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UVOD
Veselje je beseda s širokim pomenom, ki se pogosto uporablja v sodobnem govoru in
pisanju, tako se je zgodilo, da se je vsebina besede nekoliko oddaljila od svojega
prvotnega pomena. Ciril Sorč v svoji knjigi Bog piše: »Današnji evropski človek živi v
razkolu s samim seboj in v odnosu do sveta. Njegova 'raztreščenost', razklanost in
odtujenost ni prav nič primerna podlaga za pristno veselje. Dandanes naravnost cveti
'industrija' veselja. Toda ob vsem tem ugotavljamo, da je delež mnogih, ki imajo vse
navidezne pogoje za veselje, dolgočasje, naveličanost, žalost, strah.« (Sorč 2008, 7)
Da je iskanje temeljev in prvotnega pomena veselja pomembno, nam kaže že dejstvo, da
je papež Frančišek v kratkem času izdal dva cerkvena dokumenta, ki že v naslovu
vsebujeta besedo veselje ali radost. Razlog lahko najdemo v vse večji sekularizaciji in
posvetnosti, prevladi materializma, ki nas, kristjane, spodbuja, da obudimo prvotno
veselje, ki ni od tega sveta, ampak prihaja od Boga in je skrito v Bogu. Kje kristjani
najbolj tesno srečamo Boga? Odgovor je jasen: na najgloblji način se z njim srečamo v
evharističnem bogoslužju, ki je vir in vrhunec krščanskega življenja. Veselje in
bogoslužje sta torej v tesni povezanosti. Seveda moramo najprej opredeliti, kaj veselje
sploh je; temelje za to bomo iskali v Svetem pismu, saj nam po njem Bog razodeva
pomene besed v luči krščanstva.
Kristjani nikakor nismo obvarovani nevarnosti, da nas posrkata posvetnost in
materializem sodobnega sveta, tako je zelo pomembno, da iščemo pristno veselje, tisto,
o katerem govori evangelij. Papež Frančišek v prvih besedah Veselja evangelija zapiše,
katera področja človekovega življenja prežema veselje: »Veselje evangelija napolnjuje
srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom; ljudi, ki dovolijo, da jih odreši
greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva in
oživlja veselje.« (CD 140, 5)
Povezava med bogoslužjem in veseljem je včasih na prvi pogled nevidna, zato sem želel
raziskati in zbrati literaturo, ki govori o tej tesni povezanosti, kar je tudi navdih za pisanje
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magistrske naloge na to temo. Tako bo to moja osebna rast v veri in krščanskem veselju
pa tudi spodbuda, da bi znal v srca ljudi naseliti to veselje srečanja z Bogom.
Magistrska naloga je sestavljena iz treh poglavij. V prvem poglavju bomo s pomočjo
Svetega pisma iskali temelje in vir veselja. V drugem poglavju, ki je osrednje poglavje
magistrske naloge, se bomo osredotočili na veselje v bogoslužju. Poglobili se bomo v
sedem zakramentov in nekatere prvine, ki so skupne večini bogoslužij. Tretje poglavje pa
bo veselje povezalo z vsakdanjim življenjem.
S pomočjo svetopisemskih besedil, člankov in liturgičnih besedil bomo poskušali temo
veselja postaviti v širši kontekst krščanstva in dati veselju pomen. V magistrski nalogi
želimo pokazati, da je veselje ena od bistvenih prvin krščanstva, ki zaobjema bogoslužje
Cerkve in vsakdanje življenje. Tako pričakujemo ugotovitve, da je veselje tesno povezano
s človekom in da je veselje sam Bog dihnil v človeka.
Pri poglavjih, pretežno v prvem, ki obravnavajo svetopisemska besedila, se bomo
osredotočili na svetopisemska besedila v sedanji končni obliki, zato bomo uporabili
sinhrono metodo – še posebej metodo literarne analize.
V drugem poglavju bomo uporabili pretežno analitično metodo raziskovalnega dela, saj
bomo pojem veselja iskali v liturgičnih besedilih in ga analizirali. V tretjem pa bo
prevladovala metoda konkretizacije, saj se bomo približali veselju v konkretnem življenju
in poskušali odgovoriti na vprašanje, kako se to veselje udejanja v vsakdanjem življenju.
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1. TEMELJ IN VIR VESELJA
Govoriti o bogoslužju veselja in veselju bogoslužja zahteva poznavanje in razumevanje
nekaterih temeljnih izrazov, ki se pojavljajo skozi vsa poglavja in so tesno vpletena v
temo magistrskega dela. Zato bomo najprej vpletli temo veselja v krščanski kontekst in
tako postavili temelje za nadaljnje razumevanje veselja. Obenem pa je potrebno tudi
poiskati vire, izvore krščanskega veselja, te bomo iskali v Svetem pismu, ki je, kot vemo,
temelj krščanskega verovanja.

1.1 Notranje in zunanje veselje ter zazrtost v prihodnost
Človek je danes v veliki meri otrok svojega časa, v katerem se pogosto znajde na točki,
ko veselje v veliki mnogokrat zamenja z ugodjem. A pristno veselje ni ugodje. Ugodje le
do neke mere pripomore k veselju, nikakor pa ne more biti vir veselja. Priča smo
nenehnim spremembam v svetu, posledica tega je velika nestalnost in občutek krhkosti.
Lahko se zdi, da pravega veselja sploh ni mogoče doseči. V tem oziru so različne oblike
psihičnih bolezni (preko različnih psihoz, nevroz ter oblik depresije) danes zelo
razširjene, najbrž tudi ravno zato, ker individualnost in materializem ne moreta voditi k
resničnemu veselju in sreči. A kristjani imamo nekoga, v katerem lahko najdemo svoj mir
in veselje ter presega vsako individualnost in materializem, imamo Boga. Boga ljubezni,
ki ljubi brez izjeme. Pravo veselje pa se lahko rodi zgolj iz prave ljubezni.
Veselje je v svojem bistvu povezava med Bogom in človekom, med zemljo in nebeškim
Jeruzalemom, saj je Bog vir veselja. To je tudi temelj proučevanja povezave med
veseljem in bogoslužjem, saj ravno pri bogoslužju najgloblje stopamo v ta odnos med
zemljo in nebeškim Jeruzalemom. Slednjo povezavo čudovito povzamejo naslednje
besede: »Veselje je dih Božjega srca, rajska cvetka, biser iz Stvarnikove roke, kapljica iz
Božjih studencev, ki napajajo nebeški Jeruzalem. Veselje je ozračje blaženih, svetloba
angelov, žarek Boga samega. Kjer je Bog, tam je veselje, sreča, blagor. Večnost velikega
Boga je tudi večnost veselja, kajti Boga si brez najpopolnejšega veselja niti misliti ne
moremo. Vir veselja je torej Bog, dom veselja so nebesa.« (Kremžar 1964, 5)
Veselje, ki se porodi v človekovem srcu in mu rečemo notranje veselje, se neizbežno
povezuje z zunanjim izrazom veselja. Ko govorimo o zunanjem izrazu veselja, je
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potrebno imeti pred očmi, da ne gre za pozunanjeno veselje. Če je notranje veselje
globoka povezanost med Bogom in človekom, pa zunanje veselje nosi globoko
povezanost med človekom in človekom. Zunanje veselje je vsaka človekova gesta
ljubezni do drugega človeka ali skupine ljudi. To je lahko petje, glasba, nasmeh, pomoč,
prijazna beseda, objem. To veselje namreč nosi v sebi razsežnost skupnosti, saj tudi Sveto
pismo pravi: »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med
njimi.« (Mt 18,20) Bog se na poseben način spušča tja, kjer je zbranih več ljudi. Prav tja
Bog iz svoje nesebične ljubezni prinaša veselje. Če je torej Bog vir veselja, je tudi
skupnost vir veselja, saj skupnost, ki si prizadeva za resnično dobro, ne bi obstajala, če v
njej ne bi prebival Bog. Bog je torej nujno navzoč povsod, kjer vlada ljubezen.
Nikakor torej ne moremo misliti, da obstaja zgolj Božje veselje in veselje človeka do
Boga, saj Bog ljubi in razveseljuje človeka, da bi ta širil veselo vest med druge ljudi.
Veselje ima globoko socialno razsežnost, ki nujno vpliva na ljudi okoli nas. Sebičnež ni
zmožen veselja, zato nosi veselje močan vidik skupnosti, iz česar sledi, da bo vesel človek
skušal svoje veselje vedno deliti z drugimi. Tega ne gre povezovati z veseljačenjem,
namreč pravo veselje si zmore utreti svoje mesto tudi v globokem trpljenju.
Veselje ni veseljačenje. Tudi kadar govorimo o zunanjem veselju, moramo vedno imeti
pred očmi misel, da le-to izvira iz naših notranjih vzgibov in je zunanji izraz, ki omogoča,
da odpiramo svoja srca drugim ljudem, s čimer jim prinašamo veselje. »Veselje nastopi
takrat, ko človek vse sprejme kot dar in želi s svojimi dejanji osrečiti, obdarovati druge.
Veselje tudi ni samo čustvena razsežnost v človeku, ampak vso osebo prešinjajoča in
izražajoča stvarnost: biti vesel pomeni biti ves, biti sam v sebi usklajen.« (Sorč 2008, 125)
Krščansko veselje je naš odnos do prihodnosti. Brez tega si ne moremo misliti pravega
veselja, kajti v tem primeru bi naša trenutna čustva: žalost, potrtost, trpljenje, vzhičenje,
strah … premagala veselje. Naslednje besede nam pomagajo h globljemu razumevanju
veselja: »Vsako, še tako majhno veselje, je napoved ali predokus trajnejšega,
popolnejšega veselja. Z malimi radostmi je povezano domotožje po večjem veselju. Če
ne bi obstajalo večno veselje, bi bila največja napaka že v tem, da nosi človek v sebi
hrepenenje po njem.« (Sorč 2008, 125)
Kaj pa neverni? Veselje je potrebno razumeti tudi v odnosu do vrednot in daru. V človeku,
ki namreč ima vrednote in po njih živi, nastopi veselje, ki ga lahko deli tudi z drugimi.
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Tudi v primeru nevernega človeka se razsežnost skupnosti ne odpravi. Veselje nastopi
tudi takrat, ko človek vse sprejme kot dar in želi s svojimi dejanji osrečiti, obdarovati
druge. Pri teh, ki niso verni, umanjka veselje prihodnosti, saj neverni ne občutijo veselja
odrešenosti – eshatona1. Brez vere namreč ne morejo biti zazrti v odrešenjsko prihodnost,
kar pa ne pomeni, da nimajo možnosti odrešenja. Pogoj za veselje tako ni vera v Boga, je
pa vera potrebna za tisto veselje, ki je več kot zgolj tuzemsko veselje, za tisto veselje, ki
se ozira v drugi Kristusov prihod in prinaša upanje in življenje.

1.2 Vera kot vir veselja
Zgoraj smo pokazali, da vera ni pogoj za veselje, vendar je nujno potrebna za veselje, ki
gleda v prihodnost, ta razsežnost pa nam omogoča tisto pristno veselje. Težava veselja,
ki nima vira v veri, je – kot piše Pavel VI. – sledeča: »Tehnična družba je mogla pomnožiti
priložnosti za ugodje, toda kar nič ji ne gre od rok to, da bi prinašala veselje. Zakaj veselje
prihaja od drugod. Veselje je duhovno. Denar, udobje, higiena in materialna varnost:
vsega tega ljudem dostikrat ne manjka; in vendar je, žal, delež mnogih dolgočasje,
naveličanost in žalost. To vodi včasih prav v duševno stisko in obup, ki ju navidezna
brezbrižnost, divje hlastno uživanje trenutne sreče in umetni paradiži ne morejo
pregnati.« (Pavel VI. 1975, 8)
V sodobni družbi je ob vseh informacijah, ki nam jih vsiljujejo oglasi na vsakem koraku,
težko iskati pristno veselje. Vera ima v tem oziru zelo pomembno vlogo zlasti zato, ker
smo od ljubezni do bližnjega prešli na ljubezen do stvari, to pa nam ne more dati pravega
veselja. Sveto pismo je zelo jasno, ko pravi: »Polnost Jezusovega veselja ima v sebi tisti,
ki vanj veruje in izpolnjuje njegove zapovedi, zlasti zapoved medsebojne ljubezni (Jn
15,9-15; 1,7; 13).« (Nadrah 1975, 213) Vera je torej tista, ki današnjemu svetu in vernemu
človeku prinaša resnično veselje. Katekizem pravi: »Vera nam daje vnaprej okušati
veselje in luč blaženega gledanja, ki je cilj našega zemeljskega popotovanja.« (KKC 163)
Potrebno je slediti temu cilju, če želimo biti deležni resničnega veselja, saj brez
nenehnega iskanja in izpolnjevanja zapovedi ljubezni ni mogoče najti pravega veselja.

1

Eshatologija – teol. nauk o poslednjih rečeh, ki razglablja o usodi človeka in sveta, predvsem o vstajenju,
poslednji sodbi, koncu sveta in večnem življenju. (Splošni religijski leksikon 2007, s.v »Eshatologija«)
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Veselje, ki izvira iz vere, ima še eno pomembno razsežnost: iskati ga kljub trpljenju.
Mogoče se zdi nenavadno, da se veselje pojavlja tudi v hudih preizkušnjah in trpljenju.
Ker je svet podvržen grehu in trpljenju, je naše veselje neizogibno povezano z izkustvom
žene v porodnih bolečinah. V tej navidezni zapuščenosti, joku in vzdihovanju se rojeva
pravo duhovno veselje, veselje vere. Temu so priča učenci, saj se je tudi njihovo izkustvo
zapuščenosti, ko je bil Jezus križan, kmalu spremenilo v globoko duhovno izkustvo,
poglobljeno vero, v duhovno veselje, ki jim ga nihče ni mogel vzeti (Jn 16,20-22; 2 Kor
1,4; 7,4-6). Zgolj v veri so lahko svoje življenje preobrazili iz žalosti v veselje, iz
zapuščenosti v odnos ljubezni (Pavel VI. 1975, 16).
Pojavi se vprašanje, ali obstaja veselje v ljudeh, ki so zaradi Kristusa tudi danes deležni
preganjanja in celo smrtnih obsodb. Prva stoletja krščanstva nam pričujejo, da so kristjani
pravo veselje doživljali tudi v preganjanjih, veliko svetnikov prvega stoletja je mučencev,
ki so zaradi ljubezni do Kristusa in ljudi dali svoje življenje in so ob tem celo občutili
veselje. Vedeli so namreč, da se bodo kmalu srečali s svojim Stvarnikom.
Vir krščanskega veselja, ki je usmerjeno v večnost, je torej vera, vera pa izhaja iz odnosa
do Svete Trojice. To veselje, ki izhaja iz Trojice in je utemeljeno v Jezusu Kristusu, med
nas prinaša Sveti Duh. Po Božji milosti in rešenju, po Kristusovem vstajenju ter delovanju
Svetega Duha smo deležni veselja. Kdor torej resnično veruje, ta bo resnično živel v
veselju (Pažin 1997, 24).
Človek je tega veselja lahko deležen, ker je ustvarjen od Boga, tako v sebi že v
stvariteljskem načrtu nosi veselje, a v domeni vsakega posameznika je, ali bo to veselje,
ki je vanj položeno, zavrgel, saj Bog ni ustvaril človeka za žalost in nesrečo, ampak za to,
da bi užival večno blaženstvo in veselje že tu na zemlji, v polnosti pa v nebesih. Ker je
vse, kar obstaja, od Boga in ker je Bog vir veselja, bi moralo biti vse polno sonca, sreče
in veselja (Kremžar 1964, 6).
Vera je torej vir tistega veselja, ki ga svet ne more dati. Veselje v veri je zazrtost v
prihodnost, v vstajenje, večno življenje. Svoj temelj pa ima veselje v Božjem stvarjenju,
saj je Bog človeka ustvaril za veselje, ustvaril ga je po svoji podobi, ga postavil na zemljo,
da bi človek v veselju živel med ljudmi in stvarstvom ter slavil svojega Stvarnika. Vera
v večno življenje je mnogim ljudem vir veselja tudi tam, kjer se zdi, da veselja ni, kjer se
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zdi, da je trpljenje prevladalo. Veselje tako ni nekaj neoprijemljivega, pač pa nekaj zelo
konkretnega, saj v vsakdanjem življenju spreminja srca ljudi.

1.3 Svetopisemski temelji gostoljubnosti in veselja
Pri preučevanju veselja v bogoslužju ne moremo mimo Svetega pisma, saj je nujno tudi
temelj bogoslužja, veselja in gostoljubja zaradi kristocentričnosti iskati v Svetem pismu.
V Svetem pismu se namreč razodeva Bog, ki nam odkriva pomen veselja in gostoljubja.
Ob površnem prebiranju Svetega pisma se nam lahko poraja misel, da daje Sveto pismo
prednost trpljenju pred veseljem, saj je sam Kristus trpel in bil nasilno umorjen. Iz
zgodovine odrešenja vemo, da to ne more biti res, saj Bog ni ustvaril človeka za trpljenje,
ampak za veselje.
Trpljenje je posledica grešnega stanja človeka, ki se je pričelo ob izvirnem grehu. Od
tedaj pa vse do danes ljudje konkretno občutimo posledice izvirnega greha, ki je
skrivnostna naravnanost ljudi k zlu. Zlo pa prinaša trpljenje. Potrebno je razumeti, da
trpljenje zadeva vse ljudi, saj ni vezano zgolj na osebni greh človeka, tako je napačno
razumeti trpljenje zgolj kot Božjo kazen za človekova dejanja. Sam Jezus Kristus je trpel,
a ni grešil. Jasno je torej, da je trpljenje posledica izvirnega greha, ki zadeva vse ljudi na
svetu.
Sedaj lažje razumemo, da trpljenje preprosto ne more biti Božja želja, saj je trpljenje
prišlo na svet po grehu prvih ljudi. Bog se bori proti grehu in trpljenju, res pa je, da Bog
dopušča trpljenje, da bi se človek po zgledu Kristusovega trpljenja spreobrnil in veroval.
Sveto pismo tako ne spodbuja trpljenja kot takega, kliče pa kristjane, da znamo trpljenje,
ki pride, sprejeti in v njem živeti na način, da nikoli ne prenehamo oznanjevati vesele
novice – Jezusa Kristusa. Sveto pismo prav tako ne nasprotuje drobnim življenjskim
radostim, ki prinašajo veselje, nasprotuje pa takšnem veselju, ki izvira iz grešnega
življenja. Razsežnost veselja je veliko širša in globlja, kot se zdi na prvi pogled.
Temo veselja in gostoljubja najdemo tako v Stari kot Novi zavezi. Že Peteroknjižje nam
prikazuje, kako Izraelci doživljajo veliko veselje ob skupnem bogoslužju, ki se na
poseben način kaže v različnih praznikih. Tudi tema gostoljubja se hitro pokaže, že 1 Mz
18 govori o gostoljubju.
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Tema veselja in gostoljubja se nato nadaljuje v čas po izhodu iz Egipta, prihodu v
obljubljeno deželo, po prerokih, po modrecih, vse do Janeza Krstnika, ki je mejnik med
Staro in Novo zavezo. V Novi zavezi je vir vsega veselja Kristusovo življenje in vstajenje,
ki pride po strašni smrti, ne izključuje veselja. V povezavi s Kristusovim življenjem in
vstajenjem se kaže tudi gostoljubje, ko Marija obišče Elizabeto, Jezus obišče Marijo in
Marto ter Zaheja, ko Jezus pošlje dvainsedemdesetere.
Gostoljubnost je bistveno povezana z veseljem in je pomembna svetopisemska krepost.
Vsak človek se razveseli obiska ljudi, ki jih ima rad. Celo dete v Elizabetinem telesu se
je razveselilo, ko je Marija prišla na obisk. Gostoljubje pomeni bližino ljudi, odnos,
ljubezen, skrb. V nadaljevanju bomo pogledali novozavezna in starozavezna besedila, ki
govorijo o naravi gostoljubja in njegovem pomenu, ter ga umestili v kontekst veselja.
Pokazali bomo, da sta veselje in gostoljubje notranje povezana.

1.3.1 Veselje in gostoljubnost v Stari zavezi
Stara zaveza je močno prepletena s témo veselja. Predstavljeni odlomki si v poglavju
sledijo po zgodovinski metodi in ne po kanoničnem zaporedju knjig v Svetem pismu. V
drugi Mojzesovi knjigi, ko nastopi prerok Mojzes in izpelje izraelsko ljudstvo iz Egipta,
se prične tema veselja bolj razvijati, nastopi veselje obljubljene dežele, veselje izhoda iz
Egipta, veselje svobode. Stiska pripelje ljudstvo k želji po veselju, pri čemer so Izraelci
doživljali veselje tudi ob skupnem bogoslužju na različne praznike tistega časa.
Veselje so Izraelci črpali iz osebne in skupne vernosti in predanosti Jahveju. To se kaže
v veri posameznikov; nekateri so imeli tudi posebne darove kot prerok Mojzes, prav tako
pa je vera Izraelcev neločljiva od skupne vere ljudstva, saj je bila vsem dana skupna
postava, ki so ji sledili in jo izpolnjevali. V kasnejših poglavjih in knjigah stopa v ospredje
bogoslužno veselje, izraelsko ljudstvo je tako v veselju proslavljalo velika Božja dela, kot
je izhod iz Egipta. Izraelci so v bogoslužju slavili Boga stvarnika in rešitelja in se ga
veselili. Niso bili usmerjeni le na preteklost, le na dela, ki jih je Bog že storil, ampak so
bili močno zazrti tudi v prihodnost, kar je posebno značilno za preroške knjige Svetega
pisma. Tako je njihova zazrtost v prihodnost dajala veliko vrednost tudi prihodnji
mesijanski rešitvi, ki je bila že takrat vir velikega veselja (Nadrah 1975, 213).
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Najprej poglejmo modrega Pridigarja, ki veliko govori o veselju in odnosu do Boga. Zelo
jasno postavi trditev, da se pravo veselje utemeljuje le v Bogu in da je vsako drugo prazno
(Prd 2,1). Tako postavlja pristno veselje v Božje okolje, v odnos do Boga. Prav tako pa
je pomenljivo, ko Pridigar pojasni, da obstajajo tudi druge vrste veselja, a vendar so le-ta
prazna. Pridigar močno poudarja, da je veselje moč najti v globoki povezanosti z Bogom
in da pristnega veselja ni, če človek svojih rok ne steguje k Stvarniku. Potrebno je iskati
Boga in veselje, le tako bo naše veselje zaživelo v polnosti.
Če želimo govoriti o veselju in prihodu veselja na svet, moramo najprej predpostaviti, da
je Bog Stvarnik tisti, ki je ustvaril vse, kar biva, in veselje ni izvzeto. Dejstvo je, da je
moral Bog najprej ustvarjati, da bi moglo veselje sploh bivati med ljudmi. O tem
zgovorno priča odlomek Prg 8,22-30. Odlomek govori o tem, kako je Bog ustvarjal svet
in kako je pred vsem ustvaril modrost. Najbolj pomenljiva pa je ravno v. 30, kjer pisec v
slovenskem prevodu uporabi besedi veselja in igre. V izvirniku pa se hebrejska beseda
saw-khak' bolj približa besedi smeh – govori namreč o tistem pristnem človekovem
veselju. Modrost se je smejala in igrala pred Bogom. Ravno ta odlomek priča o
neizmernem veselju ob ustvarjanju, Bog je ustvarjal iz velikega veselja, tako so vse stvari
deležne tega veselja, tudi modrost, ki je od vekomaj prisotna.
Vrnimo se v 1 Mz v dogodek greha prvih ljudi, ko Bog naredi sovraštvo med ženo in
kačo, med zarodoma žene in kače. Temu delu Svetega pisma pravimo protoevangelij, saj
je to prvo oznanilo o prihodu Rešenika. To je tudi prvo oznanilo veselja, saj ravno v tem
na videz nadvse tragičnem trenutku zasveti plamen veselja, plamen nove luči, saj bo Bog
poslal Rešenika, ki bo premagal zlo (Pažin 1997, 24). Ravno v tem se skriva pristno
veselje slehernega kristjana, ki je poklican, da tudi v trpljenju, tragičnem trenutku in tudi
ob smrti najbližjega išče veselje.
V Peteroknjižju močno prihajata v ospredje dva dogodka, ki sta vir veselja v vsej Stari
zavezi. To sta odlomka, ki opisujeta izhod iz Egipta in sklenitev zaveze. V tem Izraelci
vidijo Božjo naklonjenost; ta dva dogodka in spominjanje nanju sta vir velikega veselja
(Sorč 1982, 204). Postopoma se prične oblikovati bogoslužno veselje, ko v ospredje
stopijo prazniki. Že starozavezni človek je čutil, da človek izraža svoje veselje tudi na
zunaj, saj veselo srce prekipeva in prekipevajoče srce ne more zadržati veselja zgolj zase.
Preko tega notranjega doživljanja je svoje veselje pričel izražati s plesom, nakitom,
dišavami in s prazničnimi oblačili. Vse to je sestavni del njihovega bogoslužja. Izraz
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veselja je tudi belo oblačilo, maziljeno telo in obraz (Prd 9,8; Iz 61,3). Vse to so Izraelci
vključevali v svoje bogoslužje (Sorč 1982, 204).
Starozavezno ljudstvo ima po sklenitvi zaveze temelj v odnosu do postave. Ta jim je dana,
oni pa so poklicani, da jo v polnosti izpolnjujejo. Vse dokler ne zaidejo s poti, je ljudstvo
napolnjeno z veseljem, nato hodijo v nasprotju s postavo, veselje se umakne, a nikoli
dokončno, saj umanjkanje veselja znova vabi Izrael, da obnovijo svoj prvotni odnos z
Bogom. V 2 Mz 26 beremo navodila, kakšen naj bo shodni šotor, da bo ljudstvo v njem
lahko opravljalo bogoslužje, ki ima svoj izvor ravno v zavezi, ki pa je vir veselja
starozaveznega ljudstva.
Prvič se bolj jasno pojavi veselje v 3 Mz 9,22-24. Opazimo tesno povezanost med
veseljem, bogoslužjem in Božjo prisotnostjo. Ko sta Aron in Mojzes opravljala daritve –
bogoslužje –, se je vsemu ljudstvu prikazalo Gospodovo obličje. Ko je ljudstvo to videlo,
je vriskalo od veselja in popadalo na obraz. To kaže na jasno povezavo med bogoslužjem
in veseljem. V bogoslužju Bog stopa k človeku, kar je vir veselja vseh.
Druga pomembna tema, ki jo prepoznamo v starozaveznih besedilih, je gostoljubje.
Starozavezni človek se je veliko selil, tako je gostoljubje predstavljalo zelo pomembno
držo, saj se je nemalokrat znašel v odvisnosti od drugih ljudi. Ker je bila starozavezna
vera potovanje po Božjih poteh, je starozavezni človek videl gosta v samem sebi. Ni
nenavadno, da so svetopisemski odlomki na temo gostoljubnosti precej pogosti. Gosta je
potrebno sprejeti z ljubeznijo, braniti pred sovražnikom in na najboljši način pogostiti
(Slišković 2010, 24).
Zgovoren je odlomek 1 Mz 18, kjer je Bog v gosteh pri Abrahamu. Bog obišče Abrahama
v podobi treh mož. Abraham jih zaradi svoje globoke vere ne more kar pustiti naprej,
ampak čuti, da jih mora pogostiti. Abraham jim reče: »Moj gospod, če sem našel
naklonjenost v tvojih očeh, nikar ne hodi mimo svojega služabnika! Naj prinesejo malo
vode, da si umijete noge. Potem se spočijte pod drevesom! Jaz pa prinesem kos kruha, da
se okrepčate, potem pa lahko greste naprej. Čemu bi sicer prišli mimo svojega
služabnika!« (1 Mz 18,3-5) Trije možje pa odgovorijo, naj stori tako, kot je rekel.
Abraham je pravzaprav dal vse, kar je imel. Zaklal je mlado in lepo tele, svoji ženi Sari
pa naročil, naj speče kolače iz najboljše moke. Abraham in Sara sta se posebej potrudila,
da bi z gostoljubjem pokazala svojo ljubezen do Boga, saj nista imela nič drugega, kar bi
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lahko dala. Lahko ju primerjamo z ubogo vdovo, ki v zakladnico ni dala iz svojega
preobilja, ampak iz uboštva, dala je vse, kar je imela. Tudi Abraham in Sara sta z ljubečo
skrbjo in gostoljubjem izžarevala ljubezen in toplino, izžarevala sta veselje nad tem, da
ju je obiskal sam Bog.
Vidimo torej, da se bistvo veselja in gostoljubja v Stari zavezi razkriva preko zavedanja
Božjega odrešenjskega dela. Ljudstvo hodi po poti odrešenosti, v tem pa imajo zelo
pomembno vlogo postava in dogodki, ki se znotraj zgodovine odrešenja odvijajo.
Odrešenjsko veselje tako raste in se razvija skozi preroško zgodovino starozaveznega
Izraela. Veselje Izraela ne premine; kljub vsem preizkušnjam, težavam in bolečinam
ljudstvo ostaja. Tudi nezvestoba ljudstva samega ne povzroči odtujitve od Boga, saj je
Bog vedno zvest. Veselje tako ni stalnica brez vzponov in padcev, je vedno ogroženo, a
ker je veselje lastno ljudstvu, se le-to nikoli popolnoma ne umakne, niti v najhujših
trenutkih Izraela.

1.3.2 Veselje in gostoljubnost v Novi zavezi
Veselje in gostoljubje sta se v Stari zavezi kazala v odnosu ljudstva do postave in Božjih
del. V Novi zavezi pa imata veselje in gostoljubnost kristocentrični značaj, saj nam je
ravno Kristus glavni zgled, ki kaže na nebeško veselje in nebeško gostijo. Prihod Kristusa
je oznanilo velikega veselja vsem, tako majhnim kot velikim, revnim in bogatim, bolnim
in zdravim, skratka vsem ljudem. Kristus nas kliče, da bi bili pozorni do vsakega človeka,
da bi mu izkazovali ljubezen, da bi ga v veselju sprejeli, mu oznanili evangelij in ga
gostili.
Evangeliji so posebni nosilci veselega oznanila, saj sama beseda euangellion pomeni
»veselo oznanilo«. Evangeliji v sebi združujejo sadove veselja in tudi dolžnosti kristjana:
»Prinašati svetu veselje je torej neodložljiva naloga krščanskega oznanila, kajti evangelij
je po svojem bistvu oznanilo veselja in prav veselje je najbolj pristen, dragocen in izviren
sad evangelija. Krščansko veselje oplemeniti in povzema vase vsako človeško veselje in
mu daje novo vrednost«. (Sorč 2008, 7)
Prva, ki je prejela oznanilo veselja, je bila Devica Marija, njen Magnifikat pa je radostna
himna vseh ponižnih (Pavel VI. 1975, 12). Tu se kaže veselje matere nad otrokom, to
veselje pa je še toliko večje, ko angel napove rojstvo Boga samega – Jezusa Kristusa.
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Odrešenikov prihod in srečanje z njim tako prinaša veliko veselje posebno Mariji,
angelom in vsem ljudem (Lk 2,10.13.14).
Oznanilo veselja vsemu svetu, ne samo izraelskemu ljudstvu, je še ena novost Nove
zaveze. Zgovorne so besede angela pastirjem: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko
veselje, ki bo za vse ljudstvo.« (Lk 2,10) Iz tega Kristusovega veselja pa ni nihče
izključen. Celo pogani so se te Kristusove blagovesti o nebeškem kraljestvu neizmerno
veselili. Tudi oni so »bili polni veselja in Svetega Duha«, ko so sprejeli vero (Apd
13,48.52).
Kmalu prinese veselje Kristusovo javno delovanje. V Jn 3,29 beremo, kako Kristus
prinese Janezu Krstniku srčno veselje. Učenci pa se ob Kristusu od veselja niso mogli
postiti (Lk 5,34), kar kaže na veliko notranje veselje, ki ga je Kristus prinašal ljudem, ki
jih je srečeval in s katerimi je bil tesneje povezan (Nadrah 1975, 213).
Kristusovo javno delovanje je tesno povezano z oznanjevanjem nebeškega kraljestva, ki
pa je v svojem bistvu oznanilo veselja. To veselje se razkriva v bivanju Božje ljubezni že
tukaj na zemlji. Pomeni, da je potrebno popolnoma zaupati v Očeta in Sina ter dati
prednost nebeškemu kraljestvu. Šele ko to storimo, bo Jezusovo oznanilo veselja,
zahtevnega veselja, zares prebivalo v srcih ljudi (Pavel VI. 1975, 14). Tako Kristus in
nebeško kraljestvo prinašata veliko veselje, celo v toliki meri, da je človek pripravljen za
ta najdragocenejši zaklad vse žrtvovati (Nadrah 1975, 213).
Pavel oznanilo nebeškega kraljestva preplete z daritvijo in bogoslužjem ter njuno notranjo
povezavo preko veselja. Tako v svoji teologiji odpira nove razsežnosti evharističnega
veselja, saj se obredna daritev udejanja po veri, ki jo ima skupnost (Filipič 2006, 317).
Pavel tako posebno poudarja pomen skupnosti v povezavi z bogoslužjem in veseljem.
Zelo močno je v ospredju skrb za drugega, skrb za skupnost, za skupno veselje in za
oznanjevanje Kristusovega veselja vsem ljudem (2 Kor 8,2; Flp 2,2; 1 Tes 2,20).
Tudi Janezova pisma govorijo o veselju, o skupnem veselju, ki čaka, da bo dopolnjeno (1
Jn 1,4), Janez si tako želi srečati se s skupnostjo iz oči v oči, saj bo le preko takšnega
srečanja njegovo in njihovo veselje dopolnjeno (2 Jn 1,12). Vse te besede nosijo v sebi
razsežnost veselja in bogoslužja, kajti zbiranje v Kristusovem imenu v veselju je
bogoslužje že samo po sebi.
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Tako Pavel kot Janez gradita pomen veselja na skupnosti in njihovih odnosih. Skupnost,
ki živi po Kristusovem zgledu, ki se ima rada, ki si pomaga, takšna skupnost bo in je
vesela skupnost kristjanov. Bogoslužje pa v prvih stoletjih sovpada z življenjem ljudi, se
poraja iz njihovega življenja in vere. O tem nam govori pomemben odlomek iz Apd 2,46,
ki opisuje, kako se je prva skupnost enodušno in vztrajno zbirala v templju. Skupaj so po
domovih lomili kruh in uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Prvi kristjani so se
zbirali po domovih, da bi obhajali evharistijo, tesno stkano z veseljem in preprostostjo.
Veselje prve skupnosti, kot nam priča odlomek, je bilo v skupnosti, zbiranju, lomljenju
kruha, gostiji in medsebojni ljubezni, ki je značilnost preprostega srca.
Poleg veselja se v Novi zavezi, predvsem pa v evangelijih, pojavlja tema gostoljubja.
Gostoljubje ni nekaj na silo vrinjenega in dodanega v Sveto pismo, ampak je njegov
sestavni del. S pogledom na Kristusa in njegove odnose s pomembnimi osebami v
evangelijih vidimo, da se večina pomembnih stvari zgodi med obedom (Finger 2005, 32).
Gostoljubje je izjemna vrednota Svetega pisma. Krščanstvo, ki nima v sebi gostoljubja,
ni krščanstvo, saj mu manjka najpomembnejša vrednota – ljubezen do vseh ljudi. Kristus
sam pravi: »'Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec
sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali,
v ječi sem bil in ste prišli k meni.' Tedaj mu bodo pravični odgovorili: 'Gospod, kdaj smo
te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te
sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k
tebi?' Kralj jim bo odgovoril: 'Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh
mojih najmanjših bratov, ste meni storili.'« (Mt 25,35-40) Telesna in duhovna dela
usmiljenja so definicija gostoljubja. Kdor namreč živi po teh vrednotah in izpolnjuje
Kristusovo naročilo ljubezni, tak človek bo v srcu sprejel vsakega človeka in zanj
poskrbel – tako duhovno kot telesno. Vsak kristjan bi se moral veseliti takšne naloge, saj
z dejanjem ljubezni izpolnjuje Očetovo voljo. Gostoljubje rodi veselje in veselje rodi
gostoljubje. Ljubezni ni brez veselja in ni gostoljubja brez ljubezni, te tri vrednote so
namreč med seboj tesno povezane; brez ene ni druge.
Gostoljubje je v evangelijih še posebej tesno povezano z Jezusom in odprtostjo njegovi
besedi. To se najbolje vidi v odlomku, ko Jezus obišče Marto in Marijo. Marija želi gostiti
Božjo besedo s svojim poslušanjem in zanimanjem. Ona v sebi naredi prostor za sprejetje
Jezusove besede (Lk 10,38-40). Ob drugi priložnosti, s katero se srečamo v Jn 12,2-3,
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Marija Jezusu celo briše noge, kar je zelo globok izraz gostoljubja (Slišković 2014, 35).
Marija se v vsej polnosti posveti gostu z ljubeznivo odprtostjo in v popolnem služenju.
Tudi Marta je gostoljubna, a na drugačen način. Marta želi narediti vse, da bi ugodila
Učitelju. Martino služenje želi biti vseobsegajoče, aktivno, a če pogledamo globlje, se
njena gostoljubnost ne zmore odmakniti od nje same. Sprevrže se v obtoževanje drugih,
ki ne delajo kot ona (Tanjić 2013, 30-31). Potrebno je torej takšno gostoljubje, ki se
predaja človeku, ki ga gostimo; potrebno se je v ljubezni predati in poslušati človeka, ki
nam prihaja naproti. Potrebno je takšno gostoljubje, ki združuje Martino in Marijino
gostoljubje, je sočasno poslušanje in služenje, je dejanje ljubezni do sočloveka, ki ga
duhovno in telesno napojimo.
Tudi druga pisma pričajo o nujnosti gostoljubja. Pavel celo poveže gostoljubje z veseljem.
»Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi, bodite soudeleženi v potrebah
svetih, gojite gostoljubje. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne
preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo.« (Rim
12,12-15) V Pismu Titu omenja gostoljubje z odlomkom, kjer piše o tem, kakšen naj bo
škof. Na prvo mesto postavi gostoljubje (Tit 1,7-8). Tudi v pismu Hebrejcem opozarja,
da je potrebno vztrajati v bratski ljubezni in ne pozabiti na gostoljubnost. Doda zelo
pomenljiv stavek, ko piše: »Ker so bili nekateri gostoljubni, so namreč pogostili angele,
ne da bi se zavedali.« (Heb 13,2b) Pavel jasno izrazi, da je potrebno biti gostoljuben do
vseh, predvsem do najmanjših bratov, kajti človek ne more in ne sme soditi, kakšen je ta,
ki ga sprejme v goste. S svojo ljubeznijo smo mogoče pogostili angele, pa tega niti ne
vemo. Tudi Peter v svojem pismu izrazi nujnost gostoljubja do vseh ljudi, ki naj bo brez
godrnjanja (1 Pt 4,9).
Vidimo torej, da Nova zaveza prinaša novost veselja za vse ljudi sveta, v središču je
Kristus in njegov zgled s povabilom h gostoljubnosti do vsakega najmanjšega brata,
povabilo k veselju oznanjevanja in življenja. Vez vsega je ljubezen. Po binkoštih delo
Kristusove ljubezni, veselja in gostoljubnosti na poseben način nadaljuje Sveti Duh.
Kristus nas vse vabi, da bi se vsak dan odzvali njegovemu klicu in bi v vseh ljudeh znali
videti Boga.

1.4 Veselje je sad Svetega Duha
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Sveti Duh je nadaljevanje starozavezne postave v Novi zavezi. Ima zelo pomembno vlogo
v življenju Cerkve, posebno pa stopi v ospredje v Apostolskih delih, ki nas morejo voditi
k vprašanju, kakšna je povezava med Svetim Duhom in veseljem.
Za izhodišče vzemimo Gal 5,22: »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost,
blágost, dobrotljivost, zvestoba.« Te besede Svetega pisma jasno pokažejo, kateri so
sadovi Svetega Duha, med njimi pa je tudi veselje. Iz teh besed Svetega pisma lahko
razberemo, da je veselje močno pnevmatološko, saj je Kristus navzoč v svetu v Svetem
Duhu in po Svetem Duhu posreduje odrešenje in s tem tudi »veselje v Svetem Duhu«
(Rim 14,17) in za »veselje Svetega Duha« (1 Tes 1,6) (Sorč 1982, 203). Vidimo torej, da
ima Sveti Duh močno in globoko povezavo z veseljem.
Sveti Duh vabi vsakega kristjana k življenju veselja. Z namenom obroditi sadove veselja,
mora sleherni kristjan sprejeti Svetega Duha v svoje srce. Bog si želi veselih kristjanov,
o čemer nam priča 2 Kor 9,7, ko pravi: »Zakaj veselega darovalca Bog ljubi.« Bog si torej
želi veselih kristjanov, hkrati pa je tisti, ki daje veselje, zaradi česar je poslal Kristusa in
Svetega Duha, ki je dan Cerkvi kot neizčrpno počelo njenega veselja.
Zgled velikega veselja nam je prva krščanska skupnost. Iz zvestobe Kristusovemu Duhu
živi vsa novozavezna Cerkev, ki se je zbirala po hišah, kjer so lomili kruh in uživali jed
z veselim in preprostim srcem (Apd 2,42-46), kakor še danes počne potujoča Cerkev.
Tudi za učence je bilo značilno, da so bili »polni veselja in Svetega Duha« (Apd 13,52).
To se tudi danes dogaja prav tam, kjer je iskreno občestveno življenje vere. Veselje tako
za kristjana ni dodatno razkošje, ni razvada, ampak je velik dar, ki mora postajati
znamenje pristne vere (Sorč 2008, 127-128). Vse to pa je tesno povezano z bogoslužjem,
saj smo najgloblje povezani ravno v bogoslužju, takrat namreč moli vsa Cerkev. V
bogoslužju se kaže ta skupnostni vidik, ki je pogoj za sadove veselja.
Povezavo med bogoslužjem in veseljem pokaže tudi odlomek Flp 4,4-6. Odlomek najprej
vabi k veselju, ki ne sme miniti, kliče k veselju v Gospodu zmeraj. Potem pa potolaži vse
tiste, ki bi mislili drugače, naj ne skrbijo, ampak naj vedno izražajo svoje želje Bogu z
molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. Vse to pa prepoznavamo v bogoslužju, najbolj pri
sveti maši, kjer je prisotna molitev, prošnje in zahvaljevanje. Evharistija sama je eno
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veliko zahvaljevanje in tako je v svojem bistvu zakrament veselja. Tudi v bogoslužju je
Sveti Duh tisti, ki ohranja in vedno znova prebuja veselje. Vedno namreč prosimo po
Svetem Duhu.
Sveti Duh je torej tisti, ki od časa prve Cerkve in vse do danes na poseben način deluje v
svetu in deli veselje ljudem kot sad njihove vere, njihovega življenja namreč: »Binkoštni
Duh še danes vodi mnogoštevilne Kristusove učence na pota molitve, v veselje otroških
hvalnic ter v ponižno in veselo služenje razdedinjenim in na rob potisnjenim v današnji
družbi. Veselja namreč ne moremo ločiti od izkušnje podeljevanja tega veselja z drugimi.
V Bogu samem je vse veselje, ker je vse dar.« (Pavel VI. 1975, 31) Veselje v Svetem
Duhu je torej občestveno veselje, ki se kaže navzven kot tudi v človekovi notranjosti, je
preprosto sad vere.
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2. VESELJE V BOGOSLUŽJU
Pokazali smo, kaj je veselje ter kje so temelji veselja. Spoznali smo, da Bog želi, da bi
bili vsi kristjani polni notranjega in zunanjega veselja. Seveda je naša razlaga
pomanjkljiva in ne objema vsega Svetega pisma in tradicije Cerkve, kljub temu pa lahko
iz temeljev, ki so bili postavljeni zgoraj, nadaljujemo v dve osrednji temi, ki se nahajata
že v naslovu magistrske naloge, ti sta: veselje v bogoslužju in bogoslužje veselja. Najprej
bomo razmišljali ob pojmu veselje v bogoslužju.
Veselje v bogoslužju samo po sebi govori, da bomo iskali tiste prvine, ki so izraz veselja
v bogoslužju samem. Predstavili bomo to, kar je skupno vsem ali večini bogoslužij, vse
to pa bomo gledali z vidika liturgije.
Beseda bogoslužje je sestavljena iz dveh prvin: Bog in služiti. Tako lahko rečemo, da
bogoslužje pomeni služiti Bogu oziroma opravljati službo v čast Bogu – Boga častiti.
Kjer pa človek časti Boga, se mu priporoča, zahvaljuje, ga prosi ali opeva, tam je tudi
Bog živo navzoč, saj je bogoslužje »nadaljevanje življenja v znamenjih, ki so po njegovi
volji učinkovita po Svetem Duhu v njegovi Cerkvi« (Vesenjak 1987, 175). Bogoslužje je
torej dviganje duše k Bogu, hkrati pa spuščanje Boga k človeku. Z globoko vero prežet
kristjan se zaradi te Božje navzočnosti srčno veseli bogoslužja in srečanja z Bogom, Bog
pa mu odgovarja z ljubeznijo, saj Bog ljubi veselega darovalca (2 Kor 9,7). Božja ljubezen
človeka preustvarja za veselje, najgloblje pa se ga dotika ravno v bogoslužju.

2.1 Veselje v mašnih evholoških besedilih
»Evharistija je vir življenja Cerkve in poroštvo prihodnje slave.« (E15) Te besede nam
razodevajo skrivnost veselja, ki je v tesni povezanosti s sveto evharistijo. Cerkev živi po
evharistiji, ki je zakrament občestva, skupnega obhajanja, ponavzočenja, zakrament
poroštva prihodnje slave. Vse to vernikom prinaša neizmerno veselje v srcu.
Kristjan si težko predstavlja zahvalo brez predhodnega veselja nad darovi, ki jih je prejel
od Boga. Evharistija sama je torej velik dar in zato tudi velik vir veselja. Pri evharistiji v
srce sprejmemo Kristusa pod podobama kruha in vina, zahvalo (evharistijo) pa rodi
veselje nad prejetimi darovi. Danes je marsikje usahnilo veselje, ker ni več hvaležnosti
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za prejete darove. Temelj veselja je hvaležnost za prejete darove, saj se veselje le stežka
rodi v nehvaležnosti.
Žal je tudi tako, da je danes nedeljska evharistija mnogim kristjanom postala »dolžnost«
izpolnjevanja cerkvene zapovedi. Pozabljamo pa, da je srečanje največjega prijatelja,
Kristusa Jezusa, vesela velikonočna »dolžnost« (Vesenjak 1987, 175).
V prvi krščanski skupnosti prepoznamo, da je Kristusova navzočnost pomenila veliko
veselje vse skupnosti. To prvotno veselje bi moralo trajati vse do današnjih dni. Veselje
med kristjani danes bi naj bilo takšno, kakršno je bilo veselje učencev, ko so spoznali, da
je med njimi vstali Kristus. Sveta evharistija je namreč podaljšanje Kristusovega
zmagoslavja v naš prostor in čas (Nadrah 1975, 223). Sveta evharistija danes ni
spremenila prvotnega veselja učencev, saj vsaka mašna daritev ponavzočuje prvotno
veselje. Zato je tudi danes vsaka mašna daritev vir velikonočnega veselja, ki ni več
»dolžnost«, ampak postane globoka želja vsakega kristjana.
Vsebina veselja se vse do danes ni spremenila. »Pri evharistični daritvi pride vstali Kristus
med nas, ki s seboj prinese življenje milosti in veselja; to isto veselje, ki je prevzelo
apostole, ko se je Vstali pojavil med njimi v dvorani zadnje večerje, veselje, ki je prevzelo
učenca na poti v Emavs, apostola Petra in Marijo Magdaleno, ko so se srečali z vstalim
Kristusom. Takšno veselje naj bi prevzelo tudi nas, ko se srečujemo z njim pri
občestvenem obhajanju evharistije. To je velikonočno veselje, ki je najčistejše na tem
svetu. Jezus ga je hotel ponazoriti s tem, da ga je primerjal z veseljem matere po porodu
(Jn 16,21-22). Takšno veselje je sad Svetega Duha.« (Oražem 1995, 239)
Želja bi se morala poroditi iz: »srečanja z zborom vernikov, poslušanja Božje besede,
srečanja z duhovnikom, v najvišji meri pa prejema svetega obhajila, srečanja z vstalim
Gospodom, z najmočnejšim virom veselja in sreče«. (Nadrah 1975, 223) Že svetna gostija
je v Svetem pismu vir veselja (Tob 7,9; Lk 15,22-32), koliko bolj je vir veselja sveta
gostija – evharistija. Vsi kristjani smo učenci vstalega Kristusa, zato moramo v sebi
prebujati tisto pristno veselje, ki ga je gojil sam Jezus do vseh ljudi in stvarstva. V polnosti
nas bosta to Kristusovo veselje in sreča prešinila šele v večnosti, a pri sveti evharistiji se
najbolj približamo tej polnosti veselja.
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Podobni moramo biti Kristusu. Njegovemu veselju in njegovi sreči, ki jo je občutil na
zemlji. Posnemati moramo Kristusa v vsem. »Kristjan naj bi kakor Jezus zahvaljeval
Očeta za človeško veselje, ki mu ga stvarnik daje.« (Pavel VI. 1975, 13) Potrebno se je
torej veseliti tudi vseh zemeljskih dobrin. Ravno zato so v preteklosti verniki v veselju
prinašali pred Gospoda darove zemlje, delo človeških rok, v zahvalo za to, kar daje
Gospod človeku. Tudi kruh in vino sta delo človeških rok. Kristus se je tega vsega veselil,
tako smo k temu poklicani tudi mi.
Nedelja je praznik, to pomeni, da je tudi evharistija na nedeljo poseben praznik.
»Praznovanje v vseh verstvih bistveno sodi k bogoslužju in je navadno povezano s
skupnim veseljem.« (Nadrah 1975, 219) V krščanstvu je veselje tesno povezano s
praznovanjem. Že prve krščanske skupnosti so obhajale evharistijo v bratski skupnosti,
polne veselja (Apd 2,42.46). Preko evharističnega praznovanja, ki ga v krščanskem
življenju prepoznavamo kot zakrament bratstva in vir odpuščanja grehov, se najgloblje
včlenimo v vstalega Kristusa in Sveto Trojico (Nadrah 1975, 221).
Zakrament bratstva v veselju in sreči daje evharistiji težo zaradi odrešenjskega pogleda
Kristusove ljubezni. Cerkev je namreč skupnost odrešenih. Evharistija je še toliko bolj
skupnost odrešenih, saj v moči Svetega Duha prihaja med vernike sam Jezus Kristus
(Nadrah 1975, 221). Njegova ljubezen združuje vse vernike v eno bratstvo, v brate in
sestre, v ljubljene Božje sinove, ki si prizadevajo doseči večno življenje.
Poglejmo, katere so prvine veselja v različnih liturgičnih časih, kar nam bo pomagalo
spoznati celotno vsebino veselja, ki se pojavlja v mašnih besedilih. Vsak liturgični čas
odseva določen, njemu lasten pogled veselja. Ob odkrivanju teh vsebin bomo veselje
postavili v širši kontekst.
S pomočjo besedil, ki so v Misalu, bomo v nadaljevanju opazovali poudarke veselja v
določenem času liturgičnega leta.
Liturgično leto je razdeljeno na adventni, božični, postni in velikonočni čas ter čas med
letom. Vsako obdobje liturgičnega leta ima sebi lastne poudarke veselja, a prav vsi kažejo
na isto velikonočno vsebino, ki je temelj vsega liturgičnega leta. Različna obdobja vabijo
k različni notranji drži, da bi se vernik lažje srečal z Bogom. Tako adventni in postni čas
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poudarjata spokornost, ne izključujeta pa tudi veselja, četudi ga vključujeta na drugačen
način kot velikonočni ali božični čas, ki sta sama po sebi čas veselja.

2.1.1 Veselje v mašnih evholoških besedilih adventnega časa
Adventni čas je štiritedenska priprava na praznovanje praznika Jezusovega rojstva –
božiča. V tem času, ki v svojem bistvu ni spokorni čas, ampak čas veselega pričakovanja,
se verniki zbirajo k bogoslužju štiri adventne tedne, da poglobijo svojo vero v Kristusovo
odrešitveno delo.
Sprva je bil adventni čas namenjen neposredni pripravi na praznovanje božiča, kmalu pa
je dobil tudi eshatološki poudarek. Adventni čas obsega spomin dvojnega Kristusovega
prihoda. Od 1. adventne nedelje do vključno 16. decembra se spominjamo Kristusovega
drugega prihoda kot poseben čas eshatološke priprave. Od 17. do 24. decembra pa se
spominjamo prvega Kristusovega prihoda med ljudi. Vsekakor adventni čas ni zgolj čas
pokore, ampak čas veselega pričakovanja. Ob nedeljah se ne prepeva Slava, a ne zaradi
spokornega značaja, pač pa zato, da bi ta angelska himna močneje oznanjala Kristusovo
rojstvo na božično noč (Zagorac 1996, 198-199).
Poglejmo nekatera evhološka besedila, ki v adventnem času neposredno govorijo o
veselju. Vstopni spev druge adventne nedelje uporabi besede preroka Izaija. »Naš Bog
prihaja, da reši vsa ljudstva. Slišali bomo njegovo čudovito besedo in razveselilo se bo
naše srce.« (Iz 30,19.30) Vstopni spev pokaže na bistvo adventnega časa – pričakovanje.
Veselo pričakovanje Kristusovega rojstva je izhodišče veselja, vendar se mora vsak
vernik pripraviti na to srečanje z Edinorojenim. Priprava zahteva, da vernik prisluhne
Bogu, se nanj opira in moli. Varovati se je potrebno pozunanjenosti. Potrebna je temeljita
notranja priprava, saj drugače ne moremo govoriti o veselju srca.
Tretja adventna nedelja, imenovana tudi nedelja gaudete, nosi poseben poudarek veselja.
To nakazujeta vstopni spev in glavna mašna prošnja. Vstopni spev nas vabi, da bi se
vedno veselili Božje bližine (Flp 4,4.5). Glavna mašna prošnja pa nas vabi tako: »Bog,
naš Oče, tvoje ljudstvo se z živo vero pripravlja na praznovanje rojstva tvojega Sina. Naj
doživimo veselje teh velikih skrivnosti ter jih slovesno in radostno obhajamo.« Izraženo
je neizmerno veselje nad prihajajočim praznikom Jezusovega rojstva. Prav tako je
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izražena želja za poglabljanje teh velikih skrivnosti naše vere, da bi jih mogli obhajati v
veselju.
Tudi v drugem adventnem hvalospevu zasledimo poudarke veselja: »Naklonil nam je
milost, da veseli pričakujemo skrivnost njegovega rojstva. Tako nas bo našel čuječe v
molitvi in vesele v prepevanju njegove slave.« Bog je torej tisti, ki nam, ljudem, naklanja
milost veselega pričakovanja Kristusovega rojstva. Veselje je torej od Boga, je božji dar.
Hvalospev prav tako poudarja tesno povezavo med veseljem in prepevanjem.
Vidik veselja je viden v vstopnem spevu 17. decembra. Iz 49,13 vabi nebesa in zemljo,
naj se veselita Gospodovega prihoda. Gospod pa se bo ob svojem prihodu usmilil nas,
ubogih ljudi. Njegov prihod, ki sploh omogoča vstajenje, prinaša večno življenje vsem
ljudem, s tem pa tudi večno veselje.
Veselje v adventnem času je, kot smo videli na podlagi besedil v Misalu, sad pričakovanja
Jezusa, ki je Edinorojeni Odrešenik. Njegovo rojstvo že prinaša pogled na velikonočno
vstajenje. Tako je adventno pričakovanje pravzaprav veselje vstajenja. Brez vstajenja
rojstvo nima pomena.
Veselje adventnega časa je po svoji naravi izrazito notranje in naravnano k pričakovanju.
Veselje adventnega časa prebuja mir, ki ga prinese Kristusovo rojstvo na svet.

2.1.2 Veselje v mašnih evholoških besedilih božičnega časa
Adventni čas se z praznikom Gospodovega rojstva prevesi v božični čas. Če je bil temelj
veselja v adventu pričakovanje, je božični čas čas veselega prihoda. Središčni poudarek
se prestavi na Kristusovo rojstvo, ki je vir veselja vseh ljudi, tako Treh modrih kot tudi
pastirjev. Ne pozabimo, da je tudi v božičnem času v ospredju velikonočno vstajenje, saj
brez vstajenja tudi božič nima vsebine.
Glavna mašna prošnja na praznik Kristusovega rojstva, ki ga obhajamo 25. decembra, nas
vabi z besedami: »Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s pričakovanjem Jezusovega
rojstva. Tvojega Sina sedaj radostno sprejemamo kot odrešenika, daj, da ga bomo brez
strahu pričakali tudi kot sodnika.« Prošnja je zelo eshatološko usmerjena. Veselje, ki
preplavi božično skrivnost, ima svoj temelj v prihodnosti. Prvi Kristusov prihod moramo
razumeti v luči drugega Kristusovega prihoda. Vabi nas, naj živimo tako, da nas ne bo
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strah Kristusove poslednje sodbe. Potrebno je slediti Kristusovem zgledu, le tako bomo
lahko živeli pristno veselje, ki v sebi ne bo nosilo strahu pred Božjo sodbo, saj se je
Kristus rodil, da bi nas odrešil in ne pogubil, zato mora prihod Odrešenika v nas izžarevati
veselje odrešenosti.
Božična polnočna maša nas vabi k veselju z vstopnim spevom in prošnjo po obhajilu.
Vstopni spev vabi vse ljudi k veselju v Gospodu. V ospredje postavlja rojstvo Zveličarja,
ki bo prinesel pravi mir na svet, s tem naredi povezavo med mirom in veseljem. Potrebno
se je veseliti tudi zato, ker s Kristusovim rojstvom prihaja mir na svet. Zanimivo je, da je
prihod miru v nedovršni obliki. To pomeni, da Kristusovo rojstvo ne bo prineslo
takojšnega miru na svet, ampak bo njegovo rojstvo sprožilo postopen prihod miru, ki se
bo dovršilo z drugim Kristusovim prihodom.
Prošnja po obhajilu na polnočno božično mašo v prvem delu poudari: »Gospod, naš Bog,
z velikim veseljem praznujemo rojstvo našega Odrešenika.« Preprosto pove, da je
Kristusovo rojstvo že samo po sebi vir veselja. V drugem delu pa poveže veselje rojstva
s prošnjo, da bi služili Bogu tako, da bi po smrti prišli v Kristusovo družbo. Poudarek je
zelo jasen, božičnega veselja brez velike noči preprosto ni.
Zorna maša na božično jutro nas z obhajilnim spevom vabi tako: »Raduj se, Božje
ljudstvo, in prepevaj; tvoj kralj prihaja k tebi: posvetil in odrešil bo ves svet.« (Zah 9,9)
Veseliti se je potrebno Kristusa, saj je s svojim učlovečenjem in vstajenjem posvetil in
odrešil ves svet. Prošnja po obhajilu pri isti maši pa nas spodbuja in prosi z besedami:
»Nebeški Oče, veselo in hvaležno obhajamo rojstvo tvojega Sina. Pomagaj nam, da bomo
v živi veri vedno globlje spoznavali skrivnost njegovega učlovečenja in zmeraj bolj goreče
ljubili njega.« Tukaj se prepletata veselje s hvaležnostjo in učlovečenje z ljubeznijo.
Kristjani se iz hvaležnosti za učlovečenje v veri veselimo njegove neizmerne ljubezni, saj
se je sam Bog približal vsem ljudem in postal človek. Njegovo učlovečenje je vir veselja,
vere, hvaležnosti in ljubezni.
Praznik svete Družine nas z glavno mašno prošnjo vabi: »Dobri Bog, v sveti Družini si
nam pokazal čudovite zglede lepega življenja. Daj, da bomo v naših družinah v
medsebojni ljubezni krepostno živeli in se v večnosti veseli sešli pri tebi.« Zopet smo v
tematiki večnega življenja in odrešenja. Veselje, ki nam ga sveta Družina s svojim
zgledom daje, ima izvor v eshatološkem gledanju na svet in odnose. Zazrtost svete
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Družine v prihodnost je vir njihovega in našega veselja. Praznik vabi kristjane, da bi
sledili zgledu svete Družine in se zazirali v prihodnost, ko bo Kristus z usmiljenjem in
ljubeznijo sodil svet.
V božični osmini 1. januarja praznujemo praznik Marije, svete Božje Matere. Prošnja nad
darovi odpira željo, da bi se veselili nove dobe Božje dobrote. S Kristusovim rojstvom se
je pričela ta nova doba veselja, ki pripelje do velike noči. V tem dogajanju ima tudi
pomembno vlogo Božja Mati Marija. Vsem kristjanom je njeno življenje neizmeren zgled
veselja. Pod srcem je nosila samega Boga. Naloge, ki jo je sprejela, se ni bala, ampak je
pogumno stopila na pot. Tudi prošnja po obhajilu nas nagovarja: »Gospod, z veseljem
smo prejeli nebeške skrivnosti. Prosimo te, naj krepijo na poti v večno življenje vse, ki v
sveti Devici Mariji slavimo Mater tvojega Sina in Mater Cerkve.« Prejem Kristusa –
nebeške skrivnosti – daje spodbudo, da bi iz te evharistične skrivnosti znali obujati veselje
večnega življenja. Evharistija tako postane moč veselja. Iz evharistije črpamo Kristusovo
veselje, šele nato ga lahko uresničujemo v vsakdanjem življenju. Zgled tega pa je Marija,
Mati Kristusa in Mati Cerkve.
V božičnem hvalospevu 2 in 3 najdemo pred svetom povabilo k veselju »v veselem slavju
kličemo« ali »hvalimo in veseli slavimo«.
Na praznik Jezusovega krsta, ki še spada v božični čas, nas vstopni spev spodbuja: »Ko
je bil Jezus krščen, so se odprla nebesa in prikazal se je Sveti Duh v podobi goloba in
nebeški Oče je spregovoril: Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3,1617) Nebeški Oče je v tem svetopisemskem odlomku izrazil neizmerno ljubezen do
svojega Sina. Oče ima veselje nad svojim Sinom. Vabilo je jasno, Bog želi, da bi vsi
ljudje posnemali ta očetovsko-sinovski odnos ljubezni in veselja. Želi, da bi ljudje imeli
takšno veselje do vseh ljudi, kot ga je on imel do svojega Sina, saj v vsakem človeku
prebiva Kristus.
Božični čas je vabilo k hvaležnosti za Božje učlovečenje. Bog se je spustil k človeku, se
rodil kot ubogi otrok, da bi odrešil vse ljudi sveta, zato se na poseben način veselimo
njegovega rojstva. A šele vstajenje dokončno osvetli smisel rojstva Boga v božičnem
jutru in mu da pečat neminljivega veselja na zemlji in v nebesih. Veseliti se rojstva v tem
oziru pomeni, veseliti se večnega življenja.
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Božični čas je po svoji naravi čas veselja nad novim življenjem. Za razliko od adventnega
časa ima božični čas več zunanjih prvin veselja, saj poudarja pomen družine in njene
medsebojne odnose.

2.1.3 Veselje v mašnih evholoških besedilih postnega časa
Postni čas je štiridesetdnevna priprava na praznovanje največjega krščanskega praznika,
velike noči. Nekoliko nenavadno je, da govorimo o veselju v postnem času, saj v ospredje
stopi spokornost, čas spreobrnjenja, zavedanja lastne grešnosti, telesni post. Veselje
velike noči pa kljub spokornemu času in postu kliče k veseli pripravi na praznik odrešenja.
Vsak kristjan bi se moral zavedati, da je postni čas v svojem bistvu globoko povezan s
pristno veselo pripravo na obhajanje velikonočne skrivnosti (Krajnc 1995, 7). Na to
najbolj veselo novico krščanstva se preprosto moramo pripravljati v veselju.
Postna evhologija ostaja vabilo k veselju, saj je kljub poudarku spokornosti postni čas čas
priprave veselega pričakovanja velikonočnega praznika (Krajnc 1995, 7). Na to kaže tudi
vijolična liturgična barva posta, ki kliče k upanju. Ozračje veselja, ki preveva postni čas,
poudarjajo tudi vstopni spevi in predstojniške molitve2.
Že na ponedeljek prvega postnega tedna nas prošnja po obhajilu vabi k veselju z
besedami: »O Bog, vir zdravja in moči, To sveto obhajilo naj nam pomaga za dušo in
telo: Za oboje si dal to nebeško zdravilo, Da se bomo nekoč vsi prenovljeni veselili tvoje
slave.« Bistvo veselja je uresničeno v prihodnjem veselju v Božji slavi. Postni čas nas
vabi k spreobrnjenju, da bi lahko ob koncu zemeljskega življenja uživali darove večnega
veselja. V svojem bistvu spokornost in spreobrnjenje vključujeta veselo pripravo na
večno veselje.
Tudi sreda prvega postnega tedna nas v vstopnem spevu vabi k veselju: »Veselijo naj se,
Gospod, vsi, ki se k tebi zatekajo. Njihovo veselje naj bo brez konca: ti prebivaj med

2

»To so: glavna (ali zbirna) prošnja, prošnja nad darovi in prošnja po obhajilu. Večina tistih, ki jih najdemo
v Misalu, je rimskega izvora in jih odlikuje poseben slog ali ritem, treznost v izrazih in stroga gradnja:
povabilo 'molimo', trenutek molka, v katerem se rodi prošnja, nagovor k Bogu Očetu s poudarkom na kakšni
posebni Božji lastnosti (npr. vsemogočnosti, ljubezni, dobroti, usmiljenosti, svetosti), prošnja (npr.:
'dobrotno usliši naše prošnje'), razlog ali nagib ('da bomo nekoč veseli gledali tvojo slavo') ter sklep, ki
usmerja molitev k Bogu Očetu po Kristusu v Svetem Duhu (kar velja še posebej za glavno prošnjo).
Ljudstvo sprejme molitev za svojo z Amen.« (Krajnc 1997, 530)

24

njimi.« (Ps 5,12) Veselje postnega časa je neodložljivo, saj Bog že biva med ljudmi, s
Kristusom se Božje kraljestvo že uresničuje na zemlji, sicer ne v vsej polnosti, a kljub
temu postni čas ne zanemari misli, da je Bog že med nami. Želi pokazati, da polnost
veselja šele pride ob koncu časov in nas tako spodbuja k še globlji pripravi na ta čas.
Druga postna nedelja v glavni prošnji pokaže izrazito eshatološko razsežnost veselja: »O
Bog, naročil si nam poslušati svojega ljubljenega Sina. Hrani in očiščuj nas s svojo
besedo, da bomo nekoč veseli gledali tvojo slavo.« Da bi prav razumeli krščansko veselje,
je zazrtost v prihodnost bistvena. Šele z globoko vero v odrešenje lahko živimo pristno
veselje.
Obhajilni spev na torek drugega postnega tedna je zelo nagovarjajoč. V sebi nosi globoko
sporočilo veselja v obliki hvalnice Gospodu: »Oznanjal bom, Gospod, tvoja čudovita
dela, radoval se bom nad teboj in vriskal od veselja. Opeval bom tebe, Najvišji.« (Ps 9,23) Jasno nam pokaže, da se notranje veselje nujno kaže tudi na zunaj, vriskanje in petje
neločljivo spadata k bistvu veselja. V postnem času sicer odpadeta aleluja in slava, a to
nikakor ne osiromaši veselja, ampak spodbuja k veselju v notranji drži, ki naj se krepi vse
do velikonočne nedelje, ko bosta aleluja in slava mogočno zadoneli.
Obhajilni spev sobote drugega postnega tedna je povezan s priliko o izgubljenem sinu.
Prilika pokaže, kako neizmerno veselje je doživljal oče ob vrnitvi svojega sina. Bog želi,
da bi ga vsi posnemali. Da bi se veselili vsakega človeka, ki išče Boga, četudi je velikokrat
na krivih potih. V postnem času nas tako vabi h globlji občutljivosti, da bi se znali veseliti
tudi nas samih in svojega spreobrnjenja, spoznati in sprejeti, da naše slabosti niso v
pogubo, ampak nas spodbujajo h globlji veri in zaupanju v neskončno Božje usmiljenje.
Veseliti se moramo vseh, ki so se izgubili, a so našli pravo pot (Lk 15,32). To seveda ne
izključuje drže kesanja in priznanja lastne majhnosti, nasprotno, zavedanje lastne
grešnosti nam odpira zavedanje Božjega usmiljenja.
»Pokazal mi boš, Gospod, pot življenja, polnost veselja pri tebi.« (Ps 15,11) Obhajilni
spev srede tretjega postnega tedna nas kliče k zaupanju. Če bomo zaupali in verovali v
Boga, nam bo on pokazal pot življenja, ki vodi v polnost veselja. Bog je vir pristnega
veselja.
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Glavna prošnja sobote tretjega postnega tedna nas podobno kot prošnja po obhajilu
ponedeljka prvega postnega tedna spodbuja k zazrtosti v prihodnost. »Sveti Bog, ko letos
skrbno obhajamo postni čas, naj se tako poglabljamo v velikonočno skrivnost, da se bomo
veselili njenih bogatih sadov.« Poglabljanje v velikonočne skrivnosti prinaša človeku
sadove. Človekov trud ni brez pomena, saj Bog človeka in njegova prizadevanja
blagoslavlja in ga skrbno spremlja na njegovih poteh. Človek ni sam. Tako so tudi
človekova prizadevanja za dobro vir veselja, saj jih Bog nagrajuje z bogatimi sadovi.
Naša prizadevanja pa lahko žanjejo dobroto zgolj po Božji dobroti in ljubezni.
Četrta postna nedelja, imenovana tudi nedelja laetare, na poseben način poudarja veselje
in je nekakšen oddih od napornega posta. Zato se svetuje rožnata liturgična barva, ki
spominja na dogodek, ko je nekoč papež v znamenje veselja na to nedeljo blagoslovil
»zlato rožo« (Rosa aurea)3. Prispodoba rože usmerja kristjana k Bogu, ki je vir veselja,
lepote in dišečega vonja (Krajnc 1995, 8-9).
Prerok Izaija na četrto postno nedeljo v vstopnem spevu odpira občestveno razsežnost
veselja. Nedelja laetare je dobila ime ravno po tem vstopnem spevu, ki se začne z isto
besedo »Laetare ...«, »Veseli se, Božje ljudstvo.« (Iz 66,10-11) Bog in njegova ljubezen
zbirata ljudi v eno Božje ljudstvo, saj smo vsi deležni iste Božje ljubezni. Bog ne dela
razlik, ampak vsakega ljubi v vsej polnosti. To je vir neizmernega veselja vsega Božjega
ljudstva. Prerok vabi vse, ki ljubijo Gospoda, da se zberejo in vriskajo od veselja, saj Bog
spreminja žalost v veselje, Bog je tisti, ki tolaži (Iz 66,10-11). Ljubezen do Boga in do
bližnjega je največja in najpomembnejša zapoved. Postni čas je priložnost obnovitve te
prvotne Božje ljubezni, da bi v veselju še bolj zaživela v srcih vernih.
Poleg vstopnega speva četrte postne nedelje vabita k veselju tudi glavna mašna prošnja
in prošnja nad darovi. Glavna mašna prošnja izraža veselje nad Kristusovim odrešenjem

3

»Ta posebna prisotnost veselja v liturgiji četrte postne nedelje se kaže kot nekak duhovni odmor od
napornega posta. V tem duhu se svetuje rožnata liturgična barva, ki spominja, da je nekoč papež v znamenje
veselja na to nedeljo slovesno blagoslovil »zlato rožo« (rosa aurea), jo nosil v procesiji in jo po končanem
liturgičnem slavju poklonil kakšni odlični osebi v mestu. Prispodoba rože želi usmeriti kristjana k tisti Roži,
ki ne samo da razveseljuje, ampak je tudi vir veselja, lepote in dišečega vonja. Čustvo veselja, ki preveva
postno evhologijo, najdemo tudi v tesni povezanosti s krstom.« (Krajnc 1995, 8-9)
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vsega človeškega rodu, prošnja nad darovi pa podobno izraža veselje nad darovi, ki jih
človek po Božji dobroti v lastno ozdravljenje prinaša pred Boga.
Vstopni spev ponedeljka četrtega postnega tedna v središče postavlja Božjo ljubezen, ki
je vir človekove neizmerne radosti in veselja (Ps 30,7-8). Bog človeka tako ljubi, da se
človek preprosto veseli spoznanja Boga in njegove ljubezni do slehernega človeka.
Torek četrtega postnega tedna nas v glavni prošnji vabi k oznanjevanju vesele novice
našega odrešenja z besedami: »Gospod Bog, molitve in žrtve tega postnega časa naj
pripravijo srca tvojih vernih, da bomo prejeli velikonočno milost v pravi duhovni
ubranosti in oznanili veselo vest našega odrešenja.« Bog vabi človeka, da bi to veselje
odrešenja, ki ga je prejel, delil z drugimi, da bi tudi oni stopali na pot, ki jo je Bog pripravil
za vse ljudi.
Vstopni spev četrtka četrtega postnega tedna vabi z zelo podobnimi besedami kot vstopni
spev nedelje laetare. Vsi, ki iščejo Gospoda, naj se veselijo, saj jim bo Bog pokazal pot
(Ps 104,3-4).
Glavna prošnja petka četrtega postnega tedna kaže na človekovo svobodo: »O Bog, naši
slabotni naravi si pripravil vso potrebno pomoč. Daj, da jo bomo z veseljem sprejemali,
ko nas prenavljaš, in te slavili z resnično svetim življenjem.« Bog se človeku ne vsiljuje,
a mu nudi vso potrebno pomoč in oporo, če se obrne k njemu. Človek se mora z veseljem
odpreti Božji pomoči in jo sprejeti, šele takrat bo lahko Bog resnično deloval v njem.
Sobota petega postnega tedna v glavni prošnji še zadnjič pred veliko nočjo omenja
veselje. Vabi nas, da bi ozavestili vstop v poseben čas milosti, ki bo kmalu vir največjega
veselja vseh kristjanov. Zato nas Bog še na poseben način obdarja in razveseljuje s svojo
milostjo in nam kaže pot odrešenja. Prav tako pa prosimo Boga, da bi se ozrl na vse že
krščene in tudi tiste, ki še niso, da bi postali Božji otroci.
Vsa ta besedila nam kažejo, kako je veselje pomemben vidik postnega časa. Kljub
spokornosti je potrebna vesela notranja drža, ki se naj krepi v postnem času, da bi lažje
in z večjo vero obhajali velikonočne praznike.
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Evhologija postnega časa je po svoji naravi močno eshatološka. V ospredju so sicer
molitev, post in miloščina, a hkrati se pojavljajo žarki veselja, ki v tišini srca pripravljajo
kristjana na Kristusovo vstajenje.

2.1.4 Veselje v mašnih evholoških besedilih velikonočnega časa
Velikonočni čas doseže vrhunec veselja vsega liturgičnega leta in je tako temelj in
izhodišče krščanskega veselja. Brez velikonočne skrivnosti krščansko veselje nima
pomena, saj izgubi vsako upanje večnega življenja. Velikonočno veselje je svetlo in
jasno, se ne zavija v somrak pozabe, ampak se vsako leto ponavzočuje v obhajanju
velikonočnih skrivnosti. To je veselje, ki si upa pogledati v oči vsemu, tudi smrti (1 Kor
15,54-55), veselje, ki v ospredje postavi življenje (Oražem 1995, 240).
Velikonočno veselje nima svojega izvora zgolj v obljubi odrešenja, ampak tudi v novi
navzočnosti Kristusa, ki na binkošti pošlje Svetega Duha, da bi nadaljeval delo in ostal z
nami vse do konca (Pavel VI. 1975, 15). Odrešenje še namreč ni dokončno, ampak ostaja
najgloblja razsežnost krščanskega upanja in vir veselja, ki se zazira v Božjo ljubezen in
usmiljenje ob koncu časov.
Križ dobi novo podobo z velikonočnimi dogodki. Zaradi Kristusovega križa nobena
okoliščina človekovega življenja ni (več) brezupna. Ko odrešeni upa sredi stvarstva, ki je
podvrženo trpljenju, takrat resnično živi svojo velikonočno vero in s svojim življenjem
poje hvalnico Očetu, ki obuja mrtve. Svojemu Bogu lahko sredi zasužnjenega stvarstva
vzklikamo »Aba, Oče« (Gal 4,6). Krščansko veselje mora črpati iz velikonočnih in
vstajenjskih dogodkov, ki ne izničijo in ne pozabijo križa, ampak ga na povsem nov način
razložijo. Kristusov križ je tisti, ki nam odpira vrata veselja, ker je Kristus na veliko noč
premagal greh in smrt, ki sta glavna sovražnika pravega in večnega veselja. Vstajenje
daje križu svetel sijaj in križ dá vstajenju snov za veselje (Sorč 2008, 126-127).
Kristusovo vstajenje je praznik neuničljivega življenja in zato tudi neizmernega veselja.
Že sama poglobitev v velikonočno hvalnico nam takoj jasno razgrne, kje zajema
krščanstvo snov za veselje in razloge za veselo prepevanje. Poglejmo nekaj glavnih
poudarkov iz velikonočne hvalnice, ki opevajo veselje:
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1. »Veseli se zdaj, nebeška množica angelov, veselite se Božji služabniki.
2. Veseli se tudi vsa zemlja, ožarjena s takim sijajem.
3. Svetišče naj odmeva od veselega vzklikanja množic.
4. To je noč, o kateri je pisano: Noč bo svetla kakor dan, noč bo razsvetljevala moje
veselje. Ta sveta velika noč preganja zlobo, izmiva krivdo, vrača grešnikom
nedolžnost in žalostnim veselje ...«
V velikonočni hvalnici je zajeto vso bistvo krščanskega veselja, saj povezuje veselje
nebeške množice z zemeljsko množico. Veliko noč opeva kot trenutek, ko je premagana
zloba, izmita krivda, še več, celo grešnikom vrača nedolžnost in žalostnim veselje. Velika
noč prinaša nov smisel, saj človek, ki veruje v Kristusa, ne more obupati, ker ga preveva
misel neskončne Božje ljubezni, ki se je na križu darovala za vse človeštvo, da bi z veliko
nočjo vsi imeli življenje (Jn 10, 9-10).
Ves velikonočni čas s posebno intenziteto poudarja krščansko veselje, zato je v
evholoških besedilih veliko poudarkov veselja.
Na sredo v velikonočni osmini nas glavna prošnja vabi tako: »Dobri Bog, vsako leto nas
razveseljuješ s slavjem Kristusovega vstajenja. Naj nam to praznovanje pomaga, da bomo
prišli do neminljivega veselja.« Bog je tisti, ki človeka razveseljuje. Poslal je svojega Sina
v smrt, da bi mi imeli življenje. Bog nas torej nikoli ne pušča samih, ampak skrbi za nas.
Božja skrb je pomemben vir kristjanovega veselja.
Prošnja po obhajilu četrtka v velikonočni osmini ima izrazito eshatološko – evharistično
usmeritev. Vse do danes se Kristusova daritev ljubezni ponavzočuje v evharistiji, ki
vernika usmerja v veselje večnega življenja. Isto prošnjo po obhajilu srečamo tudi na
torek 2., 4. in 6. velikonočnega tedna ter sredo 3. in 5. velikonočnega tedna. Prošnja tako
vabi vernike: »Bog naš Oče, usliši naše prošnje. Ta sveta zamenjava darov naj nam v
sedanjem življenju tako pomaga, da bomo dosegli veselje v nebesih.«
Prošnja po obhajilu petka v velikonočni osmini z naslednjimi besedami izraža potrebo po
Božji pomoči in varstvu: »Nebeški Oče, tvoj Sin nas je odrešil s svojim trpljenjem.
Prosimo, vedno in povsod nas varuj, da se bomo veselili vstajenja Kristusa.« Človek se
zaveda, da brez Boga ne more občutiti pristnega veselja. Isto prošnjo srečamo tudi na
petek 4. in 6. velikonočnega tedna ter soboto 3. in 5. velikonočnega tedna.
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Sobota v velikonočni osmini nas povabi k mašnem opravilu z vstopnim spevom, ki
opominja na dogodke veselja v zgodovini izraelskega ljudstva. Gospod je namreč izpeljal
svoje ljudstvo iz sužnosti ob radostnih vzklikih in v velikem veselju (Ps 104,43). Tudi
nas vabi, da bi se veselili dogodkov, ki so se odvijali v zgodovini odrešenja, in bi jih znali
prenesti v svoje življenje ter se Bogu zanje zahvaljevati.
Vstopni spev bele nedelje (druge velikonočne nedelje) nas spodbuja, da bi se veselili
slave, ki nam jo Bog podarja, saj nas je poklical v nebeško kraljestvo in nam podaril večno
življenje, ki je vir vsega kristjanovega veselja (4 Ezr 2,36-37)4.
Prošnja nad darovi ponedeljka drugega velikonočnega tedna prosi z besedami: »Sveti
Bog, sprejmi darove Cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega
tolikšnega veselja, naj pridemo k tebi v večno radost.« Isto prošnjo srečamo tudi na tretjo
velikonočno nedeljo, torek 3. in 5. velikonočnega tedna ter ponedeljek 4. in 6.
velikonočnega tedna. Prošnja izraža veselje nad veliko nočjo, prav tako pa pokaže, da je
Bog vir človekovega veselja že tukaj na zemlji, v polnosti pa v večnem življenju. Zopet
lahko prepoznamo eshatološke prvine, ki so vedno povezane s krščanskim veseljem. V
velikonočnem času so še bolj izrazite, saj se veselje prelije v posebno bogoslužje veselja.
Prošnja nad darovi torka drugega velikonočnega tedna pa poudari vidik Kristusovega
nenehnega delovanja, ki je vir veselja. Kristus s svojim vstajenjem ni nehal delovati na
zemlji, ampak se po Svetem Duhu uresničuje njegovo odrešenje vseh ljudi. Prošnja to
izrazi z besedami: »Nebeški Oče, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo.
Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj nam bo vir trajnega veselja.« Isto prošnjo
najdemo še na četrto velikonočno nedeljo, torek 4. in 6. velikonočnega tedna ter sredo 3.
in 5. velikonočnega tedna.
Sreda tretjega velikonočnega tedna nas z vstopnim spevom tako pospremi v bogoslužno
dogajanje: »Na ves glas te hvalim, Gospod, ves dan ti pojem slavo; radujem se, ker si me
4

4. Ezrova knjiga je apokrif, ki se ne nahaja v Svetem pismu in je apokaliptične narave. Knjigi Ezra in
Nehemija predstavljata tekstni kritični problem, Septuaginta pozna 1 Ezr (v latinskem prevodu nosi naslov
3 Ezr) in 2 Ezr (druga vsebuje Ezr in Neh kot eno samo knjigo). Latinsko izročilo pa pozna štiri Ezrove
knjige. 1 Ezr = Ezr, 2 Ezr = Neh, 3 Ezr = latinski prevod grške knjige Ezr in 4 Ezr, ki je nastala v poznejših
časih.
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rešil.« (Ps 70,8.23) Bog je tisti, ki rešuje, zato je potrebno iz veselja s pesmijo hvaliti in
slaviti Boga. Bog nas je namreč odrešil, da bi mi imeli večno življenje, da bi nam odprl
vrata neskončne ljubezni. Bog bi lahko tega tudi ne naredil, zato je hvala in slava Bogu
za ta zastonjski dar toliko bolj nujna. Isti vstopni spev se pojavi tudi na sredo 5.
velikonočnega tedna.
Knjiga razodetja na torek četrtega velikonočnega tedna z vstopnim spevom odpre bistvo
velikonočnega bogoslužja veselja. Vabi nas, naj se veselimo in radujemo, saj je Bog s
svojim vstajenjem zakraljeval (Raz 19,7.6). Kristus je premagal smrt, z vstajenjem se je
pričela doba kraljevanja življenja, kar je vir neizmernega veselja vseh kristjanov. Isti
vstopni spev je tudi na torek 6. velikonočnega tedna.
Šesta velikonočna nedelja pred nas postavlja tematiko veselja kar dvakrat: v vstopnem
spevu in glavni mašni prošnji. Vstopni spev je vzet iz knjige preroka Izaija, ko poziva
ljudstva, naj z veselim glasom oznanjajo, da je Bog rešitelj (Iz 48,20). Glavna prošnja pa
podobno kot tudi druge predstojniške molitve, ki smo jih že pogledali, postavlja v
ospredje veselje nad vstalim Kristusom: »Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo
te dneve veselja v čast vstalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz
našega vsakdanjega življenja.« Velikonočni dan je resnično čas veselja, vsak dan se
posebno spominjamo Kristusove zmage, zato je vsak dan dan veselja.
Torek šestega velikonočnega tedna v glavni prošnji že nakazuje, da se približuje konec
velikonočnega časa. A hkrati ne pozablja, da je to šele začetek veselja in nikakor ne
konec. Ob koncu velikonočnega časa je potrebno še toliko bolj živeti pristno veselje. Čas
od velike noči do binkošti nas pripravlja in spodbuja k poglobitvi veselja, da bi mogli iz
njega živeti vse liturgično leto. Glavna prošnja nas vabi tako: »Bog, naš Oče, svojemu
ljudstvu si vrnil duhovno mladost, naj se zato nenehno raduje. Kakor se sedaj veselimo
dostojanstva posinovljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega
vstajenja.«
Glavna prošnja srede šestega velikonočnega tedna osvetli Kristusov drugi prihod, ki bo
dokončno prinesel odrešenje ljudem. Prošnja nas vabi, da bi vse življenje živeli tako, da
bi nas ob koncu časov Bog poklical k sebi, kjer bi se veselili z vsemi svetimi. K trudu za

31

svetost, ki prinaša veselje, nas vabi z naslednjimi besedami: »Bog, naš Oče, vsako leto
obhajamo praznike Kristusovega vstajenja. Daj nam, da se bomo ob njegovem drugem
prihodu z vsemi svetimi veselili.«
Praznik Gospodovega vnebohoda v prošnji nad darovi izpostavlja vidik veselja tako:
»Nebeški Oče, na praznik čudovitega vnebohoda tvojega Sina ti darujemo zahvalno
daritev. Po tej zamenjavi darov naj se dvigamo k nebeškemu veselju.« Opominja nas, da
sveta daritev vodi k nebeškem veselju, da se v liturgiji srečata nebeška in zemeljska
množica. Zakrament evharistije nam je tako duhovna hrana, ki odpira pogled kvišku v
nebo, kjer prebiva Bog s svojimi svetimi. Tako je zakrament evharistije prepleten z
nebeško liturgijo in z neizmernim veseljem vseh, ki obhajajo sveto daritev.
V sedmem velikonočnem tednu se pojavita dva speva, ki nas spodbujata k pristnemu
veselju. Na ponedeljek sedmega velikonočnega tedna nas obhajilni spev vabi, da
zaupamo v Kristusa, ki nas nikoli ne bo zapustil. Njegovo vstajenje ni konec življenja,
ampak šele njegov začetek, tako se moramo vedno obračati v drugi Kristusov prihod, ko
bo dokončal svoje delo na zemlji (Jn 14,18;16,22). Vstopni spev iz knjige Psalmov pa v
sredo pred nas postavi zgled veselega kristjana, ki naj v svojem srcu in tudi na zunaj
vzklika Bogu z veselim glasom in mu glasno ploska (Ps 47,2).
Velikonočni čas z vsemi prvinami veselja ostaja zazrt v krščansko veselje, ki ni delo
človeka, ampak Božje delo. Veselje ni nekaj, kar bi si človek izmislil, ampak je Bog
položil globoko v človeka. O tem nam največ govori prerok Izaija, knjiga Psalmov, pa
tudi vsa Nova zaveza, ki je ena sama vesela novica. Veselja tako ostaja nujna tema velike
noči in tudi vsega liturgičnega leta, saj tudi drugi liturgični časi živijo iz velikonočnih
dogodkov – dogodkov veselja.
Velikonočni čas je že po svoji naravi čas veselja, saj obhaja največje skrivnosti naše vere.
V središče postavlja vstajenje in večno življenje, iz katerih se rojeva neizmerno veselje
in bistvo naše vere.

2.1.5 Veselje v mašnih evholoških besedilih v času med letom
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Čas med letom obsega evhologijo 33 ali 34 navadnih nedelj. Sam izraz navadna nedelja
ni najboljši, saj daje času med letom, posebno pa še nedeljam, nekakšno manjvredno
pojmovanje. Zato bomo v tem poglavju rajši kot o navadni nedelji govorili o nedelji med
letom. Tako bomo bolje pokazali povezanost velikonočne skrivnosti, ki je vir vsega
krščanskega veselja, s časom med letom, ki vsekakor ni navaden čas.
V vsaki nedelji se kaže veselje prihodnosti, ki nam jo Kristus obljublja. Tudi v času med
letom prihaja veselje iz pričakovanja končnega poveličanja, ki se bo dopolnilo ob
končnem srečanju s Kristusom. Najboljše jamstvo, da bomo tudi mi sami deležni tega
večnega praznika veselja, je dejavno sodelovanje pri nedeljski evharistiji. Nedeljska
evharistija je najodličnejše znamenje večnega veselja in sreče. Veselje in sreča
evharističnega slavja je že deležnost pri nebeškem veselju in sreči (Nadrah 1975, 222).
O veselju v času med letom priča tudi zelena liturgična barva, ki je za ta čas predpisana.
Zelena je barva narave, ki pomeni veselje in mir, zato je tudi simbolično barva upanja
(Trstenjak 1996, 410).
Čas med letom se prvič neposredno dotakne tematike veselja v prošnji po obhajilu in
obhajilnem spevu 3. nedelje med letom z besedami: »Glejte v Gospoda in se razveselite,
ni vam treba zardevati.« (Ps 33,6) Spev želi usmeriti pogled vernika na oltar, kjer kruh
postane Kristusovo telo in vino Kristusova kri. Človek se ne sme bati Boga ali se
sramovati pred njim, saj ima Bog človeka neizmerno rad, ta ljubezen pa je vir velikega
veselja. Prošnja po obhajilu pa z naslednjimi besedami izraža prošnjo: »Dobri Bog, pri
sveti gostiji si nam utrdil novo življenje. Naj nam bodo tvoji darovi znova in znova vir
veselja.« Spodbuja nas, da bi bilo obhajilo vir veselja vseh kristjanov. Vsak kristjan je
poklican k življenju po tem studencu veselja in življenja, ki je evharistija.
Prošnja nad darovi 5. nedelje med letom: »Vsemogočni Bog, ustvaril si kruh in vino, da
nam na zemlji dajeta hrano in veselje, naj postaneta zakrament, ki nam prinaša večno
življenje.« Prošnja odstira Božjo dobroto, saj je ustvaril kruh in vino, da bi človeka
razveseljeval in mu v zakramentu zagotovil večno življenje. Prošnja po obhajilu iste
nedelje nadaljuje misel prošnje nad darovi z besedami: »Gospod, naš Bog, v svoji dobroti
si nas nahranil z istim kruhom in kelihom. Prosimo te, združi nas vse v Kristusu, da bomo
z veseljem služili bližnjemu in tako svetu prinašali odrešenje.« Bog, ki je ustvaril kruh in
vino (kelih), da bi človeka telesno nasičevala, v zakramentu ta isti kruh in vino spreminja
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v telo in kri svojega Sina, da bi človeka vodil po poti odrešenja. A vendar Bog vabi
človeka, da bi bil na tej poti pozoren do vsega, kar je ustvarjeno, posebno do svojih
bližnjih. Bog želi, da bi kristjan svojo vero veselja uresničeval v delih ljubezni.
Vstopni spev 7. nedelje med letom vsebuje dve prvini veselja. V prvem delu izraža
človekovo zaupanje v Božje usmiljenje, Bog pa človeku v tem zaupanju obljublja pomoč,
ki je vir veselja in radosti. Drugi del je nekakšna prošnja, da bi znali prepoznavati Božjo
dobroto in mu v veselju peti hvalo (Ps 12,6). Človek se Bogu ne more oddolžiti za njegovo
dobroto, saj je vse zastonjski Božji dar, lahko pa ga v veselju slavi, opeva, se mu
zahvaljuje in vanj zaupa. Obhajilni spev te nedelje, ki je tudi iz knjige Psalmov, prav tako
poudarja veselje: »Oznanjal bom tvoja čudovita dela, radoval se bom nad teboj in vriskal
od veselja, opeval bom tebe, Najvišji.« (Ps 9,2-3) Bog je za človeka tolikšen vir veselja,
da mu tisti, ki vanj verujemo, iz dna srca prepevamo, vriskamo in se veselimo, saj je za
nas storil čudovita dela. Veselje ima svoj izvor v ljubezni, namreč Bog iz ljubezni skrbi
za človeka in zanj dela čudovite stvari. Isti obhajilni spev se pojavi tudi na torek 2.
postnega tedna.
Vstopni spevi 13., 16. in 21. nedelje med letom, ki so vzeti iz knjige Psalmov, imajo v
ospredju veselje daritve. Bog je vir vseh milosti, kruha in vina ter vseh drugih darov (Ps
46,2;56,6.8;103,13-15). Vstopni spev 13. nedelje med letom se pojavi tudi na sredo 7.
velikonočnega tedna.
Glavna prošnja 26. nedelje med letom veselje gleda kot eshatološko dobrino in nas vabi,
da bi verovali v Božje usmiljenje in se odpirali njegovi milosti, da bi ob koncu časov
mogli uživati nebeško veselje. Glavna prošnja prosi z naslednjim besedami: »Vsemogočni
Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno
nas obsipaj s svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli
nebeško veselje.«
Vstopni spev 30. nedelje med letom je isti vstopnemu spevu četrtka četrtega postnega
tedna, njegov pomen smo že razložili v postni evhologiji.
Glavna prošnja 33. nedelje med letom vabi človeka k veselem služenju z besedami:
»Gospod, naš Bog, od tebe prejemamo vse dobrine. Naj ti vdano in veselo služimo, saj je
v tem večna in popolna sreča.« Sreča in veselje sta tesno povezana, saj je popolna sreča,
ki je zgolj v Bogu, za kristjana nujno vir veselja.
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Čas med letom zajema več vidikov veselja. Glavni poudarek je na Božji dobroti in
njegovem ustvarjanju, ki je posledica neskončne ljubezni Boga do človeka. Človek je
deležen zastonjskih Božjih darov, ki ga duhovno in telesno hranijo. Večkrat sta
poudarjena tudi kruh in vino kot Božji dar, ki ne služita zgolj kot telesna hrana, ampak
sta vir večnega življenja in neskončnega nebeškega veselja, saj pri evharistiji kruh in vino
postaneta Kristus.
Bistvo veselja časa med letom lahko najdemo v Božji dobroti, ki človeku naklanja
neizmerne milosti in darove, da lahko živi. Bog skrbi za človeka, zato se lahko človek
veseli Boga in vsega, kar ga obdaja.

2.2 Veselje v obrednih besedilih drugih zakramentov
Do sedaj smo iskali prvine in elemente veselja, ki so sestavni del večine bogoslužij. V
tem podpoglavju pa bomo v luči veselja pogledali obredne sestavine drugih zakramentov.
Vsak izmed zakramentov ima svoja obredna besedila, ki vključujejo različne poudarke
veselja, ki jih bomo obravnavali.
Tema veselja je močno navzoča v mnogih obrednih sestavinah zakramentov. Zakramenti
niso togi predpisi, ki jih je Cerkev predpisala vernikom v brezglavo sledenje, temveč so
Božji dar. Zakramenti so kraj srečanja z Bogom in so za kristjana že tu, na zemlji, vir
veselja in sreče (Nadrah 1975, 211). So vidna znamenja nevidne Božje milosti, ki
posvečujejo ljudi, o čemer priča Konstitucija o svetem bogoslužju: »Vidna bogoslužna
znamenja označujejo in vsako na svojski način povzročajo posvečenje ljudi.« (B7)
Za razumevanje in vstopanje v skrivnosti zakramentov je potrebna dobra priprava. Brez
nje vernik ne bo mogel stopiti v notranje dogajanje zakramenta, saj bo ostal zgolj pri
zunanjih izrazih, ki pa ne morejo privesti k pristnemu notranjemu veselju. Šele ob dobri
pripravi in naravnanosti srca na Boga bo zakrament postal jedro krščanskega praznovanja
in gradnje notranjega veselja (Vesenjak 1987, 175). Brez zunanjih izrazov seveda ne gre,
le-ti peljejo človeka v notranjost, k veselju srca. Pogledali bomo, kateri so zunanji izrazi
veselja v zakramentih, ki vernika peljejo k notranjem veselju. Iskali bomo besedila,
navodila, svetopisemske odlomke in možnosti za sodelovanje laikov. Temelj tega bodo
liturgični obredniki, ki so danes v rabi.
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Vsak zakrament osvetljuje poseben, sebi lasten vidik veselja. Preučevanje liturgičnih in
svetopisemskih besedil nam bo pokazalo vidik veselja, ki je lasten posameznemu
zakramentu. Pri sveti evharistiji ne moremo na isti način govoriti o veselju kot pri
zakramentu svete spovedi. To velja tudi za primerjavo drugih zakramentov. Ta različnost
ne pomeni, da obstaja več različnih resničnosti zakramentov, ampak pomeni eno
resničnost, ki je osvetljena iz različnih zornih kotov. Vsi iščemo isto veselje, poti pa je
več. Bog vsakega posameznika vabi, da bi živel v resničnem veselju, vsakega vabi na sebi
lasten način. Vsak človek je namreč enkratno bitje, tako ni univerzalne poti do Boga, do
večnega veselja. Različne so torej poti, vsem pa je skupen cilj, to je veselje večnega
življenja pri Bogu, ki je temelj in cilj vseh zakramentov.
Cerkev mora v vseh časih v veselju podeljevati zakramente svojim vernikom, saj je
delivec zakramentov sam Jezus, Cerkev pa posrednica teh Jezusovih darov. Tako Cerkev
nima »v lasti« zakramentov, ampak je orodje v Božjih rokah. Tako tudi nima v lasti
veselja, saj se pristno veselje odvija v Bogu. Cerkev je orodje veselja – vsi verniki smo
orodje veselja.
Zakramenti imajo občestveno razsežnost, zato ima tudi veselje, ki je ukoreninjeno v
zakramentih, občestveno razsežnost. Zakramente lahko primerjamo z družino. »Če kdo v
družini ozdraví od hude bolezni ali napreduje v svojem poklicu ali je odlikovan, tega ne
sprejema navdušeno le on sam, temveč je predmet skupnega veselja in zahvaljevanja.
Zato delitev zakramentov ni nikoli zasebna stvar.« (Adam 1979, 17–18)
Najprej bomo pogledali zakramente uvajanja, ki so: sveti krst, sveta birma in evharistija.
Glavni poudarek bo na sveti evharistiji. Zakramentom uvajanja bosta sledila zakramenta
ozdravljanja, ki sta: sveta spoved in sveto bolniško maziljenje. Na koncu pa bomo
pogledali zakramenta služenja, ta pa sta: sveti red in sveti zakon. Vse to v luči veselja.

2.2.1 Sveti krst, veselje nad sprejemom novih članov v Cerkev
Bog v zakramentu krsta zasije v vsej svoji luči, saj človeku s krstom podari takšne milosti,
ki izbrišejo izvirni greh in pridružijo novokrščenca v občestvo krščenih Božjih otrok. S
krstom Bog sprejme človeka in mu podari posebne milosti. Gregor Nacianški z izjemno
lepimi besedami opiše veličino krsta: »Krst je najlepši in najveličastnejši od Božjih darov
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... imenujemo ga dar, milost, maziljenje, razsvetljenje, oblačilo netrohljivosti, kopel
prerojenja, pečat in vse, kar je še najdragocenejšega. Dar, ker se podeljuje tistim, ki ne
prispevajo ničesar; milost, ker se daje celo z grehom zadolženosti; krst, ker se greh utopi
v vodi; maziljenje, ker je posvečen in kraljevski (taki so tisti, ki so maziljeni);
razsvetljenje, ker je sijoča luč; oblačilo, ker pokriva našo sramoto; kopel, ker očiščuje;
pečat, ker nas varuje in je znamenje Božjega gospostva.« (KKC 1216) Ob vsem tem se v
kristjanu nujno prebudi pristno veselje, saj Bog sprejme svojega otroka v svoje naročje in
ga obdari s Svetim Duhom.
Že s krstom Sveti Duh novokrščencu podeli posebno poslanstvo Božjega otroštva –
ljubezen. S krstom postanemo kristjani, tako je glavna naloga kristjana ljubezen. To
poslanstvo pa ni breme, ampak je neizmerna milost in največje veselje, ki ga kristjan
lahko prejme. Največja priča te globoke povezanosti krsta, ljubezni in veselja je Jezusov
krst. Ob krstu svojega Sina se v ljubezni veseli sam Bog Oče (Mt 3,17). Tako se Bog
veseli vsakega otroka in katehumena, ki prejme krst.
Bog se zelo veseli vsakega novokrščenca, saj postane nova stvar, obleče belo oblačilo, ki
kaže na čistost njegove duše, na belino snega, ob tem pa razveseljuje srce Pastirja (Krajnc
2014, 129). Ob tem dogodku se ne veseli zgolj Bog, ampak vsa skupnost, vsi kristjani, ki
sprejmejo novokrščenca med Božje otroke. Tudi ko je ječar, ki je stražil Pavla in Sila,
prejel krst, se je z njim veselila vsa hiša, da je prejel vero v Boga (Apd 16,34).
Cerkev je že od prvih stoletij naprej krščevala otroke in odrasle, saj je prejela naročilo
oznanjevanja vesele novice (KO 2). To pomeni, da je prejela najpomembnejše poslanstvo
– pripeljati ljudi v nebesa. Krst so vrata do nebeškega kraljestva in ravno zato tako
neizmeren vir veselja. Krst nosi v svojem bistvu zazrtost v večno življenje in nalogo
stopanja po tej poti. Tudi v krstu se uresničuje eshatološko – velikonočno veselje. S
krstom preidemo iz greha v življenje.
Nič manj zgovoren ni krstni obrednik, ki poudarja velikonočno veselje kot globoko vez s
krstom: »S krstom namreč ne obhajamo in ne opravljamo nič drugega kakor velikonočno
skrivnost, kajti z njim prehajajo ljudje iz smrti greha v življenje, zato mora krščevanje
izražati veselje vstajenja, zlasti, kadar ga obhajamo med velikonočno vigilijo ali ob
nedeljah.« (KO-UK 6) Krst ima tako skupnostno razsežnost, ki v velikonočnem veselju
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zaobjema vse kristjane. Novokrščenca ne sprejme le Bog, ampak je sveti krst zakrament
vesele sprejetosti v bratstvo in sestrinstvo Božjih otrok.
Skupnostno razsežnost lahko prepoznavamo skozi celoten obrednik svetega krsta. O
nujnosti veselja nad sprejetostjo pričajo tudi navodila uvajanja v krščanstvo, saj vabijo:
»Poleg tega je treba, da pri krščevanju dejavno sodeluje Božje ljudstvo, ki ga ne
predstavljajo le botri in starši ter sorodniki, ampak, kolikor je najbolj mogoče, tudi
prijatelji, znanci, sosedje in vsaj nekateri člani Cerkve v tistem kraju. To izpričuje skupno
vero in izraža skupno veselje nad tem, da so v Cerkvi sprejeti novokrščenci.« (KO-UK 7)
Krst izraža skupno vero vseh, ki so že bili krščeni, hkrati pa novokrščenca potrdi v njegovi
veri. Ob tem se poraja veselje vse skupnosti, ki novokrščenca sprejema. Veseli jih, da je
stopil na pot odrešenosti.
Ne pozabimo poudariti, da krst ni edina možna pot do nebeškega kraljestva. Cerkev trdno
verjame, da Bog iz neizmerne ljubezni in usmiljenja vabi k sebi vse ljudi dobre volje.
Zato Cerkev veruje v krst želja in krst krvi za vse tiste, ki so umrli zaradi Kristusa ali pa
so imeli namen krsta, pa tega zaradi okoliščin niso mogli opraviti. Prav tako trdno
verujemo, da bodo tisti, ki Kristusa ne poznajo, a živijo po vesti5, sprejeti med izvoljene
(KKC 1257–1261). To pomeni, da se kristjani veselimo vsakega človeka in da
sprejemamo vse ljudi, saj nam Bog daje prvi zgled, ker izkazuje usmiljenje in milost vsem
ljudem, kajti Kristus ni prišel klicat pravičnih, ampak grešne (Mr 2,17).
Poglejmo pobližje sam obred krsta in poiščimo mesta, kjer se pojavijo prvine veselja. Že
v začetku obreda je predvideno: »Krstitelj pozdravi navzoče, zlasti starše in botre. Na
kratko jim izrazi veselje, da so sprejeli otroke kot Božji dar; Bog, ki je vir življenja, pa
bo sedaj otrokom podelil svoje življenje.« (KO 36) Krstitelj, če je mogoče, sprejme
novokrščenca, starše, botre in druge navzoče pri cerkvenih vratih, tako bodo tudi
simbolično vstopili v Cerkev, krstitelj pa bo pokazal na gostoljubnost in veselje Cerkve
nad novokrščencem. Predvideno je, da krstitelj v kratkem nagovoru izrazi veselje, da bo
novokrščenec sprejet med občestvo Božjih otrok.
Pri sprejemu krstitelj nagovori občestvo z besedami, ki izražajo veliko veselje: »Otroci,
krščansko občestvo vas sprejema z velikim veseljem. V imenu tega občestva vas bom
5

»Človek se je dolžan ravnati po nravni postavi, ki ga priganja, da naj 'dela dobro in se izogiblje zlega'. Ta
glas zveni v njegovi vesti.« (KKC 1713)
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pokrižal z znamenjem našega Odrešenika Jezusa Kristusa; za menoj pa vas bodo pokrižali
tudi vaši starši (in botri).« (KO 41) Veselja ni deležen zgolj krstitelj, ampak predvsem
starši, botri in drugi navzoči, ki so spremljali krščenca na njegovi poti odraščanja in vere
(pri starejših). Tukaj gre za skupno veselje, ki naj ožarja vse navzoče, pa tudi vso Cerkev.
Kasneje se v obredniku pojavi tudi prošnja za vse potrebe, v kateri navzoči prosijo:
»Posvečuj vse njihovo življenje in jih pripelji v veselje nebeškega kraljestva.« (KO 47)
Pojavi se veselje nebeškega kraljestva, ki želi opozoriti, da je krst vstop na pot, ki vodi v
večno življenje. Hkrati prošnja vabi, da bi že na zemlji živeli veselje nebeškega kraljestva,
zato prosimo Boga, da bi posvečeval življenje krščenca, v drugem delu prošnje pa se
obračamo v večnost in prosimo, da bi bil krščenec ob koncu svojega zemeljskega romanja
deležen večnega veselja pri Bogu.
V sklepu obreda je priporočilo, da bi po blagoslovu zapeli pesem, ki izraža velikonočno
veselje. To je še ena potrditev tega, kako tesno sta krst in velikonočno veselje povezana.
Navodilo vabi tako: »Če je primerno, naj po blagoslovu vsi zapojejo pesem, ki izraža
velikonočno veselje in hvaležnost, npr. Zapoj veselo, o kristjan ali Marijino hvalnico:
Moja duša poveličuje Gospoda.« (KO 71) Priporočilo ima svojo utemeljitev v navodilu,
ki spodbuja k veselemu petju, to pa ima svoj temelj v velikonočnem veselju: »Ker petje
zelo podpira obhajanje krsta, ko spodbuja enotnost navzočih, krepi njihovo skupno
molitev in končno razodeva velikonočno veselje, ki ga mora izražati obred, naj škofovske
konference spodbujajo glasbenike ter jim pomagajo, da bodo z napevi okrasili tista
bogoslužna besedila, za katera bodo sodili, naj jih verniki pojejo.« (KO-UK 33)

Sveti krst je vstopni zakrament, ki krščencu podarja velike milosti, saj ob krstu postane
Božji otrok, Bog pa na poseben način kot oče skrbi za svoje otroke. Oče se veseli svojih
otrok, tudi mi, potujoča Cerkev, se moramo po tem zgledu veseliti vsakega otroka,
vsakega katehumena, ki je stopil na pot krsta.

2.2.2 Sveta birma, pečat krstnega veselja
Birma je pečat svetega krsta. Vse to, kar smo prejeli pri zakramentu svetega krsta, pri
birmi kot odrasli kristjani potrdimo, hkrati pa tudi nadgradimo, saj prejmemo pomembno
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poslanstvo oznanjevanja in širjenja vesele Kristusove novice (Krajnc 2014, 135). Pri
vsem tem še na poseben način pomaga Sveti Duh, ki prinaša svoje darove. V poslušnosti
Svetemu Duhu bomo deležni tudi njegovih sadov, ki so: ljubezen, veselje, mir,
potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje (Gal 5,22).
Preprosto lahko rečemo, da je sveta birma sad krstnega veselja.
Sveti Duh je tisti, ki združuje, ki ustvarja celoto in občestvo ter daje izkušati, da je Bog
sredi med nami vir veselja in sreče (Nadrah 1975, 225).
Najpomembnejši del zakramenta je maziljenje s sveto krizmo in molitev. Maziljenje v
birmanca vtisne duhovni pečat (2 Kor 1,21-22), je znamenje veselja, saj očiščuje in utrjuje
posebno vez s Kristusom in Svetim Duhom, preko teh Božjih oseb pa tudi z Očetom
(KKC 1293-1296).
Zakrament je neizbrisno znamenje, ki zaznamuje kristjana s Svetim Duhom in daje moč,
da postane njegova priča ter tako še globlje zakorenini Božje sinovstvo, ki ga kristjan
prejme s krstom (KKC 1315).
Pri obredu birme se med evharistijo srečamo s poudarkom veselja v prošnji za vse
potrebe: »Naj bodo vsi ljudje, ki imajo skupnega Stvarnika in Očeta, med seboj bratje
brez razlik med rasami in narodi in naj vsi iskreno iščejo Božje kraljestvo, ki je mir in
veselje v Svetem Duhu.« Prošnja poudarja občestvo in enost, katere vir je ravno Sveti
Duh. Pomeni, da bodo vsi, ki iščejo Boga z iskrenim srcem, deležni Božjega kraljestva,
ki je prepojeno z veseljem in mirom. Vsi, tudi nekristjani, moramo živeti v želji, da bi
iskali veselje in mir.
Tudi pri blagoslovu ljudstva ob koncu maše lahko škof (ali drug delivec zakramenta)
podeli blagoslov, v katerem prosi: »Naj vas združuje v eno in varno pripelje v veselje
Božjega kraljestva.«
Tudi nekatere druge mašne prošnje, ki so na voljo pri maši, kjer se podeljuje zakrament
birme, kažejo in poudarjajo, da je veselje pri zakramentu birme tesno povezano z Božjim
kraljestvom. Kar smo videli pri evharistiji in svetem krstu, se ponavlja tudi pri zakramentu
birme, a osvetljeno s poudarkom Svetega Duha, edinosti in občestva. Pot birme vodi torej
do nebeškega kraljestva, v katerem vlada neskončno veselje, saj bomo šele tam Boga
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gledali takšnega, kakršen je (1 Jn 3,2). Potrebno je prisluhniti in slediti navdihom Svetega
Duha, da bi bili deležni teh sadov veselja; potreben je trud in ohranjanje upanja. Birma
bo sad veselja le toliko, kolikor bo naše srce ljubilo.

2.2.3 Sveta spoved in bolniško maziljenje, zakramenta
odpuščanja in veselja večnega življenja
Sveta spoved, sveto maziljenje in evharistija kot popotnica sestavljajo zakramente
ozdravljenja. Tukaj bomo predstavili dva zakramenta – sveto spoved in bolniško
maziljenje –, ki sta med seboj tesno povezana in nosita zelo podobne elemente obreda.
Najprej poglejmo zakrament svete spovedi, ki zahteva skesanost, ponižnost, priznanje
lastne grešnosti in majhnosti, zato je vprašanje in osvetlitev zakramenta v luči
krščanskega veselja toliko bolj nujna. Spoved vzpostavlja ponovno prijateljstvo z Bogom.
Pri ljudeh, ki sprejemajo ta zakrament s »skesanim srcem in pobožnostjo, se pogosto
pridruži mir in veselje z močno duhovno tolažbo«. (KKC 1468)
Kristus na večer velikonočnega dne nad apostole, zbrane v dvorani zadnje večerje, razlije
Svetega Duha. Sredi velikonočnega veselja apostolom podeli oblast in dolžnost odpuščati
grehe (CD 70, 32). Kristus jim podeli zelo pomembno dolžnost, ki se še danes uresničuje
v zakramentu spovedi, pravi namreč: »Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim
jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,23) S tem pokaže na nujnost odpuščanja grehov,
hkrati pa umesti odpuščanje grehov v delo odrešenja, saj bo ob poslednjih časih
pomembno, komu so bili grehi odpuščeni in komu ne. Kristus torej ne zapira vrat
nikomur, tudi največjemu grešniku ne. Velja ravno obratno, odpira mu vrata nebeškega
kraljestva, saj da svoje življenje za grehe vseh ljudi. Na križu se torej poraja pristno
veselje zakramenta spovedi. Človek mora na to Božje vabilo odgovoriti, da bi bil deležen
milosti in bi tako stopil skozi vrata, ki mu jih Kristus odpira.
Odpúščanja, ki je bistveno povezano z zakramentom spovedi, pa Kristus ni zapovedal
zgolj apostolom, ampak vsem ljudem. Tako je odpuščanje vrlina vseh, ki resnično sledijo
Kristusu. V priliki o služabniku, ki ni maral odpustiti, nas uči, da je potrebno vedno
odpuščati (Mt 18,21-35). Odpuščanje je delo ljubezni, hkrati pa poraja veselje, saj človeka
lahko vzljubimo le takrat, ko mu odpustimo in ga sprejmemo takšnega, kot je.
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Na drugi strani pa je potrebno ne zgolj odpuščati drugim, ampak spreobračati samega
sebe. Nihče ni brez greha, Jezus zato želi in celo zahteva, da ne obsojamo drugih, ampak
da se najprej sami zavemo lastne grešnosti. Zavedanje lastne grešnosti ne odpravlja
veselja, ampak ravno obratno, ob zavedanju lastne grešnosti lažje razumemo in verujemo
v Božje usmiljenje, ljubezen in dobroto. Veselje je ravno v tem, da se zavemo svoje
majhnosti in grešnosti, ob tem pa vemo, da nas ima Bog neskončno rad in želi za nas
najboljše, da nam odpušča grehe in nas ne obsoja, kot ni obsodil prešuštnice, ko so to vsi
drugi storili (Jn 8,1-11). Grešniki, ki se spreobrnejo, niso v veselje samo sebi, ampak
Bogu samemu in vsem, ki so v nebesih (Nadrah 1975, 213).
O veselju nad grešnikom, ki se spreobrne, Sveto pismo govori na več mestih. V
evangelijih imamo tri pomenljive odlomke. V priliki o izgubljenem sinu, kjer oče (ki
pomeni nebeškega Očeta) z veseljem sprejme svojega izgubljenega sina. Še več, tako zelo
se ga razveseli, da mu celo pripravi gostijo in prepričuje starejšega brata, da se je potrebno
veseliti bratovega spreobrnjenja (Lk 15,30-35). Tudi v priliki o izgubljeni ovci se pastir
poda na nevarno pot, da bi rešil izgubljeno ovco, ki je zašla s poti. Tako kot pastir, ki se
veseli ovce, ko jo najde, se nebesa veselijo grešnika, ki se spreobrne, celo bolj kot vseh
pravičnih, ki ne potrebujejo pokore (Mt 18,13). Prilika o izgubljeni drahmi je tretja
prilika, ki naredi (kaže) jasno povezavo med veseljem in spreobrnjenjem. Kakršno je
veselje žene, ko najde izgubljeno drahmo, tako bo veselje med božjimi angeli nad vsakim
grešnikom, ki se spokori (Lk 15,10). Zakrament spovedi je neizmeren vir veselja, saj
odpušča grehe in daje milost spreobrnjenja, ki je, kot smo videli, tako zelo pomembno v
Božjih očeh, da se s spokorjenim grešnikom veselijo vsa nebesa (Nadrah 1975, 213).
O zakramentu ponižnosti in veselja obrednik takole govori: »V zakramentu pokore
nebeški Oče sprejema sina, ki se vrača k njemu, Kristus dviga izgubljeno ovco na svoje
rame ter jo vrača v stajo, Sveti Duh znova posvečuje svoj tempelj in še polneje v njem
prebiva, kar se končno kaže tudi v ponovni ali še bolj goreči udeležbi pri Gospodovi mizi,
kjer je v gostiji božje Cerkve veliko veselje zaradi sina, ki se je vrnil od daleč (Lk 15, 7.
10. 32).« (OS 6d) Nebeški Oče sprejema vse Božje otroke v svoje naročje, sveta spoved
popravi odnos, ki je porušen z grehom, in ponovno vzpostavlja odnos veselja Očeta do
izgubljenega sina.
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Obrednik svete spovedi dopušča možnost skupne priprave spokornikov s posamično
spovedjo in odvezo. V pripravi nam obrednik ponuja psalm, ki zelo dobro povzema bistvo
spovedi: »Odpusti mi grehe, da bom očiščen, bolj kot sneg bom bel, ko me umiješ. Naj
spet občutim radost in veselje, moje potrto srce naj se vzraduje.« (PS 50) Bog pri spovedi
odpušča in izmije grehe. To je razlog veselja in radosti do tolikšne mere, da spreminja
potrto srce v radovanje. Pravzaprav zakrament spovedi obnavlja izgubljeno veselje, ki ga
povzroča greh. Zato imamo tudi ob začetku evharistije skupno kesanje, pri katerem so
nam odpuščeni mali grehi, da bi mogli z večjim veseljem obhajati mašno daritev in prejeti
Kristusa v svoje srce.
Obrednik vsebuje več možnosti spokornega opravila. Pri spokornem opravilu z otroki
navodilo daje možnost, da lahko otroci sklep pokažejo s kakšnim zunanjim dejanjem (npr.
če je primerno, pristopijo k oltarju s svečo in jo – s pomočjo duhovnika ali sami –
prižgejo) in vsak od njih reče: »Nebeški Oče, žal mi je za vse, kar sem dobrega opustil in
slabega storil. Zares se bom potrudil, da se bom poboljšal, posebno da – (pove sklep) in
bom z veseljem hodil po svetli poti tvojega prijateljstva.« (OS 51) Kesanje vsebuje
pomenljiv zaključek, ki vabi otroke, da bi sveto spoved dojemali kot zakrament veselja
in prijateljstva z Bogom in ne kot Božje kaznovanje s poudarkom na pokori. V ospredju
mora biti odpuščanje in Božja ljubezen, ki rodi veselje, nikoli pa kaznovanje za grehe s
pokoro. Ne smemo pa pozabiti, da mora biti cilj tudi, da bolj vzljubijo krepostno življenje
in zasovražijo greh, ki jih vodi proč ob Božje ljubezni.
Danes, ko je vse manj obhajanj zakramenta svete spovedi, je potrebno nameniti posebno
skrb katehezi, ki bo kristjane znova opogumljala, da bodo pristopili k zakramentu, in jim
vlivala upanja. Potrebna je celovita kateheza, ki združuje krščansko poklicanost,
zakonsko ljubezen, razsežnosti veselja, milosti in osebne zavzetosti, vsekakor pa je pri
vsem glavni poudarek na Božji ljubezni, ki presega vsako obsojanje in sovraštvo (CD
70,64). Namesto strahu pred Božjo sodbo moramo sejati veselje zakramenta spovedi, ki
je kraj odpuščanje in ne kaznovanja.
Molitev odveze ima močan značaj upanja, usmiljenja in veselja, saj nikjer ne omenja
kaznovanja, ampak spravo spokornika po Očetovem usmiljenju. Obenem poudarja
Kristusovo spravo kot povezanost med grešnikom in odpuščanjem. Omenjen je tudi Sveti
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Duh, saj je odpuščanje trinitarične razsežnosti, vključene so vse tri Božje osebe. Po odvezi
lahko duhovnik pri odslovitvi spovedanca izreče vzklik, ki poudarja razsežnost veselja
spovedi: »Gospod Bog te je rešil greha, naj te osreči v nebeškem kraljestvu.« (OS 93) Še
bolj pomenljiva odslovitev pa je: »Blagor človeku, ki mu je krivda izbrisana in so mu
grehi odpuščeni. Veseli se, (brat, sestra); raduj se v Gospodu. Pojdi v miru.« (OS 93)
Sadovi iskrene spovedi so neizmerni in raznoliki. Vsekakor pa je eden od sadov spovedi
veselje, ki se poraja iz zavedanja odrešenosti, Božje ljubezni in usmiljenja, hkrati pa je
spoved vabilo k nenehnem spreobračanju od slabega k dobrem, da bi tako še pomnožili
veselje v svojem srcu in srcih ljudi. Zavest, da je bila duši vrnjena milost, napolnjuje
spovedance in tudi spovednike z neizrekljivim veseljem (CD 70,22).
Zakrament bolniškega maziljenja združuje zakrament evharistije in spovedi (če se je
bolnik sposoben spovedati kljub bolezni). Glavna prošnja in poudarek bolniškega
maziljenja je telesno ozdravljenje, torej v prvi vrsti prosimo za zdravje telesa, obenem pa
tudi odpuščanje grehov, zato je del obreda sveta spoved. Hkrati je del obreda tudi prejem
evharistije, ki bo bolnika okrepila in mu pomagala pri telesnem in duhovnem zdravju
(Krajnc 2014, 152-156).
Bolniško maziljenje je zelo močen zakrament, ki bolniku nudi tolažbo in zatočišče, hkrati
pa odpušča grehe in odpira vrata nebeškega kraljestva. Že odlomek iz Jakobovega pisma
opisuje obred maziljenja: »Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj
nad njim molijo in ga mazilijo z oljem v Gospodovem imenu. In molitev, ki sloni na veri,
bo bolnika rešila in Gospod ga bo okrepil. In če ima kdo grehe, mu bo odpuščeno.« (Jak
5,14-15)
Veselje se poraja iz vere v Gospodovo pomoč in njegovo ljubezen. Ko molimo in prosimo
za zdravje, se hkrati zavedamo, da morda ne bomo ozdraveli, to pa nas naj ne spravlja v
obup, saj vemo, da zakrament odpušča grehe. Veselje se poraja v vsakem primeru, zato
pa je potrebna resnično močna vera, saj človekov pogled na trpljenje, bolezen in bližnjo
smrt ne vliva ravno upanja in veselja. Krščanstvo je zato tako izjemno, ker zmore tudi v
trpljenju najti veselje, ki izhaja iz veselja srečanja z dobrim in usmiljenim Očetom. Za
izhodišče vzemimo priliko o bogatašu in ubogem Lazarju, ki pravi: »Otrok, spomni se,
da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako húdo; zdaj je on tukaj potolažen, ti
pa trpiš.« (Lk 16,25) Veselje bolniškega maziljenja in svete popotnice se lahko poraja
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samo iz prepričanja, da Bog tolaži vse trpeče in da imajo pripravljeno posebno mesto v
njegovem naročju.
V primeru veselja v zakramentu bolniškega maziljenja se moramo zavedati, da ne smemo
prezreti trpljenja, bolečin in solza. Izrazito stopa v ospredje notranje veselje, ki se na zunaj
težko pokaže. Nujno je oblikovati sočutno srce do vseh bolnih, potrebno jim je kazati
Boga ljubezni; ni primerno oznanjati veselja na način, da prezremo trpljenje.
Temelj oznanila veselja pri bolniškem maziljenju je torej vera v Boga, ki ima bolnika
neizmerno rad. Težko je razložiti bolezen in trpljenje, a v veri je to mogoče, saj je vera
edina zmožna v vsem prepoznati drobce veselja. Bolniško maziljenje nikakor ne pomeni
takojšnje smrti, ampak je v prvi vrsti prošnja za ozdravljenje. Na tem mestu je potrebno
omeniti tudi veselje, ki se poraja, ko bolnik ozdravi ali pa se mu stanje poboljša. Takrat
je bolnik priča mogočnim delom Božje milosti, ki porajajo posebno veselje nad telesno
ozdravitvijo. Tudi v Svetem pismu smo priča mnogim veselim trenutkom, ko Kristus
ozdravi bolnike. A bolniško maziljenje ni samo to, pač pa, kot smo že omenili, krepi vero
v Božjo ljubezen ob koncu časov, tako je bolniško maziljenje usmerjeno tako na
tuzemeljsko zdravje kot tudi na eshatološko odrešenje.

2.2.4 Sveti red, veselje Božjega služabnika
»Sveti red je zakrament, po katerem se poslanstvo, ki ga je Kristus izročil svojim
apostolom, še naprej izvršuje v Cerkvi do konca časov. Gre za zakrament apostolske
službe, ki obsega tri stopnje: škofovstvo, duhovništvo in diakonat.« (Krajnc 2014, 157)
Tukaj bomo govorili o veselju posvečenih služabnikov in tako govorili o veselju vseh
treh stopenj svetega reda. Vse tri stopnje imajo za temelj veselje – Jezusa Kristusa, zato
ne bomo posebno ločevali veselja med njimi.
Duhovnik je tako že pred koncilom vsak dan začenjal mašno daritev: »Stopil bom k
božjemu oltarju, k Bogu, ki razveseljuje mojo mladost.« (Benedetič 1993, 7) Toliko bolj
bi morali tudi po koncilu poudarjati veselje posvečenih služabnikov. Stopati pred
gospodov oltar kot posvečen služabnik, služiti Cerkvi, skrbeti za bolne in onemogle, jih
krepčati z zakramenti, spovedovati, podeljevati druge zakramente, moliti brevir, to so
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zgolj nekatere stvari, ki so vir veselja posvečenega služabnika. Temelj vsega pa mora biti
Bog.
Zgolj nekateri zunanji izrazi niso dovolj za pristno veselje posvečenih služabnikov. Nujno
je, da je v ospredju Bog. Brez molitve in brez tesne povezanosti z Bogom tudi stopanje
pred oltar ne more porajati veselja. Prva vez, ki torej prebuja veselje, je Bog, njegova
ljubezen, usmiljenje in poslanstvo, ki ga podeli posvečenim služabnikom.
Koncilski odlok o duhovniški službi pravi tako: »Duhovniško življenje naj jasno razodeva
resnično velikonočno veselje.« (D 11) To velja za vse posvečene služabnike. Jasno je
torej, da je veselje notranje povezano s posvečenjem v vseh treh stopnjah svetega reda.
Večno uživanje velikonočnega veselja je temelj in cilj vseh ljudi, toliko bolj si morajo k
temu prizadevati posvečeni služabniki, saj jim Bog s posvečenjem zaupa posebno nalogo,
da bi vodili ljudi po poti odrešenja, hkrati pa ne smejo zanemariti samih sebe.
Veselje mora biti uniforma vseh posvečenih služabnikov. Preprosto mora biti tako, kajti
duhovnost posvečenih služabnikov je v edinosti s Kristusom in brati. Jezus pa ravno v
molitvi za edinost vabi, da bodo imeli v sebi polnost njegovega veselja (Jn 17,13). Veselje
posvečenih služabnikov je Jezusovo veselje. Bog želi, da bi njegovo veselje prebivalo v
njih.
Veselje svetega reda je tudi v zavedanju, da nismo služabniki mrtvega Boga, ampak
vstalega Kristusa, ki je premagal greh in zlo ter vodi človeško zgodovino k dokončni
dovršitvi in polnosti (Benedetič 1993, 9). Veselje se poraja iz te velikonočne skrivnosti.
Če imajo posvečeni služabniki posebno nalogo oznanjevanja Kristusa, se ne morejo
izogniti oznanilu veselja, ki pa ni zgolj nekaj navideznega, ampak vabi k uresničevanju
veselja v vsakdanjem življenju, v malih pozornosti, prijaznosti, ljubezni, dobroti, upanju,
veri in tudi drugih krepostih.
Po službi so posvečeni služabniki po delovanju Svetega Duha pridruženi Sinu, Velikemu
duhovniku in Dobremu pastirju. Življenje posvečenih oseb in služba sta nadaljevanje
življenja in delovanja samega Kristusa. To je njihova identiteta, njihovo resnično
dostojanstvo, vir našega veselja in gotovost našega življenja (CD 139, 3)
Posvečenim služabnikom je dana tudi posebna naloga neustrašenega vodenja zaupanih
vernikov. Današnji svet jih ne sme prestrašiti, tudi zasramovanja in preganjanja se ne
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smejo bati, ampak ravno obratno, kakor pravi Kristus: »Blagor vam, kadar vas bodo
zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite se
in radujte, zakaj vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Mt 5,11-12) Vir vsega človekovega
veselja so nebesa, posvečeni služabniki pa imajo ravno to nalogo, da s svojim življenjem
človeka peljejo po poti večnega veselja. Oznanilo večnega veselja pa mora že na zemlji
nujno biti povezano s samim veseljem, saj ne moremo oznanjati veselja brez veselja.
Kako zelo prežet je zakrament svetega reda z veseljem, povedo naslednje besede: »Nič
lepšega ni kot to, da ga spoznamo in drugim posredujemo prijateljstvo z njim. Naloga
pastirja, ribiča ljudi se lahko včasih zdi naporna. Pa je lepa in velika, ker je konec koncev
služba veselja, veselja Boga, ki hoče vstopiti v svet.« (CD 111, 25)

2.2.5 Sveti zakon, veselje skupnosti
Sveti zakon je izrazito skupnostno naravnan zakrament, saj se s sklenitvijo vzpostavi
zakonska zveza, s katero mož in žena ustanovita dosmrtno življenjsko skupnost (KKC
1601).
Zakonska skupnost je prostor, kjer Gospod resnično in konkretno prebiva, to zagotovilo
imamo v Svetem pismu, ki pravi, da kjer sta vsaj dva zbrana skupaj, tam Bog prebiva
med njima (Mt 18,20). Bog vstopa v odnos zakoncev v vse njuno trpljenje, boje, radosti
in vsakdanjost. Seveda je potrebna odprtost zakoncev in vse družine, da bi mogel Gospod
resnično prebivati v zakramentu s svojim veseljem in svojim mirom (CD 152,315).
Če želimo govoriti o veselju v svetem zakonu, moramo nujno prej govoriti o ljubezni. V
svetem zakonu, kjer ne vlada ljubezen, težko prebiva veselje, prav tako težko prebiva in
deluje Bog. Ljubezen tako predpostavlja resnično Božje bivanje, s tem pa tudi veselje.
Najprej veselje nad življenjem, nad sozakoncem, družino, med vsemi pa je vez ljubezni.
Tudi Kristus se je udeležil poroke v času svojega življenja na zemlji. S svojo navzočnostjo
v Kani je prinesel blagoslov in veselje. Kristus se je veselil skupaj s svati, storil je celo
čudež, da ne bi zmanjkalo vina na poroki (PO 6). Njegovo veselje ni bilo zgolj
nadčloveško, ampak se je kot pravi človek znal veseliti z vsemi ljudmi in iskati veselje v
malih dogodkih vsakdanjega življenja. Kristus se je znal veseliti kot človek, zato vabi
tudi nas, da bi se pridružili temu veselju, ki je zemeljsko in nebeško, saj vedno vključuje

47

najprej človeka, potem pa tudi Boga; kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga vidi, ne
more ljubiti Boga, ki ga ne vidi (1 Jn 4,20). Če je ljubezen vir veselja, potem tudi velja,
da kdor se ne veseli svojega brata in se ne veseli z njim, se ne more veseliti Boga.
Obred sklenitve zakramenta svetega zakona že v začetku pokaže, da je poročni obred
izrazito povezan z veseljem. Obrednik najprej predvideva izraz gostoljubnosti duhovnika,
ki naj pričaka in sprejme zakonce pri cerkvenih vratih in jih z veseljem sprejme v cerkev,
kar simbolično kaže na veselje sprejetja v Cerkev. Navodilo pravi: »Ob določenem času
gre duhovnik v spremstvu strežnikov, oblečen v albo, štolo in v mašnem plašču v barvi
maše, ki se daruje, k cerkvenim vratom. Tam sprejme zaročenca in ju prijazno pozdravi
ter pove, da se Cerkev skupno z njima veseli. To stori tako ali podobno.« (PO 45)
Duhovnik naj torej na glas pove, da se Cerkev veseli zaročencev, ki bosta prejela
zakrament vesele skupnosti. To zahteva resnično veselje duhovnika in drugih prisotnih
ljudi, saj veselje zgolj v besedah ni pristno veselje.
Po sprejemu obrednik predvideva pozdrav duhovnika zaročencema z besedami: »Draga
zaročenca I. in I., v imenu vsega župnijskega občestva vaju prisrčno pozdravljam na pragu
svetišča naše župnijske cerkve. Kakor je nekoč Bog z zavezo ljubezni in zvestobe prišel
svojemu ljudstvu naproti, tako prihaja Kristus tudi vama naproti z zakramentom svetega
zakona. Zato bodita zmeraj priči Božje ljubezni v današnjem svetu. Naj bo naš slovesni
pristop k oltarju znamenje veselja in naše vere v Božjo navzočnost.« (PO 45) Zopet je
izraženo veselja nad zaročencema, ki stopata pred Gospodov oltar, da bi utrdila vez svoje
ljubezni, ki bo zanju vir veselja vse življenje.
Nato sledi procesija do določenega kraja v cerkvi, obrednik pravi tako: »Ko prideta
zaročenca do določenega kraja, ju duhovnik sprejme in prijazno pozdravi ter pove, da se
Cerkev skupno z njima veseli.« (PO 49) Duhovnik ima pomembno dolžnost, da v veselju
sprejme zaročenca. »Nato nagovori zaročenca in navzoče in jih uvede v poročni obred
tako ali podobno: Dragi bratje in sestre, polni veselja smo prišli v Gospodovo hišo.
Spremljamo I. in I. na dan ...« (PO 52) Nagovor lahko duhovnik prilagaja, ampak iz
predloga je razvidno, da mora nagovor vsebovati veselje, da sta se zaročenca odločila za
korak vesele skupnosti. Danes je veliko negativnega govora o poroki, tako civilni kot
cerkveni, saj prevladuje mnenje, da poroka prinaša nepotrebne obveznosti in omejuje
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sozakonca v primeru ločitve. Takšno pojmovanje je napačno, saj bistvo zakramenta ni
trpljenje sozakonca in njegovih pomanjkljivosti, ampak ljubezen in veselje, da lahko
izkazuješ to ljubezen možu ali ženi, ki ga/jo ljubiš.
Obrednik dopušča možnost in tudi spodbuja, da se zakonca omeni pri evharistični molitvi.
Predvideva naslednje besedilo: »Sprejmi torej milostno, Gospod, naš Bog, to daritev
svojih služabnikov in vse svoje družine. Darujemo ti jo tudi za novoporočenca I. in I. Dal
si jima doživeti poročni dan, (daj jima, da se bosta veselila potomcev, ki si jih želita, in)
dobrotljivo ju pripelji tudi do zaželene starosti.« (PO 237) Sveti zakon ne vključuje zgolj
moža in žene, ampak odpira prostor novemu življenju. Prvi pogoj je seveda njuna
medsebojna ljubezen in ne rodnja otrok, to se poraja iz njune ljubezni, tako je napačno
razumeti zakrament zgolj kot skupnost za rodnjo in vzgojo otrok. Vsekakor pa mora biti
sveti zakon naravnan na odprtost do novega življenja, ki je posledica ljubezni zakoncev.
Tudi potomci morajo vzbujati veselo novico zakoncema, saj bosta še globlje lahko
uresničevala ljubezen, ki sta jo s sklenitvijo zakona obljubila drug drugemu in Bogu.
Ob koncu obreda lahko duhovnik blagoslovi mladoporočenca. Blagoslov poudarja pomen
veselja, ne izključuje pa žalosti, trpljenja, truda in stisk, ki se bodo pojavile v zakonu. Če
bo temelj pristna ljubezen, potem bosta lahko zakonca vse to darovala Gospodu in iskala
veselje v Njem, sozakoncu in potomcih. Obrednik predvideva naslednji blagoslov:
»Gospod, na to nevesto I. in na njenega ženina I. naj pride polnost tvojega blagoslova in
moč tvojega Svetega Duha naj vžge njuni srci. Ko se bosta v zakonu veselila
medsebojnega darovanja, naj z otroki olepšata svojo družino in obogatita tvojo Cerkev.
V veselju naj te hvalita, v žalosti iščeta, v trudu naj se veselita tvoje pomoči, v stiskah naj
čutita tvojo navzočnost in tolažbo. Udeležujeta naj se molitve tvoje Cerkve, pred svetom
naj bosta tvoji priči. Ko bosta dosegla srečno starost, naj s prijatelji, ki ju tukaj obdajajo,
prideta v nebeško kraljestvo.« (PO 244)
Skozi ves obred smo priča spodbudam k veselju, k zavedanju, da je zakon kraj vesele
skupnosti in pričevanje medsebojne ljubezni, v katero vstopa sam Bog. Mlade pare je
potrebno spodbujati in jim pokazati, da zakrament ni nekakšna nepotrebna obveznost,
ampak da prinaša veliko milosti in Božje pomoči. Mlade je potrebno usmerjati po poti z
zgledom veselega krščanskega življenja na način, da se jih sami veselimo in jih nikoli ne
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silimo, hkrati pa je pomembno, da jim znamo pokazati veselje zakona s konkretnimi
pričevanji zakoncev in z načinom življenja, ki pričuje ljubezen.

2.3 Petje in glasba – izraz veselja
Petje in glasba sta spremljala človeka skozi vso zgodovino. Že prastara plemenska
ljudstva so poznala glasbo, ples in petje. Koščena piščal, stara približno šestdeset tisoč
let, najdena na arheološkem najdišču v Divjih Babah, priča o tem, da sta človek in glasba
močno povezana.
Zaradi globoke povezanosti glasbe in človekove duhovnosti je ta element sestavni del
bogoslužij že od samih začetkov. Skozi tisočletja sta se glasba in petje prenesla najprej v
judovsko, nato pa tudi v krščansko bogoslužje. O tem nas poučuje Konstitucija o svetem
bogoslužju, kjer piše: »Glasbeno izročilo vesoljne Cerkve predstavlja zaklad
neprecenljive vrednosti, vzvišen nad druge izraze umetnosti zlasti zato, ker kot cerkveno
petje v zvezi z besedilom tvori nujno in neločljivo sestavino slovesnega bogoslužja.« (B
112) Glasba je zaradi svojega izročila in bogastva neprecenljive vrednosti. Zato ji je
potrebno dati posebno vrednost in mesto v bogoslužju.
Glasba in petje imata neprecenljivo vrednost zaradi duhovne in razpoloženjske
razsežnosti, saj prihaja iz človekove notranjosti in se dviga v prostor in čas. Glasba in
petje za bogoslužno rabo v veliki meri izhajajo iz knjige Psalmov, ki je zelo globoko
prepletena s petjem hvalnic Bogu. Knjiga Psalmov jasno pokaže, da si Bog želi, da bi bile
naše skupnosti vesele in pojoče skupnosti (Nadrah 1975, 223). Bog želi veselega petja
svojih otrok, nas, kristjanov. Ostaja pa vprašanje, zakaj sta glasba in petje v krščanstvu
poseben izraz veselja.
Petje in glasba se porajata iz notranjega vzgiba človeka, lahko je to žalost, potrtost,
ljubezen, sreča ali veselje. V bogoslužju se zaradi vstajenjskega vidika glasba vedno
spreminja v veselo oznanilo Kristusovega odrešenja vseh ljudi. Tudi postni čas ni izjema,
v ospredje stopata spokornost in premišljevanje Kristusove smrti, pri čemer zelo globoko
ostaja vidik veselja.
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Kakor svetna pesem prinaša svetno veselje, tako sveta pesem, ki se poje pri bogoslužjih,
izraža velikonočno veselje, ki ga ustvarja Sveti Duh. Takšno dejavno sodelovanje
vernikov prinaša čudovito petje duhovnih hvalnic, h katerim nas spodbuja sv. Pavel, ki
pravi: »Nagovarjajte se med seboj s psalmi in hvalnicami in duhovnimi pesmimi, pojte
Gospodu in ga slavite v svojih srcih.« (Ef 5,19) Petje in glasba sodita v samo srce
bogoslužja in ga oplemenitita do take mere, da se v vsakem verniku poraja notranje
veselje nad velikonočno skrivnostjo. Potrebna je torej spodbuda dejavnega sodelovanja
vseh vernikov tudi pri petju in glasbi, saj bomo le tako izpolnjevali besede Jezusa: »Kjer
sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)
Današnji človek še bolj kakor nekdaj potrebuje simbolno govorico. Glasba in petje sta
močna predstavnika govorice v podobah. Tu ne govorimo o pozunanjenosti bogoslužja
ali tem, da bi z glasbo in petjem želeli narediti bogoslužje na zunaj privlačno za vsako
ceno. Ne gre za vsiljevanje veselih prvin v bogoslužje. Gre za globoko medsebojno
povezavo glasbe, petja, bogoslužja in veselja. Veselje in sreča nebeškega kraljestva se
sedanjemu človeku približata v podobah in simbolih. Prepleteni sta z govorico simbolov
in podob. Te kristjanu približajo smisel življenja, to je poveličanega Kristusa in po njem
Boga (Nadrah 1975, 226). Bližati se Kristusu ne more biti nič drugega kot neizmerno
veselje.
Petje in glasba povzdigneta bogoslužje, o tem priča Konstitucija o svetem bogoslužju:
»Liturgično dejanje dobi odličnejšo vrednost, če se sveta opravila opravljajo slovesno s
petjem, pri katerem sodelujejo posvečeni služabniki in pri katerem dejavno sodeluje tudi
ljudstvo.« (B 113) Odličnejšo vrednost dobi bogoslužje zaradi veselega oznanila
Kristusovega vstajenja. Glasba in petje v veri kličeta k Bogu, zato je priporočljivo in tudi
nujno, da nekatere mašne dele pojejo vsi, ne samo zbor in posvečeni služabniki, da bi
tako verniki v veselju stopali pred Boga in bi v njih gorel plamen veselega kristjana. To
je namen in cilj glasbe – izraz veselja. Če nas ne vodi h Kristusu, k veselju, potem je
namen zgrešen.
Vidimo torej, da sta glasba in petje močan izraz veselja, v krščanstvu se porajata iz
velikonočne skrivnosti in naravnanosti vernika na vstajenje in večno življenje. Glasba in
petje morata peljati h Kristusu, veseli novici, k skrivnosti naše vere, ki je največje veselje
vseh vernikov – k vstajenju.
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2.4 Telesna drža – govorica veselja
Človek ni nikoli ločen od svojega telesa, ampak živi v stalni povezanosti telesa, duše in
duha, med njimi ni ločenosti. To posledično pomeni, da je tudi stanje duše in srca tesno
povezano s telesom. Naše telo je ogledalo naše notranjosti. Ko je človek žalosten, joče,
kadar je vesel, njegovo telo nezadržno v veselju, nasmejanosti, petju in plesu kaže svoje
notranje veselje.
S povezavo telesnih drž z veseljem in umestitvijo v bogoslužje pridemo do ugotovitve,
da je najbolj značilna drža veselja ravno stoja. To nam potrjuje dejstvo, da kristjani v
prvem tisočletju med prazniki in v nedeljo niso klečali, še več, ni bilo dovoljeno klečati,
ker je vsaka nedelja in praznik mala velika noč, je dan vstajenja.6
Stati pomeni znamenje čuječnosti, pripravljenosti za pozornost, za poslušanje. Kristjan
stoji, ker se želi dvigati pred Bogom (Kapellari 1987, 69-70). Povezava male velike noči
in kristjanove pokončne drže kaže na neizmerno veselje, ki se poraja v srcu vernika ob
tako velikem dogodku, kot sta nedelja in praznik. Ko vernik občuti globoko veselje
Kristusovega vstajenja, postane telesna drža zunanji izraz notranjega veselja. Veselje in
bogoslužje se srečata v vernikovi telesni drži, vez med njima pa je Kristusovo vstajenje.
Pri bogoslužju vstanemo takrat, ko zadoni veselo oznanilo, najbolj se to pokaže med
branjem in poslušanjem evangelija med sveto mašo. O tem nam zelo zgovorno priča slika
Orante iz katakomb, kjer kristjan vzravnane postave, z lahno valujočim oblačilom in z
razprostrtimi rokami mirno posluša besedo in kaže pripravljenost za veselo dejavnost
(Guardini 2004, 19-20).
Telesna drža veselja nas kliče tudi k pripravljenosti na sodelovanje, veselja poln človek
hrepeni po tem, da bi to veselje razširjal, in ko človek stoji, kaže pripravljenost, da se
premakne, da nekaj naredi, da prične razširjati veselo novico. Tako sta telesna drža veselja
in kristjanova pripravljenost oznanjati tesno povezani. Nujno je, da vsi verniki sodelujejo
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Evzebij Cezarejski (+340): »Ni dopustno, da bi se, dokler traja praznik, trli s trdo askezo; ampak tako nas
uče, da naj se v nas razodeva podoba tistega miru, ki ga pričakujemo v nebesih. Zato pri molitvi ne
poklekujemo in pri jedi se ne pokorimo s pritrgovanjem. Za tiste, ki so bili vredni, da so vstali v Bogu, se
ne spodobi, da bi ležali na tleh; ne za tiste, ki so se oprostili strasti, da bi se mučili, kakor da so še poželenju
zasužnjeni. Po veliki noči praznujemo sedem celih tednov, kakor smo pred veliko nočjo možato vztrajali v
pokorjenju šest tednov.«
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v Cerkvi in niso zgolj pasivni opazovalci in poslušalci, ampak iz veselja oznanjajo
Kristusa v vsakdanjem življenju.

2.5 Procesija – pričevanje veselega častilca
»Vzeli so palmove veje, mu šli naproti in vzklikali: 'Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v
Gospodovem imenu!'« (Jn 12,12-13) Evangelist Janez pokaže naravo procesije, ki je
hoditi, iti naprej, vzklikati in iskati Jezusa. Ljudstvo je, ko je slišalo, da prihaja Jezus v
Jeruzalem, nabralo zelenja in mu šlo naproti. Odšli so po poti, da bi ga srečali, da bi ga
videli, se ga dotaknili, nekateri tudi v želji, da bi ozdraveli.
Procesije spremljajo liturgično dogajanje. Lahko so vključene v samo liturgijo ali pa
samostojno bogoslužje, ki pa mora vedno voditi h Kristusu. Najbolj znane so prošnje
procesije, nato procesija na praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi, procesija na cvetno
nedeljo, velikonočna procesija, procesije na Marijine praznike, na praznike svetnikov.
Med samo liturgijo pa poznamo vstopno, evangeljsko, darovanjsko, obhajilno in druge
procesije glede na posebna liturgična obhajanja.
Procesija, ki spremlja liturgijo, kaže na vernike, ki hitijo na srečanje s Kristusom. Brez
hoje ali teka ni srečanja. Starozavezno ljudstvo je hodilo za Mojzesom v veri. Hiteli so,
da bi prišli v obljubljeno deželo, na kraj, ki jim ga je Bog pripravil (Crnčević 2007, 8).
Procesije vabijo vse vernike, da bi se priključili in tako simbolično pokazali, da so
pripravljeni stopiti na pot in iti k Jezusu, ki daje večno življenje. Jezus nas vabi k sebi s
povabilom, da odgovorimo. Medtem ko stati pomeni biti pripravljen na veselo dejavnost,
je procesija že nadaljevanje te pripravljenosti. Je oznanjevanje vesele novice,
nadaljevanje velikonočne procesije, ki kaže na vstalega Kristusa.
Velikonočna procesija na velikonočno nedeljo zjutraj zopet najbolj jasno pokaže veseli
značaj procesije, ki je: ponesti veselo oznanilo Kristusa v svet na način globokega
notranjega sodelovanja in veselja vseh navzočih vernikov. Nemogoče je misliti, da bi to
slovesno in javno opravilo izvajali kako drugače kot v čudovitem veselju vstalega
Kristusa. Nihče ne bi tega počel iz potrtosti, žalosti ali sramu, ampak je takšna oblika
češčenja svetega zakramenta nujno veselega značaja. O veselju priča tudi navodilo
obrednika Veliki teden: »Po končani procesiji zapojemo zahvalno pesem in 'Raduj se,
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Kraljica nebeška', nato duhovnik podeli blagoslov z Najsvetejšim.« (VT 56) Predvidena
pesem ob koncu procesije kaže na vstajenjsko veselje ne le vernikov, ampak tudi nebeške
množice.
Na čelu velikonočne procesije po navadi nekdo od vernikov nosi vstalega Zveličarja.
Kakšna radost in veselje, lahko bi rekli tudi ponos, se poraja v vernikih, da je Kristus, naš
Bog, vstal. To je Kristus, ki ni vstal zgolj za nekatere, ampak za vse ljudi sveta. Veselo
novico je v luči tega spoznanja nujno ponesti v svet, kar je drža resničnega pričevanja
veselega častilca. Kristus je poslal apostole, nato pa dvainsedemdesetere, da bi bili
pričevalci vesele novice. Tako je danes procesija ena od oblik pričevanja. Zato je zelo
pomembno spodbujati vernike, da gojijo ta notranji čut veselja in sodelovanja pri
bogoslužnih opravilih, da bi bogoslužje dobilo večjo vrednost. Brez sodelovanja vernikov
procesija enostavno nima smisla.
Ustavimo se še ob prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi. Na ta dan je
predvidena posebna procesija z Najsvetejšim. Navodila v obredniku jasno kažejo na
veseli značaj procesije, saj je v ospredju branje in petje evangelijev – veselega oznanila.
To kaže na globoko vez med Kristusom, živo Besedo, in Kristusom, Evharističnim
kruhom.
Kako ne bi vernika prežarjalo neizmerno veselje ob takšnem prazniku, ko se živo
ponavzočuje ta največja skrivnost naše vere, sveta maša. Jezus je za nas, ljudi, dal samega
sebe, da bi mi imeli večno življenje. Neizmerno veselje se poraja v srcu vernikov zaradi
upanja in zavesti, da Kristus živi sredi med nami, v zakramentu, v posvečenem kruhu, ki
postane Kristusovo telo, v posvečenem vinu, ki postane Kristusova kri. Procesija je izraz
naše vere in veselja nad to skrivnostjo.
Kot smo že omenili pri velikonočni procesiji, tudi tukaj obrednik jasno postavlja močan
poudarek aktivnega sodelovanja vseh vernikov, ki se procesije udeležijo: »Da bo
procesija spoštljiva, je potrebno paziti, da bo vidna njena povezanost z mašo, in se
izogibati vsemu, kar bi škodovalo spoštovanju najsvetejšega zakramenta. Zato je treba
stremeti za tem, da ne bo nihče navzoč pri procesiji le kot gledalec; vsi naj bi se procesije
udeležili ali bili vsaj pritegnjeni k molitvi. Kjer teh pogojev ni in se je treba bati
nespoštljivega odnosa, naj župnik z župnijskim svetom premisli, ali ne bi bilo bolje
praznovati praznika Svetega Rešnjega telesa in krvi na kakšen drug način. Na vsak način
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mora biti v središču župnijsko evharistično opravilo; to naj bo izhodišče vsemu
razmišljanju in odločitvam.« (RT 12) Navodilo opozarja, da je potrebno paziti, da je jasno
vidna povezava med procesijo in sveto mašo. Zato je potrebno ljudi na procesijo
pripraviti, jih poučevati, da bi lahko globlje stopali v skrivnost evharistične procesije.
Hkrati pa jih je potrebno povabiti k sodelovanju, kolikor je mogoče.
Poznamo še mnoge druge procesije, vse pa nosijo isti značaj – veseliti se vstalega Kristusa
in ga ponesti v svet kot veselo oznanilo.
Nekatere prvine procesije lahko najdemo tudi znotraj samega bogoslužja, pri maši je to
vidno pri prinašanju darov in procesiji z evangeljsko knjigo. V obeh primerih je v središču
Kristus, najprej kot dar človeka Bogu, ki sta kruh in vino, po spremenjenju pa Telo in Kri;
pri procesiji z evangeljsko knjigo pa kot veselje žive Besede, ki prebiva med nami in jo
bo posvečeni služabnik prebral med bogoslužjem.
V središču procesije je torej vernikova pripravljenost, da naredi korak v veri, da bi stopil
bližje Kristusu. Potrebna sta pogum in veselje, da se vernik odpove zagledanosti vase in
stopi na pot srečanja.

2.6 Aleluja – krik veselja
Med evangeljsko procesijo po vseh cerkvah izven postnega časa doni krik veselja –
aleluja. Vernik mora v pripravljenosti za sprejetje veselega oznanila vstati, narediti korak
po poti h Kristusu in vzklikati aleluja.
Sama beseda aleluja v prevodu pomeni »slavite Gospoda«. Vzklik prihaja iz hebrejskega
glagola hâlal in je povezan s svetopisemsko pomanjševalnico imena za Boga – Yahve
(Gospod): halelu-Yah. Vzklik ima zelo dolgo zgodovino in se je skozi stoletja zapisal
globoko v duhovno dediščino sveta. Izraz izhaja iz tradicije izraelskega ljudstva. Ljudstvo
je izraz uporabljalo predvsem pri bogoslužju v templju in kasneje v sinagogah (Krajnc
2014, 60).
Ta zgodnjekrščanski vzklik veselja, ki nikoli ni bil preveden, še danes spremlja
kristjanovo veselo nedeljsko razpoloženje in tudi vsa druga bogoslužja. V prvih stoletjih
je bilo to le na veliko noč, ko je zazvenel kot prvi in pravi spev vstajenja, spev
neizmernega veselja ob največjem dogodku kristjanov, tj. dogodek velike noči –
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Kristusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Danes pa spremlja kristjana vse bogoslužno leto,
posebno ob nedeljah, izjema je seveda postni čas (Oražem 1995, 240).
Aleluja je tako po svojem bistvu resnično krik veselja, saj »daje krščanskemu življenju
pečat vstajenjskega veselja in zaupanja v zmago nad grehom, smrtjo in vsakršnim zlom«.
(Oražem 1995, 240) Pri bogoslužju, posebno pa pri evharistiji, nas spominja, da smo
deležni Kristusovega vstajenja in kljub vsemu trpljenju napolnjeni z veseljem.
Posebno vlogo ima vzklik veselja pred branjem evangelija. To je poseben trenutek
veselja. Ko diakon oznanja Kristusovo besedo, takrat sam Kristus prihaja k vsem
navzočim vernikom. Kristus prihaja s svojo besedo, ki daje življenje, tako je aleluja tudi
danes posebno razgiban krik veselja, saj Kristus danes prihaja, da nam spregovori s svojo
besedo (Krajnc 2014, 60). Ravno zaradi vstajenjskega vidika je najbolj primerno, da se
aleluja poje in ne zgolj recitira, s tem bomo resnično z vsem veseljem sprejeli in oznanjali
Kristusa.
Vzkliku aleluja so cerkveni očetje dajali poseben mistični pomen. Menijo namreč, da
takšna hvalnica ni več zgolj človeška, ampak se pridružuje nebeški hvalnici, tako skupaj
pojejo alelujo nebesa in zemlja. Iz tega lahko razberemo, da veselje in zmagoslavje aleluje
ni iz minljivosti zemlje, temveč je odsev večne nebeške radosti (Krajnc 2014, 60). Sam
pomen aleluja: »Slavimo Gospoda«, nam jasno kaže, da beseda sama v sebi nosi značaj
veselja, saj ne moreš slaviti drugače kot v veselju.
Aleluja nas vabi, da bi v veselju slavili Boga ne zgolj pri bogoslužju, ampak v vsakdanjem
življenju. Krik veselja se mora prenesti iz bogoslužja v življenje, saj je Kristus premagal
smrt za vse čase, za vse ljudi.

2.7 Evangelij – veselo oznanilo
V poglavju Veselje v Novi zavezi smo evangelij gledali pod svetopisemskim vidikom,
tukaj pa bomo skušali osvetliti evangelij z liturgičnega vidika znotraj bogoslužja. Telesni
drži veselja, procesiji in petju aleluje sledi branje veselega oznanila – evangelija.
Evangelij je sestavni del vsakega bogoslužja. Še več, evangelij je vrhunec besednega
bogoslužja. Ker je evangelij v svojem bistvu vesela novica, je branje in petje evangelija
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pri besednem bogoslužju središče veselega oznanila. Zaradi veselega značaja evangelija
je primerno, da se evangelij v celoti poje.
Med branjem in poslušanjem evangelija pri bogoslužju se kristjani spominjamo vseh
velikih del, ki jih je Kristus storil za nas, ljudi, ob tem pa prepoznavamo tudi močno
povezanost vseh velikih Gospodovih del v Stari zavezi. Evangelij torej ni nekaj
izoliranega, samostojnega, ampak nadaljevanje zgodovine odrešenja, ki prinaša novost
učlovečenja Božjega Sina. Spominjanje teh velikih dogodkov se dogaja v konkretnem
občestvu, zato so vsa srečanja kristjanov veseli zbor, ki se nikoli ne naveliča slaviti Boga
in se mu zahvaljevati. Zato daje Cerkev krščanskemu veselju – evangeliju –liturgično
naravo. Prav v bogoslužju (predvsem pa v obhajanju evharistije) se razcvete najbolj
močno krščansko veselje (Sorč 2008, 128).
Evangelij nosi v sebi globoko skupnostno razsežnost. Ravno evangelij, novost
Kristusovega učlovečenja, vse kristjane v veri povezuje v občestvo. Evangelij je temelj
poznavanja Kristusovega oznanila. Brez evangelija bi bilo krščansko vodilo zelo
okrnjeno. Skrbi za trdnost in edinost Cerkve, saj vsi prebiramo isti Kristusov evangelij,
vsi so deležni istega oznanila Kristusovega veselja, tako smo vsi kristjani poklicani k
istemu velikonočnemu veselju, ki se ozira v prihodnost, v čas dokončnega odrešenja.
Kristus je svojim učencem zaupal širjenje veselja odrešenja. Poslanstvo, ki ga je prejel od
Očeta, je podelil tudi svojim učencem in po njihovih rokah vsem ljudem dobre volje.
Sveto pismo poroča, da je tudi ob delih apostolov vladalo veliko veselje, tudi takrat, ko
so ti namenili svoje besede ali dejanja poganom (Pažin 1997, 24). Zato danes pripada
branje evangelija posvečenim služabnikom – diakonom. Tako kot je Kristus svojim
učencem zaupal poslanstvo, tako tudi Cerkev daje svojim posvečenim služabnikom
poslanstvo branja evangelija pri bogoslužju. Če ni diakona, bere evangelij duhovnik in če
ni duhovnika, potem evangelij bere škof. V primeru, da ni posvečenega služabnika, pa pri
besednem bogoslužju bere evangelij za to postavljeni laik.
Vesela novica Kristusovega vstajenja daje evangeliju najpomembnejše mesto v besednem
bogoslužju. To je razlog pomembnosti zunanje podobe evangeljske knjige. Navodila
pravijo, kako primerno je, da je evangeljska knjiga lepo pisana in vezana: »Posebej je
treba skrbeti, da bodo liturgične knjige, zlasti evangeliarij ali lekcionar, ki sta namenjena

57

za oznanjevanje Božje besede in sta zato predmet posebne počastitve, v bogoslužnem
opravilu znamenje in simbol višjih reči, zato res vredne, krasne in lepe.« (RMu 349)
Že v prejšnjih poglavjih smo omenili, da evangeljsko knjigo med bogoslužjem, ki jo nosi
posvečeni služabnik ali lektor, lahko spremlja procesija, ki kaže na globoko veselje tega
liturgičnega dejanja. Vse te prvine, ki spremljajo oznanjevanje evangelija v bogoslužju,
kažejo na vez med veseljem in evangelijem, saj drugače ne bi dali takšnega poudarka na
pomen evangelija, okrašenosti evangeljske knjige, petja, procesije. Vsi ti zunanji izrazi
kličejo k notranjemu zavedanju in veselju, ki ga spremljajo simboli in dejanja. Procesijo
z evangeljsko knjigo spremlja petje aleluje, ki je krik veselja.
Namen branja evangelija med bogoslužjem je prinašati svetu veselje, ki je neodložljiva
naloga krščanskega oznanila, saj je evangelij po svojem bistvu oznanilo veselja. Veselje
je najbolj pristen, dragocen in izviren sad evangelija, človeškemu veselju daje namreč
novo vrednost, človeka oplemeniti in ga preustvarja (Sorč 2008, 128).
Ob koncu branja evangelija sledi vzklik »Kristusov evangelij«. Kristus je središče naše
vere, našega veselja. Kristus ne želi, da bi to veselje zadržali zase, ampak nas branje
evangelija v bogoslužju pošilja v svet kot oznanjevalce te vesele novice, Kristusove
ljubezni.
Evangelij nosi v sebi močno sporočilo naše vere, zato ga bogoslužje postavlja v središče
besednega bogoslužja. S tem pa postavi v središče besednega bogoslužja tudi veselje, saj
je evangelij vesela novica. Veseliti se pomeni živeti po evangeliju. Živeti po evangeliju
pa pomeni, da je vsak kristjan poklican k širjenju te blagovesti vesele novice vsem ljudem.
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3. BOGOSLUŽJE VESELJA – ŽIVLJENJE V VESELJU
Življenje veselja v vsakdanjem življenju, v družini, med prijatelj, v župniji ali drugi
skupnosti se uresničuje kot bogoslužje veselja vsakdanjega življenja. Živeti bogoslužje
brez uresničevanja v vsakdanjem življenju ustvarja ozračje, v katerem pride do napačnega
pojmovanja in ločevanja bogoslužja od življenja. Ta razsežnost je izjemnega pomena, saj
živeti v veselju zgolj pri liturgiji, brez da bi to z dobrim vplivalo na naše življenje, nima
pravega pomena. Kristus nas pošilja v svet, da bi med ljudmi živeli veselo novico (Mr
16,15), da bi z dejanji pričali za veselje, saj je zgolj beseda, ki v sebi ne nosi življenja,
brez moči veselega pričevanja (1 Jn 3,18).
Krščansko veselje ima svoj temelj v tem, da lahko Bogu rečemo Oče. Takšen odnos
ustvarja bližino, nosi v sebi vez globoke ljubezni. Ker smo ljudje Božji otroci in je Bog
naš Oče, lahko Bogu rečemo »ti«, on pa odgovarja tako, da nas kliče po imenu. Iz tega
sledi, da Bog ni nekaj hladnega, neosebnega, saj potem veselje ne bi bilo mogoče. Bog je
neizmerna ljubezen, saj je storil nekaj, česar ne bi mogli pričakovati in slutiti – prišel je
med nas in sprejel nase našo usodo. S tem nam je podaril upanje, ki je bistvo krščanskega
veselja, hkrati pa popotnica za bogoslužje veselja (Rode 1982, 14-15).
Krščanstvo zato ni neka toga vera, ki se osredinja na neka zunanja pravila in forme, ampak
je vera življenja, je najtesneje stkana v življenje kristjana z vsem, kar je in kjerkoli je.
Kristjan ne more ločevati vere od svojega življenja, kajti vera ni življenjski dualizem.
Krščanstvo se razodeva v drobnih vsakdanjih pozornostih in odpira okno delovanju in
navzočnosti Svetega Duha. Kaže nam, da so sreča, veselje, svetost in ljubezen vedno
povezani z majhnimi dejanji. Kristus sam nas uči, da kdor bo storil najmanjše dejanje, kot
je dati nekomu kozarec vode, ne bo izgubil svojega plačila (Mr 9,41). Majhna dejanja
ljubezni in dobrote, ki se jih človek nauči doma ali v skupnosti, pripomorejo h graditvi
nebeškega kraljestva (Čuk 2015, 38).
Poleg krščanskega veselja pa se dotaknimo še bivanjskega veselja, ki je značilno za vse
ljudi in ne samo kristjane. Takšno veselje se poraja iz zavesti, da sem, da obstajam, kajti
lahko bi se zgodilo, da ne bi obstajal. S tem na dan privre zavedanje, da sem poklican v
bivanje, da nisem nujnost, pa kljub temu obstajam. To pomeni, da je moje bivanje dar
Nekoga. To konkretno pomeni, da je vsak človek poklican k bogoslužju veselja, k veselju,
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ki izhaja iz bivanja. Ob zavedanju tega se bo naše življenje iz grenkobe, žalosti in bojazni
preselilo v nepremagljivo veselje, ki je ena sama vesela hvalnica. Nujno je, da v sebi
premagamo tegobe, ki smo jih podedovali ali pa jih nosimo s seboj od otroštva. Žalost
nas ne sme preplaviti. Pomisliti je potrebno na to, da je veselje bolj božje kot žalost. Bog
ima rad veselega človeka, v vsakem trenutku njegovega življenja. To je ključ za
razumevanje bogoslužja veselja, saj je v človeka kot dar položeno veselje nad bivanjem
(Rode 1982, 12-13).

3.1 Veselje iz skupnega obhajanja
Evharistija, miza Božje ljubezni, zbira kristjane skupaj že od časa prve Cerkve in je, kot
smo pokazali zgoraj, vir velikega veselja, ki ima svoj izvor v Kristusovi velikonočni
daritvi, s katero je premagal smrt.
Evharistije nikakor ne moremo ločiti od življenja, ampak je zakrament, ki najgloblje stopa
v človeka in ga preoblikuje do te mere, da postaja vedno bolj podoben Kristusu. Zato je
kristjan poklican, da iz skupnega obhajanje evharistije to veselje živi tudi v vsakem
trenutku svojega življenja.
Evharistija in tudi drugi zakramenti kristjana ne puščajo samega, ga ne silijo v tipanje in
iskanje svoje poti v temi, ampak ga opominjajo in mu razsvetljujejo pot ravno zato, da bi
lahko med ljudmi živel pristno vero in veselje, kot je prerok napovedal: »Ljudstvo, ki
hodi v temi, gleda veliko luč; nad prebivalci v deželi smrtne sence zasije luč. Bogato
daruješ radost, veliko delaš veselje.« (Iz 9,1-2) Zakramenti razsvetljujejo človekovo pot
in tako skupno obhajanje veselja postane skupno veselje življenja (Pavel VI. 1975, 15).
Kristjan je poklican, da bi evharistijo ponesel med ljudi, da bi tako gradil občestvo svetih.
Ob tem človek čuti veselje, ko se srečuje z drugimi, z njimi deli srečo in živi občestvo.
Občutimo lahko, da bo kristjanovo veselje popolno le, če skupaj z vsem zaupanjem
upremo »oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere«. »On je zaradi veselja, ki ga je
čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite
vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne
boste utrudili in omagali.« (Heb 12,2-3) Skupno obhajanje vključuje vse ljudi, Bog kliče
skupaj vse, ki prihajajo iz različnih obzorij. Vsi smo grešni, zato je Kristus prišel za vse.
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On ne dela razlik, ampak je s svojo smrtjo na križu odrešil vse ljudi sveta (Pavel VI. 1975,
22-23).
Kristus je šel na križ iz ljubezni do človeka, tako je nam, kristjanom, ravno na križu
pokazal naše poslanstvo – ljubezen. Bog želi, da bi Kristusov križ in tudi Kristusovo
vstajenje postala središče našega življenja ter bi tako vse življenje skupaj z drugimi
obhajali te skrivnosti. Želi, da bi v zakramentih in življenju sodoživljali veselje, skrbi in
žalosti drugega, vsak dan znova, ob tem pa nikoli ne bi pozabili na spoštovanje in
naklonjenost do bližnjega (Bosmans 2011, 61).
Veselje skupnega obhajanja se poraja že pri bogoslužju, saj osebno razpoloženje voditelja
in sodelavcev gradi ali razdira bogoslužje in doživljanja navzočih. Naglica, naveličanost
in brezosebnost so največji sovražniki. V trajnem veselem spominu ostanejo le
razumevanje, domačnost, prijateljski pristop in preprosta spoštljivost (Vesenjak 1987,
176). Vse to lahko prenesemo tudi na življenje. Bogoslužje mora izhajati iz življenja in
voditi k njemu, zato je samo veselje v bogoslužju mogočna popotnica za veselje skupnega
obhajanja med ljudmi. Bogoslužje mora biti zrcalna slika našega življenja in obratno.
Tako je pomemben trud veselja tistih, ki pripravljajo in vodijo bogoslužje, pa tudi vseh
navzočih, ki iz bogoslužja črpajo za življenje.

3.2 Sodelovanje v evharistiji – pot v veselo sodelovanje v družini
Večno veselje in sreča, ki se daje v evharistiji tistim, ki pri njej z globoko vero dejavno
sodelujejo, bi morali povezovati z veseljem in srečo vsakdanjega življenja (Nadrah 1975,
226). Evharistija tlakuje pot veselega sodelovanja v družini.
Otroci so največji pričevalci pristnega veselja, saj se nikoli ne pretvarjajo in radi gredo
tja, kjer je mogoče doživeti veselje. Krščanstvo oznanja veselo oznanilo, ki ga pri
bogoslužju tudi obhaja, zato mora za prinašanje krščanskega veselja v domove družin
ustvariti okolje bogoslužnega prostora, ki naj izžareva veselje in radost. Iz tega razloga je
tako zelo pomembno, da tudi duhovnik gre z veseljem k maši in jo z veseljem obhaja, da
bi mogli navzoči lažje ponesti evharistično veselje na svoje domove. Veselje duhovnika
in drugih, ki vidno sodelujejo pri bogoslužju, se prenaša na druge ljudi. Obraz kristjana,
zlasti pa voditeljev bogoslužij, mora izžarevati veselje (Tibaut – Ros 2002, 183).
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Vsi člani družine so poklicani, da veselje srečanja s Kristusom pri evharistiji prenesejo v
svoje življenje in na svoje domove. Bog je v naše srce položil dobroto in ljubezen, da bi
ju delili z drugimi, da bi tako raslo veselje med ljudmi. Dobrota in ljubezen sta ključ
družinskega življenja. Veselje vključuje to družinsko razsežnost razdajanja, saj vemo, da
egoist ni sposoben veselja. Veselja ne moremo občutiti drugače, kot da ga posredujemo
dalje, da ga živimo v naših družinah in med ljudmi. Veselje ustvarja skupnost pozornih
in razumevajočih ljudi (Sorč 1982, 202). Če ne znamo evharističnega veselja prenesti v
svoje družine, potem smo še zelo daleč od imena kristjan. Kristjan je namreč podoben
Kristusu.
Srčika evharističnega oznanila je velikonočno veselje, oznanilo, da nas Bog ljubi, vsakega
posameznika, kakor da bi bil edino on na svetu (Nadrah 1975, 226). To je močna
popotnica za družine. Ljubiti svoje otroke, svojo ženo ali moža, svoje starše je Božja želja,
saj ko ljubimo človeka, ljubimo tudi Boga.
Pot veselega sodelovanja v družini pomeni, da znamo tudi najmanjša hišna opravila
narediti z ljubeznijo, da ne pozabimo na bližnjega, da mu znamo prisluhniti, se z njim
pogovarjati, pa tudi veseliti in jokati. Predvsem pa je pomembno, da si znamo vzeti čas
za družinske člane, drugače sploh ne moremo govoriti o veselem sodelovanju, saj sta za
sodelovanje potrebna najmanj dva. Sodelovanje je tako po Kristusovem naročilu kraj
božje navzočnosti (Mt 18,20). Kjer je sodelovanje za dobro, tam je tudi Bog.

3.3 Božja hiša – »bogoslužni« prostor veselega zbiranja v družini
Cerkve, kapele in drugi bogoslužni prostori so namenjeni za njim lastno uporabo. Tako
ne predstavljajo glavnega življenjskega prostora kristjana, saj v teh prostorih preživimo
veliko manj časa kot v domačem domu, družini ali skupnosti. Življenje vere je bistveno
povezano z božjo hišo, ki ni samo bogoslužni prostor, ampak okolje vsakdanjega
življenja. Največ časa preživimo ravno doma, med ljudmi, ki jih poznamo in imamo radi.
Nujno je torej, da se veselje bogoslužnega zbora nadaljuje v življenje. To je krščanski
ideal, ki je marsikdaj težko dosegljiv, a je nujno potreben, saj brez prenosa veselja
bogoslužja v življenjsko okolje vera in po njej Kristus ne more v polnosti v nas zaživeti.
Papež Frančišek je na svetovnem srečanju družin dejal: »Nam vsem naj Bog podeli, da
bi bili preroki veselja evangelija, evangelija družine, družinske ljubezni, da bi bili preroki
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kot Gospodovi učenci, in naj nam podeli milost, da bi bili vredni čistosti srca, ki je odprto
za evangelij.« (Čuk 2015, 38) Papež je poudaril, da je družina resnično Božja hiša, kraj
božjega delovanja.
Najbolj razširjena skupnost na zemlji je družina, ki je Cerkev v malem, božja hiša.
Gospod prebiva v resnični, konkretni družini. Bog se sklanja k družinam v vsem, kar so,
v njihovih težavah, bolečinah, pa tudi radostih in vsakdanjih zadevah. Bog kliče vsako
družino, da bi postala resnična božja hiša, kjer bi Bog lahko v polnosti prebival in jim
naklanjal svoje darove. Kadar torej družino poživlja ljubezen, tedaj tam vlada Gospod s
svojim veseljem in svojim mirom (CD 152, 315). Bog nikoli ni nekje daleč, ampak stopa
v odnose, soustvarja božjo hišo, jo varuje, brani in neizmerno ljubi.
Skupnost, ki jo uresničujemo v družini, je tudi pomembna pot posvetitve v vsakdanjem
življenju. To je pot mistične rasti in hkrati sredstvo za prisrčno zedinjenje z Bogom.
Družina je kraj ljubezni, ki odpira srce in omogoča vedno popolnejšo vez z Gospodom,
kajti božja beseda nas uči: »Kdor pa svojega brata sovraži, je v temi« (1 Jn 2,11), »ostaja
v smrti« (1 Jn 3,14) in »Boga ni spoznal« (1 Jn 4,8). Zapirati se pred drugimi nas oslepi
do takšne mere, da ne moremo več videti Boga. Tako je ljubezen edina luč, ki
razveseljuje. Samo če se bomo ljubili med seboj, bomo ostali v Bogu in Bog v nas (1 Jn
4,12). Kako neizmeren vir veselja je torej družina. Človeška družba ima svojo polno
uresničenje le v odnosih z drugimi, ki imajo svoj prvotni izraz v zakonu in družini. Kdor
želi iskati Boga veselja, naj ne misli, da je družina ali skupnost ovira, ampak ravno
nasprotno. Družina in skupnost omogočata rast življenja v Duhu, ki daje veselje (CD 152,
316). Veselje ljubezni, ki jo živijo družine, je tudi veselje Cerkve. Kljub mnogim
znamenjem krize zakona želja po družini ostaja živa. Ta želja krepi Cerkev, saj je
hrepenenje po družini krščansko oznanilo zares vesele novice (CD 152, 1).
Brez prave ljubezni ni ničesar, kar bi združevalo ljudi. Brez ljubezni je edinost osnovana
na golem koristoljubju, na združevanju interesov ali na strahu, ne pa na darovanjski
ljubezni, ki je dobrina sožitja in veselja. Vera odpira človeka in mu pomaga razumeti
človeške odnose, da postane temelj in cilj vsega ljubezen v drugem in ljubezen v Bogu
(CD 138, 15). Najprej moramo imeti radi sočloveka, šele nato bomo lahko imeli radi
Boga, kajti kako bomo ljubili Boga, ki ga ne vidimo, če ne ljubimo človeka, ki ga vidimo
(1 Jn 4,20).
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Jezusovo naročilo, ki pravi, da kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu, tam je
On sredi med njimi (Mt 18,20), je potrebno postaviti v okvir božje hiše vsakdanjega
življenja, da bi mogli razumeti, da Bog resnično prebiva v družinah in skupnostih v vsem,
kar so. Tako se izognemo abstraktni duhovnosti, ki ne more osvetliti življenja človeka v
tem, kar je, ampak nas zavaja z obsojanjem in napuhom, da drugi ljudje s svojim
vsakdanjim življenjem ne morejo živeti v polnosti svoje vere. Živeti Božjo hišo na zemlji
pa pomeni ravno, da znamo prisluhniti ljudem, jih spoštovati in ljubiti v tem, kar so. Samo
ljubezen lahko rodi pristno veselje. Ljubezen združuje.

3.4 Veselje zbiranja
Kristjani se že stoletja vsako nedeljo zbiramo ob mizi evharistije. Zgled tega nam je
Kristus, ki ni sameval v dvorani zadnje večerje, ampak je imel ob sebi občestvo –
dvanajstere (Mt 26,17-25). Bistvo krščanstva je občestvo, saj se le v občestvu lahko
uresničujeta ljubezen in veselje. Sploh si ne moremo predstavljati, da bi pristno ljubezen
živeli samo do sebe, občestvo je tako predpogoj, da sploh lahko ljubimo. Občestvo je
pogoj veselja. Kristus je za nas pripravil nedeljsko gostijo, da bi se lahko ob njej zbirali
in veselili. Kako bi mogli zanemariti srečanje, ki ga je Kristus za nas pripravil v svoji
ljubezni (Pavel VI. 1975, 31).
Koncil tako pravi o nedelji, ki je dan veselega zbiranja: »Nedelja je prvi in glavni
praznični dan, ki ga je treba pobožnosti vernikov oznanjati ter vneto priporočati, da bo
postal tudi dan veselja in počitka.« (B 106) Nedelja ni zgolj dan, ko se zbiramo ob
bogoslužju, ampak je poseben dan veselja in počitka. Bog je nedeljo posvetil, da bi bila
dan bratskega druženja, zato je človeku zapovedal, naj ta dan nihče ne dela (2 Mz 20,10).
Tako je Bog omogočil človeku, da se sedmi dan veselo zbira ne zgolj k bogoslužju, ampak
k bratski mizi, to je dan, ko lahko gremo ven, med ljudi, med svoje najdražje, med bolne
in ostarele, male in velike. Nedelja je Gospodov dan, zato je še posebno potrebno ta dan
slaviti Boga v naših bližnjih, tako da jim namenimo nekoliko več časa kot preostale dni.
Živeti z drugimi pomeni naše nenehno obračanje stran od nas samih, da bi lahko uzrli vso
lepoto ljudi in spoznavali veselje v ponižnosti (CD 139, 38).
»Glejte, kako dobro in prijetno je, če bratje prebivajo skupaj.« (Ps 133,1) To mora postati
vodilo našega krščanskega življenja. Pojmovanja veselega zbiranja ne smemo omejiti
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samo na nedeljo, saj je vsak dan božji dar, namenjen človeku, da bi v veselem zbiranju
slavil Boga v sočloveku. Ne smemo se omejiti samo na ožjo krščansko skupnost, ampak
mora postati kraj veselega zbiranja vsak prostor našega življenja. Delovno mesto, družina,
župnija pa tudi vsako srečanje človeka je priložnost veselega zbiranja – podarjanja veselja
drugemu.
Evharistija, ki je zakrament veselja in sreče, zbira nas, kristjane, in nas povezuje v bratsko
skupnost, v kateri drug drugemu v medsebojni ljubezni služimo. Evharistija v globini srca
odpravlja medsebojno needinost in celo sovraštvo, ki je glavni vzrok žalosti in nesreče.
Evharistija nima cilja sama v sebi, ampak v poslanstvu (Nadrah 1975, 225). Vsi smo
poslani, da bi postajali kraj veselega zbiranja, kot je Kristus postal kraj veselja za vse ljudi
sveta. To zahteva konkretna dejanja, ki morajo biti sad ljubezni. Pogledati sočloveka v
oči, mu nakloniti ljubezen je edina pot do veselja, ki pa se lahko uresničuje zgolj v
zbiranju. Brez drugega nismo nič, zato je Bog ustvaril Adama in Evo, da bi drug v drugem
spoznavala Boga, njegovo ljubezen in neskončno usmiljenje, ki ob koncu poraja
neizmerno veselje odrešenosti.
Pristno krščansko občestvo je lahko le veselo in srečno občestvo (Nadrah 1975, 227).
Evharistija mora obroditi sadove medsebojne ljubezni, drugače je bila Kristusova daritev
zaman. Zelo pomembna je odprtost do življenja, ki nikoli ne sme izključevati drugačnih,
Kristus je prišel za vse, tudi mi smo poslani za vse ljudi, da bi jih končno pripeljali do
večnega veselega zbiranja v nebesih. Kristjani smo poklicani, da smo v današnjem svetu
usmiljeni samarijani, tega klica nam nihče ne more vzeti.

3.5 Veselje žive besede
Jezusove skušnjave v puščavi postavijo izhodišče razmišljanja o veselju žive besede.
Kristus pravi: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz
Božjih ust.« (Mt 4,4) Kristus je imel izkušnjo branja stare zaveze, zato je bil tudi sam kot
Bog in človek poglobljen v starozavezna besedila in v njih prepoznaval živo besedo, ki
jo daje Bog. Čeprav je kruh nujno potreben za življenje, Kristus prepoznava, da božja
beseda zagotavlja tisto, kar je potrebno za večno življenje. Podobno kot Kristus tudi Sveti
Pavel prepoznava pomen božje besede, ko pravi: »Že od otroštva poznaš Sveto pismo in
to ti more po veri v Kristusa Jezusa dati modrost, ki pelje v rešitev.« (2 Tim 3,15) Bog v
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Svetem pismu daje hrane za razum in srce in tako v človeka vliva veselje srečanja z
Bogom, ki se daje v živi besedi (Damico 2002, 62-63).
Veselje žive besede pa ni zgolj branje Svetega pisma, ampak je vsaka molitev vernika.
Vsaka molitev je prisrčen pogovor z nebeškim Očetom, ki rad posluša svoje otroke. Živa
beseda je tako odnos z Bogom, je pogovor, je življenje z Bogom. Živa beseda ustvarja
odnos, ki raste in se razvija, ki ustvarja živ odnos vernika in Boga. Živ odnos z Bogom ni
prazna beseda, ampak daje življenje (5 Mz 32,47), ki ustvarja okolje krščanskega veselja.
Zato velja: »Kdor veruje, ni nikoli sam. In zato se vera razširja in še druge vabi k temu
veselju. Kdor sprejme vero, odkrije, da se prostori njegovega »jaza« razširijo; v njem
rastejo odnosi, ki bogatijo njegovo življenje.« (CD 138, 39) Božja beseda je živa in kot
takšno jo moramo razumeti. Če nima vpliva na naše odnose in če iz nje ne živimo tako,
da vidimo v sočloveku Boga, potem nismo nikoli zares stopili v skrivnost Božje besede.
Veselje besede se skriva v Jezusovih besedah, ki pravijo: »Resnično, resnično, povem
vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in
ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje.« (Jn 5,24) Kdor posluša
Kristusa in mu sledi, ta bo veseli kristjan, saj veruje, da je odrešen. Tako bo lahko to
veselje delil tudi z drugimi.
Božja besede je zelo močno orodje, saj je navdihnjena od Svetega Duha. Vsakodnevno
branje te besede mora postati kruh slehernega kristjana in njegovo vodilo življenja. Dan
začeti s prebiranjem kratkega odlomka iz Svetega pisma je lahko odličen začetek na tej
poti.

3.6 Veselje poslanstva
Kristjani smo poslani v svet, da bi vsem oznanili veselo novico o Kristusu Jezusu, to ni
samo vir veselja za druge, ampak tudi za vse kristjane, ki oznanjajo Kristusa. Tudi
dvainsedemdeseteri, ki jih je Jezus poslal oznanjat veselo vest, so se vrnili polni veselja,
hkrati pa so razveselili in se dotaknili src mnogih ljudi (Lk 10,1-12;17-20).
Kristjani smo iz bogoslužja poslani v življenje, da bi živeli svoje poslanstvo med ljudmi,
ki Kristusa še ne poznajo. Prvo pričevanje mora biti pričevanje vesele ljubezni. Naša dela
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morajo žareti božjo ljubezen, ki je v nas, in tako postati vir veselja za nas in druge. Le
tako bomo lahko vstopili do duše človeka.
Duša je edina stvar, ki ostane za vedno, saj jo je Bog ustvaril za večnost. Kar ostane, je
samo to, kar smo sejali v človeške duše. Ravno zato je tako zelo pomembno sprejemati
to veselo poslanstvo ljubečega dotika duše sočloveka. Vsak kristjan nosi poslanstvo
odpiranja duše za Gospodovo veselje, ki poraja človekovo pristno veselje. Zato moramo
vstati in iti na pot z Gospodom v prošnji, naj bo on z nami in nam pomaga obroditi sad,
ki ostane. Le tako bomo lahko solzno dolino spremenili v bujen vrt božjega veselja in
ljubezni (CD 111, 12-13).
Da pa sploh lahko opravljamo svoje poslanstvo, nas je Kristus obdaril z različnimi darovi,
da bi se tako dotaknili kar največ ljudi (Ef 4,8). Služba kristjana je tako dar za vse ljudi,
za graditev njegovega telesa, novega sveta, ki bo prežet z veseljem in ljubeznijo.
Cerkev je živ organizem, ki se spreminja. V sebi nosi prihodnost sveta in tako vsakemu
kaže njegovo pot, vse poti pa vodijo k Bogu, ki je ljubezen (1 Jn 4,16). Cerkev je živa,
kristjani smo temu priča, saj izkušamo veselje, ki ga živimo v občestvu z vsemi kristjani
in ki ga je Vstali obljubil. Cerkev je živa, ker je Kristus živ (CD 111, 22). Ravno zato je
tako pomembno poslanstvo, ki ga imamo kristjani med ljudmi, prinašati Kristusa ljudem
na način, da ga bodo lahko sprejeli, to pa zahteva ogromno ljubezni in truda. Vendar naša
prizadevanja, ki jih Bog blagoslavlja, rodijo resnično veselje.
Da pa bi lahko oznanjali Božje kraljestvo, moramo najprej spoznati, kaj Bog hoče, kaj
želi, da spoznamo, in kakšna je pot življenja. Bog je Izraelcem zaupal svoj načrt, to pa je
v njih prebudilo neizmerno veselje. To je tudi naše veselje, božja volja, njegovo
poslanstvo, ki nam ga daje, nas ne odtujuje, ampak nas očiščuje in nas vodi k nam samim,
k veselju drugega, k pričevanju za ljubezen in veselje. Če sledimo božjim navdihom, ne
služimo samo Bogu, ampak vsem ljudem (CD 111,23). To sta dve glavni prvini
poslanstva, ki temeljita na dveh največjih zapovedih v Novi zavezi – ljubezen do Boga in
do bližnjega (Mr 12,28-33).
Veselje poslanstva je ključnega pomena, ko govorimo o prinašanju Kristusa svetu.
Kristjani imamo od Boga dano poslanstvo, da oznanjamo to veselo novico Kristusovega
vstajenja in večnega življenja, ki je le v Bogu. Bog nam naklanja potrebne darove na naši
poti, mi pa moramo poslušati njegov glas in mu slediti. Tako naša vera ni več zgolj nekaj
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razumskega ali bivajočega v idejah, ampak postane del konkretnega življenja, ki
spreminja in se dotika src ljudi. Glavni zgled nam je Kristus, ki je z ljubeznijo vse delal
in v ljudeh prebujal veselje odrešenja.
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SKLEP
Veselje v bogoslužju in bogoslužje veselja sta za človeka, kot smo videli, zelo pomembna.
O tem nam govori samo Sveto pismo, ki vabi vsakega, ki veruje v Boga, da bi razširjal to
veselje, ki je po svojem bistvu eshatološko in usmerjeno v veselje večnega življenja.
Zgled tega je Jezus Kristus in njegovo vstajenje. Kristjani zaradi njegovega vstajenja
nosimo v sebi seme veselja, ki ga je v nas Bog položil že ob stvarjenju.
To seme veselja pa preveva tudi bogoslužje in vse zakramente ravno zato, ker so vsi
zakramenti preko človeka usmerjeni v Boga in večno življenje. Tako bogoslužje skrbno
neguje človekovo seme veselja in skrbi, da pade na pravo zemljo. Človek pa je poklican,
da potem sad tega semena, ki je veselje, živi in uresničuje v vsakdanjem življenju z ljudmi
in za ljudi.
Veselje je vedno v tesni povezavi z življenjem in ljudmi. Vsak kristjan mora svoje veselje
deliti z drugimi, saj je veselje Božji dar, in ga ne sme zadržati zase. Bog človeka obdaruje
s semenom veselja, da bi ta dar veselja, ki zraste iz semena, delil naprej in ljudem kazal
Boga, ki človeka neizmerno ljubi.
Veselje je v tesni povezavi z ljubeznijo, z zastonjskim darom, s skupnostjo verujočih, kjer
kristjan svoje veselje živi in ga izžareva.
Ne smemo pa izključiti žalosti, potrtosti in drugih čustev, saj bi bilo drugače veselje
predstavljeno kot neka nadčloveška lastnost. Vsak človek se srečuje s trenutki, ko v sebi
ne prepoznava veselja, a ravno to je ta Božji dar, ki omogoča, da človek vedno znova išče
in najde veselje. Razlog je, kot smo že povedali, v Božji ljubezni, ki vsakemu naklanja
neskončno darov, da bi mogel življenje živeti v polnosti.
Kar smo se torej vprašali v uvodu magistrskega dela, lahko sedaj brez obotavljanja
potrdimo. Najprej lahko potrdimo, da smo s pomočjo Svetega pisma razvili temo veselja
in ga vključili v bogoslužje. Tako smo v prvem poglavju postavili veselje v širši kontekst
krščanstva in mu dali svetopisemski pomen. Takšen pogled je bil za nas ključen, saj je
vse bogoslužje povezano z Bogom, tako je bilo nujno, da smo iskali pomen veselja v
Svetem pismu. Videli smo, da se tema veselja prične že v samem začetku, ob stvarjenju
sveta. Nato pa Sveto pismo razvija veselje izvolitve. Izraelsko ljudstvo se veseli, da jih je
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Bog izbral za svoje ljudstvo in da zanje dela velike reči. Ljudstvo svoje veselje izraža v
petju, hvalnicah, praznovanju. Veselje Stare zaveze je nujno povezano s postavo.
Izpolnjevanje postave je vir veselja. Nova zaveza pa da tej starozavezni postavi nov
pomen – Jezus Kristus. V novi zavezi je vir največjega veselja Kristusovo vstajenje in
odrešenje vseh ljudi. V celotnem Svetem pismu se prepletata notranje in zunanje veselje.
Notranje veselje je duhovna naravnanost človeka na Boga, zunanje pa izraža notranjo
naravnanost. Zunanje veselje ni samo po sebi nič slabega, ravno obratno, Bog želi, da bi
bili tudi na zunaj veseli. To je tesno povezano tudi s temo gostoljubnosti. Notranje in
zunanje veselje sta vzporednica gostoljubnosti. Gostoljubje je posebna oblika veselja.
Notranje vesel človek v ljubezni sprejema vsakega človeka, ga spoštuje in je zanj
pripravljen nekaj dobrega narediti iz zavedanja, da je vsak človek Božji otrok.
Ob iskanju pomena veselja smo se posebej osredinili na liturgična besedila. Pogostost
pojavljanja besede veselja v liturgičnih besedilih je bil močan pokazatelj, da je veselje
ena izmed bistvenih prvin krščanstva. Pričakovati je bilo, da se v postnem in adventnem
času tema veselja ne bo pojavljala v tako obilni meri, kot smo na koncu videli, da se.
Posebno nas je presenetila evhologija postnega časa, v kateri so bile poudarjene naslednje
oblike veselja: bivanjsko (spreobrnjenje in odpuščanje grehov), velikonočno –
eshatološko veselje in veselje Božje pomoči.
Tudi pri zakramentih ni bilo nič drugače. Vsi zakramenti so vsebovali veliko besedil, ki
omenjajo in kažejo na krščansko veselje. Lahko rečemo, da drugo poglavje najbolj
potrjuje to, kar smo se spraševali v uvodu, namreč, da je veselje ena od bistvenih prvin
krščanstva. To veselje pa ne zajema samo bogoslužja Cerkve, ampak tudi vsakdanje
življenje. Zato smo se v zadnjem poglavju dotaknili vprašanja, kako živeti veselje v
vsakdanjem življenju.
Namen zadnjega poglavja je bil pokazati na bistveno povezavo, ki obstaja med
bogoslužjem (liturgijo) in vsakdanjim življenjem. Na to povezavo kaže vse več cerkvenih
dokumentov. Samo papež Frančišek je izdal že dva cerkvena dokumenta, ki v središče
postavljata veselje v povezavi z vsakdanjim življenjem.7

7

Veselje evangelija in Radost ljubezni.
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Brez te povezave veselje nima pomena, saj ostane zgolj pri semenu, ki ne obrodi sadu.
Bistveno je torej videti tri povezave, ki se prepletajo v magistrskem delu. Najprej
povezavo med Svetim pismom in bogoslužjem, nato med bogoslužjem in vsakdanjim
življenjem ter na koncu povezavo med Svetim pismom in vsakdanjim življenjem. V luči
teh treh povezav pa naj ob množici različnih oblik veselja - kot so: bivanjsko,
velikonočno, preroško in družinsko veselje, veselje iz skupnega obhajanja, veselje
zbiranja, odrešenosti ali Cerkve, veselje Božje besede in veselje Božje pomoči izpostavim tri najpogostejše oblike veselja pri bogoslužju: velikonočno, veselje iz
skupnega obhajanja in veselje Božje besede.
Cilje, ki smo si jih zadali na začetku magistrskega dela, smo v treh poglavjih tudi dosegli.
Za zaključek lahko rečemo samo še to, da kdor se odpre Bogu za dar veselja, ta ga bo
našel.
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POVZETEK
Veselje je Božji dar, ki ga je Bog iz ljubezni zasadil v človeka ob stvarjenju. Jezus Kristus
je s svojim vstajenjem to veselje povzdignil na novo eshatološko raven, ki danes po
Svetem Duhu živi v Cerkvi. O tem nam na poseben način pričuje bogoslužje Cerkve,
evangeliji in sleherno življenje kristjana, ki se trudi za dobro. Vsak človek je poklican, da
v svojem življenju živi to veselje v odnosu do drugih. Danes, ko primanjkuje pravega
notranjega veselja, je to eno izmed bistvenih vprašanj človekovega bivanja. Človek
preprosto ne more živeti sam, saj bi drugače poglavitno okrnil svoje veselje in to, kar je
– Božji otrok, ustvarjen za odnos.
KLJUČNE BESEDE: Veselje, Bog, Jezus Kristus, Sveti Duh, ljubezen, sreča, bogoslužje,
evangelij, zakramenti, evharistija, Sveto pismo.
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SUMMARY
Joy is a gift of God, that God at the creation put it in the man out of love. With his
resurrection Jesus Christ raised that joy to new eschatological level, which today lives in
the Church by the Holy Spirit. Liturgy of Church, the Gospels and the life of every
Christian who strives for good is a witness of that new eschatological joy. Each person is
invited to live his life in the joy with others. Today, when we are talking about the lack
of genuine joy, this relation is the essential question of human existence. A person simply
cannot live alone, as otherwise it would significantly truncate their joy and foundation –
God’s childhood created for relationship.
KEYWORDS: Joy, God, Jesus Christ, Holy Spirit, love, happiness, gospel, sacraments,
eucharist, Holy Bible.
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