance of the topic clearly emerges in the context of a modern consumer 
culture, where everything exists to »possess and consume, including people«; 
»tenderness, on the other hand, is a sign of a love free of selfish possessive-
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ness« (no. 127). With the perspective of tenderness, it is revealed that man has 
»endless dignity« because of »the love of the heavenly Father«; and it helps 
»in a particular way by exercising loving care in treating the limitations of the 
other, especially when they are evident« (no. 323). Thus, gentleness as pasto-
ral virtue and attitude, which is capable of building relations in a perichoretic 
way, emerges.

Key words: tenderness, Pope Francis, sacrament of marriage, family, Amoris Lae-
titia, beauty

1. Uvod
Papež Frančišek je razpoznaven tudi po tem, da sorazmerno pogosto poudarja 
pomen kreposti nežnosti, in to v različnih kontekstih. V posinodalni apostolski 
spodbudi Radost ljubezni (Amoris laetitia) jo močno izpostavi in ugotavlja, da 

»na področju ljubezni, ki je v središču krščanske zakonske in družinske 
izkušnje, izstopa še neka druga krepost, ki se v teh časih hitrih in površinskih 
odnosov nekoliko zapostavlja: nežnost« (AL, tč. 28).1 

V razpravi bomo razvili teološko ozadje, zaradi katerega nas papež Frančišek 
upravičeno pogosto spominja na to krepost, saj je v vsakdanji govorici vsebinsko 
precej »podcenjena«. V isti spodbudi jo papež med vsemi svojimi besedili, v ka-
terih jo omenja, najbolj jasno opredeli, in to v kontekstu sodobne potrošne kul-
ture:

»Potrošniška družba osiromaši smisel za lépo in tako veselje ugasne. Vse 
obstaja zato, da bi kupili, posedovali in potrošili, tudi ljudje. Nežnost pa je 
izraz tiste ljubezni, ki se osvobodi želje sebičnega posedovanja. Privede nas 
do tega, da pred človekom tako rekoč drhtimo z neizmernim spoštovanjem 
in določenim strahom, da ga ne bi prizadeli ali mu vzeli njegovo svobodo.« 
(tč. 127) 

Za poglobljen teološki pogled bomo preiskali svetopisemske in teološke teme-
lje nežnosti, še posebno v okviru katoliškega pogleda na zakonsko in družinsko 
življenje, v katerem ima človek »neskončno dostojanstvo« zaradi »ljubezni nebe-
škega Očeta«. Iz tega pogleda »se poraja nežnost, ki je sposobna, da v drugem 
prikliče na dan veselje, ker se čuti ljubljenega«. Z njeno pomočjo se lahko »z naj-
večjo pozornostjo posvetimo mejam drugega, posebno takrat, ko te omejitve oči-
tno izstopajo« (tč. 323). Ta okvir, dan v papeževi spodbudi, potrjuje, da sta razi-
skovanje in življenje nežnosti s teološka vidika nadaljevanje poglabljanja kreposti 
usmiljenja, ki je bilo izredno izpostavljeno z izrednim svetim letom usmiljenja 2016.

1 Po tej papeževi ugotovitvi je povzet naslov dane razprave.
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2. Splošna izhodišča
Prvo izhodišče je jezikovne narave. Vsak jezik ima namreč glede vsebine neke do-
ločene besede nekaj svojega, to pa lahko povzroči, da se ob prevodu iz drugih 
jezikov kaj pomena izgubi ali se razume več, kakor je v izvirniku povedano. Zato 
najprej poglejmo, kako Slovar slovenskega knjižnega jezika (1995) označi pomen 
in uporabo besede nežnost:

»nežnost -i ž (e): lastnost, značilnost nežnega človeka: nikoli ne pokaže 
svoje nežnosti; vedeli so za njeno nežnost do otrok / nežnost besede, na-
smeha, pogleda / obšlo ga je čustvo nežnosti // milo, zelo prijazno vedenje, 
ravnanje: materina nežnost do otrok // mn., ekspr. erotično ljubkovanje: 
želela si je njegovih nežnosti; obsipal je svoje dekle z nežnostmi«. 

Izpostavljena je nežnost kot človeška »značilnost«, ki se navzven pokaže kot 
»čustvo nežnosti« in se udejanji v nekem določenem »vedenju« oziroma »ravna-
nju«. Kakor bo razvidno iz razprave, je s slovenskim pojmom nekoliko zožen teo-
loški pomen nežnosti, kakor je izražen v italijanščini ali latinščini.

Tudi v splošnem dojemanju in govorjenju se pomen nežnosti v primerjavi s te-
ološko vsebino lahko razume bolj kot šibkost ali celo kot negativna drža: sentimen-
talizem, narejena prijaznost, ljubeznivost – sladkobnost, celo slabost, znamenje 
nezrelosti … Seveda pa je zaslediti tudi pozitivno konotacijo, ki je bližja versko-te-
ološkemu razumevanju: nežnost je moč, znamenje zrelosti in notranje živosti, kre-
post – kot notranja drža, ki usmerja zunanje izraze. Takšne nežnosti je sposobno 
svobodno srce, ki je sposobno podariti in sprejeti ljubezen. Tako pojmovana nežnost 
je naravnana na dve temeljni človekovi potrebi: hoteti ljubiti in vedeti, da si ljubljen.

Govorimo torej o kreposti, ki je več od zgolj neke »značilnosti« ali »čustva«, saj 
prodre v vse pore življenja neke osebe: od biološko-telesne prek psihološke do 
duhovne, vse do presežne uresničitve človeka. Nežnost se torej more uresničiti 
kot osebna odločitev in preraste v življenjski stil. Tako pojmovana nežnost dobi 
med vsemi doživljanji človeka pomen temeljne in tipično človeške kvalitete, ki 
najbolj počlovečuje človeka.

Iz tega uvodnega razmišljanja sledi, da je s teološkega vidika treba opredeliti 
mesto nežnosti tako z zornega kota »narave« kakor z zornega kota »milosti«. Ne-
žnost kot naravno čutenje v krščanski poklicanosti vstopa v samo dejstvo učenče-
vstva in pomeni značilno vsebino poti uresničevanja novega človeka, ki je izbral 
hojo za Kristusom. Biti učenec Jezusa Kristusa pomeni, biti član Cerkve; zato se 
tudi Cerkev v svetu javlja kot vesoljni zakrament (simbolni izraz transparentnosti 
nevidne resničnosti prek vidne) božje nežnosti, saj se novozavezni Bog ne razode-
va kot Bog kaznovanja, ampak kot Bog dobrote in usmiljenja, Bog blizu ubogim in 
grešnikom. Naravno čutenje in delovanje nežnosti lahko postane področje odpr-
tosti za delovanje milosti (delovanje Boga), to pa naravno danost v korenini pre-
oblikuje in jo vzpostavi kot teološko resničnost. To Tomaž Akvinski izrazi s teološkim 
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aksiomom: Gratia supponit naturam et eam perficit.2 Teološko se pojma nežnosti 
in ljubezni (agape) praktično neločljivo povezujeta, saj nežnost izstopa kot pot 
ljubezni in njen cilj; človek z nežnostjo uresničuje odnos ljubezni, to pa ga ponov-
no še bolj usposobi za držo nežnosti; oboje se izrazi v dojemanju in izžarevanju 
lepote. V tem kontekstu ne preseneča, da Rocchetta parafrazira misel Dostoje-
vskega (»lepota bo rešila svet«)3 v trditev »nežnost bo rešila svet«. 

V svetu, v katerem živimo, še kako razvidno obstaja alternativa med kulturo 
nežnosti (ki poudarja in izbira ljubezen in življenje) in nekulturo nasilja (ki poudar-
ja in izbira egoizem in smrt). (2002, 18–22) V tej razsežnosti se nežnost predstavi 
tudi kot politična odločitev za resnično dobro človeštva. Dokončne rešitve konflik-
tov ni mogoče predvideti z vojnimi sredstvi in agresivnimi pristopi, marveč s pri-
stopi nežnosti, ki so sposobni pozitivno nagovoriti notranjost drugega (posame-
znika) ali drugih (narodov). S tem se teološki pomen nežnosti razširi tudi na druž-
beno področje, saj življenje vere, katerega izraz je drža nežnosti, ne more izvzeti 
nobenega področja življenja.

3. Nežnost z vidika teološke antropologije
V razodetem pojmovanju človeka se nežnost razkrije kot nekaj mehkega, brez tr-
dote ali rigidnosti; nekaj, kar usmerja notranje čutenje v živo, občuteno in dina-
mično udeleženost v konkretnem odnosu z drugim. V klasični teologiji se uporablja 
latinski izraz teneritia (»teženje k, nagnjenje k«): usmerja misel v držo nekoga, ki 
je sposoben iziti iz samega sebe, da se sreča z nekom, ki mu pravi: ti. To je drža, 
nasprotna evangeljskemu »trdemu srcu« ali samozadostni nagnjenosti k samemu 
sebi. Nežnost se pokaže kot notranja harmonija, kot nezavedna sinteza vsega 
doživljanja, ki se kaže navzven kot odblesk lepote ali kot njeno žarjenje v okolico. 
Izkaže se kot nekaj vpisanega v najglobljo strukturo osebe kot bitja »z drugimi«; 
kot utelešenega jaza, ki teži k doživljanju, da je ljubljen, in k občutku, da je 
sposoben ljubiti. Takšna resničnost je povsem interaktivna, pomeni odprtost v 
srečanje (vključuje sposobnosti darovanja, sprejemanja, deljenja, sočutja): to je 
notranja polnost življenja, notranja usmerjenost, ki »giblje k«, »razpoloži za« in 
»se daje na razpolago«. (27)

V takšno razumevanje nežnosti sodi čudenje nad obstojem vsega ustvarjenega, 
zlasti pa človeka. Prvi korak je dojemanje lepote sveta z nežnostjo, ki dojema iz-
hajanje (emanacijo) lepote iz vsega ustvarjenega. Nežnost omogoči, da se ljudje 
medsebojno sprejemajo kot znamenja nevidne Ljubezni. Takšna drža pomaga dru-
ge začutiti v njihovi pristni resničnosti in zgraditi spoštljive in gradeče odnose, 
zaradi katerih drugi niso neke abstraktne »duše«, marveč osebe, vredne spošto-
vanja. Struktura nežnosti ustreza dinamiki gradnje človekovega jaza skozi rast in 
zorenje in vključuje elemente: darovati (proti zagledanosti vase), sprejeti (proti 

2 »Milost naravo predpostavlja, a jo tudi izpopolni.« (STh I, q. 1, a. 8)
3 Dostojevski to misel zapiše v svojem delu Idiot.
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zaprtosti pred drugimi) in deliti (proti ošabnemu in arogantnemu egocentrizmu, 
proti temu, da nekaj imam v lasti). Ob tem se izoblikuje nekaj potrebnih človeških 
potez: prosojnost, jasnost (do izraza pride notranja resnica človeka, to pa pomeni 
komunikacijo brez mask), empatija (sposobnost čutiti, kar čuti drugi, sočutiti) in 
svoboda »od«, »z« in »za« (ustvarja potrebno oddaljenost – da se ne zgodi »zli-
tost« osebnosti – in omogoča prepoznavanje skušnjav oblastnosti in odsotnosti 
odgovornosti).

Nežnost se tako razodeva kot »orodje« ponižne ljubezni in zato hkrati kot ne-
izmerna moč, ki se udejanja v vseh obstoječih odnosih:

 – ponižno sprejeti samega sebe in svoje meje – biti nežen s seboj;
 – ponižno sprejeti druge takšne, kakor so, z dobroto srca in z velikodušnostjo – 

biti nežen z bližnjimi;
 – vsaka nežnost je le žarek edine Nežnosti – biti nežen v odnosu z Bogom.

Moč ponižne ljubezni je »vsemogočnost« nežnosti, saj postane prostor delova-
nja božje Nežnosti. To je stvariteljska možnost, ki jo Stvarnik polaga v vsakega člo-
veka. Vsaka oseba je ustvarjena kot bitje nežnosti. Starši izražanje nežnosti otrokom 
prenašajo po »osmozi«, saj nežnosti ni mogoče le poučevati, temveč predvsem 
pričevati. To pričevanje se uresniči v procesu, pomembnem za človekov razvoj: biti 
– ljubiti – častiti (slaviti, spoštovati); to je po biblično-krščanskem razodetju cilj in 
smisel človekovega razvoja v življenju. To nas privede do sklepa, da človek brez ži-
vljenja, uresničenega v nežnosti, ne more udejanjiti svojega smisla v vsej polnosti.

Naravni človekov temelj nežnosti prepoznamo v njegovi poklicanosti k ljubezni 
in k občestvu (skupnosti): v ožjem pomenu dobi izraz v spolnosti, ki se izoblikuje 
v človeško spolnost prav v izbiri njene uresničitve med poželenjem (popredmete-
njem) ali nežnostjo (obljuba srečanja in sposobnost ljubezni in občestvenosti).

Za poglobitev teološkega vidika kreposti nežnosti je nujno odkriti njeno sveto-
pisemsko razumevanje.

3.1 Svetopisemska izhodišča nežnosti

V Stari zavezi ne najdemo niti enega samega pojma in izraza za nežnost, zato se 
bomo zaustavili ob nekaterih najpomembnejših izrazih, ki so najbolj sorodni poj-
mu »nežnost«.

 – Rahûm je najbolj soroden izraz pojmu nežnost: rhm je koren, s katerim so iz-
ražena najgloblja občutja osebe; pomeni močno občuteno udeleženost v ži-
vljenju drugega (zato ga najdemo tudi v hebrejskih izrazih za »materino naro-
čje«, »maternica« …). Izraz vključuje pomen »čutiti usmiljenje«, »dobrohotnost 
do drugega, ki je v potrebi«.4 Najpogosteje je osebek tega pojma Bog, in to v 
dogodkih, povezanih z zavezo (5 Mz 4,31); pri tem govorimo o božji občutlji-
vosti, o nežnosti, ki se ne ustavi niti pred grehi in zablodami Izraela.

4 Poglobitev pomena z vidika usmiljenja, ki nikakor ne sme manjkati v vsebini pojma »nežnost«: Turnšek 
2016, 100–106.
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 – Naslednji koren besed, ki nosijo pomen »nežnosti«, je hnn in prinaša idejo o 
»skloniti se h komu, ki je v položaju nižjega«, biti mu blizu in skrbeti zanj, če-
prav ni na isti družbeni ali kaki drugi ravni (2 Mz 33,19). Ta pomen daje doda-
tno globino pomenu nežnosti, saj sega v čas sužnjelastniškega reda, v katerem 
so bili sužnji za gospodarje »predmet«, s katerim so smeli početi, kar so hote-
li. Gospodar, ki se je bil sposoben skloniti k takšnemu človeku in ga obravna-
vati kot sebi enako človeško bitje, je ravnal nežno. 

 – Omenimo še pomemben starozavezni izraz hesed, prav tako z več pomeni, na 
primer: »dobrohotna ljubezen«, »zastonjska naklonjenost« (Ps 78,38), ki ga v 
nekaterih okoliščinah prav tako lahko prevedemo z izrazom »nežnost«. V ta-
kšnih primerih je še posebno izpostavljena vsebina brezpogojnega zaupanja 
Bogu in njegovemu delovanju v zgodovini. (Léon-Dufour 1980, 536–543)

Tudi v novozaveznih besedilih najdemo več izrazov, s katerimi je izražena vse-
bina resničnosti, ki jo imenujemo nežnost. Na kratko jih preglejmo.

 – Z besedo splágchna se najpogosteje izrazi enaka vsebina kakor v Stari zavezi z 
besedami, ki nosijo v sebi koren hnn: pomeni močno čustveno vključenost, srč-
no zbližanje; zasledimo jo v izražanju Jezusovega odrešilnega usmiljenja (slepi, 
vdova iz Nina, izgubljeni sin …) in končno v priliki o usmiljenem Samarijanu.

 – Z izrazom oiktirmós je označeno čustvo usmiljenja, s katerim učenci gradijo 
medsebojno »skupnost duha« (Fil 2,1).

 – Éleos izraža odrešenjsko dobrohotnost Boga, ki rešuje človeka iz njegove tele-
sne in moralne bede. Na klic »Usmili se nas!« Jezus odgovori z božjo usmiljeno 
nežnostjo. (Špelič 2002)

3.2 Jezusova nežnost

Celotno Jezusovo življenje, kakor ga opisujejo evangeliji, je zaznamovano z gesta-
mi nežnosti. Močno jih zaznamo v opisih, ko je bil bližnji obrobnim, nezaščitenim, 
tistim v kakršnikoli potrebi in v težavah – tedaj je izstopila nežnost kot so-čutenje. 
(Mr 1,41; Mt 20,34; Lk 7,13) Nadalje se je izrazila ta njegova značajska poteza, ko 
je sprejemal cestninarje in grešnike – tukaj je nežnost izražena kot usmiljenje (Mr 
2,15; Mt 9,10–11). Ko je ozdravljal bolnike in osvobajal obsedene, se je nežnost 
pokazala kot osvobajajoča bližina (Mt 4,23–24; 8,15; Mr 8,22–26); ko je izkazoval 
spoštovanje ženskam, jih je tako ovrednotil, da so se ob njem opogumile, spet 
pridobile moč, zaupanje in upanje v drugače precej maskilistični družbi – pri tem 
je nežnost postala bližina, ki vrača in daje dostojanstvo (Lk 7,13; Mr 5,30-34); ko 
je izražal odpuščanje sovražnikom in hudodelcem, je bila to v njegovem družbe-
nem okolju velika novost – nežnost pri tem postane moč prerajanja uničenih src 
za novo življenje (Lk 15; 23,34). Z vsem tem je zastavil novo kulturo, v kateri ni 
veljala več moč agresivnosti, ampak ljubezen kot moč; ne maščevanje, ampak od-
puščanje brez meja. Vse to je marsikje začelo oblikovati zgodovino, ki je slonela 
na Kristusovem križanju kot najvišji obliki uresničenja nežnosti do človeštva, tudi 
do tistega dela, ki ga zavrača. To je drža nežnosti: za cilj ima, izkoreniniti iz srca 
nasprotnikov (grešnikov) zlo in v njem zasaditi novo življenje, ki raste iz Kristusove 
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velike noči, malim in nemočnim ter izkoriščanim pa podari možnost, da odkrijejo 
v svojih situacijah božjo bližino.

Kristus kot učlovečeni božji Sin razodeva, da ima njegova nežnost sinovsko-tri-
nitarično dimenzijo: to pomeni, da Jezusova nežnost izvira iz neskončno nežne 
ljubezni Očeta, čigar Sin je, in da izpolnjuje tudi v zemeljskem življenju njegovo 
voljo (Jn 17,1.4), izvira iz navzočnosti Svetega Duha, ki je Jezusa posvetil pri krstu 
v Jordanu in v katerem se v globini svojega srca neizmerno veseli (Lk 10,21), ko 
doživlja, kako se Oče razodeva malim.

Ta dimenzija Jezusove nežnosti posebej močno razkriva njeno odnosno resnič-
nost. Jezusovo nežnost bi mogli imenovati molitvena nežnost, saj se napaja v iz-
rečnem in nenehnem molitvenem odnosu z Očetom. Jezus moli in se obrača na 
Očeta z izrazom »Aba« (»Očka«), to pa razodeva za takratno versko pojmovanje 
praktično nesprejemljivo bližino z Bogom, saj nosi v sebi močan naboj intimnosti 
in neposrednosti ljubezni, ki je možna samo v Svetem Duhu. Nežnost sestavlja 
intimno in značilno vsebino odnosa med Očetom in Sinom v skrivnostnem 
dogajanju v Sveti Trojici. Ta odnos pa se skupaj z nežnostjo utelesi v vseh dejih 
Jezusovega zemeljskega življenja.

Iz evangeljskih opisov izhaja, da je to tudi človeško osrečujoča nežnost. Iz Jezu-
sove sinovske vdanosti izhaja spoznanje, da je »Oče vedno z njim« (Jn 8,16.29) v 
moči Svetega Duha, da se vse Jezusovo življenje dogaja v Očetovi navzočnosti, ki 
vedno podarja veselje, osvobaja. Zato je Kristus še tik pred smrtjo pri zadnji ve-
čerji želel vtisniti v zavest učencev na neizbrisen način to skrivnostno dogajanje 
nežnosti med njim in Očetom ter tudi z njimi: 

»Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi bese-
di verovali vame, da bi bili vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi 
bili tudi oni v naju /… /: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno.« 
(Jn 17,20–21.23) 

Pravzaprav je za Jezusa območje nežnosti z Očetom tudi »prostor« nežnostne-
ga odnosa z učenci.

Jezusova človeška narava, ki je neločljivo in nepomešano združena z njegovo 
božjo naravo, je v evangelijih predstavljena kot »epifanija božje nežnosti«: Jezus 
je ta epifanija (razodevanje Boga v življenju), v njem in po njem vse stvarstvo raz-
odeva Očeta in njegovo nežnost. Nežnost, ki jo doživlja in živi Jezus, je oznanilo 
nežnosti za vse, ki verujejo vanj in se spreobrnejo na njegovo besedo. (Rocchetta 
2002, 157–158)

Jezusovo nežnost prepoznavamo tudi v njegovi »ponižnosti srca« (Mt 11,29), 
to pa je vsebina njegove sinovske nežnosti (intimnosti) in ostaja humus njegovega 
delovanja, ki dobi izraz v:

 – solidarnosti in prijateljstvu – tu se nežnost uresniči kot »biti z« bližnjim;
 – v darovanju in služenju – tu se nežnost uresniči kot »biti za« bližnjega.

Jezusova nežnost je življenjska (eksistencialna) resničnost – antropološka raz-



192 Bogoslovni vestnik 78 (2018) • 1

sežnost, ki pa je hkrati pashalna in eklezialno-evharistična resničnost – in je v te-
ološkem pomenu merilo, vsebina in oblika vsakega drugega dogodka v času Cer-
kve. Tako se krščansko pojmovana nežnost lahko oblikuje le po nežnosti Jezuso-
vega velikonočnega dogajanja, ki je posedanjeno v obhajanju evharistije. Skrivnost 
evharistične nežnosti se razkriva v navzočnosti Kristusove kalvarijske krvave dari-
tve na nekrvav način in oblikuje vsak izraz cerkvenostne nežnosti, ki kot Kristuso-
va vključuje tudi nasprotja. Jezusova nežnost namreč združuje naslednja naspro-
tja (Rocchetta 2002, 169):

 – je inkarnirana (deleži na konkretnem življenju dobe in posameznika), a ostaja 
povsem osebno svobodna, da izpolni Očetovo voljo; je integralno človeška in 
hkrati suvereno svobodna;

 – je povsem poosebljena, a tudi univerzalna (brez vsake rasne, socialne, spolne 
ali kake druge diskriminacije);

 – je radikalna (brez polovičarstva), a tudi prijetna, sprejemajoča, ljubeča v od-
nosu do človeške slabosti, pripravljena na odpuščanje – prizanesljiva;

 – je blizu grešnikom, z njimi solidarna do te mere, da sprejme nase posledice 
greha, a je hkrati povsem sveta, čista, brez vsake moralne kontaminiranosti;

 – je verodostojna, z avtoriteto, a je kljub temu ponižna in altruistična (naravna-
na na gradnjo občestva in k služenju, vse do popolne podaritve samega sebe).

Božje kraljestvo, ki se je približalo v Jezusu Kristusu in se začelo uresničevati, je 
kraljestvo nežnosti, saj je neločljivo povezano z njegovo osebo. Tako je v Jezuso-
vem življenju pokazana nežnost kot »srce božjega kraljestva« in hkrati njegov sim-
bol; novo srce lahko dojamemo tudi kot nežno srce; nežno zato, ker je samo de-
ležno božje nežnosti in zato lahko postane izraz te nežnosti v odnosih z drugimi 
ljudmi. V to Kristusovo božje-človeško nežnost, ki je sedaj poveličana, smo poto-
pljeni s krstom in jo kot dar nosimo v sebi kot kristjani. Zato je na mestu tudi za-
upanje v delovanje nežnosti. 

»Spreobrnite se« (Mr 1,14) lahko v tej optiki božjega kraljestva razumemo tudi 
»postanite nežni« in dopustite poganjati, rasti in zoreti njene sadove v srečanjih z 
ljudmi. Velikonočno zveličanje vključuje tako telo kakor duha, torej celovitost ose-
be: telo, voljo, razum, čustva (itd.), zato nežnost ni zgolj človeško prizadevanje, 
ampak je sad zdravilnega in odrešilnega delovanja učlovečenega božjega Sina. Nje-
na podoba je »meseno srce«, ki nam ga ustvarja Bog namesto »kamnitega srca« 
(Ezk 11,19), in se izraža v notranji milini, toplini in ljubeči naklonjenosti. Takšno srce 
je izraz »nove zaveze«, ki jo je Kristus sklenil s svojo krvjo in ostaja ponavzočena v 
evharističnem spominjanju.

Oznanjevanju evangelija je drža nežnosti nekaj notranjega, vzajemnega. Evan-
gelij (oznanilo vesele novice) ljubezni bi bil brez kreposti nežnosti brez notranje 
doživete moči, ne bi počlovečeval, ostal bi brez empatije in simpatije. Seveda bi 
bila pa tudi nežnost brez evangelija ljubezni brez teološkega temelja in bi izzvene-
la v prehodno naravno doživetje čustev ali nečesa površinskega. Zato Jezus s pri-
liko o usmiljenem Samarijanu (Lk 10,29–37) oznani, da je naš bližnji, še posebno 
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tisti, ki je v potrebi, nekakšen »zakrament« srečanja z Bogom. Odločilno je torej, 
ali v bližnjem prepoznamo Gospoda in ga v njem ljubimo ter mu služimo s kon-
kretno nežnostjo (z občutljivostjo in solidarnostjo z njim). Prilika ne opisuje le mi-
loščine, ampak celostno življenjsko odločitev v prid življenja bližnjega. V sebi vklju-
čuje odprtost do bližnjega, ki vzpostavlja sobivanje z nežnostjo in ne z egoistično 
trdoto srca ali nasiljem. Takšno gledanje na bližnjega ni romantična nežnost, am-
pak zahteva tudi jasno in pogumno družbeno, politično angažiranje, v katerem 
smo se pripravljeni tudi osebno zastaviti in izpostaviti, da bi bil bližnji sprejet kot 
oseba v vsej celovitosti. Samarijan ni zgolj lep zgled, ampak pomeni nov način ži-
vljenja, nov način organiziranja medsebojnih odnosov, novo eksistenco. Jezus 
učence kliče k takšni teološko utemeljeni nežnosti, ki postane življenje in s tem 
simbol, še več, »zakrament« božje nežnosti. Takšna živeta nežnost je »sol« zemlje, 
je »kvas« božjega kraljestva v svetu, ki prekvaša svet s svojo navzočnostjo. (Ro-
cchetta 2002, 234)

Zaustavimo se še pri Jezusovem križu, ki je – nekoliko paradoksno – vrhunec 
razodevanja božje nežnosti v svetu. Jezusov križ razodeva, da se uresničuje božja 
vsemogočna nežnost, ki ne izraža odrešenja v moči, ampak v nemoči, ki se preo-
brazi v odrešenjsko moč za vse ljudi, tudi za sovražnike. Križ je zgodovinski izraz 
Kristusove po-dar-itve Očetu in ljudem. Torej izraz daru, v katerem se je odpovedal 
vsemu, kar je imel (obleki, materi, učencem, zemeljskemu življenju …), da bi mo-
gel podariti sebe z vsem, kar je bil in kar je imel. Na križu vse govori o tej osebni 
in radikalno popolni samopodaritvi Očetu in ljudem, brez rezerve in omejitve vse 
do konca, ker ljubi Očeta ter brate in sestre. Jezus na križu se obrača na Očeta kot 
navzočega (»moj Bog, moj Bog«), čeprav doživlja njegovo odsotnost (»zakaj si me 
zapustil«) (Mt 27,46; Mr 15,34). Jezusova nežnost na križu ni osamljeno dejanje, 
ampak simbolni izraz celotnega njegovega življenja, ki nakazuje, kako naj se izpol-
ni vsa zgodovina odrešenja kot zgodovina nežnosti. Kristusov križ razodeva, da se 
lahko nežnost uresniči le kot zgodovinsko konkretno angažiranje za uresničitev 
božjega odrešenjskega načrta, to pa vzpostavlja božje kraljestvo. Zato se ista logi-
ka križa udejanja v krščansko razumljeni nežnosti, ki se kaže v ponižni ljubezni in 
ne v zunanji veličini. 

Kar je pri ljudeh majhno in nemočno, je lahko pri Bogu močno in veliko. Moč 
nežnosti ni v vsiljevanju, predpisovanju, ampak v dobrohotnosti, ki se podarja in 
postaja milost. Na križu se še posebej razodene, 

»da je lepota resnica in da je resnica lepota. V trpečem Kristusu pa veren 
človek dojame tudi, da lepota resnice vsebuje ponižanje, bolečino in, da, 
tudi temačno skrivnost smrti ter da jo moremo najti, le če bolečino sprej-
memo, ne pa podcenjujemo. Zavest, da ima lepota opraviti tudi z bolečino, 
je bila vsekakor prisotna že v grškem svetu. /… / Na Kristusovem iznakaže-
nem obrazu se nam pokaže tista pristna, poslednja lepota: lepota ljubezni, 
ki gre do konca in je prav zaradi tega močnejša od laži in nasilja.« (Ferkolj 
2016, 85–86)
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Cerkev je koreninski »zakrament« takšne nežnosti s križa: s pričevanjem je pre-
rokba o njej in je sposobna graditi zgodovino v tej smeri, saj je poslana, biti »duša 
sveta« (kakor govori Pismo Diognetu). Kot Kristusovo skrivnostno telo, ki nastaja 
in raste v evharističnem obedu, nosi v sebi resničnost Kristusove nežnosti: na kri-
žu se je razodela v dvojnosti »izročitve« (Očetu in ljudem) in v »sočutnosti« (pathos 
Boga). Jezusovo življenje pričuje o tem, da je Bog postal »sopotnik« človeštva na 
zgodovinski poti s tem, da je postal član tega človeštva. In v njem se učloveči tudi 
dogodek absolutne ljubezni. Jezus ni le »plačilo« za naše grehe (kakor pravi An-
zelm) niti samo osebno poistovetenje z našim grehom, ampak je njegov križ na-
daljevanje znotrajtrinitarične kenoze (medsebojnega popolnega podarjanja božjih 
oseb) v človeško zgodovino; Jezus je uresničenje navzven neskončne Ljubezni, ki 
je Bog sam kot Sveta Trojica. Jezusov dogodek križa postane zgodovinska navzoč-
nost svobodnega izlitja Ljubezni navzven – v človeško resničnost greha (ojkonom-
ska Sveta Trojica). Prav pri razkrivanju skrivnosti Jezusovega sprejetja človeške 
grešne danosti je resničnost nežnosti temeljnega pomena. 

»Človekova grešna pogojenost, ki jo je vzel nase božji Sin, ne sme biti ra-
zumljena na enak način kot pri grešnikih, ki sovražijo Boga, ali kot osebno 
stanje (status) greha, ki je nekompatibilno z njegovo identiteto božjega 
Jaza, ampak v globljem in še bolj radikalnem smislu prevzema nase, v svo-
ji trinitarični osebi, vzrok človekovega ›ne‹, da bi ga spremenil v ›da‹ v 
imenu in v prid vseh ljudi. Razsežnosti simpatije in empatije, ki sta tipični 
za nežnost, križani Jezus sprejme in jih spet preusmeri v Trojico in v skriv-
nost njene večne nežnosti.« (Rocchetta 2002, 266–267)

Teološko gledano, je vsebina nežnosti v svojem temelju prešinjanje (perihoreza) 
božjih oseb. Božja »nežnost« pa je že po definiciji usmerjena v žarčenje navzven 
(bonum est diffusivum sui), da bi tudi v ustvarjeninah ustvarjala »epicentre« ne-
žnosti; to pomeni, da nežnost postane »gibalno središče« vsega dogajanja. Prav-
zaprav so samo osebna bitja – kot božje podobe – sposobna postati takšna »jedra« 
izžarevanja nežnosti, ker more biti v vsem stvarstvu edino osebno bitje pravi par-
tner Bogu. Človeška oseba je prav v posebnem pomenu postavljena v to trinita-
rično perspektivo in poklicana, da se uresničuje v tej božji smeri, saj je človek še 
na poseben način ustvarjen v Kristusu in zanj. Teološka antropologija nežnosti nam 
razkriva, kako je človek umeščen v samo globino Svete Trojice. Človekovo čutenje 
božje nežnosti postaja del dogajanja, ki pobožanstvuje (theosis, deificatio), in je 
še posebej tipično za krščenega človeka.5 S krstom namreč Bog vzpostavi stanje 
prijateljstva, ljubezni, torej tudi stanje navzočnosti svoje nežnosti, zato je krščenec 
sposoben na podlagi te svoje nove »narave« tudi delovati (agitur sequitur esse).

3.3 Nežnost v poročnem odnosu

Z biblične in teološko-antropološke perspektive je odnos mož – žena ena od izra-
zno najmočnejših podob za odnos med Bogom in človekom in zato živo razodeva 

5 Poglobitev pojma theosis: Špelič in Bogataj 2017.
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tudi dimenzijo božje nežnosti do človeka. Poročna naravnanost moškega in ženske, 
zaradi katere sta božja podoba, je stvarjenjska resničnost, ki v novi zavezi postane 
podoba (simbol, zakrament) odnosa Kristus – Cerkev.6 Njun odnos izvorno ni spo-
pad dveh spolno heterogenih bitij, marveč srečanje, ki vsebuje in zrcali »novi svet«. 
(Ef 5,21–33) S to perspektivo Pavel razkriva skrivnostno dogajanje milosti v Križa-
nem, ki je vstal, in ima naravo »poročne« enosti, v kateri se Bog samopodari člo-
veku, da je lahko deležen božjega življenja. To je skrivnostna resničnost, ki v Kri-
stusu premaga vse razlike, vključno z razliko moški – ženska (Gal 3,28). Nesime-
trična vzajemna dvojnost moški – ženska seveda ni ukinjena, ampak je vključena 
v novo obliko občestva, v katerem je »Kristus vse v vsem« (Kol 3,9 - 11).

 živeti odnos moški – ženska, ki je odvisen od Kristusa, postane močno zname-
nje in živa podoba nove človeškosti, uvedene s Kristusovo pasho. Po svetopisem-
skem pojmovanju ima človeška zgodovina naravo »poročne skrivnosti«, to pa po-
meni pritrditev organski enosti spolne različnosti moža in žene kot dogodku in 
daru, ali drugače rečeno: prepoznanje ljubezni oziroma prijateljstva kot vzajemno-
sti, rodovitnosti pa kot odprtosti življenju drugega in svoji lastni uresničitvi. Člo-
veka kot ustvarjenino je Stvarnik želel kot svojo podobo in podobnost prav kot 
moža in ženo (1 Mz 1,26–27). Spolna različnost se razodene kot odsev božjega 
bitja in njegove popolnosti. Mož in žena sta podoba Boga v svojem odnosnem bi-
vanju, v katerem se medsebojno priznavata in potrjujeta. Vse, kar sta sama v sebi 
kot mož in žena, je »zelo dobro« (1 Mz 1,28). Ta božji blagoslov velja prav vsemu 
v njunem odnosu, vključno s spolnim življenjem, usmerjenim v rast njune osebne 
enosti in v rodovitnost; v obojem pa sta v službi prihodnosti zgodovine.

Vzajemna različnost moški – ženska je v svetopisemskem oznanilu postavljena 
v okvir treh temeljnih kategorij: osamljenost, enost in izvorna golota. Tem bivanj-
skim kategorijam v temelju odgovarjajo prav tako tri bivanjske razsežnosti spolne 
narave človeka: privlačnost (»ozdravlja« osamljenost, ki za človeka ni nekaj do-
brega), občestvenost (izpolni potrebo po enosti in pripadnosti, ko sta drug druge-
mu dar) in spoštovanje (ki je uresničenje prvotne golote). Vse, kar je človek v svo-
ji telesnosti, je znamenje hrepenenja po občestveni enosti, ki vodi človeka v re-
snična srečanja in v celostno uresničitev. Zato se v tem kontekstu tudi »eno meso« 
(2,24), torej srečanje mož – žena, dojema kot vzajemno uresničenje daru spreje-
tosti, ki odnos jaz – ti med njima spremeni v »midva« in je kot posledica tega od-
prt tudi v »mi«. Postati »eno meso« razume Sveto pismo kot uresničenje popolne 
edinosti, duha in telesa, razuma in čustev, genitalnosti in celostne duševno-du-
hovne podaritve. V tem »izvorno goloto« jasno dojemamo kot slikovito podobo 
harmonije dveh bitij, ki prek telesa drug drugega z jasnim pogledom milosti doje-
mata, sprejemata in spoštujeta osebo drug drugega. V takšnem milostnem pogle-
du ni potrebe po zakrivanju telesa, saj ni nevarnosti popredmetenja drugega na 
njegovo telo. Nobenega dvoma ni, da v tej predstavitvi vidi tudi Kristus prvotno 
obliko zakona (»od začetku pa ni bilo tako«; Mt 19,3–9; Mr 10,1–12), ki ne izhaja 
iz družbenih norm, marveč iz stvarjenja in mu zato pripada narava svetosti.

6 Glavne poteze trinitarično-agapične podobe človeka: Turnšek 2014, 165–169; 2000, 26–30.
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Ob tem svetopisemsko razodetem temelju je laže razumljivo, da Kristus odnos 
med možem in ženo v vsej njegovi telesno-duševno-duhovni razsežnosti povzdigne 
v zakrament. To pomeni, da je krščanski zakon, če uresničuje v možu in ženi poroč-
no skrivnost Kristusa in Cerkve, sam po sebi tudi »epifanija« poročne resničnosti, ki 
jo Bog želi uresničiti s celotnim človeštvom. (Rocchetta 2002, 345) To pa je ista re-
sničnost božje nežnosti, ki jo je Kristus izrazil dokončno na križu. Trinitarična nežnost, 
ki se je razodela v kenosis učlovečenega božjega Sina, oblikuje z zakramentalno 
milostjo medosebne odnose moža in žene tako, da postanejo prosojni zanjo. Tudi 
telesni in duševni izrazi človeške nežnosti in celotna spolnost moža in žene, vse je 
poklicano, da se po krstu oblikuje po novozavezni paradigmi odnosa Kristus – 
Cerkev. Samo to je krščanska pot premagovanja razširjenega individualizma in 
egocentrizma, ki reducira osebo na uporaben predmet in spolnost poniža na nivo 
potrošništva. S tem je spolni različnosti med moškim in žensko vrnjena izvorna 
pomembnost kot antropološko-družbenega nezamenljivega bogastva.

Vendar je to dimenzijo bogastva spolne različnosti človeka možno dojeti le v 
okviru svetopisemske vizije celotne zgodovine odrešenja kot »poročne skrivnosti« 
(kakor jo prikazuje tudi prvo poglavje AL). V nadaljevanju bomo predstavili korake 
tega procesa zorenja v zakramentalnost odnosa mož – žena.

Zaljubljenost ni zgolj človeško psihološko doživljanje, čeprav ta nivo tako moč-
no vključi vse plasti doživljanja mladih. Kultura, ki jo živimo, jim težko pomaga, v 
njej razumeti, da se v njih začenja dogajati velika stvar božje absolutne nežnosti; 
ta nežnost jih vodi v ljubezen, ki izhaja iz Boga in k njemu vodi. V zaljubljenost je 
skrivnostno ujet božji pogled na drugega, ki zaljubljencu postane lep, privlačen in 
zaželen. Tudi v tem primeru ni nobenega dualizma med božjo in človeško ljube-
znijo. Bolj ko zaljubljenci in zaročenci rastejo v medsebojni nežnosti, v kateri pre-
segajo zgolj telesno hrepenenje in predvsem poželenje po drugem, bolj pripra-
vljajo v sebi in med seboj »rodovitno zemljo« za učinkovito in rodovitno življenje 
zakramenta zakona. Tako zori ljubezen med moškim in žensko za krščanski zakon, 
v katerem človeška ljubezen moškega in ženske postane zakrament. Čas priprave 
na zakon je veliko več kakor zgolj zaporedno minevanje trenutkov (chronos), saj 
je to dogodkovni čas (kairos – sprememba v kvaliteti, ne le kvantiteti – in zato 
»dogodek«), v katerem Bog pripravlja prihodnja zakonca in jima pomaga zoreti s 
pomočjo Svetega Duha tako, da vedno bolj postajata drug za drugega izkustvena 
podoba božje nežnosti in dar nežnosti drug drugemu, Cerkvi in svetu.

Asimetrična recipročnost ljubezni med moškim in žensko – v vsej razsežnosti 
spolne različnosti – se v bogoslužnem obhajanju zakramenta zakona »potopi« v 
velikonočno zavezo Kristusa in Cerkve. Tako zakonca postaneta »realni simbol« 
poročne skrivnosti med Kristusom in Cerkvijo. To resničnost predstavljata, a tudi 
uresničujeta, to pa je značilnost zakramentalnosti.7 Nežnost, ki jo živita in razvija-
ta med seboj od »hoje« in zaroke dalje, je v to zakramentalno resničnost zajeta v 
vsej polnosti in zato tudi preoblikovana (spremenjena, transfigurirana) znotraj 

7 »Realni simbol« je Rahnerjev izraz (1964), s katerim poudari, da govorimo o simbolu, ki to, kar simbo-
lizira, tudi realno uresniči, vsebuje.
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odnosa Kristus – Cerkev. Tako je zakon kot zakrament tudi dar nove nežnosti, Kri-
stusove nežnosti, ki se je povsem razodela na križu in je končno izraz nežnosti v 
odnosih Svete Trojice. Novost je v tem, da je človeška spolno zaznamovana nežnost 
sposobna zaživeti na nov način, ki izključuje egoizem in rivalstvo (posledici izvir-
nega greha), in se uresničuje v medsebojni odvisnosti po Kristusovem zgledu. 
(Rocchetta 2002, 355) Samo obhajanje zakramenta zakona more tako vključiti 
antropološko bipolarno resničnost srečanja moškega in ženske, da ji da nov, nad-
naravni pomen in namen. Zakon postane »trajni zakrament« medsebojnega spre-
jetja, podarjanja in podelitve, ki posedanja Odrešenikovo podaritev samega sebe 
Cerkvi v velikonočni resničnosti. Zakrament »kliče« zakonca vse življenje z milostjo, 
da živita vstajenjsko resničnost ne le kot krščena posameznika, marveč kot par. To 
pomeni, da se celota njunega zakonskega življenja s telesno, duševno in duhovno 
dimenzijo oblikuje po principu prešinjanja (perihoreze) oseb Svete Trojice. To je 
izraženo s pomembno Pavlovo sintagmo »poročiti se v Gospodu« (Ef 5,21). 

Drugi vatikanski koncil je v sintetični obliki to izrazil takole: 

»To ljubezen [človeško med moškim in žensko] je Gospod blagovolil oz-
draviti, spopolniti in dvigniti s posebnim darom milosti in nadnaravne 
ljubezni. Takšna ljubezen, združujoča človeško in božje, vodi zakonca k 
prostovoljnemu podarjanju drug drugemu, kar se razodeva v nežnosti 
čustev in v dejanju ter prešinja vse njuno življenje; še več, ta ljubezen se 
ravno s svojo plemenito dejavnostjo spopolnjuje in raste. Daleč torej pre-
sega zgolj erotično nagnjenje, ki hitro in bedno izgine, če je sebično goje-
no.« (GS, tč. 49)

Milost zakramenta zakona, če je ne pojmujemo kot »nekaj«, ampak kot osebni 
odnos zakoncev s Kristusom, je sposobna v globini in celovito poživiti zakonsko 
ljubezen (ranjeno po grehu), jo od znotraj oblikovati, da postaja vedno bolj dogo-
dek Gospodove nežnosti. Če razumemo zakrament kot osebno dejanje poveliča-
nega Kristusa, je še bolj razumljivo, da življenje zakoncev postane »orodje« Kri-
stusovih dejanj. V to odrešenjsko dinamiko so v vsej polnosti vključena tudi spol-
na dejanja podaritve, pa tudi obdobja vzajemno izbrane vzdržnosti.

Na temelju in v nadnaravni moči »trajnosti« zakramenta zakona (zakrament ni 
le obred, ampak je vzajemnost razodete besede, obhajane besede in nato živete 
besede) tudi družina postane del ekonomije odrešenja, ki je vedno občestveno 
dogajanje. Družina krščenih je majhna skupnost vere, upanja in ljubezni in zato 
stvarna uresničitev Cerkve. Poklicana je, da se v življenju navdihuje pri trinitarični 
logiki prešinjanja: to se »inkarnira« v zastonjskosti, v kateri lahko zaživi tako med-
sebojna enost oseb kakor za vsako značilna (p)osebna identiteta. Družina je ne-
nehno iskanje in uresničevanje edinosti v spoštovanju različnosti. Pot takšnega 
uresničevanja pa je spet lahko le nežnost kot teološka kategorija: omogoča čute-
če in spoštljivo sobivanje v vseh trenutkih življenja, vstopanje v situacijo drugega 
na odrešilen način. Takšna nežnost seveda ni čustvena sladkobnost ali nekaj po-
vršinskega, marveč je način življenja, bivanjska odločitev (nežnost kot bivanje), ki 



198 Bogoslovni vestnik 78 (2018) • 1

člane usposablja za občutljivost, pozornost in spoštljivost do potreb drugega. Brez 
te nežnosti ni človeškega zorenja in se ne razvije avtentična človeškost.

Družina uresničuje svojo temeljno, od Boga dano nalogo, ko je prvotno okolje 
uresničevanja božje nežnosti vsakemu novemu človeškemu bitju. Za to nalogo je 
treba vedno zoreti: najprej kot zakonski par, ki je prvi garant trajne in primerne 
družinske skupnosti, nato se zorenje nadaljuje v starševstvu, v sinovstvu in v hče-
rinstvu ter v bratstvu in v sestrinstvu.

Starševstvo je izredno pomembna izkušnja, saj v zakramentu zakona postane 
deleženje večne rodovitnosti Boga kot Trojice, v njej korenini in jo žarči v svet. Saj 
se nam Bog razodeva kot »Mi« treh oseb, kot medosebno prešinjanje Ljubezni, v 
kateri medsebojno podarjanje in sprejemanje dveh oseb doseže svoj vrhunec v 
delitvi življenja s tretjo. Zato krščanski pojem rodovitnosti ni najprej nekaj biolo-
škega (plodnost in rojevanje), ampak je najprej duhovno dogajanje, ki vključuje 
zakonski par in njuno ljubezen v celovitosti kot božjo podobnost; kot posedanjanje 
ljubezni Kristusa do Cerkve (Ef 5,32). V tej skrivnosti postane tudi njuna starševska 
ljubezen do otrok vidno znamenje (simbol) božje ljubezni do njih osebno, ki je 
vedno nežna, dobrohotna in spoštljiva. Ko so starši »zakrament« takšne božje lju-
bezni otrokom, spreminjajo svoj dom v »hišo nežnosti«, kakor jo je imenoval bla-
ženi papež Pavel VI. v enem od svojih govorov v letu 1970.

Z dosedanjim razpravljanjem smo postavili širši svetopisemski in teološko-an-
tropološki okvir in temelj za poglobljeno dojemanje sporočil papeža Frančiška, 
kakor jih je oblikoval na podlagi razprav na obeh škofovskih sinodah o družini (na 
izredni leta 2014 in na redni leta 2015).

4. Vizija nežnosti papeža Frančiška (v zakonskem in v 
družinskem življenju)

Izhajajmo iz prepričanja papeža Frančiška, da 

»na področju ljubezni, ki je v središču krščanske zakonske in družinske iz-
kušnje, izstopa še neka druga krepost, ki se v teh časih hitrih in površinskih 
odnosov nekoliko zapostavlja: nežnost« (AL, tč. 28).

Ko papež v AL razlaga Ps 131 in še nekatera druga svetopisemska mesta, sklene, 
da je odnos med vernikom in Bogom pogosto opisan s »potezami očetovske in 
materinske« ljubeče navzočnosti. Psalm razgrne prav poseben odnos med mater-
jo in dojencem (gamûl) v trenutku, ko je dojenje končano in ostaneta v stanju 
»blage in nežne zaupnosti« privita drug k drugemu. To je trenutek »zavestne in 
ne zgolj biološke zaupnosti«, v kateri psalmist prepozna podobnost s svojim sta-
njem v doživljanju Boga: »Utešil sem in umiril svojo dušo, kakor otrok v naročju svoje 
matere.« (Ps 131,2) 

Enako ikonografijo najdemo tudi pri preroku Ozeju v opisu Boga, ki nežno uči 
hoditi svojega sina Efraima, ga jemlje v naročje k počitku in ga nato spet usmerja 
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z »vrvicami dobrote« in ga povezuje s seboj z »vezmi ljubezni« (11,1–4). Tako pa-
pež napravi vstopno mesto za razumevanje svojega pojmovanja tako božje kakor 
človeške nežnosti s podobo starševskega »nežnega objema«, ki je onkraj neposre-
dnih potreb odraslih do otrok in zato povsem »nezainteresirano« namenjen v 
vsem odvisnemu in potrebnemu otroku, ki ni sposoben ničesar vrniti v zameno 
(AL, tč. 27–28).

Novozavezna nadgradnja pogleda na zakon in na družino naj se, po prepričanju 
papeža Frančiška, navdihuje in preobražuje po »oznanilu ljubezni in nežnosti« 
Boga samega, kakor se nam je razodelo v življenju Jezusa Kristusa (tč. 59) in smo 
ga zgoraj razširjeno predstavili. Še posebno je zgovoren Jezusov pogled »ljubezni 
in nežnosti na moške in ženske«, ki jih je srečeval. Ne da bi zanikal njihovo resnič-
no stanje – tudi greh –, jim je stal ob strani s potrpežljivostjo in z usmiljenjem. To 
njegovo spremljanje traja tudi v času Cerkve, ko želi vedno znova oznaniti evan-
gelij zakonskega in družinskega življenja. (tč. 60)

Nežnost je globoka notranja duhovna drža – krepost, ki postane zaznavna po 
zunanjih gestah. Zato papež poudari, da je za dosego sloge, miru in sprave v dru-
žini »dovolj nežna kretnja brez besed«. Nežnost topi »notranje nasilje«, ki želi z 
agresijo odgovoriti drugemu na njegovo zlo provokacijo, in pomaga storiti odziv 
blagohoten, celo blagoslavljajoč. (tč. 104) Nežnost se predstavi kot orodje sprave 
in je nasprotna vsakemu nasilju.

Znotraj okvira zakonske ljubezni papež Frančišek prepoznava nežnost kot nekaj, 
kar nadgrajuje »čustveno zvezo«, ki je »posvečena, obogatena in razsvetljena po 
milosti zakramenta zakona« in tej zakonski resničnosti omogoča, da se ohranja, 
tudi ko postopno bledijo razni drugi elementi v njej, kakor na primer čustva in 
erotična privlačnost.8 Tako izstopi dejstvo, da je sposobnost nežnosti pomemben 
dejavnik, ki omogoči možu in ženi, da svojo naravno ljubezen usmerita v njen cilj, 
ki je nadnaravna ljubezen, s katero Kristus ljubi svojo Cerkev. (tč. 120) V tej poseb-
nosti je nežnost nujen pogoj za vsestransko rast zakonske in nato družinske ljube-
zni. Ta rast vključuje tudi dimenzijo »največjega prijateljstva«, kakor se izrazi sv. 
Tomaž Akvinski, saj je to zveza, ki »poleg tega, da išče dobro drugega, vključuje še 
medsebojno povezanost, zaupljivost, nežnost, stanovitnost in podobnost med 
prijateljema, ki se gradi v teku življenja, ki ga delita«.

Nežnost je sestavni del tistega dela zakonskega odnosa, ki razvija posebno pri-
jateljsko razsežnost in krepi »nerazvezljivo izključnost« in »odprtost za dokonč-
nost« (za vedno) odnosa, ki lahko preživi tudi, ko se telesna, spolna ali druga pri-
vlačnost zmanjša ali iz kakih razlogov izgine. Kajti zakonski odnos ni usmerjen le v 
posredovanje človeškega življenja, ampak praktično še prej v vedno trdnejšo in 
močnejšo življenjsko zvezo; globoka resničnost nežnosti gradi prav to dimenzijo. 
To posebno prijateljstvo postopno dobiva naravo vseobsežnosti, celostnosti, ki jo 
je resnično mogoče uresničiti le v zakonski zvezi. Glede te dimenzije se papež 

8 AL, tč. 120: »Gre za ljubezen, ki – posvečena, obogatena in razsvetljena po milosti zakramenta zakona – 
zakonce združuje.« To je »čustvena zveza« (tč. 116), ki je duhovna in darujoča se, ki obsega tudi nežnost, 
prijateljstvo in erotične strasti, vendar je sposobna obstajati tudi po tem, ko čustva in strasti oslabijo.
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Frančišek opre tudi na drugi vatikanski koncil, ki vanjo vključuje tudi nežnost: »Ta-
kšna ljubezen, združujoča človeško in božje, vodi zakonca k prostovoljnemu po-
darjanju drug drugemu, kar se razodeva v čustveni nežnosti in v dejanju ter pre-
žema vse njuno življenje.« (tč. 50) Tako se razodeva, da je nežnost tisti element 
odnosa med možem in ženo, ki omogoča povezavo božjega in človeškega v zakon-
ski in v družinski ljubezni. (tč. 123; 125)

4.1 Nežnost odkriva lepoto drugega

Človek je lep, ker je ustvarjen kot podoba Lepote same. Ta lepota se ne ujema le 
s človekovo telesno in duševno privlačnostjo, marveč jo presega in daje slutiti 
veliko vrednost drugega v njegovem nedotakljivem jedru. Samo to je pot 
resničnega spoznanja drugega, ki jo po ugotavljanju Florenskega podarja Sveti 
Duh: razkrita prava resnica o drugem je lahko le ljubezen; uresničena ljubezen pa 
je lepota. (Ravasi in Rupnik 2010, 72)9 Prijateljska ljubezen (karitas) omogoča od-
krivanje te notranje lepote, ki se ji je mogoče približati samo brez oblastne potre-
be po polaščanju drugega, to pa je vse skupaj vsebina nežnosti. Po izvirni spače-
nosti (izvirni greh) človekove sposobnosti ljubezni ni tako preprosto doseči tega 
notranjega jedra drugega človeka in s tem zaznavati njegove resnične lepote. Pa-
pež posebej poudari, da potrošniški način dojemanja in življenja še dodatno pri-
zadene sposobnost dojemanja te lepote, saj vodi v to, da se dojemanje zaustavi 
na zunanji lepoti in prijetnosti ali koristnosti »zame«. 

»Nežnost pa je izraz tiste ljubezni, ki se osvobodi želje sebičnega posedo-
vanja. Privede nas do tega, da pred človekom tako rekoč drhtimo z neiz-
mernim spoštovanjem in določenim strahom, da ga ne bi prizadeli ali mu 
vzeli njegovo svobodo. Ljubezen do drugega vključuje zadovoljstvo, da gle-
dam in cenim lépo in nedotakljivo njegovega osebnega bistva, ki biva on-
stran mojih potreb. To mi dopušča, da iščem v njem dobro, tudi ko vem, 
da ne more biti moj ali ko je fizično neprijeten, nasilen ali nadležen.« (AL, 
tč. 127) 

Krepost nežnosti se tako predstavi kot sposobnost osvoboditve utilitarističnega 
pristopa k drugemu, tudi k sozakoncu, ali k otrokom, ali h kateremukoli bližnjemu, 
osvoboditve želje po imeti ga, obvladati ga, si ga lastiti. Nežnost pomaga rešiti se 
iz objema svojih potreb po drugem in zreti v njem povsem nezainteresirano, svo-
bodno njegovo lepoto, njegovo temeljno dobro, njegovo nedotakljivo jedro, ki je 
neposredno delo božje stvariteljske ljubezni in jo zato tudi izžareva. (tč. 127) Pre-
pojen s takšno krepostjo nežnosti je človek sposoben prav v vsakem sočloveku (pa 
tudi v vsem stvarstvu) nesebično prepoznavati odtise Boga v njegovem osebno-

9 Takole avtorja predstavita misel Florenskega: »Questo passaggio della bellezza dalla Trinità alla storia 
possiamo, con Florenskij, sintetizzarlo così: ›lo Spirito Santo, che corona l'amore del Padre e del Figlio, 
è anche oggetto e organo della contemplazione del bello.‹ /… / La conoscenza della verità è possibile 
solo nel l'amore e si manifesta anche solo attraverso l'amore: ›La mia conoscenza di Dio appercepita da 
altri in me è amore della cosa appercepita; e l'amore contemplato oggettivamente – da un terzo – 
nell'altro, è la bellezza. /… / La verità manifestata è l'amore. L'amore realizzato è la bellezza.‹«
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stnem jedru in njegovo neizmerno vrednost ter lepoto, ki je v temelju ne more 
izničiti nobeno zlo. Nežnost – prav kolikor je sposobna prepoznati lepoto drugega, 
celo onkraj vidnega – je sposobna vpeljati za lepoto značilno dialoško metodo, ki 
vključuje klic in odgovor nanj, to pa je gnozeologija Svetega Duha. (Ravasi in Ru-
pnik 2010, 78–79)10 Dejansko se to lahko dogaja v človeku po delovanju Svetega 
Duha, ki 

»je neposredni razlagalec božje lepote in veličine ter harmonije. V njem 
prejme človek neposreden vpogled in dostop do resnične lepote. Vzhodni 
cerkveni očetje vidijo v božji lepoti temeljno svetopisemsko in teološko 
vrednoto.« (Ferkolj 2016, 83)

Iz tega premisleka je razvidno, da brez kreposti nežnosti, ki omogoči kontem-
pliranje izvorne lepote drugega v njegovem srcu onkraj vidnega in otipljivega, 
človek ne more praktično uresničiti skoraj paradoksne Jezusove zahteve po ljube-
zni do sovražnikov (Mt 5,44; Lk 6,27.35). 

4.2 Kreposti nežnosti se je treba učiti

Svetopisemski pogled na človeka trezno prikazuje resnico o tem, da je človek v sebi 
tudi globoko ranjeno bitje. Zato je povsem razvidno, da se je kreposti nežnosti tre-
ba učiti, jo razvijati, poglabljati in utrjevati, in to prav v vseh odnosih – še posebno 
pa v zakonskih in v družinskih, v katerih pride najbolj do izraza. Tudi zakonski odnos 
je poklican k nenehnemu zorenju in rasti v medsebojni ljubezni. Ta rast je podprta 
z zakramentalno milostjo, zato je tudi odgovor na milost in se dogaja prek zelo kon-
kretnih dejanj. Med možem in ženo se to dogaja »z več dejanji ljubezni, s pogostej-
šimi, bolj poudarjenimi, velikodušnejšimi, nežnejšimi in bolj veselimi kretnjami na-
klonjenosti« (AL, tč. 134), je papež povsem konkreten. Odnos, ki je podoba odno-
sov Svete Trojice, že po definiciji mora rasti, saj je božja ljubezen neizmerno neiz-
črpna. Rast v ljubezni, h kateri sta poklicana zakonca, se neobhodno konkretizira v 
vedno bolj nežnih kretnjah naklonjenosti, ki niso odvisne od njunega lastnega ugod-
ja ali telesno-psihične zadovoljitve. Prav to omogoča, da se razvija duhovno življe-
nje, ki zajema tudi telesne in duševne izraze, saj je duhovno tisto, kar daje zadnjo 
globino in vrednost človekovemu telesnemu in duševnemu ravnanju.

Za človeka je značilno, da teži k drugemu, to pa se izrazi »v temeljnih čustvih: 
užitek ali bolečina, veselje ali trpljenje, nežnost ali strah«. Če užitek premaguje 
bolečino, veselje pa trpljenje, je nežnost sposobna premagati strah pred drugim, 
saj ga je sposobna zreti onkraj vsega, kar zbuja ali povzroča strah. (tč. 143) Tudi 
užitek je del božjega načrta in razodeva njegovo nežnost do vsega ustvarjenega, 
še posebno do človeka; zato je prav v območju nežnosti do drugega človeka mo-

10 Avtorja takole izrazita to dimenzijo lepote: »Il metodo proprio alla bellezza è certamente un metodo 
dialogico, di chiamata e risposta; il suo principio gnoseologico è quello dello Spirito, della luce, dunque 
dell'amore. /… / Una teologia così orientata è capace di attingere a tutta la pluralità dell'esperienza 
umana facendola diventare ricchezza dell'incarnazione, della trasfigurazione delle culture in Cristo nel-
la storia della salvezza, conferendo a questa stessa realtà la capacità di ispirare, di orientare le persone, 
di assumere per loro un valore esistenziale.«
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žno najti »različne izrazne oblike« užitka »v različnih življenjskih obdobjih, skladno 
s potrebami medsebojne ljubezni« (tč. 149).

Prav spreminjajoče se zahteve v različnih življenjskih situacijah in obdobjih ži-
vljenja zahtevajo nenehno prilagajanje; to prilagajanje je praktično učenje spre-
jemanja sprememb in razvijanja pozitivnih odgovorov, ki jih včasih negativno do-
življanje lahko naredi izredno težke. Zato je za nežnost temeljnega pomena vzgo-
ja, ki naj sega kolikor možno v zgodnja otroška leta. Pozornosti na notranje in 
zunanje stanje drugega se je preprosto treba učiti, se v njej uriti in jo ohranjati 
živo s prakticiranjem.

4.3 Nežnost v posebnih situacijah

Krepost nežnosti se zlasti izraža v posebnih življenjskih situacijah, ko se je treba 
dvigniti onkraj neposrednega psihofizičnega doživljanja stanja drugega.

»So poročeni ljudje, ki ohranijo svojo zvestobo, ko je njihov sozakonec po-
stal fizično slaboten ali ko ne zadovoljuje potreb sozakonca, kljub temu da 
jih veliko skušnjav vabi k nezvestobi in k temu, da bi ga zapustili. žena lah-
ko skrbi za svojega bolnega moža in pod križem znova izgovori ›da‹ svoji 
ljubezni do smrti. V tej ljubezni se na presunljiv način kaže dostojanstvo 
osebe, ki ljubi – dostojanstvo kot odsev darujoče se ljubezni – kajti tej lju-
bezni gre bolj za to, da ljubi, kakor da bi bila ljubljena. V mnogih družinah 
lahko opazimo tudi sposobnost predanega in nežnega služenja problema-
tičnim in celo nehvaležnim otrokom. To naredi te starše za znamenje svo-
bodne in nesebične Jezusove ljubezni.« (tč. 162) 

Iz tega opisa sije jasno spoznanje, da krepost nežnosti ni nikakršna mehkužnost 
ali popustljivost, ampak stanovitnost tudi v zelo težkih primerih, ko je vztrajanje 
v dobrohotni drži psihofizično izredno zahtevno. Papež je nenadomestljivo vlogo 
nežnosti poudaril ob morebitnih trajnih boleznih v družini ali pa ob na različne 
načine »problematičnih« otrocih. 

Tudi preprosto dejstvo staranja prinaša s seboj situacije, v katerih se krepost 
nežnosti izkaže kot nujna za premagovanje stisk in možnih konfliktnih situacij, ki 
jih s seboj prinaša dejstvo, da se fizična podoba človeka s staranjem spreminja; to 
včasih povzroča težave pri sprejemanju samega sebe starostniku samemu, seveda 
pa lahko prebuja odpor tudi bližnjim ali tistim, ki zanj skrbijo. Nežnost omogoča, 
da to dogajanje ne slabi ljubezenske privlačnosti. Ljubezen je namreč odnos s ce-
lotno osebo in v njej prepoznava lepoto njene osebne identitete vedno in v vsa-
kem stanju. Papež ugotavlja, da sta zakonska in družinska ljubezen še posebno 
globoko zaznamovani s to nežnostno razsežnostjo. 

»Ko drugi ne morejo več prepoznati lepote te identitete, jo je ljubeči so-
zakonec z intuicijo ljubezni še vedno sposoben zaznati, in naklonjenost ne 
izgine. Ta znova potrdi svojo odločitev o tem, da pripada ljubljeni osebi, jo 
znova izvoli ter to izvolitev izrazi z zvesto bližino, polno nežnosti. Plemeni-
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tost njegove – izrazite in globoke – odločitve zanjo vzbuja novo obliko ču-
stev v izpolnjevanju tega zakonskega poslanstva.« (tč. 164)

Vse to je zahtevna pot, prav v ničemer preprosta in ne z lahkoto dosegljiva. 
Pravzaprav je nemogoča brez izrazite pomoči Svetega Duha.

V tem vidiku kreposti nežnosti se najbolj zrcali Kristusova nežnost, ki se je do 
konca razodela in uresničila v njegovi nežnosti na križu v odnosu do Očeta, a še 
prej do desnega razbojnika in do sodnikov ter do mučiteljev.

4.4 Nežnost v odnosu staršev do otrok

Papež pove, da bi se moral nežnostni vidik ljubezni močno razviti tudi v odnosu 
staršev do otrok in narobe. Zlasti v današnjem otroku »neprijaznem« okolju, ob 
javnem mnenju, ki ni naklonjeno večjemu številu otrok v družini, lahko starši hitro 
dobijo občutek, da otrok prihaja v nepravem trenutku; enako se dogaja, ko se na-
javljajo otrokove nepopolnosti, drugačnosti … Otrok pa ima pravico, da je spočet 
in rojen v ljubečem sprejemu in objemu svojih staršev. Tudi v teh situacijah se iz-
kaže pomen nežnosti, kakor smo jo opredelili, saj spet omogoča gledanje »prek«, 
onkraj telesnih ali psiholoških omejenosti otroka. Omogoča empatično vživljanje 
v spočetega in še nerojenega otroka, to pa je pri odločitvah staršev, ki lahko celo 
življenjsko usodno vplivajo na otrokovo življenje, izrednega pomena in je pri ta-
kšnih odločitvah tudi edino moralno in zato nujno potrebno.

»Otroka je treba ljubiti, ker je otrok: ne zato, ker je lep, ali zato, ker je tak 
in tak. Ne zato, ker tako misli, kot jaz ali ker uteleša moje želje. Otrok je 
otrok. Ljubezen staršev je orodje ljubezni Boga Očeta, ki z nežnostjo priča-
kuje rojstvo vsakega otroka, ga brezpogojno sprejme in velikodušno obja-
me.« (tč. 170)

V tem se zrcali starševsko (zlasti materino) pričevanje za nežnost (tč. 174). Otro-
ku obdanost s takšno nežnostjo pomaga razviti zaupanje vase, prepoznavati svojo 
osebno vrednost, doživeti, da je v svetu dobrodošel, da ni napaka ali nebodiga-
treba; usposablja ga za prijateljske odnose, ker se je sposoben vživeti v druge, a 
hkrati, zlasti zaradi očetove nežnosti, pozna svoje prave meje (tč. 175). Povsem 
primerno je zato, govoriti in poglabljati zavedanje ženske (materine) in moške 
(očetove) nežnosti, ki sta si različni, a hkrati vzajemni. Pri tej rasti otrok imajo lah-
ko pomembno mesto tudi stari starši, saj z življenjsko izkušnjo marsikdaj pridobi-
jo tiste življenjske vrline, ki jih kot starši morda še niso imeli dovolj razvitih. 

»Pogosto so stari starši tisti, ki zagotavljajo predajanje velikih vrednost na 
vnuke, in veliko ljudi lahko ugotavlja, da se morajo prav starim staršem 
zahvaliti za svojo odločitev za krščansko življenje. Njihove besede, njihova 
nežnost ali že sama njihova prisotnost pomagajo otrokom spoznati, da se 
zgodovina ne začenja z njimi, da so dediči dolge poti in da morajo nujno 
spoštovati preteklo. Kdor pretrga povezave z zgodovino, bo imel težave, 
ko bo želel vzpostaviti trajne odnose in bo moral priznati, da on sam ni 
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gospodar resničnosti. Zaradi tega je skrb za starejše ljudi /… / znamenje, 
po katerem se razlikujejo civilizacije. Civilizacija, ki skrbi za stare ljudi in je 
v njej mesto za starejše ter spoštuje bistrino duha in modrost starih, bo 
napredovala.« (tč. 192) 

Obstoj medsebojne nežnosti med generacijami je znamenje zdrave in zrele 
družbe. Vedno znova in vse pogostejše izpostavljanje dileme »evtanazija da ali 
ne« v sodobni zahodni stvarnosti brezkompromisno nakazuje trend razvoja misel-
nosti in duhovnega dometa zahodne (anti)civilizacije, ki se razvija brez kreposti 
nežnosti.

4.5 Nežnost in spolna vzgoja

Posebno mesto ima sposobnost nežnosti na področju spolne vzgoje. Papež tudi 
tukaj poudarja potrebo po učenju »spoštljive nežnosti«. 

»Pogosto se spolna vzgoja osredotoča na vabilo k ›zaščiti‹ in skrbi za ›varen 
seks‹. Ti izrazi sporočajo negativno držo do človeško-naravnega namena 
spolnosti, ki je tudi rojevanje; kot da bi bil otrok sovražnik, pred katerim 
se je treba zavarovati. Tako se namesto sprejemanja pospešuje narcistična 
napadalnost. Neodgovorno je, vabiti mladostnike, naj se igrajo s svojim 
telesom in svojimi poželenji, kakor da bi bili zreli ljudje, ki imajo svoje vre-
dnote, medsebojne obveznosti in cilje, ki so lastni zakonu. Tako jih lahko-
miselno spodbujajo, naj drugega uporabljajo kot predmet, ob katerem naj 
poskušajo kompenzirati lastne pomanjkljivosti in omejitve. Pomembno pa 
je marveč nekaj drugega: naučiti jih različnih oblik izražanja ljubezni, skrbi 
drug za drugega, spoštljive nežnosti, komunikacije, ki je napolnjena s smi-
slom. Kajti vse to pripravlja celovito in velikodušno darovanje sebe druge-
mu, kar po javnem sprejemu obveznosti s poroko dobi izraz tudi v telesni 
podaritvi. Tako se bo telesna združitev pokazala kot znamenje vseobsega-
joče zavezanosti, ki jo je obogatila doslej prehojena pot.« (tč. 283) 

V ta kontekst pomembno sodi uvajanje pripravnikov na zakon v spoznavanje 
naravnih načinov urejanja spočetij. Zaradi celostne vizije človeka močno pripomo-
rejo k razvijanju nežnosti med zakoncema: 

»Pri tem je treba podčrtati tole: ›Te metode spoštujejo telo zakoncev, spod-
bujajo nežnost med njima in podpirajo vzgojo k pristni svobodi‹ (Katekizem 
katoliške Cerkve, 2370). Vedno je treba poudarjati, da so otroci čudovit 
božji dar, veselje za starše in za Cerkev. Po njih Gospod obnavlja svet.« (tč. 
222) 

Ne nazadnje se skozi takšno vzgojo razvije tudi nežen odnos do Boga, saj je tudi 
vera kot živ odnos z Bogom v nenehnem razvoju, rasti in zorenju. Zato papež iz-
postavi konkretnost in lepoto uvajanja v molitveni odnos z Bogom:

»Vera je božji dar, ki ga prejmemo pri krstu, in ne dosežek človeškega dela, 
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vendar so starši božje orodje za to, da vera zori in se razvija. ›Lepo je, kadar 
matere navajajo svoje otročiče, naj Jezusu ali božji Materi pošljejo poljub. 
Koliko nežnosti je skrito v tem! V tistem trenutku postane otroško srce kraj 
molitve‹ (Avguštin).« (tč. 287) 

Vzgoja za celostno in smiselno življenje človekove spolne razsežnosti postane 
ena od temeljnih poti za rast in zorenje človeka kot božje podobe, to pa vodi do 
celostne življenjske izpolnitve človeka.

4.6 Moč nežnosti

Zlasti ob srečevanju z ljudmi, ki se jim življenje ni »posrečilo«, je nežnost izredno 
pomembna in se pokaže kot izredna moč, sposobna ustvarjati prenovitvene pro-
cese. Z njeno pomočjo je namreč možno biti pozoren »na dobro, ki ga Sveti Duh 
razširja sredi slabosti in bolehnosti«. To ne okrni jasnosti objektivnega nauka, a 
hkrati išče poti do uresničitve možnega dobrega v dani situaciji, »čeprav tvega, da 
se umaže s cestnim blatom«. Poleg celotnega ideala evangelija in nauka Cerkve 
je treba upoštevati tudi trenutno stanje slabotnih in se jim bližati z »logiko soču-
tja«, ki se izogiba preganjanjem ali pretrdim in nestrpnim sodbam.11 

»Jezus pričakuje, da se odpovemo temu, da bi se kot posamezniki ali kot 
skupnost zatekali v zavetja, ki nam omogočajo obdržati varno razdaljo do 
jedra človeškega trpljenja; naj vstopimo v stik s stvarnim življenjem drugih 
in spoznamo moč nežnosti.« (tč. 308)

Papež posebej izpostavi moč nežnosti, ki ni le sposobna drugega videti onkraj 
njegovih slabosti in nepopolnosti v njegovem osebnostnem jedru, ampak poma-
ga tudi tistemu, ki jo začuti, da se odpre prenavljajoči božji moči, ki deluje po člo-
veški nežni bližini. Zato je vse pastoralno delovanje, pastirjev in vernikov laikov, 
ponavzočanje božjega usmiljenja in nežnosti. Pastorala prav po njiju dobiva ne-
verjetno moč spreobračanja in evangeliziranja. V tej smeri so zgovorne papeževe 
besede, namenjene Cerkvi:

»Vse njeno pastoralno delovanje bi moralo biti ovito v nežnost, s katero 
naj se obrača na vernike; nič od njenega oznanila in njenega pričevanja 
svetu ne sme biti brez usmiljenja. Res, včasih se obnašamo kakor nadzor-
niki milosti in ne kot njeni podeljevalci. Vendar Cerkev ni carinska postaja. 
Cerkev je Očetova hiša, v kateri je prostor za vsakega, še posebej za tistega 

11 V tej smeri lahko pritrdimo Štuhecu, ki v svoji razpravi ugotavlja: »›Nepravilni primeri‹ partnerskih zvez, 
kakor jih imenuje papež Frančišek, imajo možnost za vključevanje v cerkveno občestvo ne samo po 
zadnjih papeževih posegih na tem področju, ampak že na podlagi tradicionalne moralnoteološke dok-
trine. Zagovarjal jo je tudi Tomaž Akvinski, zavedajoč se omejenih možnosti zakonodaje in vseh pravil, 
ki urejajo skupno življenje. Na tej ravni ni nobenega večjega problema in vprašanja, ki ga ne bi bilo 
mogoče rešiti, če dajemo osebi prednost pred pravilom ali normo. Tudi vprašanje postopne rasti in 
razvoja moralnega subjekta na kateremkoli področju vere ali morale ni sporno, saj je cerkveno učiteljstvo 
bolj ali manj usklajeno glede tega, da smemo govoriti o načelu postopnosti ali gradualnosti.« (2016, 
357) V tem kontekstu so zanimivi tudi drugi deli razprave, ki izpostavljajo še druge pastoralne in moral-
noteološke vidike.
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s težkim življenjem.« (tč. 310) 

O potrebnosti in pomenu pastoralnega razločevanja, pri katerem je krepost 
nežnosti zagotovo neobhodno potrebna, ni nobenega dvoma in ga bo treba bolj 
odločno uvesti v pastoralno delo z zakonci in z družinami. 

»Dobre družinske pastorale danes ni mogoče več skrčiti samo na norme, 
ki so zapisane v KKC in v ZCP. Družina je dobrina, ki se ji Cerkev ne more 
odpovedati, temveč jo mora zaščititi. Od pastirjev Cerkev zahteva posebno 
skrb in jih spodbuja, da iz ljubezni do resnice dobro razlikujejo različne 
primere. (OD, § 84) Spretno je treba iskati poti, da se bo vsak družinski 
član čutil nagovorjenega. Družinska pastorala papeža Frančiška se obrača 
tudi na spovednike, naj ustrezno razločujejo vsak primer posebej, še zlasti 
kadar govorimo o ločenih vernikih, ki živijo v novi zvezi. Potrebna je velika 
previdnost, ker so ›družine‹ danes v zelo različnih položajih.« (Slatinek 
2017a, 135)12

Doživljanje usmiljenja je poseben izraz moči božje nežnosti, ki lahko grešnika 
spremeni v svetnika. Krščanske skupnosti so prostor, v katerem se lahko nekaterim 
zgodi »usodni dotik«, ko do njih »s pomočjo pričevanja vernikov dospe božja ne-
žnost«. Papež Frančišek je v Pismo ob koncu leta usmiljenja zapisal: 

»To je čas usmiljenja, da bi vsi šibki in nemočni, oddaljeni in osamljeni mo-
gli zaznati navzočnost bratov in sester, ki jih podpirajo v njihovih potrebah. 
To je čas usmiljenja, da bi ubogi na sebi začutili spoštljiv in pozoren pogled 
tistih, ki so premagali brezbrižnost in odkrili, kaj je v življenju bistveno. To 
je čas usmiljenja, da se noben grešnik ne bi naveličal prositi odpuščanja in 
bi čutil roko Očeta, ki ga vedno sprejema in stiska k sebi.« (M, tč. 21) 

Moč kreposti nežnosti je izredno velika, saj omogoča spreminjanje življenjskih 
situacij in odnosov po poti spreobrnjenja (metanoia), ki je mogoče zaradi dotika 
božje nežnosti, učlovečene za posameznika po sočloveku in po občestvu Cerkve.

5. Sklep
Globoko duhovno je doživljanje sočloveka, še posebno ljubljenega, družinskega 
člana, »z božjimi očmi«, to omogoča krepost nežnosti. Ljubljeni človek si zasluži 
vso pozornost, vse naše zanimanje in tudi uporabo vseh naših sposobnosti (tudi 
nežnosti), da bi ga kar najgloblje spoznali in postajali z njim eno. Ob Jezusu je vsak 
»zaslišal« vprašanje: »Kaj hočeš, da ti storim?« (Mr 10,51) 

Ne najprej in predvsem, kaj mora storiti. Zato se ob Jezusu nihče ni počutil pre-
zrtega. A takšno popolno pozornost omogoča le razvita sposobnost nežnosti, ki 
se poraja in razvija, ko gledamo na druge, kakor gleda nanje Kristus. 

12 Podobno problematiko obravnava isti avtor tudi z vidika družinskega dialoga: Slatinek 2017b. 
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»Ko se spomnimo, da človek, ki živi z nami, zasluži vse to, kajti v njem je 
neskončno dostojanstvo, saj je predmet brezmejne ljubezni nebeškega 
Očeta. Tako se poraja nežnost, ki je sposobna, da ›v drugem prikliče na dan 
veselje, ker se čuti ljubljenega. Na poseben način se ta nežnost izrazi v tem, 
da se z največjo pozornostjo posvetimo mejam drugega, posebno takrat, 
ko te omejitve očitno izstopajo. ‹« (AL, tč. 323) 

Pozornost na meje in omejenosti bližnjega seveda ni namenjena temu, da bi 
mu jih očitali ali jih celo zlorabili proti njemu, ampak da bi jih zdravili. Tako se kre-
post nežnosti razkrije kot eminentna in praktično nujna pastoralna sposobnost pri 
graditvi dobrih, pristnih medsebojnih odnosov, še posebno zakonskih in družin-
skih, a tudi kot neogibna krepost pri reševanju in razločevanju »nepravilnih pri-
merov« (8. poglavje AL) partnerskih razmerij. Krepost nežnosti, kakor jo dojema 
papež Frančišek in je v skladu s svetopisemskim razodetjem in s teološko tradicijo, 
pomeni takšno praktično držo človeka, ki postane prosojna za utelešeno Kristuso-
vo nežnost in je sposobna prešinjati (na perihoretični način) z odrešenjsko resnič-
nostjo vse, kar sreča na poti oznanjevanja evangelija. Cerkev kot Kristusovo skriv-
nostno telo pa se predstavi kot nadaljevanje Kristusove nežnosti sredi sodobnega 
precej krutega, nič kaj nežnega sveta.

Kratice 
  AL – Frančišek. 2016a. Radost ljubezni [Amoris laetitia].
  GS – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 1980 [1965]. Cerkev v sedanjem 

svetu [Gaudium et spes].
  KKC – Katekizem katoliške Cerkve. 1993.
  M – Frančišek. 2016b. Usmiljenje in usmiljenja potrebna [Misericordia et 

misera].
  OD – Janez Pavel II. 1982. O družini [Familiaris consortio].
  STh – Akvinski, Tomaž. Summa Theologica.
  ZCP – Zakonik cerkvenega prava. 1983. 

Reference 
Akvinski, Tomaž. 1939. Summa Theologica. Ur. 

Giuseppe Pecci. Rim: Domus Editorialis Marietti.

Ferkolj, Janez. 2016. Prenova iz izvira: Kardinal 
Henri de Lubac kot interpret cerkvenih očetov 
in živega izročila. Ljubljana: Teološka fakulteta.

Frančišek. 2016a. Radost ljubezni [Amoris laetitia]. 
Posinodalna apostolska spodbuda. Cerkveni 
dokumenti 152. Prev. Robert Kralj in Marijan 
Peklaj. Ljubljana: Družina.

– – –. 2016b. Usmiljenje in usmiljenja potrebna 
[Misericordia et misera]. Apostolsko pismo. 

Cerkveni dokumentij, nova serija 26. Prev. 
Miran Špelič. Ljubljana: Družina.

Janez Pavel II. 1982. O družini [Familiaris consor-
tio]. Apostolsko pismo. Ljubljana: Slovenske 
rimskokatoliške škofije.

Koncilski odloki: konstitucije, odloki, izjave, pos-
lanice 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenega 
zbora (1962–1965). 1980. Ur., prev. Anton 
Strle. Ljubljana: Nadškofijski ordinariat.

Katekizem katoliške Cerkve. 1993. Prev. Anton Štru-
kelj. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca.



208 Bogoslovni vestnik 78 (2018) • 1

Léon-Dufour, Xavier, ur. 1980. Rječnik biblijske 
teologije. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

Rahner, Karl. 1964. Zur Theologie des Symbols. V: 
Karl Rahner, Schriften zur Theologie. Zv. 4, 
275–311. Einsiedeln-Zürich-Köln: Herder.

Ravasi, Gianfranco, in Marko Ivan Rupnik. 2010. Il 
fascino del bello: Tra Bibbia e teologia. Milano: 
Edizioni San Paolo.

Rocchetta, Carlo. 2002. Teologia della tenerezza: 
Un »vangelo« da riscoprire. Bologna: Edizioni 
Dehoniane.

Slatinek, Stanislav. 2017a. Pastoralni izzivi za 
uspešen pogovor z duhovnikom in foro interno 
v luči posinodalne apostolske spodbude Ra-
dost ljubezni – Amoris laetitia. Bogoslovni 
vestnik 77, št. 1:131–144.

– – –. 2017b. Pastoralna skrb papeža Frančiška za 
družinski dialog. Bogoslovni vestnik 77, št. 
2:325–335.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. 1995. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika. Fran: Slovarji 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU. Http://www.fran.si/iskanje?FilteredDicti
onaryIds=130&View=1&Query=ne%C5%BEno
st (pridobljeno 28. 12. 2017).

Špelič, Miran. 2002. Grško-slovenski slovar Nove 
zaveze. Ljubljana: Svetopisemska družba Slove-
nije.

Špelič, Miran, in Jan Dominik Bogataj. 2017. 
Razvoj pojma »Theosis« od Gregorja Nazian-
škega do Maksima Spoznavalca. Bogoslovni 
vestnik 77, št. 1:79–95.

Štuhec, Ivan Janez. 2016. »Nepravilni primeri« 
partnerskih zvez in načelo postopnosti, »gra-
dualnosti«. Bogoslovni vestnik 76, št. 2:345–
359.

Turnšek, Marjan. 2016. Katehet – obličje Obličja 
Očetovega usmiljenja. V: Leto usmiljenja v 
družini in družbi: 46. katehetski simpozij, 97–
119. Ur. Simona Jeretina. Ljubljana: Slovenski 
katehetski urad.

– – –. 2014. Prebudimo dremajočega velikana: 
Cerkev na Slovenskem kot živo skrivnostno telo 
Jezusa Kristusa. Maribor: Ognjišče, Slomškova 
založba.

– – –. 2000. Adam, kdo si? Tretji dan 29, št. 
6–7:26–30.

Zakonik cerkvenega prava. 1983. Ljubljana: Nad-
škofijski ordinariat. 


