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Bračni	seminar	–	Rijeka,	24.02.2018.	

	
	

Četiri	mjesta	praštanja	
	
Zaodjenite	se	dakle	-	kao	izabranici	Božji,	sveti	i	ljubljeni	-	u	milosrdno	srce,	dobrostivost,	
poniznost,	blagost,	strpljivost.	Te	podnosite	jedni	druge	praštajući	ako	tko	ima	protiv	koga	
kakvu	pritužbu!	Kao	što	je	Gospodin	vama	oprostio,	tako	i	vi!	A	povrh	svega	-	ljubav!	To	je	

sveza	savršenstva.	Kološanima	3:12-14	
	
„Svi	kažu	da	ljubav	boli,	što	je	pogrešno.	Samoća	boli.	Odbijanje	boli.	Gubitak	nekoga	boli.	
Želja	boli.	Sve	zbunjuju	te	male	stvari	vezane	za	ljubav,	ali	u	stvarnosti,	ljubav	je	jedina	stvar	
u	svijetu	koja	dobiva	sve	zlo	i	koja	te	uvijek	iznova	učini	da	se	osjećaš	dobro.	Ljubav	je	jedina	

stvar	u	svijetu	koja	ne	boli."	
Meša	Selimović	

	
	
Izazov	koji	 je	 zajednički	mnogim	propovjedničkim	obiteljima	može	 se	nazvati	 "dva	 isušena	
bunara".	Pastor	koji	se	nesebično	izlijeva	u	službi	tijekom	cijelog	dana	želi	doći	kući	da	bi	se	
nadopunio.	
	
Istodobno	 je	 supruga	 također	 radila	 na	 svom	 poslu,	 uz	 brigu	 za	 djecu,	 pripremu	 obroka,	
pomaganju	 u	 domaćim	 zadaćama,	 prevoženju	 djece	 na	 nastavu	 i	 druge	 aktivnosti,	 brizi	 o	
potrebama	članova	crkve,	a	u	nekim	situacijama	funkcionira	kao	samohrani	roditelj.	Pastor	
možda	neće	stići	kući	do	kasno	uvečer,	kada	se	supruga	može	osjećati	umorno	i	ogorčeno.	
	
U	 tom	 trenutku	 oba	 partnera	 su	 iscrpljena	 i	 kada	 su	 konačno	 zajedno,	 oboje	 su	 možda	
previše	gladni	 i	 iscrpljeni	kako	bi	doprli	 i	utješili	 ili	podržali	 jedan	drugoga.	Čije	potrebe	se	
smatraju	važnijima	u	takvim	trenucima?	Tko	je	povrijeđen?	A	tko	odlazi	"gladan"?	
	
Neki	 bračni	 drugovi	 smatraju	 da	 njihov	 supružnik-pastor	 stavlja	 njihove	 praktične,	
emocionalne	i	duhovne	potrebe,	kao	i	one	njihove	djece,	iza	potreba	drugih	članova	crkve.	
	
Drugi	supružnici	su	izrazili	da	su	preopterećeni	i	trebaju	reći	"ne",	ali	ne	mogu	jer	bi	to	bilo	
kao	 reći	 "ne"	 Bogu.	 Neke	 žene	 se	 osjećaju	 usamljeno,	 ali	 se	 boje	 da	 će	 ih	 se	 smatrati	
sebičnima	ili	da	će	 ih	se	kritizirati	ako	razgovaraju	o	svojim	bolnim	iskustvima	s	drugima	ili	
čak	sa	svojim	partnerima.	
	
Ova	 izazovna	uvjerenja	 i	 iskustva	mogu	biti	vrlo	bolna	za	članove	propovjedničke	obitelji	–	
svako	čezne	biti	cijenjen,	saslušan,	razumijevan,	poštovan	i	njegovan.	S	vremenom	se	puno	
malih	 neriješenih	 boli	 može	 pretvoriti	 u	 planine	 ljutnje,	 boli,	 tjeskobe,	 povlačenja	 i	
usamljenosti.	
	
Mogu	 postojati	 i	 dublje	 i	 izraženije	 boli	 u	 zajedničkom	 odnosu	 koje	 treba	 rješavati	 u	
brakovima	i	obiteljima.	
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Praštanje	zahtjeva	razumijevanje	
Ako	žurno	kažemo:	“Opraštam	ti”	svaki	puta	kada	nas	netko	povrijedi	ili	“oprosti”	svaki	puta	
kada	 mi	 nekoga	 povrijedimo,	 nedostaju	 nam	 sastojci	 djelotvornog	 praštanja.	 Te	 riječi	
možemo	 izgovoriti	 brzo	 poput	 stavljanja	 flastera	 na	 ranu.	 Ali	 to	 ne	 doprinosi	 našem	
međusobnom	 razumijevanju,	 niti	 nam	 pomaže	 da	 naučimo	 biti	 bolji	 sljedeći	 puta.	 Kada	
odvojimo	 vrijeme	 da	 razumijemo	 zašto	 je	 naš	 partner	 povrijeđen	 i	 kako	 smo	 pridonijeli	
njegovoj	boli,	svjesno	ili	nesvjesno,	i	kad	nam	je	doista	žao,	zbog	boli	koju	smo	prouzročili,	i	
ne	 želimo	 to	ponovno	učiniti,	 onda	 smo	naučili	 iz	 naših	 iskustava	 i	moguće	 je	 rasti	 bliže	 i	
suosjećati	više,	kroz	bol.	
	
Jedna	 od	 prepreka	 u	 prelaženju	 preko	 naše	 povrede	 i	 oprosta	 je	 što	 često	 ograničavamo	
pogled	 na	 situaciju	 vlastitom	 perspektivom.	 Ako	mi	 povrijedimo	 nekoga,	možemo	 zauzeti	
obrambeni	stav.	A	ako	je	nas	netko	povrijedio,	možemo	postati	opijeni	vlastitom	boli.	Ono	
što	nam	je	potrebno	je	razumijevanje	Božje	perspektive	o	situaciji.	
U	 braku,	 najbližem	 odnosu	 na	 zemlji,	 imamo	 najznačajniju	 priliku	 saznati	 više	 o	 Božjem	
praštanju,	 Njegovom	 suosjećanju	 s	 nama	 i	 Njegovom	 strpljenju	 s	 nama.	 	 Kroz	 zajedničko	
iskustvo	u	ovom	procesu	možemo	biti	kanali	Božje	ljubavi	i	praštanja	jedni	prema	drugima.	
	
Četiri	mjesta	praštanja	
Na	četiri	mjesta	možemo	ići	razmišljati	prije	nego	što	možemo	tražiti	promišljeni	oprost	ili	ga	
ponuditi	drugima:	
	
Mjesto	praštanja	#1:	Božje	srce	
Prije	 nego	 možemo	 razumjeti	 kako	 reagirati	 na	 neku	 bolnu	 situaciju,	 moramo	 provoditi	
vrijeme	 nasamo	 s	 Bogom.	 Moramo	 biti	 tihi	 i	 poslušati	 njegovu	 cjelovitu	 i	 nevjerojatno	
milostivu	 ljubav	 prema	 nama,	 i	 njegovu	 cjelovitu	 i	 nevjerojatno	 milostivu	 ljubav	 prema	
našem	partneru.	
	
Ako	 ste	 vi	 “onaj	 koji	 uzrokuje	 bol”,	 morate	 se	 sjetiti	 koliko	 vas	 Bog	 voli	 i	 koliko	 vam	 je	
spreman	oprostiti.	Također	morate	shvatiti	da	je	Bog	povrijeđen	jer	vaš	partner	povrijeđen,	
a	vi	ste	prouzročili	tu	bol.	Ovo	je	ključan	dio	procesa	jer	vam	pomaže	da	razumijete	duhovno	
značenje	 vaših	 postupaka.	 Isus	 je	 umro	 da	 bi	 se	 vama	moglo	 oprostiti	 zbog	 boli	 koju	 ste	
nanijeli	svom	partneru.	Nemojte	projuriti	kroz	ovo	mjesto	na	putu	praštanja.	To	je	najvažnije	
mjesto	jer	se	suočavamo	s	istinom	o	vlastitim	postupcima,	na	kojima	možemo	naučiti	rasti	u	
ljubavi,	suosjećanju	i	više	razumjeti	Božji	oprost	za	svakoga	od	nas.	
Bog	me	voli	u	potpunosti,	bez	obzira	što	sam	učinio.		
Nikad	me	ne	prestaje	voljeti,	prihvaćati	i	nuditi	mi	oprost,	čak	i	kad	sam	povrijedio	one	koje	
volim,	pa	čak	i	kada	sam	Njega	povrijedio.	
Ako	 ste	 vi	 povrijeđeni,	 morate	 se	 sjetiti	 koliko	 vas	 Bog	 voli	 i	 koliko	 je	 tužan	 što	 ste	
povrijeđeni.	Morate	također	doživjeti	koliko	Bog	voli	vašeg	partnera.	On	želi	 iskoristiti	ovo	
iskustvo	kako	bi	vam	pomogao	da	rastete	dublje	u	vašem	razumijevanju	i	suosjećanju	jedna	
prema	drugome,	i	dubljem	u	razumijevanju	Njegove	ljubavi	i	oprosta	za	vas	oboje.[i]		
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Mjesto	praštanja	#2:	Staviti	se	u	položaj	druge	osobe	
Važno	je	da	svatko	od	vas	razumije	što	druga	osoba	doživljava:	
Zapitaj	se:	

• Što	osjećam?	
• Zašto	se	tako	osjećam?	
• Što	bi	druga	osoba	mogla	učiniti	kako	bi	mi	pomogla	da	se	bolje	osjećam?	

Ako	ste	vi	“onaj	koji	uzrokuje	bol”,	također	trebate	razumjeti	koliko	su	vaši	postupci	utjecali	
na	vašeg	partnera,	tako	da	možete	shvatiti	dubinu	oprosta	koji	vam	je	potreban.	To	će	vam	
pomoći	kako	biste	izbjegli	ponavljanje	iste	pogreške.	
	

• Što	moj	partner	trenutno	osjeća?	
• Kako	sam	pridonio	njegovoj	boli?	
• Kako	mogu	biti	kanal	Božje	ljubavi	u	njegovom	životu,	iako	sam	ga	povrijedio?	
	

Ako	ste	vi	povrijeđeni,	 korisno	 je	 zapitati	 se	 zašto	 je	 vaš	partner	učinio	 tu	pogrešku	kako	
biste	 se	 mogli	 usredotočeno	 moliti	 za	 njega.	 Treba	 li	 John	 pomoć	 pri	 istraživanju	 svojih	
prioriteta?	 Pomaže	 li	 drugima	 kako	 bi	 se	 osjećao	 vrijednim?	 Treba	 li	 shvatit	 da	 se	možda	
skriva	u	svom	poslu	kako	bi	se	izbjegao	blizinu	u	braku?[ii]	

• Što	se	trenutno	događa	u	životu	mog	partnera?	
• Na	koji	način	se	moj	partner	bori	ili	je	povrijeđen?	
• Kako	mogu	biti	kanal	Božje	ljubavi	u	njegovom	životu,	čak	i	kad	je	mene	povrijedio?	
	

Mjesto	praštanja	#3:	Budućnost	našeg	odnosa	
Ovo	 mjesto	 često	 zaboravljamo	 istražiti	 kada	 pokušavamo	 pomoći	 našem	 ozlijeđenom	
odnosu.	 Razmislite	 o	 svojim	 nadanjima	 za	 vaš	 brak	 i	 predaji	 koju	 ste	 učinili	 da	 bi	 se	
međusobno	njegovali.	
Gdje	se	želite	vidjeti	sutra,	za	tjedan	dana,	za	godinu	dana	ili	za	deset	godina?	
Kakav	biste	odnos	željeli	 imati	u	budućnosti	 i	 što	možete	danas	učiniti	kako	biste	 radili	na	
tome?	
	
Mjesto	praštanja	#4:	Alat	za	popravak	
	
Ako	ste	vi	“onaj	koji	uzrokuje	bol”,	koje	odluke	možete	donijeti	kako	biste	bili	sigurni	da	ne	
povrijedite	svog	partnera	ponovno	na	isti	način?	
Ako	 ste	 povrijeđena	 osoba,	 kako	možete	 odgovoriti	 svom	 partneru	 na	 način	 koji	 će	 vam	
pomoći	u	zbližavanju	i	neće	oštetiti	vaš	budući	zajednički	odnos?	[iv]	
	
Svatko	 od	 vas	 se	 mora	 se	 zapitati	 što	 vašem	 odnosu	 najviše	 treba	 s	 od	 vas	 kako	 bi	 mu	
pomogli	da	zacijeli.	Ako	niste	sigurni	što	treba	učiniti	ili	reći,	molite	se	za	mudrost	i	zapitajte:	
"Hoće	li	to	pomoći	našem	odnosu	ili	će	to	uzrokovati	više	boli?"[iii]	

• Sada	 razumijem	 da	 je	moj	 partner	 bolji.	 	 Ima	 li	 nešto	 što	 ja	 trebam	 promijeniti	 ili	
činiti	drugačije,	kako	bi	doživio	moju	ljubav	snažnije	i	više	Božje	ljubavi	kroz	mene?	

• Što	mogu	učiniti	da	pomognem	zacjeljivanju	našeg	odnosa?	
• Što	 još	 trebamo	 učiniti	 kako	 bismo	 zaštitili	 naš	 odnos	 i	 razvili	 našu	 ljubav	 i	

razumijevanje?	
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• Koje	planove	možemo	napraviti	kako	bismo	pomogli	da	naš	brak/odnos	bude	 jači	 i	
bliži?	

Razgovori	puni	pažnje	
Razgovori	puni	pažnje	su	smireni,	ljubazni,	jasni	i	puni	nade.	Najbolje	je	izbjegavati	izjave	o	
krivnji	ili	imati	obrambeni	stav.	Svaka	osoba	mora	vladati	svojim	osjećajima	i	postupcima.	
Osoba	koja	je	bila	povrijeđena	mogla	bi	reći:	
Kad	se	to	dogodilo...osjećala	sam	se...zbog	toga	što...	Stvarno	bi	mi	pomoglo	kada	bi	sljedeći	
puta	 mogao	 učiniti...	 Pitam	 se	 što	 još	 možemo	 učiniti	 kako	 bismo	 se	 brinuli	 o	 našem	
odnosu?	
	
Osoba	koja	je	izazvala	povredu	mogla	bi	reći:	
Razumijem	da	sam	te	povrijedio...	Pogriješio	sam...	Oprosti...	Molim	te,	oprosti	mi...	Sljedeći	
puta	želio	bio	učiniti...umjesto	toga.		
	
Nakon	što	je	provela	molitveno	vrijeme	na	četiri	mjesta	praštanja,	Rachel	bi	mogla	reći:	"Kad	
si	 odlučio	 pomoći	 Jasonu,	 a	 ne	 provesti	 moj	 rođendan	 samnom,	 bila	 sam	 jako	 tužan	 i	
povrijeđena	 jer	 sam	 se	 osjećala	 kao	 da	 ti	 nisam	 jako	 važan.	 Osjećala	 sam	 se	 usamljeno,	
napušteno	i	razočarano.	Moram	znati	da	cijeniš	naš	odnos.	Sljedeći	puta,	molim	te	zastani	i	
pitaj	me	prvo	prije	nego	što	učiniš	odabire	koji	utječu	na	mene?	Također	se	pitam	kako	se	
možemo	brinuti	o	našem	odnosu	i	učiniti	ga	većim	prioritetom	u	našim	životima.	"	
	
John	 bi	mogao	 reći:	 "Rachel,	 shvaćam	da	 sam	 te	 jako	 povrijedio	 kad	 sam	odlučio	 pomoći	
Jasonu,	a	ne	provesti	dan	s	tobom.	Trebam	razumjeti	koliko	te	moji	izbori	povremeno	mogu	
povrijediti.	Bio	sam	u	krivu.	Žao	mi	je	zbog	boli	koju	sam	ti	prouzročio.	Molim	te	oprosti	mi.	
Pomozi	mi	da	znam	što	trebam	učiniti	drugačije	u	budućnosti	kako	bih	ti	pokazao	koliko	si	mi	
značajna.	"	
		
Putovanje	
Boli,	 ogorčenja	 i	 zamjerke	 slamaju	 jedinstvo	 koje	 Bog	 želi	 da	 doživimo	 u	 braku.	 Oprost	
ponovno	povezuje	odnos,	poput	gipsa,	tako	da	se	naša	bolna	srca	mogu	izliječiti	i	postati	jači	
nego	ikad	prije.	
	
Teško	je	oprostiti	neke	stvari,	poput	preljuba,	obiteljskog	nasilja,	zlostavljanja,	neprekidnog	
zanemarivanja,	 izdaje	 ili	 ozbiljne	 sramote,	 maltretiranja	 ili	 ismijavanja.	 Kada	 uzrokujemo	
tako	 duboke	 rane,	 možemo	 očekivati	 da	 će	 iscjeljenje	 potrajati	 dugo.	 Ako	 vam	 je	 netko	
podmetnuo	nogu	i	slomili	ste	nogu,	odmah	možete	oprostiti	toj	osobi,	ali	će	 i	dalje	trebati	
šest	tjedana	da	zacijeli	noga.	Iscjeljivanje	slomljenog	srca	može	potrajati	mnogo	godina.	Zato	
budite	strpljivi	jedni	s	drugima	i	ne	očekujte	da	će	se	iscjeljenje	odviti	preko	noći.	
	
Oprost	ponekad	može	biti	vrlo	dugačak	put	-	ali	važno	je	biti	na	putu	i	kretati	se	prema	cilju.	
	
Ispričati	se	
Kada	 u	 potpunosti	 razumijete	 bol	 koju	 ste	 prouzročili	 svom	 partneru,	 važno	 se	 ispričati.	
Molite	 se	 da	 to	 dobro	 učinite.	 To	 nije	 jednostavno,	 ali	 pomaže	 u	 ponovnom	 postavljanju	
stvari	na	svoje	mjesto.	
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Jedan	primjer	jednostavne	isprike:	"Žao	mi	je	što	sam	te	povrijedio	[biti	specifičan].	Znam	da	
sam	izazvao	da	se	loše	osjećaš	[biti	specifičan].	Bilo	je	jako	pogrešno	od	mene,	i	nikad	više	ne	
želim	to	učiniti.”	
	
Druge	radnje	koje	mogu	pojačati	ispriku:		

• Topao	zagrljaj	ili	neki	drugi	fizički	oblik	isprike	ako	su	prijemljivi.	
• Učiniti	 nešto	 pažljivo	 za	 drugu	 osobu,	 kao	 što	 je	 kupnja	 cvijeća,	 slanje	 čestitke	 ili	

davanje	poklona.	
• Popravljanjem	onoga	što	ste	pogriješili.	Pomaže	nam	da	se	osjećamo	bolje	kad	smo	

uključeni	u	popravljanje	onoga	što	smo	oštetili.	
• Pitajte	 se	 što	 još	možete	 učiniti	 kako	 biste	 bili	 sigurni	 da	 ste	 ponudili	 promišljenu	

ispriku	nekome	koga	ste	povrijedili.	

Prihvaćanje	isprike	
Kada	 drugi	 slušaju	 vaše	 iskustvo	 i	 razumiju	 vašu	 bol,	molite	 se	 da	možete	 toplo	 prihvatiti	
ispriku.	To	će	također	pomoći	da	se	popravi	povrijeđen	odnos.		
	
Neki	načini	za	prihvaćanje	isprike:	

• Jednostavno	 reci:	 "Hvala	 što	 si	 mi	 rekao	 da	 ti	 je	 žao"	 ili:	 "Što	 si	 učinio	 me	 jako	
povrijedilo	 jer...	 Ali	 ja	 sam	 ti	 izabrala	 oprostiti	 jer	 želim	 da	 budemo	 ponovno	
prijatelji".	

• Dajte	drugoj	osobi	topao	zagrljaj	ili	pokažite	neki	drugi	fizički	znak	prihvaćanja.	
• Pozovite	 drugu	 osobu	 da	 pomaže	 u	 poboljšanju	 odnosa,	 popravljanjem	 štete,	

popravljanjem	razbijenog	predmeta	ili	čineći	nešto	ljubazno	i	korisno.	

	
Drugi	izvori:	
		
Pogledajte	Broken	Together	-	kratki	videozapis	o	iscjeljenju	odnosa	
www.ignitermedia.com/products/4241-broken-together	
	
Istražite	izazove	praštanja	nadbiskupa	Desmondu	Tutu	
www.forgivenesschallenge.com	
	
Istražite	nevjerojatno	moćne	priče	o	oprostu	
www.theforgivenessproject.com	
	
[i]	Vidi	Psalam	51,	Psalam	103,	1.	Ivanova	1,9;	1.Ivanova	3,1-4:21.	
[ii]	Vidi	Matej	21,12;	Luka	6,37;	Filipljanima	2,3-4;	1.Petrova	3,7-to	se	može	odnositi	na	oba	
partnera	
[iii]	Vidi	2.Korinćanima	2,7-8;	Luka	6,27;	Rimljanima	12,10;	Efežanima	4,31-32;	
Efežanima	5:21-33;	Kološanima	3:12-15;	Jakov	5,16.	
[iv]	Rimljanima	12,14.17-20;	Marko	11,25;	Luka	17,3,	4;	Izaija	55,7	
	
	
	

	
Karen	Holford	je	kvalificirana	obiteljska	terapeutkinja	i	voditelj	Obiteljske	službe	pri	Trans	Europskoj	Diviziji	Kršćanske	adventističke	Crkve		


