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V

UVOD

Ko sem pred približno petimi leti začela redno brati Sveto pismo, sem bila presenečena
nad dejstvom, da se kri v njem pojavlja tako pogosto. Zasledimo jo v različnih
predpisih, zgodbah ljudi, poeziji, modrostnih rekih, v delih Jezusovih učencev ... Pojavi
se v več kot polovici svetopisemskih knjig (Svetopisemska družba Slovenije 2016).
Stari Izraelci in tudi kasneje prvi kristjani so ji pripisovali nemajhen pomen. So verjeli,
da v sebi nosi moč? Skozi besedilo te diplomske naloge se bo raziskovalo, kaj je
svetopisemskemu človeku pomenila kri, zakaj so jo tako tesno povezovali z življenjem,
kakšen smisel je imelo darovanje živali ter zakaj nas kri Jagnjeta odrešuje ali
»odkupuje«, kot trdi Petrovo pismo (1,18-19).
Dobrodošel/a.
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1.

KRI

1.1 Osnovni pomen krvi

Za stara ljudstva so bile vse tekočine nekaj svetega, božanskega, misterioznega.
Predvsem tiste, ki izhajajo iz človeka, so jim predstavljale moč (Bergman in KedarKopfstein 1974, 237). Med njimi je kri s svojo intenzivno barvo in skritostjo zavzemala
posebno mesto. Izreden pomen je imela v kulturi Izraelcev, kjer so nastali raznorazni
obredi, besedne zveze, predpisi in simbolni pomeni krvi. Predstavljala jim je včasih celo
kontradiktorne pomene: smrt in življenje, daritev in rodovitnost, omadeževanje in
očiščenje, moč onečaščenja ali posvetitve. Da vstopimo v to bogastvo pomena krvi,
poglejmo, kako so ta pojem v svojih besedilih razdelili nekateri teologi.
V Slovarju biblične teologije urednika Léona Dufourja (1995, 52) je geslo »kri« pri
starozaveznem razumevanju razdeljeno na: prepoved umora, prepoved uživanja krvi ter
uporabo krvi pri obredih (glede žrtev, zavez, sprave in posvečevanja).
Na Bible Hubu (2004–2017) je pomen krvi razdeljen na:


Kri je življenje oz. v njej je življenje ( )נֶ ֶפׁשin ne sme biti zaužita.



Kri v Svetem pismu ponavadi postane vidna preko rane, prelivanja, žrtve –
pogosto nedolžne, ki ustvarja krvno krivdo, krvno maščevanje, skrunjenje dežele
ali spremembe vode v kri.



Kri v obredju: pashalno jagnje, raznorazno upravljanje s krvjo pri templju
(škropljenje, izlivanje, mazanje …).



Kri kot prispodoba vina.

V svoji magistrski nalogi z naslovom Pomen Däm-a v hebrejskem religijskem sistemu je
Karl G. Peterson (1939, I-II) razdelil naslove na:
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Prelivanje krvi. Npr.: nasprotniki hitijo »prelivat kri« (Prg 1,16), kri preganjanih
pa je dragocena v Božjih očeh (Ps 27,14).



Kri pri daritvah. Z njo so duhovniki škropili oltar, skrinjo zaveze, ljudi. Tudi
zlivali so jo k oltarju.



Kri v sebi nosi življenje oz. je življenje sámo, zato je lahko sinonim za nepeš
()נֶ ֶפׁש, ki pomeni dušo, dih in življenje.



Kri posvečuje.

V tem poglavju bomo najprej spoznali lingvistično rabo in izpeljavo besede »kri«
(Däm), potem raziskali različne Svetopisemske teme, v katerih se pojavlja, se nato
dotaknili razumevanja krvi pri tujih ljudstvih, nazadnje pa vstopili v judovsko
percepcijo krvi preko njene funkcije.

1.2 Lingvistična raba in razlaga hebrejskega pojma »kri«

1.2.1 Zapis besede »kri« s starohebrejskimi piktogrami

Ena izmed stopenj razvoja hebrejske pisave so bili piktogrami. Besedo »kri« – Däm )) ָּדם
– bi z njimi sestavili tako:


( דdalet) je bil

, ki predstavlja vrata oz. vhod (v shodni šotor). Ta piktogram

označuje tudi prihajanje in odhajanje – torej premikanje – (v in iz shodnega
šotora), visenje (kot je zavesa v vhodu v shodni šotor) ter slabotnost oz. uboštvo,
ker se ob vhodu in izhodu skozi vrata človek skloni. Njegova numerična
vrednost je 4.
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( םmem) pa

. Narisana je tekočina (voda ali kri). Morje je bilo za Izraelce

simbol kaosa, mogočnosti in nerazumljivosti, zato se s črko mem začenjajo vse
vprašalnice. Označuje število 40. (Benner 1999–2017; Parsons 2003–2017).
Piktogramska simbolika nam lahko pove:


V noči eksodusa je



Jezus je pokazal, da je med nami Bog ubog ( ) in mogočen (



Kristus je s prelitjem svoje krvi (



Število 4 predstavlja Božjo kreativnost, 40 pa čas preizkušnje (Abbot 2015).

(kri) na

(vratih) rešila Izraelce pred Pokončevalcem.
).

) raztrgal zaveso ( ) v shodnem šotoru.

Obe vrednosti črk (4 in 40) predstavljata neko (po)polnost, celovitost. Njuna
vsota bi lahko kazala na Jezusovo javno delovanje, ki naj bi trajalo 44 mesecev
ter 4 dni (če je nastopil na veliki spravni dan). Med njegovo smrtjo in
vnebohodom je poteklo 44 dni. (The Bible Study Site)

1.2.2 Razvoj in izpeljava besede Däm )) ָּדם

Hebrejska beseda Däm )) ָּדם, ki pomeni kri, je zelo stara in etimološko podobna v ostalih
semitskih jezikih. Poleg Däm-a se v Svetem pismu pojavlja tudi beseda Dämîm; razlika
med njunima pomenoma ni popolnoma jasna. (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 234–
236) Beseda Dämîm pomeni tudi denar, plačilo, povračilo, maščevanje ali kazen. Ker
hebrejska govorica denar povezuje s preživljanjem, vsakdanjim kruhom, varnostjo in
življenjsko potrebščino, so v Svetih pismih marsikateri prevodi besede Dämîm dvoumni
ali celo napačni. (Jerusalem Prayer Team 2017; Komac in Škerlj 1989, 296)
Beseda Däm ni izpeljanka iz korena kakšne druge besede. Ni znano, ali se je iz te besede
oblikovala beseda ´ädöm, ki označuje celotno paleto rdeče barve, ali obratno. Ob ´ädöm
pa vidimo povezanost z besedo ´ädäm – človek. V Svetem pismu so tudi nekatere
vrstice, ki med sabo povezujejo te besede; 1 Mz 9,6 piše o »človeški krvi« (Dam
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hä|´ädäm), Iz 1,18 pa o škrlatno rdečih grehih. Zanimivo je, da se imajo Indijanci Južne
Amerike za rdeče (caro), kar hkrati pomeni kri (cara) in človek. (Bergman in KedarKopfstein 1974, 234–236) Ko opazujemo besedo ´ädäm ()א ָּדם
ָּ ugotovimo, da je
sestavljena iz črke alef in besede Däm. Iz tega lahko naprej izpeljujemo lingvistično
simboliko. Nemi alef, s katerim se začne beseda ´ädäm, predstavlja Boga. In sicer z
različnih vidikov. Vsota črk, ki sestavljajo alef (dva yod-a in vav), je ekvivalentna vsoti
črk v besedi יהוה. Tudi mnogo imen Boga se začne s črko alef. Prav tako alef
predstavlja (Božjo) troedinost, saj je kot hebrejska črka zapisana s tremi potezami, vsota
črk alef-a pa tvori število 111. Drugi del besede ´ädäm pa sestavlja kri (Däm). (Parsons
2003–2017) Tako lahko rečemo, da je že v sami besedi ´ädäm očitno, da je Bog tisti
Prvi (Alef), Začetnik človeka. Odtisa Alef-a v krvavem (Däm) ´ädäm-u kaže na to, da
smo ustvarjeni po Božji podobi.

1.2.3 Razumevanje besede »kri« do Kristusa in tik po njem

V poznem judovstvu ter v novozavezni govorici je besedna zveza »meso in kri«, ki
opisuje kri s fiziološkega vidika, kazala na človeško umrljivost oziroma krhkost. Sveto
pismo govori tudi o »izliti krvi«, ki se povezuje z izgubo življenja ali njegovim
darovanjem. »Grška misel je, nasprotno, povezovala kri (v smislu latinske sanguis) z
emocionalnim življenjem in človeškim rodom.« (Dufour 1995, 52; Bergman in KedarKopfstein 1974, 239) Približno v tem času je (iz besede Dämîm) nastala beseda Dämäh,
ki pomeni »biti podoben, enakovreden«, a ne v smislu sorodstvenih vezi; le-te je bolj
predstavljala besedna zveza »kost in meso« (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974,
236.240).
LXX je uporabljala različne besede za kri. Ko je pisalo haíma ali haímata, je bilo
mišljeno krvavo dejanje, krvno sorodstvo ali »vitalnost« itd. Z besedo énochos pa je
označevala »krivdo prelite krvi« (2 Mz 22), kri, ki »pade« na krivega (3 Mz 20,9) in
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človeka, ki je »kriv krvi« (4 Mz 35,27). V poimenovanju krvi se pojavljata še grški
besedi phónos in dólios. (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 236)

1.3 Kri v Stari zavezi

Od sedeminštiridesetih starozaveznih knjig se beseda »kri« pojavi v šestintridesetih, od
sedemindvajsetih novozaveznih pa se pojavi v devetih (Svetopisemska družba Slovenije
2016). V Stari zavezi (v edninski ali množinski obliki) je zapisana približno 470-krat, v
Novi zavezi pa 99-krat (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 235; Štravs 2000, 26).
Zapisana je v mnogih različnih kontekstih: v vojni in pravni govorici, med ritualnimi
predpisi, tabuji, družinskimi vezmi, skupaj z vodo in vinom …

1.3.1 Kri – telesna tekočina

Ko so bratje želeli ubiti Jožefa, so, namesto da bi »prelivali kri« in »njegovo kri skrili«,
s kozlovo krvjo omočili Jožefovo suknjo (1 Mz 37,22.26.31). V tem kontekstu prelivati
kri pomeni ubiti koga, »skriti kri« pa skriti dokaz nasilja.
Izraelov kralj Aháb je umrl, ker mu je iz rane iztekla kri (1 Kr 22,35). Njegovo kri so
(kot je napovedal Elija) lizali psi, tako kot Amasáju, ko ga je Joáb zabodel z mečem, da
je »ležal v krvi sredi ceste« (2 Sam 20,10.12). Elija je napovedal tudi, da bodo
Jezabelino meso jedli psi. Ko so jo vrgli z obzidja, je »njena kri oškropila zid in konje«.
(1 Kr 21,1-23; 2 Kr 9,30-37)
Da z omembo krvi svetopisemski pisec namiguje na nasilje, vidimo večkrat. Kri in
mast, ki sta pripadali Bogu, sta bili v bojih pomazani po Savlovem ščitu (2 Sam 1,22);
vrstica namiguje, da zmaga prihaja od Gospoda. Ob vesoljni sodbi, ko se bo Bog
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maščeval sovražnikom, bo podobno Gospodov meč »poln krvi« in »zamaščen s tolščo«,
dežele in gore se bodo napojile s krvjo in tolščo (Iz 34,2-3.6-8).

1.3.2 Grehi in krivda z uporabo besede »kri«

Izraelsko pojmovanje krivde se je od nekdaj povezovalo s krvjo. Starozavezni pisci so
mnogo besednih zvez z besedo »kri« uporabljali, ko so pisali o grehih, krivdi in
maščevanju.
Precej pogosta besedna zveza v Stari zavezi je »prelivanje krvi« (v Novi zavezi je
izrečena le iz Jezusovih ust pri zadnji večerji). Napisana je takrat, ko je govor o umoru
(1 Mz 37,22). Bog je le-te prepovedal, saj je človek ustvarjen po jegovi podobi in ima le
on pravico vzeti človeku življenje. (1 Mz 9,5-6; 2 Mz 20,13; Dufour 1995, 52) Izraelci
so življenju pripisovali tako veliko vrednost, da (za razliko od drugih narodov) za
umorjenega niso sprejemali denarnega nadomestila (SSP 2015, 226).
Če kdo poškoduje človeka, »krvna krivda« (Däm yëHäšëb) ostane na storilcu in kliče po
poravnavi oz. maščevanju (2 Sam 21,1-6; 2 Kr 9,7; 24,4; Biale 2008, 17). Od tistega, ki
je prelival kri, je Bog terjal račun – krivec ali njegovi potomci so trpeli posledice (1 Mz
9,6; 1 Mz 9,5; 2 Kr 9,26). Ruben je zato mislil, da se zaradi greha nad Jožefom od njih
»terja njegova kri« (1 Mz 42,22).
To pa ni veljalo le pri umorih. Kri »pade na« človeka, ko stori tudi kakšen drug greh –
tj., ravna nepostavno. Npr. preklinja starše, sprijeno spolno občuje, nosi v sebi duhove
pokojnih … (3 Mz 20,9.11-13.16.27) Izraz »njegova kri na njegovo glavo« je imel
pravno veljavo in je pomenil, da je storilec kriv lastnega greha (SSP 2015, 276). Da bi
bilo ljudem dobro in jih kri ne bi preganjala, je treba odpraviti »krivdo nedolžne krvi«
(Ezk 35,6; 5 Mz 19,13). Človeka namreč žre njegova krivda (greha), okolica pa trpi
posledice. Greh se ne tiče samo krivca in ne more se ga skriti. Glas krvi žrtve »vpije iz
zemlje« k Bogu in tako se celotna dežela oskruni in onečisti. (1 Mz 4,10; 2 Kr 21,16)
»Kri namreč skruni deželo in dežela ne more drugače doseči sprave za kri, ki je bila
prelita v njej, kakor s krvjo tistega, ki jo je prelil.« (4 Mz 35,33) Gospod bo »kaznoval
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krivdo prebivalcev na zemlji. Zemlja bo odkrila svojo kri in ne bo več zakrivala svojih
pobitih.« (Iz 26,21)
Kdor je koga umoril, je moral biti sojen po izjavi vsaj dveh prič ter usmrčen, če so ga
spoznali za krivega. Da bi Bog zaščitil ubijalca, ki je po pomoti ubil človeka, je v
obrambo takim zapovedal (s pomočjo skupnosti) zateči se v zavetno mesto, kjer je bil
varen pred krvnim maščevalcem. Če pa je maščevalec našel ubijalca zunaj tega ozemlja,
ga je smel ubiti. (4 Mz 35,9-31)
Kjer Stara zaveza govori o krvni krivdi, je oblika besede »kri« vedno zapisana v
množinski obliki. Taki primeri so besedne zveze »krvoločno mesto« (Ezk 22,2), »krvna
krivda na hiši« (2 Sam 21,1) … (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 236).

1.3.3 Kri (živali) v rešitev

Krivdo in maščevanje izniči očiščenje. V noči izhoda Izraelcev iz Egipta bi morali –
zaradi faraonovega greha zakrknjenosti in v znamenje – vsi prvorojenci umreti, a je bilo
to izbrano ljudstvo zaradi jagnjetove krvi (ovce ali koze) na naddurjih in podbojih
obvarovano (2 Mz 12). Bog je rekel Izraelcem, da zaradi namazane krvi »ne bo pustil,
da bi Pokončevalec vstopal v /…/ hiše in pobijal« (2 Mz 12,23). »Pokončevalec« je v
bistvu glagolska beseda za »uničenje«, a so jo že v starih časih poosebljali. V nekaterih
drugih delih Svetega pisma (npr. pri sodbi nad Sodomo in Gomoro ter v 2 Sam 24,16)
so funkcijo uničevanja opravljali angeli. (SSP 2015, 118)
Vse žrtvene daritve so imele odrešenjsko konotacijo. Verjetno se je to najmočneje
izražalo na veliki spravni dan (v katerem ni manjkalo škropljenja s krvjo) in ob
praznovanju pashe – spomina na rešitev po krvi drobnice. (Več o vlogi daritev v 2.
poglavju.)
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1.3.4 Kri zaveze

Vsaka izmed zavez je bila sklenjena s krvjo (Štravs 2000, 5). Noetu (in po njem vsem
ostalim) je Bog ob sklenitvi zaveze prepovedal uživati kri ter rekel, da bo »terjal račun«
za vsako prelito kri človeka (1 Mz 9,4-6). Ob prvi zavezi med Bogom in Abrahamom je
slednji prepolovil živali v daritev (1 Mz 15), ob drugi pa je Bog naročil, naj se njegov
zarod obreže (1 Mz 17). Ko je Mojzes prejel deset zapovedi (tj. način življenja, ki
prinaša življenje) in se jih je ljudstvo odločilo upoštevati, je Mojzes potrdil zavezo tako,
da je s krvjo živali poškropil oltar in ljudi (2 Mz 24,1-11). Davidu pa je Bog obljubil
zavezo, ki se bo dokončno dopolnila po njegovi smrti in je govorila o krvnem
potomstvu: »Povzdignil bom tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom
utrdil njegovo kraljestvo. Ta bo sezidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega
kraljestva bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče in on mi bo sin.« (2 Sam 7,12-14)
Poslednja in dokončna zaveza pa je bila sklenjena s prelitjem krvi tistega, ki so ga
David in njegovi pričakovali – imenuje se nova zaveza.
Prav besedna zveza »kri zaveze« je omenjena le po prejemu desetih zapovedi, ko je
Mojzes škropil s krvjo juncev (mirovnih daritev) in Jezusovi napovedi ob kelihu pri
zadnji večerji, da se bo njegova kri prelila za mnoge v odpuščanje grehov (2 Mz 24,8;
Mt 26,28).

1.3.5 Obreza

Edina starozavezna zaveza, ki jo je Bog vzpostavil preko človeške krvi, je bila sklenjena
z Abrahamom in njegovimi moškimi potomci z obrezo. Prelita kri pri tem obredu je
imela osrednjo vrednost (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 246). Predstavljala je
zavezo z Bogom, če pa Izraelec ni bil obrezan, je moral biti iztrebljen (1 Mz 17,10.14).
Dečke so obrezali osmi dan po porodu (3 Mz 12,3).
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Na nespoštovanje tega zakona se nanaša kratka pripoved o obrezovanju Mojzesovega
otroka, v kateri se ne ve točno, kaj se na koga nanaša. SPJ pravi, da se je Božja jeza
vnela, ker Mojzes ni bil obrezan. Cipóra je njunemu otroku obrezala prednjo kožico kot
nekakšno nadomestilo, se z njo dotaknila Mojzesovih nog (oz. spolovila) in rekla:
»Krvav ženin si mi.« Tako je preprečila moževo smrt. (2 Mz 4,24-26; SPJ 2014, 139)
Obrezani so imeli bogoslužne privilegije; da bi tujec smel jesti pashalno jagnje, je moral
biti obrezan (2 Mz 12,43-44.48). Obrezovanje npr. med Filistejci ni bilo v praksi,
Egipčani pa so se obrezovali (SSP 2015, 351). Da bi bil David umorjen, je Savel v
odkupnino za hčer Mihálo zahteval »sto filistejskih prednjih kožic«; predstavljale so
trofejo (1 Sam 18,20-25).
Ker si je Bog izbral prav Izraelce, je od njih pričakoval predvsem, da si bodo obrezali
»prednjo kožico srca« in ne bili več trdovratni (5 Mz 10,16).

1.3.6 Menstruacija

Moški so imeli predpis obrezovanja in glede toka, ženske pa glede »mesečne čišče«.
Čas menstruacije je bil za žensko čas njene nečistosti. To ni bila oznaka za moralno
vrednotenje, ampak stanje, v katerem se ni mogla udeležiti raznih svetih opravil (SSP
2015, 166). Če se je kdo takrat dotaknil nje, česa, na čemer je sedela ali ležala, je tudi
sam postal nečist do večera – moral si je oprati oblačila in se skopati (3 Mz 15,19-23).
Kdor pa je spolno občeval z žensko v času njene menstruacije, je za sedem dni postal
nečist on in njegovo ležišče (3 Mz 15,24). Drugje pa je predpis strožji: »Če kdo leži z
žensko, ko ima ta mesečno čiščo, in odkrije njeno nagoto, je odgrnil izvir njene krvi in
sama je odgrnila izvir svoje krvi; naj bosta oba iztrebljena.« (3 Mz 19,18)
David Biale (2008, 11) trdi, da Stara zaveza imenuje menstruacijo nečistost, ker takrat
kri ni na svojem mestu in predstavlja smrt. Hkrati pa je menstruacija znak življenja, saj
nakazuje na rodovitnost ženske (34). Spolni odnosi v času ženske menstruacije so bili
morda prepovedani zato, ker žensko telo takrat predstavlja sveti prostor, v katerega
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posvetno ne sme priti (35). Menstrualna nečistost naj bi izhajala iz svetega prostora
znotraj ženskega telesa, ki v sebi skriva moč produktivnosti (36).
Menstrualna kri je torej hkrati predstavljala nečistost in svetost, smrtno žrtvovanje in
rodovitnost, daritev in moč.

1.3.7 Dokaz devištva

Mladoporočenca sta spala na ogrinjalu, da bi se na njem poznala sled dokaza
nevestinega devištva. Ta je njo in njene starše branil, da bi je mož ne mogel spraviti na
kriv slab glas in jo samovoljno odsloviti. Če se je njen oče namreč zavzel zanjo in
starešinam s tem okrvavljenim blagom dokazal njeno nedolžnost, je moral ženin plačati
kazen in obdržati ženo. Če pa se je izkazalo, da je imela nevesta res že prej spolne
odnose, so jo kamenjali. (5 Mz 22,13-21) Ostale določbe glede prešuštvovanja in
posilstva so zapisana v istem svetopisemskem poglavju.

1.3.8 Porod

Mati je bila po porodu nečista in ostala v »krvi očiščevanja«: ni imela vstopa v svetišče
in ni se smela dotikati svetih reči. Pri rojstvu dečkov je bila sedem dni nečista,
triintrideset pa v obdobju očiščevanja, pri deklicah pa je to trajalo dlje: štirinajst plus
šestinšestdeset dni. Ob dopolnitvi očiščevanja je prinesla v žgalno daritev ptico ali
enoletno jagnje in ptico v daritev za greh. (3 Mz 12)

1.3.9 Sorodstvo
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Že takrat in še sedaj so Judje verjetno svetovni prvaki, če se smemo tako izraziti, v
ohranjanju in pisanju družinskih debel, ki jih je v Svetem pismu nemalo. Sorodstvene
vezi so navezovali na »kost in meso«, ne na »sorodstvo po krvi.« (SSP 2015, 1150; 1
Krn 11,1) Razumevanje sorodstvenih vezi po krvi se je začelo v kasnejšem obdobju, ko
so mislili (npr. Salomon), da življenje nastane po moškem semenu in s strjevanjem krvi
v maternici (Mdr 7,2; Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 240).
Človeška kri pove, h kateremu narodu spada človek (prim. EstG 14,10). Vdova Judita je
klicala k Bogu, da so tujci onečastili device njihovega rodu in se zato fantje zgražajo
»nad skrunitvijo svoje krvi« in prosijo Boga za pomoč (Jdt 9,4). Ko Tobit na začetku
svoje knjige predstavi svoje pobožno življenje, omeni, da si je »vzel ženo iz krvi
očetov« oz. dobesedno iz semena družine (Tob 1,9). Kri tudi pove, ali se v človeku
pretaka kraljevska kri (prim. 1 Mkb 3,32). Ta notranja tekočina torej človeka umešča v
nek kontekst, vsi pa smo sklenjeni v eno, saj je Bog »iz enega« oz. »iz ene krvi«
»ustvaril ves človeški rod« (Apd 17,26; SSP 2015, 1667).
Na pravnem področju so Izraelci – za razliko od beduinov, ki so zavarovali svoje krive
sorodnike – zahtevali spoštovanje zakonov in pravico ne glede na (status) človeka (SSP
2015, 325). Saj tudi »Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti,
ki se ga boji in pravično ravna,« ne sprejema podkupnine, pomaga pa ubogim in tujcem
(ki niso nujno obrezani) (Apd 10,34-35; 5 Mz 10,17). Bile so tudi izjeme; npr. kralj
David v odnosu do sina Absaloma (2 Sam 15; 18–19,8).

1.3.10 Voda in kri

Zanimivo je, da prva in zadnja egiptovska nadloga govorita o krvi; prva o krvavem Nilu
(ter posledični smrti rib), deseta pa o smrti prvorojencev (ter rešitve po krvi na
naddurjih). Oboje je nastalo zaradi faraonove zakrknjenosti srca (in posledičnega greha)
ter da se spozna, da je Bog Gospod. (2 Mz 7,14-25; 11–12)
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Da bi Bog pomagal Izraelcem, je pretental Moábce tako, da je voda izgledala kot kri (2
Kr 3,21-27). Ker je Moáb še naprej grešil, mu je Bog napovedal napolnitev strug s krvjo
(Iz 15,9).

1.3.11 Vino

Vino je na več mestih imenovano »grozdna kri«. Sok so namreč imeli za kri rastlin. (1
Mz 49,11; 5 Mz 32,14; Sir 39,26)
To je pijača za omagujoče (2 Sam 16,2), duhovnike in levite (Neh 10,38), Gospoda (4
Mz 18,7), za praznovanje (Neh 8,10), v veselje (Ps 107,37). Predstavlja blagoslov (5 Mz
7,13; Sod 9,13) in blagostanje (Zah 8,12).
Gorje pa tistim, ki pijančujejo in pozabljajo na Gospoda (Iz 5,11-12). Izraelske puščice
bodo v boju pijane od krvi nasprotnikov (5 Mz 32,42). Krivičniki bodo morali piti vino
iz čaše sodbe (Ps 75,9) in vino Božje jeze (Jer 25,15). Sovražniki bodo opiti od lastne
krvi (Iz 49,26) in Izraelci od krvi nasprotnikov (Ezk 39,18-19).
Kot kri, je tudi vino vir življenja in se ga lahko daruje. Med vsakdanjo jutranjo in
večerno daritvijo jagnjeta, drugimi daritvami in prazniki so ga (1,6 l, 2,5 l ali 3,7 l)
razlili »po oltarnem podnožju v prijeten vonj Najvišjemu«, tako kot so to delali s krvjo
(Sir 50,15; De Vaux 1997, 416.388; SSP 2015, 1927). Preroki so napovedovali, da bo
Judov potomec »v vinu pral svojo obleko, v grozdni krvi svoje oblačilo« (1 Mz 49,11b).

1.3.12 Prepoved uživanja krvi

Bog je Noetu naročil, da lahko uživa rastline in živali, krvi pa ne (1 Mz 9,3-4). Z
napovedjo iztrebljenja je Izraelu prepovedal uživati »kakršno koli kri«. Prepoved
uživanja živalske tolšče in krvi so imeli Judje in pri njih živeči tujci, »kajti kri je
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življenje in ne smeš jesti življenja z mesom vred«. Ko so ujeli kakšno žival, je bilo
ukazano spustiti njeno kri na tla in jo prekriti z zemljo, sicer pa so jo obredno ubili in
pripravili pri shodnem šotoru oz. templju (s pomočjo duhovnikov in levitov). (3 Mz
3,17; 7,26-27; 17,8.10)
Ko piše, da bodo Izraelci pili kri »zemeljskih knezov«, to simbolično pomeni njihovo
popolno izničenje (Ezk 39,18; SSP 2015, 661). Bog – za razliko od »tujih bogov« – ne
uživa krvi (Ps 50,8-15), le v prijeten vonj mu je daritev, ko ve, da je darovana iz vere,
češčenja in vdanosti.
Sveti Avguštin je v svojih Izpovedih (1984, 10.31.41) zapisal, da se ne boji »nečistosti
hrane, ampak samo nečistosti nekontrolirane želje«. Ta greh opazimo v 1 Sam 14,24-46:
Jonatan je kljub prepovedi očeta Savla zaužil jed, celo »s (ali nad) krvjo« in to naročil
izmučenim vojakom. Ker pa je priznal svoj greh, bil pripravljen sprejeti pravično
smrtno kazen in se je zanj zavzelo (po sitosti rešeno) ljudstvo, mu je bilo prizaneseno.
Podoben razlog proti zaužitju »krvi« vidimo tudi v zgodbi Davidove želje po vodi iz
Betlehema, ki so ga tedaj zasedali Filistejci. Trije mladeniči so mu prinesli to vodo,
David pa je ni hotel piti; izlil jo je Gospodu: »Gospod, ne daj, da bi to storil! Ali ni to
kri mož, ki so šli tja za ceno svojega življenja?« (2 Sam 23,13-17) Dobesedno je končal
stavek z: »s svojo dušo vred« (SSP 2015, 390). Gregor Veliki je komentiral, da je bila
izlita voda darovana Bogu kot daritev za njegov greh pohlepnosti (1999, 34.445).
Poleg Avguštinove razlage prepovedi uživanja krvi obstaja še internalistična in
eksternalistična. Internalisti trdijo, da lahko razlog odkrijemo znotraj judovske religije.
V tem primeru bi bil lahko razlog za prepoved uživanja krvi (oz. klanju izven svetišča)
z duhovno razlago ta, da kri, ki je »sedež življenja«, lahko pripada le Gospodarju
življenja in bi njeno uživanje dalo človeku življenjsko moč bitja, ki mu pije kri. Drugi
razlog bi lahko bil, da so s to prepovedjo duhovniki lažje držali monopol nad agrarno
družbo. Eksternalisti pa trdijo, da je razlog te prepovedi »odgovor na nekatere religijske
prakse« drugih narodov, »ki so jih svetopisemski pisci želeli obtožiti.« Oče te teorije je
bil Mojzes Majmonid. (3 Mz 17,10; SSP 2015, 168; Biale 2008, 19–20)
Kakšne prakse s krvjo so torej imela druga ljudstva?
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1.4 Druga takrat Judom bližnja ljudstva o krvi

Tako pomembne funkcije pri obredih in bogato simbolno razumevanje, kot so ga imeli
Judje o krvi, ni imelo nobeno bližnjevzhodno ljudstvo tistega časa (Biale 2008, 10).
Vendar tudi pri njih opazimo nekaj praks s krvjo.
Raznorazna ljudstva so imela pravilo prepovedi prelivanja krvi (četudi je bila smrt
dovoljena), a zapovedana v raznoraznih žrtvenih ritualih. Menstrualna kri je bila ali
»nečista« ali pa priporočena v zdravstvene namene. Uživanje krvi je bilo ponekod
prepovedano, nekje tudi ritualno zapovedano. To skrivnostno tekočino so obkrožale
misli spoštovanja, tabuji, želja po moči, ki se skriva v njej, in se je ponekod razvila v
razne rituale. (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 237)
Sveto pismo (1 Mz 2,7) trdi, da je človek ustvarjen iz prsti in življenjskega diha (nišmat

Hayyîm). Slednje se povezuje s krvjo, saj je življenjski dih ravno substanca krvi.
Arabci, podobno kot Judje, pravijo, da je v krvi nafs – »dih življenja«. V Koranu piše,
da smo ljudje ustvarjeni iz strdka krvi. Babilonci so verjeli, da človeštvo izhaja iz
ubitega boga, Egipčani podobno, da so bitja nastala iz »kapljic božanske krvi«.
(Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 237–239)
Egipčani so celo verjeli, da njihova božanstva pijejo kri darovanih živali, podzemni
demoni pa kri mrličev. Kot Babilonci so izvajali razne rituale, povezane s krvjo:
večinoma v dar bogovom. (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 237–238)
Srednjeveški Jud Mojzes Majmonid je opozoril na prakso Sabejcev, ki so ali pili kri, da
bi s tem vzpostavili stik z džini (demoni) ali duhovi umrlih, ali pa so jo izlili v jarek za
njih, vedeževali in zraven jedli meso ubite živali (Biale 2008, 21; SSP 2015, 345).
Báalovi preroki so stik s svojim bogom vzpostavljali tako, da so se »zbadali z noži in s
sulicami, da je po njih tekla kri« (1 Kr 18,28) ali pa mu darovali otroke v žgalne daritve
(Jer 19,5). Mezopotamci (in po njihovem zgledu tudi npr. Judov kralj Aház) so
uporabljali drobovje ali oči darovane živali za vedeževanje (SSP 2015, 446).
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Kanaanci so kri bolj povezovali z vojaškimi podvigi in so jo večkrat omenili v vojnih
tekstih; niso je uporabljali v obredih. S stavkom »dajte nam njegove krvi« so sporočili,
da želijo nekoga ubiti. Omenjali so tudi »krvno maščevanje«. (Bergman in KedarKopfstein 1974, 238)
Mezopotamci so verjeli, da imajo sorodniki isto kri (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974,
238). Če sta Arabca želela skleniti »krvno bratstvo«, sta združila svojo kri ali popila kri
drug drugega. Ko je Arabec ubit, njegovi bližnji maščujejo njegovo kri z umorom
morilca. (239)
Ko so imele Egipčanke menstruacijo, so šle živet skupaj v hišo v vasi, ki se je
imenovala »prostor za ženske« oz. »prostor menstruacije«. V ptolemajskem času je
imelo veliko hiš prav posebno sobo »pod stopnicami« za žensko v času njenega
menstrualnega ciklusa. V delavski vasi (Deir el-Medina) blizu Doline kraljev je bil
lahko moški, čigar žena ali hči je imela (težavno) menstruacijo, odsoten od dela (v
grobnicah). Da bi Egipčanke svoje otroke obvarovale pred zlom, so jih pomazale z
menstrualno krvjo. Strokovnjaki se sprašujejo, ali so kot bolj priročno prakso kasneje
raje uporabljali totem z imenom Isisina kri. (Forrest 2014)
Tako kot Jude je tudi Kanaance in Egipčane vino spominjalo na kri (Bergman in KedarKopfstein 1974, 238).
Judovsko razumevanje krvi in z njo povezani rituali so bili najbolj podobni grškim. Za
razliko od religij na Bližnjem Vzhodu so oboji žrtve tudi zažigali in mazali oltarje s
krvjo. (Biale 2008, 14.26) Kri je bila za Grke (tako kot za Arabce in Jude) nekakšna
človeška duša ali življenje. Verjeli so, da jo imajo le smrtna bitja; bogovom in drugim
nesmrtnim bitjem naj bi se po žilah pretakala ichor. (27) V njihovi literaturi se celo
najde nauk zgodbe o Kajnu in Abelu: »Bogovi so oznanili, da kri, ki jo je prelil morilec,
kriči z zemlje po ponovnem prelitju krvi.« Zaradi tega maščevanja so furije – boginje
maščevanja – želele piti kri Orestu, ker je ubil svojo mamo. (16) Stari Grki so spuščali
živalsko kri v jamico v tleh, da bi s tem zadovoljili podzemne demone ali pa nahranili
duše umrlih (22). Podobno kot Judje so verjeli, da kri s svojo očiščevalno vlogo
odpravlja krvno krivdo (26).
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1.5 Dojemanje krvi pri Judih ter njena vloga

»V Svetem pismu kri (דם,ָּ Däm, αἷμα, haíma) simbolizira življenje, smrt in služi kot
sveta substanca v žrtvenih obredih v očiščenje, posvetitev in spravo.« (Mangum 2016)
Življenje in smrt, sprava, čistost in nečistost … Mnogoteri simbolni pomeni krvi, ki so
si mnogokrat kontradiktorni. Poglejmo si jih pobliže.

1.5.1 Kri kot življenje

Eden izmed najbolj zgovornih svetopisemskih odlomkov o krvi je prav gotovo 3 Mz 17.
»Življenje (nepeš) živega bitja je v krvi (Däm) in dal sem vam jo za oltar, da opravite
spravo za svoje življenje, kajti kri opravi spravo za življenje. Življenje vsega mesa je
namreč njegova kri v njegovi duši. Zato sem rekel Izraelovim sinovom: ›Ne uživajte
krvi nobenega mesa, kajti kri je življenje vsega mesa; kdor koli jo užije, bodi
iztrebljen!‹« (3 Mz 17,11.14) Vir oziroma bistvo življenja je v krvi in dihu oz. duhu
(rûªH). Prvo nosi telesni in duhovni pomen, drugo pa eterično. (Biale 2008, 4)
Termin nepeš ( )נֶ ֶפׁשje v začetku pomenil grlo, kasneje pa »vitalni duh« oz. latinsko
anima, sinonim za dušo »mesa« oziroma »dih življenja«. (Pallis 2016, 5; Bergman in
Kedar-Kopfstein 1974, 240–241) Ta »vitalni del« v posamezniku vedno označuje
celotnega človeka, saj se telo, duša in duh »dopolnjujejo in opisujejo osebo kot
neločljivo celoto« – celovitost (Skralovnik 2015, 169–170). Torej je kri življenje in
počelo življenja (oz. sedež življenja). Tako kot življenja – ki jih je Bog dal – Bogu
pripada tudi kri, ki je v njih. Sicer pa je kri po svetopisemski miselnosti v ljudeh,
sesalcih in pticah, ne pa ribah (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 239). Ker Bogu
pripada kri in njen nepeš, Izraelci niso darovali Bogu rib.
Kri je nosilka osebnega življenja (Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 241). Ko pa se
bitje poškoduje in skrita notranja kri postane vidna, telo ni več celovito, zato ta
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substanca izzove močna občutja. Kri tako lahko vidimo kot vezni simbol med
življenjem in smrtjo. (Biale 2008, 4)

1.5.2 Kri omadežuje oz. skruni

Ker je kri življenje, lahko nespoštovanje življenja skruni. V kontekstu omadeževalne
funkcije krvi je vedno govor o nepravičnih umorih ali grehih, ki tudi uničujejo življenja.
V tem primeru – kot smo že ugotovili zgoraj – na krivega človeka ali deželo »pade kri«
oz. »krvna krivda«. Takega človeka bo db. »preganjala kri.« (Ezk 35,6)
Preko greha se oskruni dežela, pa tudi na človeku ostane kri(vda). »Pač pa so vaše
krivde postale pregrade med vami in vašim Bogom, vaši grehi so zagrnili njegovo
obličje pred vami, da ne sliši. Kajti vaše roke so oskrunjene s krvjo in vaši prsti s
krivdo.« (Iz 59,2-3a) Da se krivda poravna in se konča pravična Božja kazen, je
potrebna kri. Da bi se poravnala krivda nepravične smrti, je moral David Gibeoncem
izročiti v smrt Savlove sinove, da bi Gibeonci »blagoslovili Gospodovo dediščino« in bi
se lakota v deželi končala (2 Sam 21,1-10). Se je lahko tudi drugače – ne preko
človeške žrtve – poravnala skrunitev in bila dosežena sprava?

1.5.3 Kri očiščuje

Božjo jezo nevtralizira spravna vloga očiščujoče moči krvi (2 Mz 29,36; Biale 2008,
16). Sama po sebi kri ni čista ali nečista; to, v kakšnih okoliščinah se pojavlja, povzroča
nečistost ali očiščenje (32). Če se jo nemarno preliva povzroča prekletstvo, kri žrtvene
živali pa daje moč očiščenja. Kar je človeka približevalo Bogu, je bilo čisto, kar pa ga je
onesposabljalo za bogočastje ali ga iz njega izključevalo, je bilo označeno za nečisto. Ti
predpisi so mejili na moralne zapovedi in s tem povzročali nevarnost formalizma, proti
čemur so se borili preroki in Jezus. (SSP 2015, 160)
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Česar koli se je kri v svetih obredih dotaknila, je postalo ritualno čisto (Barry 2016).
Zato so duhovniki s krvjo očistili nečiste ljudi in predmete. Da bi gobavec (tj. človek s
kožno boleznijo) dosegel očiščenje, ga je duhovnik škropil s krvjo ptice, osmi dan pa
mu v spravno daritev z jagnjetovo krvjo pomazal mečico desnega ušesa, palce desnih
rok in nog (3 Mz 14,1-20). Če je bila hiša gobava (tj., da je imela madeže), so morali
odstraniti prizadete dele mesta na »nečist kraj zunaj naselja«, popraviti hišo in jo
ometati. Ko je duhovnik spoznal, da je čista (tj. ne več »bolna«), jo je poškropil s krvjo
ptice in živo vodo; tako jo je »očistil greha«, opravil »spravo za hišo«; postala je
dokončno čista (3 Mz 14,49-53).
To, da kri očiščuje, je razvidno že iz delovanja našega telesa: ko pride kri v celice, jih
očisti odpadnih snovi in jih napolni s hranilnimi.

1.5.4 Kri opravi spravo

Krvno krivdo lahko poravna le sprava preko krvi. Rabinski izrek pravi: »Samo v krvi je
sprava.« (De Vaux 1997, 386) »Brez krvi ni odpuščanja,« »kajti življenje mesa je v krvi
in dal sem vam jo za oltar, da opravite spravo za svoje življenje, kajti kri opravi spravo
za življenje.« (Heb 9,22; 3 Mz 17,11) Zato so duhovniki (s pomočjo levitov) vršili
spravo s klavnimi daritvami in krvjo.
Tudi drugi (obredi) so težili k poravnavi krivde. Če so Izraelci npr. našli umorjenega in
niso vedeli, kdo ga je ubil, so starešine v spravo nad potočkom junici zlomile tilnik, da
je kri (ki je simbolizirala krivdo) skupaj z Božjo kaznijo odtekla stran (5 Mz 21,3-9;
SSP 2015, 250).

1.5.5 Kri posveti
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Kri ni imela le moči očiščenja preko sprave, ampak je tudi posvetila (prim. 2 Mz 29,36).
To, da so ljudi ali predmete posvetili, pomeni, da so bili po obredu izvzeti iz vsakdanje
rabe oz. svetnega značaja. Od takrat naprej so bili namenjeni le v svete – bogoslužne –
namene. (Barry 2016; SSP 2015, 158; 3 Mz 8,15) Vsak bogoslužni predmet je bil
posvečen. Leviti so bili za svoje delo le obredno očiščeni, duhovniki pa posvečeni (SSP
2015, 195).
Pri posvečevanju duhovnikov so z junčevo krvjo pomazali rogove oltarja, drugo kri zlili
k podnožju oltarja, ovnovo kri poškropili po oltarju, s krvjo ovna umestitve pa je
Mojzes Aronu in njegovim sinovom pomazal mečico desnega ušesa ter palce desnih rok
in nog. S krvjo na oltarju ter mazilnim oljem so jih poškropili in posvetili z njihovimi
oblekami vred; oblačila so potem predajali iz roda v rod vélikim duhovnikom. (2 Mz
29,1-29; 3 Mz 8,30)

1.5.6 Kri rešuje in nosi moč v šibkosti

Judovska tradicija pravi, da je Bog rešil Izraelce iz Egipta zaradi »krvi zaveze
obrezovanja« in zaradi krvi pashalnega jagnjeta (Dufour 1995, 299). Po krivdi (za npr.
faraonovo zakrknjenostjo ali grehe Izraelcev) se naj bi namreč spravo opravilo s krvjo
ali z obrezo (s čimer je npr. Mojzes poravnal spravo za umor Egipčana in ki je Izraelce
ohranjala v zavezi z Bogom) ali pa z očiščevalno vlogo krvi darovane živali (kot v noči
pashe ali s klavnimi daritvami) (Biale 2008, 16).
Kri lahko predstavlja šibkost ali pa nemoč. To smo spoznali že s piktogramsko sestavo
te besede:

predstavlja slabotnost in nemoč,

pa nerazumljivo in neukrotljivo

mogočnost. To vidimo tudi v naši vsakdanji percepciji krvi. Če se človek ureže, ima
menstruacijo, mora biti obrezan itd., kri v tem pomenu predstavlja nekaj slabotnega, neživljenje. Tudi kri darovane živali v nas lahko prebudi občutek sočutja, zavedanja
krhkosti življenja in ta kri, ki se pretaka, kliče po naši prizemljenosti, ponižnosti
(humilitas, humus). Hkrati pa nasprotnikova kri na meču bojevnika, poškropljena ali
pomazana kri na človeka, izlita kri k oltarju, trdoživost obrezanega dojenčka ali moža
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itd. v človeku vzbujajo občutek moči. Nekako gresta nemoč in moč z roko v roki.
»Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten.« (2 Kor 12,10)
Lahko to moč v nemoči in funkcijo krvi globlje spoznamo ob starozaveznih daritvah?
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2.

STAROZAVEZNE DARITVE

2.1 Različne oblike daritev oz. žrtvovanj

Kot smo že ugotovili, je imela kri v judovskih obredih osrednjo vlogo; bila je nekakšna
snov komunikacije med Bogom in človekom (Biale 2008, 10; Štravs 2000, 23). Tudi pri
daritvah je nakazovala na svojo fiziološko in duhovno vrednost (Biale 2008, 4). »Ti
obredi poudarjajo spravno vrednost krvi, ki je povezana z vlogo, ki ji je bila priznana
kot nositeljici življenja.« (De Vaux 1997, 419) Z drugimi besedami: ker je v
svetopisemski govorici razumljena kot življenje ali »sedež življenja«, je lahko kri Bogu
darovane živali simbolno odkupila človeka iz greha – tj. stanja, ki prinaša smrt (Shaw
2005, 62–63; 5 Mz 30,19; SSP 2015, 154).
Kaj je daritev? Daritev je »glavno bogočastno dejanje«, v katerem se dar (žival ali
rastlino) uniči na oltarju celoma ali delno (De Vaux 1997, 415). Za Izraelce je bilo celó
vsako klanje živali za v hrano žrtev (Peterson 1939, 4). Daritve oziroma žrtve so
oblikovale (vernost) skupnosti in posameznika. Z njimi so se Izraelci razlikovali od
sosednjih narodov (Biale 2008, 13).
Svetopisemski nomadi in polnomadi so tam, kjer se jim je razodel Bog, iz prsti ali
neobdelanih kamnov zgradili oltar ter na njem darovali žgalne in mirovne daritve.
(Dufour 1995, 512; 2 Mz 20,24-25) Po tem, ko je Bog na Sinaju s svojimi sklenil
zavezo (2 Mz 19–24), je naročil, kakšna naj bosta premični sveti šotor in oltar (2 Mz
25–31). Žgalni daritvi »pri vhodu v shodni šotor pred Gospodom« sta se takrat
opravljali vsak dan zjutraj in zvečer: enoletni jagnjeti skupaj z belo moko z olivnim
oljem ter vinom (2 Mz 29,38-42). Vsakega vola, jagnje ali kozo, ki so jih laiki želeli
zaklati, so morali prinesti k shodnemu šotoru oz. templju; v nasprotnem primeru so bili
kaznovani s smrtjo (3 Mz 17,3-4). Če pa je imela žival napako ali je bila ubita na lovu,
je niso potrebovali prinesti v svetišče; njena kri je morala biti spuščena na tla in pokrita
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s prstjo, potem so jo lahko zaužili (SSP 2015, 168; 5 Mz 15,21-23). Kasneje, ko so se
razširili po ozemlju, so smeli laiki zaklati žival kjerkoli; s krvjo so ravnali tako kot v
predpisu glede nepopolne živali in divjadi (5 Mz 12,15–16.20-25).
Daritve v pravem pomenu besede pa so smeli opravljati le v osrednjem svetišču (5 Mz
12,26-27; SSP 2015, 243). Ob raznih praznikih in pomembnih prelomnih trenutkih
svoje zgodovine so Izraelci darovali več živali; ob posvetitvi templja v času Salomona
celo »dvaindvajset tisoč glav goveda in sto dvajset tisoč ovc«. (prim. 2 Mz 24,1-11; 1
Kr 8,63)
Živali so bile lahko žrtvovane Bogu na različne načine, bile pa so to vedno domače
živali, saj mora darovalca dar nekaj stati. To pa, da jih ni dar stal ne glede na vse (npr.
revnejši niso darovali istih vrst živali), nakazuje, da obredi sami na sebi niso koristili;
šlo je za simbolno očiščenje (SSP 2015, 154).
V skladu s peto zapovedjo dekaloga in za razliko od nekaterih praks sosedov je bilo
žrtvovanje človeka strogo prepovedano in je klicalo po Božji kazni (prim. 5 Mz 12,31;
18,10; Jer 7,31-34; 19,3-9).
Oblikovale so se torej različne daritve domačih živali in jedil (predvsem izdelkov iz
moke) z različno simboliko in funkcijami, ki so podrobno zapisane v 3 Mz 1–7.
Obstajalo je več živalskih daritev. Glavne so bile žgalne, mirovne ter daritve za greh.

2.1.1 Žgalne daritve (ölâ – »to, kar gre gor (v dimu)«)

Pri žgalnih daritvah je šlo predvsem za spravo, včasih pa tudi prošnjo ali priložnost za
praznovanje (SSP 2015, 151). Darovalec, ki je moral biti obredno čist, je s položitvijo
rok na žival sporočil, da je on tisti, za katerega se opravlja ta spravna daritev. Duhovniki
so s krvjo živali poškropili oltar ob shodnem šotoru. Na oltarju so nato odrto in
razkosano žival zakurili »v prijeten vonj Gospodu«. (3 Mz 1,1-13; De Vaux 1997, 416)
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Izraelec je lahko daroval Bogu neoporečnega samca goveda, drobnice, goloba ali grlico.
Sežig živali je simboliziral celovitost daru; duhovnik je obdržal le kožo živali. Izmed
vseh daritev je bila zato izraz največje velikodušnosti. Beseda `ölâ – »dvigati se« –
kaže na to, da se je daritveni dar dvignil na oltar ali pa je kazala na dvigajoči se plamen
in dim, ki sta simbolizirala vzpon duše vernika med molitvijo. Ta ogenj je gorel
neprenehoma. V LXX je `ölâ preveden v »holokavst« in kâlîl – popolna žrtev. (SSP
2015, 151.1197; Dufour 1995, 512; Saydon 1975, 229; De Vaux 1997, 415–416)
Ko so darovali ptico, darovalec nanjo ni položil rok (3 Mz 1,14-17). Polaganje rok na
glavo (pred kamenjanjem) so izvedle tudi priče greha človeka, ki je sramotil Jahveja; ta
gesta je predstavljala prevzemanje odgovornosti tožnikov (SSP 2015, 177). Ob velikem
spravnem dnevu je véliki duhovnik kozlu Azazélu položil na glavo roke in s tem
simbolično naložil nanj grehe Izraelcev (SSP 2015, 167). Pri obredu posvetitve levitov
so Izraelci levitom položili roke na glave (4 Mz 8,9).
Vsako jutro in večer so v žgalno daritev darovali enoletno jagnje, ob tem pa tudi minHâ
– moko z olivnim oljem in vino (2 Mz 29,38-41). Leta 167 pr. Kr. je Antioh IV. Epifan
prepovedal opravljanje te vsakdanje daritve, kar je sprožilo upor Makabejcev (Barry
2016, 2 Mz 29,38-42).

2.1.2 Mirovne daritve (zeºbaH šülämîm)

Mirovne daritve so se delile na zahvalne, zaobljubne in prostovoljne. Za razliko od
žgalnih so bile v hrano darovalcu ter duhovnikom. To občestveno dejanje obeda med
njimi in Bogom ob isti žrtvi je imelo vesel značaj ter zahvalno konotacijo. Lahko so
darovali samce in samice goveda ali drobnice, ne pa ptic. Pri prostovoljnih daritvah so
bile dovoljene manjše napake na živali. Enako kot pri žgalnih daritvah so pri mirovnih
daritvah na žival položili roke, nato pa Bogu zažgali tolščo, ledvica, péčico ter izlili kri.
Tolšča je bila Gospodu pripadajoči najokusnejši del, ki je predstavljal »sedež
samozavesti in arogance«; kot kri je bila prepovedana v hrano. Péčico pa so zažgali
zato, da ne bi z njo vedeževali kot Babilonci. Duhovniku so pripadale prsi in desno
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stegno živali, obredno čistemu darovalcu (z družino in povabljenci) pa ostali deli mesa.
Meso zahvalne daritve je moralo biti zaužito do sončnega vzhoda, od ostalih dveh
daritev pa do začetka tretjega dne. (3 Mz 3;7; SSP 2015, 177; Dufour 1995, 513;
Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 240; De Vaux 1997, 417–418)

2.1.3 Daritve za (v nevednosti) storjen greh (Ha††ä´t)

Beseda Ha††ä´t pomeni daritveno žival, obred s to živaljo in sam greh (SSP 2015, 153;
De Vaux 1997, 418). Lahko pomeni tudi očiščenje in »razkriti se« (Kiuchi 2003, 42).
Pri nobeni drugi klavni daritvi kri ni imela tako velike vloge (SSP 2015, 160).
Duhovnik ali ljudstvo, ki je v nevednosti storil(o) greh, je moral(o) mlademu juncu pred
shodnim šotorom položiti roke na glavo in ga zaklati. Maziljeni duhovnik je v shodnem
šotoru (v svetem) s krvjo omočenim prstom sedemkrat poškropil proti zagrinjalu pred
presvetim ter v istem prostoru s krvjo pomazal rogove na zlatem kadilnem oltarju.
Ostalo kri je zlil k zunanjemu žgalnemu oltarju. Pri tej daritvi so (kot pri mirovnih
daritvah) na oltarju zažgali tolščo, ledvici in péčico, ostale (že posvečene) dele živali (z
iztrebki vred) pa (nedaritveno) sežgali na čistem kraju zunaj tabora. Če pa so darovali za
posameznika (kneza, Izraelca, reveža), kri ni prišla v Sveto, meso pa so prejeli
duhovniki kot nekaj »zelo svetega« – zaužili so ga. Knez je za svoj greh daroval
neoporečnega kozla, drugi izmed ljudstva neoporečno kozo ali mlado samico ovce.
Revni so lahko darovali dve grlici ali dva goloba; eno v daritev Ha††ä´t, drugo v žgalno
daritev. (2 Mz 40,5.26; 3 Mz 6,22; 4 Mz 4; De Vaux 1997, 419)
Človek, ki v nevednosti greši, se lahko »odkupi«, nameren greh pa (je) lahko izniči(la)
le smrt (4 Mz 15,30-31; SSP 2015, 154). »Če nekdo nalašč greši, je daritev brez moči
ter zanj ni oproščanja.« (De Vaux 1997, 420) A zanimivo – podobna daritvi za greh
(Ha††ä´t) je bila spravna daritev ´äšäm, ki se je poleg osebnih grehov proti Gospodu ali
človeku opravljala tudi zaradi namernih grehov (npr. prevara s krajo, kriva obljuba, greh
opustitve). Termin ´äšäm pomeni žalitev, sredstvo, ki to žalitev popravi in daritev za
krivdo. Kri ni prišla v sveto in žival ni bila zažgana. Če se je krivec pregrešil proti
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bližnjemu, duhovniku ali Gospodu, je moral pred daritvijo oškodovanemu izročiti denar
skupaj z dodano eno petino vrednosti krivde. (3 Mz 5,14-25; De Vaux 1997, 420–421;
SSP 2015, 154)

2.2 Razširitev dojemanja daritev v kasnejših obdobjih

Z daritvami naj bi izraelsko ljudstvo Bogu izkazovalo vdanost, mu predajalo življenje
(ki je v krvi) in pomirilo njegovo jezo (povzročeno zaradi krivd) (1 Sam 26,19; SSP
2015, 514). Oni pa mu niso prinašali jagnjet in ga častili s klavnimi daritvami. »Nisi
klical mene, Jakob, se trudil zame, Izrael. Le usužnjeval si me s svojimi grehi, utrujal si
me s svojimi krivdami.« (Iz 43,22-24)
In celo ko so darovali žrtve, so bili s srci daleč stran od njega in še naprej grešili. Niso
odkrili potrebe po lastnem spreobrnjenju. Ob zlaganih slovesnostih in molitvah ter
ničevih daritvah so še naprej vztrajali v odpadu ter s tem večali svojo krivdo. (Iz
1,4.13). Njihove roke so bile polne krvi (15). Zato je bil Gospod sit njihovih daritev,
krvi ni maral (11). Klical jih je k očiščenju z odvrnitvijo od slabega in obrnitvijo k
dobremu, pravici (16-17). Če bi ga poslušali, bi opral njihove škrlatno rdeče grehe (1819).
V enem najbolj znanih spokorniških psalmov (tj. psalm 51) David Boga prosi, da ga reši
»prelite krvi«. Zaveda se, da Bog ne mara več živalskih daritev, sprejme in ozre pa se na
potrtega duha in človeka »pobitega srca«. (Ps 51,16.18-19) Tudi Ozej (14,3) bi namesto
juncev Bogu raje daroval sad svojih ustnic. Bogu več kot klavne daritve pomeni
vdanost, (za)hvala, izpolnjevanje zaobljub, pomoč revežem in vračanje ljubezni. (Ps
50,14-15; Sir 35,1-2) Preko tega vzpostavlja povezavo s človekom.
Poslušnost je pomembnejša kot daritve; kralja Savla je nepokorščina in napačno
razumevanje vrednosti obreda stalo kraljevske oblasti – kljub kesanju. Živali
Amalečanov je namreč namesto, da bi jih pokončal, daroval Bogu. (1 Sam 15)
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Samuel mu je odgovoril:
»So žgalne in klavne daritve Gospodu všeč
bolj kakor poslušnost Gospodovemu glasu?
Glej, poslušnost je boljša od klavne daritve,
pokorščina boljša od maščobe ovnov.
Zakaj upor je kakor greh vraževanja,
samovolja kakor zlo malikovanja.« (1 Sam 15,22-23)
Bog krvi ne uživa in klavnih daritev ne potrebuje; več mu pomeni odnos (Ps 50,8-15).
Od leta 70, ko je bil tempelj porušen, Judom žrtve predstavljajo še manjšo vlogo
(Tracey 2005, 392).

2.3 Smisel daritev

Kakšen smisel so imele starozavezne daritve? Odgovor Davida Biala nas bo presenetil.
Ker dejanska vloga krvi v Svetem pismu ni dobro razložena, trdi, da so imeli predpisi v
zvezi s krvjo bolj politično kot teološko vrednost; zaradi raznoraznih pravil v zvezi z
njo so namreč duhovniki držali monopol nad daritvam in posledično ljudmi. (Biale
2008, 13) A to je le en mogoč pogled.
Klavne daritve naj bi človeka spomnile na težo greha. Brez kazni ali poravnave ne more
iti. Krvna krivda, kot smo že spoznali, vedno oskruni in zato kliče po maščevanju ter
Božji pravičnosti. Da bi se opravila sprava, je potrebna ali krivčeva kri ali
»nadomestna« kri žrtvene živali. Nasilno prelita kri Boga odvrača, kri žrtve pa prikliče
Božji pogled (Štravs 2000, 21). Ker kri predstavlja življenje, bi lahko sklepali, da je
žrtveni dar predstavljal darovalca, ki predaja svoje življenje Bogu; svoj greh, zahvale,
prošnje … Žrtvena kri posveti, kar je krivdna kri onečastila. Izlita ali poškropljena kri
simbolizira očiščenje ali posvetitev.

27

Bog s temi raznoraznimi žrtvami oz. obredi ni nič pridobil. Predstavljale so le zunanji
izraz čaščenja (žgalne daritve), željo po intimnosti z Njim (mirovne daritve), kesanja in
želje po odpuščanju (daritve za greh in spravne daritve). (Dufour 1995, 513) Iz dejstva
različnih možnih daritvenih živali je razvidno, da ni bil obred tisti, ki je očiščeval,
ampak da je šlo za simbolno očiščenje (SSP 2015, 154). Ker pa greh povzroča škodo, je
(bil) smisel darovanj v tem, da smo bolj pozorni nanj, se spokorimo in ponovno
vzpostavimo odnos z Bogom (Saydon 1975, 229). Saj, kot smo že ugotovili, se je Bog
ozrl le na daritve, ki jih je starozavezni darovalec daroval z iskrenostjo, vdanostjo,
spokorjenostjo, pravičnostjo; pomemben je (bil) odnos. Boga namreč bolj od rituala
zanima, kje je naše srce (do bližnjega in njega). Ljubezen z vso močjo je »več kakor vse
žgalne daritve in žrtve« (Mr 12,33).
Vse to je mogoče razumeti tudi tako, da so bile daritve in raznorazni obredi s krvjo
priprave na resnično spravo, odpuščanje in povezanost z Bogom. Postava je kot
vzgojiteljica pripravljala na prihod Mesije. O tem bomo spregovorili v naslednjem
poglavju, ki je posvečen vlogi krvi in daritve v Novi zavezi.
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3.

ODREŠENJE PO KRVI NOVOZAVEZNEGA JAGNJETA

3.1 Božje Jagnje

Zakaj je Janez Krstnik imenoval Kristusa Božje Jagnje? In kako to, da Jagnje »odvzema
greh sveta«? (Jn 1,29.36) Dva razloga sta: starozavezno razumevanje vloge krvi ob
klavnih daritvah v odpuščanje grehov – o tem smo govorili v drugem poglavju – in
trpljenje pravičnega v spravo za ljudstvo (Shaker 2016, 13).

3.1.1 Daritve jagnjet

Jagnje je Izraelce v vseh obdobjih spominjalo na njihove nomadske korenine. Bilo je
njihova poglavitna daritvena žival (Hahn 2011, 27). Vsak dan so duhovniki zaklali dve
jagnjeti; eno po začetku jutranjega obredja ob približno 9.00, drugega pa med 14.30 in
16.00. Ob šabatu so poleg dveh zaklali še dva več. (Solomon's Temple 2003–2018)
Vedno je moral biti darovan neoporečni samec. Zaklan je bil na severni strani oltarja, s
krvjo pa so duhovniki poškropili okrog oltarja. (3 Mz 1,10-11)

3.1.2 Pashalno jagnje

Preden je obstajal praznik pashe, so nomadski predniki Izraelcev praznovali pomlad; z
daritvami so prosili božanstvo za varstvo čred pred demoni, zato so ga imenovali tudi
pastirski praznik (SSP 2015, 111; Bergman in Kedar-Kopfstein 1974, 246). Ko pa je
Bog s čudežem posegel in povedel Mojzesa in svoje ljudstvo iz Egipta, so ta dogodek
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imenovali pasha in ga kasneje obhajali vsako leto. Bog je naročil, naj si pripravijo
enoletne neoporečne samce jagnjet, ki jih lahko vzamejo »izmed ovc ali izmed koz« (2
Mz 12,5). Pripravili so tudi nekvašen kruh in zelišča (8). Pasha pomeni »preskočiti,
prizanesti«, ker je kri jagnjet na podbojih vrat povzročila, da je smrt prizanesla
Izraelcem; »daritveno jagnje je umrlo kot odkupnina namesto prvorojenca v tisti hiši.«
(SSP 2015, 118; Hahn 2011, 25) Po obedu si je Bog posvetil vse prvorojence moškega
spola in Izraelski narod izpeljal iz egiptovske sužnosti (2 Mz 13). To je bil tako
pomemben praznik rešitve, da so ga lahko obhajali tudi onesnaženi z mrličem, Judje na
poti in obrezani tujci (2 Mz 12,43.48; 4 Mz 9,6-14). Kdor pa ni praznoval tega dneva,
mu (kot prvorojenim Egipčanom) ni bilo prizaneseno; umreti je moral (4 Mz 9,13).
Pasho so razumevali kot daritev in spomin na izhod iz suženjstva (SSP 2015, 196).
Tako so na ta najpomembnejši daritveni dan in v spomin na Božjo dobroto vsako leto
Jeruzalem preplavili romarji. Jožef Flavij poroča, da so za ta dan odkupa leta 70 – tj.
nekaj mesecev pred padcem templja – darovali 256500 jagnjet (Hahn 2011, 25.27). Ker
je bil tempelj porušen, Judje po strogem postu 14. nisana, na pashalni večerji, ne jedo
več jagnjeta, ampak perutnino skupaj z nekvašenim kruhom (mica), jajcem, zeleno in
sladko jedjo.

3.1.3 Novozavezno Jagnje

V Kristusu dobi praznik pashe svoj globlji smisel. Jezus je kot pravi Jud tudi sam večer
pred svojim trpljenjem (v četrtek) srčno želel jesti pashalno večerjo s svojimi učenci (Lk
22,15). Naslednje jutro na »dan pripravljanja na pasho, okrog šeste ure«, (Jn 19,14) (tj.
okrog poldne) ko so duhovniki začeli s klanjem pashalnih jagnjet in je bil kvas že
odstranjen iz hiš, je Pilat obsodil Kristusa na smrt (SSP 2015, 1635; Jn 19,14.16).
Oblečen je bil v χιτῶν (tj. tuniko) – ista beseda je v LXX (v 2 Mz 28,4 in 3 Mz 16,4)
uporabljena za duhovniško oblačilo. Ko so škropili s krvjo pashalnega jagnjeta (in ob
sklenitvi zaveze pod Sinajem), so uporabljali hizop; z isto rastlino so Jezusu na križu
ponudili piti. Kot v predpisu glede pashalnega jagnjeta Križanemu niso zlomili kosti
(prim. 2 Mz 12,46; Heb 9,19); ostal je popolna, brezhibna daritev. (Hahn 2011, 29; SSP
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2015, 1635) Do jutra Judje niso od jagnjeta smeli pustiti nič; tudi Kristusovo telo je
Jožef iz Arimateje »pospravil« še isti večer (2 Mz 12,10; Mt 27,57). Kristus je bil
usmrčen na predvečer pashe, na dan po pashi pa je vstal od mrtvih.
Od evangelistov Janez (iz ust Janeza Krstnika) naslavlja Jezusa z »Jagnjetom« (Jn
1,29.36). Apostolska dela (8,32) ga primerjajo z Izaijevim trpečim služabnikom, ki ga
kot jagnje peljejo v zakol. Pavel v 1 Kor 5,7 pravi, da je bil Kristus – pashalno jagnje –
žrtvovan. 1 Pt 1,19 pa trdi, da nas je iz našega praznega življenja odkupila »dragocena
kri Kristusa, brezhibnega in brezmadežnega jagnjeta«. To, da je brezhiben in
brezmadežen, pomeni, da ni imel greha (Dufour 1995, 300). V Razodetju je Kristus
največkrat imenovan z »Jagnje«; osemindvajsetkrat (Hahn 2011, 21.73). Jagnje vlada z
nebeškega prestola (Raz 22,3), pase in vódi k vodam (7,17), njegova kri pobeljuje
trpeče (7,14), je ženin (19,9), svetilnik (21,23), se bojuje (17,14) in sodi narode (6,1516). Ko je Janez iskal, kje bo videl »leva iz Judovega rodu« (ki je v Razodetju omenjen
le bežno), da bo odprl zapečateno knjigo, je zagledal zaklano in stoječe Jagnje (Raz 5,16). Le to Jagnje je bilo vredno »odtrgati pečate knjige«. Zato ga slavijo v nebesih (12).
Knjiga, ki ji je Jagnje odprlo pečate, je nedvomno Stara zaveza (Hahn 2011, 74).
Bog je naročil Mojzesu, naj na pasho z jagnjetovo krvjo zavarujejo svoje hiše. Beseda
hiša ( ָָּּ֫ביִ תBäºyit) v sebi nosi tudi druge pomene: družina, gospodinjstvo, notranjost (Bible
Hub 2004–2017). Ko v tem kontekstu pomislimo na Kristusa, vemo, da je on s svojo
krvjo odrešil Božjo družino, vstopa v naše »opravljanje ali vodenje /…/ del«, in človeka
v njegovi intimi od znotraj preoblikuje (SSKJ 2000, s.v. »gospodínjstvo«). In ne gre
najprej za to, da Bog rešuje iz fizičnega Egipta suženjstva; preko krvi (tj. daritvene
smrti) Jagnjeta smo predvsem osvobojeni od (lastnih) grehov in večnega pogubljenja.
Zato smo poklicani, da ne živimo več s »krvno krivdo«; »Kristus, naše pashalno jagnje,
je bil namreč žrtvovan.« (1 Kor 5,7b)
Na velikonočno nedeljo dominikanci molijo:
»Pashalni žrtvi, kristjani, darujmo žrtev hvale.
Jagnje je odkupilo ovce.
Nedolžni Kristus je spravil grešnike z Očetom.
V izjemnem dvoboju sta se spopadla smrt in življenje.
Gospod življenja je umrl – živ kraljuje.« (Debuyst 1975, 347)
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Za isti praznični dan se pri mašnem hvalospevu bere: »On je pravo Jagnje, ki je odvzelo
grehe sveta. S svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam s svojim vstajenjem obnovil
življenje.« (Hozana.si 2018) Kako, da je krotko Jagnje tako mo(go)čno?

3.2 Funkcije Jezusove krvi

Ko nova zaveza govori o Kristusovi krvi, nakazuje na njegovo smrt (Shaw 2005, 63).
Smrtno kri je začel prelivati na Oljski gori, potem pri bičanju, kronanju s trnjem, ob
nošenju križa, pri križanju in s prebodene strani. Jezus je na križu Očetu zaklical, da v
njegove roke izroča svojega duha in izdihnil nepeš – celotnega sebe, življenje v krvi. Če
bi rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojo kri,« bi povedal isto. (Skralovnik 2015, 169;
Füglister 1994, 532) Ob prebodenju strani je to simbolično potrdil in nakazal, da se je s
tem popolnoma daroval tudi ljudem in jih združil v Cerkev (Matjaž 2016, 67).
V Stari zavezi je kri opravljala mnogo funkcij – včasih celo kontradiktornih. Jezusova
kri oz. »grešna« daritvena smrt je odpustila grehe, s tem ljudi očistila, posvetila, da bi
preko nove zaveze vstopili v novo (večno) življenje – odrešenje (Dufour 1995, 514).

3.2.1 Krvna nečista smrt za novo, očiščeno življenje

Po Adamovem grehu je na ljudeh »krvna krivda,« ki je v nasprotju s čistostjo – tj.
zaupno goloto in »nemoteno skladnostjo« v Edenskem vrtu. Greh je ustvaril pregrado
med ljudmi in Bogom. V to so verjeli Judje, po njih pa kristjani. (Füglister 1994, 532; 1
Mz 2,25; SSP 2015, 55; Iz 59,2) Zaradi krvne krivde, ki oskruni, je potrebno očiščenje s
krvjo žrtve, ki – kot je že bilo ugotovljeno – predstavlja greh darovalca in kliče ponoven
Božji pogled (Štravs 2000, 21).
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Zato je Bog svojega Sina – žrtveno Jagnje – za nas »storil za greh, da bi mi postali
Božja pravičnost v njem« (2 Kor 5,21). Grešna skrunitev je bila v Postavi predvsem to,
da je visel na lesu (5 Mz 21,23; Gal 3,13). Ciril Aleksandrijski je komentiral, da je
Kristus prevzel telo grešnega človeštva (se učlovečil) tako, kot je imela odrešilna
Mojzesova kača podobo strupene kače – simbol grešnosti. Kot bronasta kača, ki je bila
povzdignjena na drog, je moral biti Kristus povzdignjen na križ. »Ta višji položaj je
kazal na to, da je bil Kristus čist,« povzdignjen nad svetom, viden vsem, da bi po njem
prišlo ozdravljenje tistih, ki umirajo od kač – greha. Deležen je postal strupa grešnega
človeštva. (Pusey 107; 4 Mz 21,4-9; Jn 3,14)
Zato Cerkev na praznik Gospodovega učlovečenja moli v hvalnicah:
»Privzame naše si telo,
da zbrisal z nas bi krivdo, zlo,
z nedolžno bi krvjo
umil človeški zadolženi rod.« (Hozana.si 2018)
Kot smo že spoznali, je kri žrtvene živali simbolično dajala moč očiščenja, saj se »po
postavi skoraj vse očiščuje s krvjo in brez krvi ni odpuščanja.« (Barry 2016; Heb 9,22)
Sveti Tomaž Akvinski je za Jezusovo kri trdil, da more »ena sama kapljica ves svet
oprati grehov madeža« (Smolik 1999–2001, 15–16). Jezus »je namreč spravna daritev
za naše grehe«, saj posreduje za nas pri Očetu (1 Jn 2,2; SSP 105, 1829). Ena prvih
stvari, ki jih je Janez napisal v svojem pismu, je to, da če hodimo z Bogom, »smo med
seboj združeni in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha«. Še ostajamo
grešni, a če grehe priznavamo, »nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti.« (1 Jn
1,7-10)
To, da se bo po »Gospodovi mladiki«, tj. po Mesiji, z duhom očiščenja izmila
umazanija in izprala prelita kri grešnih Božjih izvoljencev, je napovedal že Izaija. Vsi
zvesti bodo sveti, »zapisani za življenje« v nebeškem Jeruzalemu. (Iz 4,2-4) Prerok je
hotel povedati, da očiščenje od grehov človeka privede nazaj k Bogu – v življenje.
Kristus se je zaradi svoje ljubezni dal Cerkvi, »da bi imeli življenje in ga imeli v
obilju«, s tem, ko »jo je očistil s kopeljo vode«, tj. s krstom (Jn 10,10; Ef 5,25-26; Rim
6,4; SSP 2015, 1749). Ko evangelist Janez piše iz Jezusovih ust o (večnem) življenju,
ima v mislih predvsem kakovost bivanja oz. zveličanje za tiste, ki Bogu zaupajo; ne gre
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za kvantitativnost ampak kvalitativnost življenja. To večno življenje (s prestopom iz
smrti v življenje) imajo ovce, ki hodijo za Jagnjetom in ga spoznavajo, že sedaj.
Eshatologija se uresničuje že sedaj. (Jn 5,24; 17,3; Matjaž 2016, 36) Zaradi krvne
krivde ostajamo grešniki, brez Božje slave (Rim 8,23). Ker pa je bil Kristus »s svojo
krvjo orodje sprave«, imamo po njem »dostop k Očetu v enem Duhu«; a le preko vere
(Rim 8,25; Ef 2,18). Posledica Kristusove krvi – tj. smrti – sta torej očiščenje grehov in
dediščina nebes – odrešenje. Hans Urs von Balthasar dodaja, da so Kristusovi krvi
podobna zrna pšenice, ki umrejo, da vzklijejo in nadalje ustvarjajo nova zrna –
življenja (Hamman 1993, 45).

3.2.2 Spravna vloga krvi za edinost

Izraelski prvorojenci naj bi skupaj z Egipčani na dan pashe umrli, pa so postali zaradi
krvi jagnjet Gospodu posvečeni (2 Mz 13,1.11-16). Njihovo vlogo so prevzeli leviti, na
katere se je prenesla čast Božje lastnine in služenja. Ob daritvi njihove posvetitve je en
junec predstavljal levitov uničen greh, drugi pa njegovo popolno izročenost Bogu (4 Mz
8,12). Če torej pogledamo verigo, »nujna smrt – Božja lastnina«, od tu nazaj, se ta vleče
od junca na levita, od levita na Izraelca, od Izraelca na vse ljudstvo – tudi poganski
Egipt. Zanimivo je, kako močni sta (na videz diametralno nasprotni besedi) smrt in
Božja lastnina; a v Kristusu vidimo smisel tega. On je kot tista dva junca moral umreti v
spravo za greh in v izročitev nas Bogu.
Podobna veriga oseb se je zgodila ob Jezusovi smrti: »kristjan« ga je izročil »Judom,
Judje poganom, pogani smrti« (Urs von Balthasar 1997, 104). Juda Iškarijot se je
zavedal, da je izdal nedolžno kri (Mt 27,4). Jezus je grajal pismouke in farizeje, da je
pravična kri že od Abela do Zaharija »prišla nad« Jude (Mt 23,35). Pilat te krvi ni hotel
spraviti nase: »Nedolžen sem pri krvi tega človeka,« je rekel in si v – Judom znani
simbolni govorici – umil roke – a zaman (Mt 27,24; SSP 2015, 1521). Njegova kri je,
kot so želeli, padla »na nas in na naše otroke« (Mt 27,25). Vpijajoči so s to trditvijo
prevzemali odgovornost za njegovo smrt in krivdo ter onesnaženost, kar pride s krvjo
(tj. smrtjo) (Barnes 1834). Kljub temu se je tempeljska zavesa med svetim in presvetim
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pretrgala na dvoje; Judom – ki so si ob bogokletjih in žalosti trgali oblačila – v znano
znamenje, je komentiral Ciril Aleksandrijski (Cajnkar 1938, 35). Za uboge grešnike je
Križani prosil: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« (Lk 23,34)
»Ker so se ljudje ločili od Boga, je v zadoščenje dovolil ločitev svoje krvi od svojega
telesa. Greh je stopil ljudem v kri. Ker pa je grehe sveta vzel nase, je izpraznil kelih
svojega telesa do zadnje kaplje svoje predragocene krvi.« Ko je za pasho govoril: »To je
moje telo ... To je moja kri,« je govoril o ločenosti telesa in krvi, o ločenosti ljudi od
Boga. (Sheen 2017, 42) Da bi odpravil ločenost človeka od sočloveka, ki je zaradi tega
posledično nastala, je Jezus v sebi ubil sovraštvo in iz dveh napravil eno (Ef 2,14-16).
Stvarstvo je lahko spravil z Bogom zato, ker je (bila) v njem vsa polnost (Božje in
človeške narave). Bog je »s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na
zemlji in kar je v nebesih«. (Kol 1,19-20) S tem, ko je Bog »opravičil« Jezusa, je
opravičil tudi njegove privržence (Urs von Balthasar 1997, 180). S tem pa, ko je v njem
združil vse, je ljudi iz zapuščenosti privedel k sebi (82). Tako smo »nekoč oddaljeni,
postali po Kristusovi krvi bližnji« (Ef 2,13).
Po krvavi daritvi Jagnjeta imamo odpuščanje grehov in vsak vernik »dobi v njem
opravičenje od vsega«, kar Mojzesova postava ni mogla opravičiti (Apd 13,38-39).
Hebrejska beseda za opravičenje (kKiPPùrîm) pomeni ali (ar.) prekritje ali (sir.)
(i)zbrisanje (Bible Hub 2014–2017). Katoliška Cerkev uči, da so nam grehi izbrisani,
»odvezani« – kot reče spovednik pri spovedi. Termin kKiPPùrîm ()כ ֻּפ ִרים
ִ pomeni tudi
spravo, zadoščenje, oddolžitev in odrešitev (Bible Hub 2014–2017). Sicer pa se izraza
Božjega »osvobajanja« in »reševanja« v zgodovini odrešenja dopolnjujeta (SSP 2015,
1099).
Ker se je veriga oseb ob Kristusovi sodbi tako razvlekla, smo vsi vključeni v krivdo
njegove smrti; »Bog je vse vklenil v nepokorščino, da bi vsem izkazal usmiljenje.« (Urs
von Balthasar 1997, 104; Rim 11,32) Kristus pa je s svojo daritvijo presegel krivdo (in
po njej upravičeno kazen) svojih morilcev – torej vseh (Urs von Balthasar 1997, 94). A
kako bi nam bilo odpuščeno in bi ozdraveli, če (si) svojega greha in bolezni ne
priznamo, obžalujemo in prosimo za odpuščanje in ozdravljenje (Sheen 2017, 31)?
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3.2.3 Posvečenje po krvi: za duhovništvo in kraljevskost

Kot smo že ugotovili, je kri imela moč posvečevanja (prim. 2 Mz 29,36). Duhovnike so
posvetili tako, da so žrtvovali živali in jih po desnem ušesu in desnih palcih pomazali s
krvjo (2 Mz 29,1-37). Posvečeni predmeti ali ljudje so bili izvzeti iz svetnega značaja in
postali namenjeni le Bogu (Barry 2016). Judje so se zavedali, da so zaradi krvi jagnjeta
za pasho postali posvečeno ljudstvo in prejeli kraljevo duhovništvo (Dufour 1995, 299;
2 Mz 19,6). To je za njih pomenilo, da zaradi svoje duhovniške vloge lahko vsak
komunicira z Bogom in da ne potrebujejo biti podložni kralju kot sosedna ljudstva,
ampak duhovnikom (SSP 2015, 126).
Dejanski zgled in izjema obojega (duhovniškega in kraljevskega poslanstva) pa je bil
kralj in duhovnik Melkízedek, kralj Salema, kasneje preimenovanega v Jeruzalem.
Njegova duhovniška posebnost je bila ta, da ni daroval živalskih daritev, ampak le kruh
in vino. (SSP 2015, 66; Hahn 2011, 22) Bil je »brez začetka dni in brez konca življenja;
podoben pa je Božjemu Sinu in ostane duhovnik za vselej« (Heb 7,3). Pismo Hebrejcem
(7,13-14.16) trdi, da je Jezus podoben Melkízedeku, ker je pripadal Judovemu rodu, »iz
katerega ni nihče služil oltarju« in zato kot Melkízedek »ni postal duhovnik po postavi
mesene zapovedi, temveč po moči neuničljivega življenja.« Kot Melkízedek je Jezus
INRI, kralj nebeškega Jeruzalema, miru (šalom je namreč mir) in pravičnosti (kar
Melkízedekovo ime pomeni) (SSP 2015, 66).
Bog je govoril po Jeremiju, da je zavezo z Davidom, njegovim sinom, »ki bi kraljeval
na njegovem prestolu«, in zavezo z leviti in duhovniki, nemogoče prelomiti. Bog je
obljubil, da jih bo še okrepil. (Jer 33,19-22) S Kristusovim prihodom se je to zgodilo;
»njihove vrste so se okrepile,« saj so vsi člani Cerkve postali duhovniki in kralji. To so
novozavezni pisci radi poudarjali: »S svojo krvjo nas je osvobodil naših grehov ter
napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in Očeta.« (Raz 1,5-6) Jagnje je
»s svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda ter si jih
napravilo našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike« (Raz 5,9-10). Katekizem katoliške
Cerkve pravi, da je to Jagnje »Kristus, križani in vstali, edini veliki duhovnik pravega
svetišča, isti, ki daruje in je darovan, ki daje in je dan« (Raz 22,1; KKC 1137). Peter je v
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svojem prvem pismu (2,9a) napisal: »Vi ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet
narod, ljudstvo za Božjo last.«
Kristusov kraljevi škrlat je bila koža, oblita s krvjo (Sheen 2017, 31). Véliki duhovniki
so vpili: »Nimamo kralja razen cesarja!« (Jn 19,15) V nebesih pa je močen glas rekel:
»Zdaj je prišlo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega Mesija,
zakaj vržen je bil obtoževalec naših bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred našim
Bogom.« (Raz 12,10)

3.3 Nova Postava po krvi

3.3.1 Vrhunec in dopolnitev daritev v Postavi

Darovanje je Jezusa stalo vsega, tako kot je bilo to zahtevano po postavi za ` ölâ (tj.
holokavst) daritve, ki gredo »gor« k Bogu. Take daritve jagnjet so duhovniki opravljali
zjutraj in med 14.30 ter 16.00. Jezus je umrl ob 15. uri. Bil je »jagnje za žgalno
daritev«, ki ga je Abraham »obljubil« Izaku, ko sta hodila na goro Moríja (1 Mz 22,8;
Hahn 2011, 23). Po tradiciji se je ena izmed vzpetin gorske verige Moríja kasneje
imenovala Kalvarija; tu je umrl Jezus. V hebrejščini (ki nima vejic) je 1 Mz 22,8
zapisana tako: »In je rekel Abraham: ›Bog bo preskrbel sebi/sebe jagnje za žgalno
daritev. ‹« (Hahn 2011, 24)
Kristus je popolnoma opravil daritev Ha††ä´t, ki pomeni daritveno žival, greh, obred
daritve za greh, očiščenje in »razkriti se« (SSP 2015, 153; De Vaux 1997, 418; Kiuchi
2003, 42). Pavel povzema, da je on, ki ni poznal greha, za nas napravil greh, žrtev za
greh ali postal nosilec greha, da bi mi postali Božja pravičnost v njem (2 Kor 5,21; SSP
2015, 1727). Greh je bil predvsem to, da je visel na lesu (Gal 3,13). Jezus, za razliko od
starozaveznih darovalcev, za greh ni daroval živali, ampak sebe (Hahn 2011, 25).
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S pashalnim obhajanjem večerje z učenci je nakazal, da bo njegova daritev tudi mirovna
daritev, ki je ob zaužitju predstavljala občestveno dejanje med ljudmi in Bogom –
communio (Dufour 1995, 514). Jezus je opravil vse vrste mirovnih daritev: zaobljubno
(prim. Jn 10,15) prostovoljno (prim. Jn 10,17-18) in zahvalno (prim. Lk 22,19).
V Stari zavezi je bil tip darovanja Bogu tudi »dar primikanja,« v katerem je bil dvignjen
dar predstavljen Bogu ter njemu predan. Predmet tako ni več pripadal darovalcu ali
posvetni rabi, ampak Bogu (Barry 2016, 2 Mz 29,24). Duhovniki so postali z
dvignjenim darom umeščeni v duhovniško službo. Jezus duhovnik pa je bil tudi sam kot
dar povzdignjen; kot Mojzesova kača na križ (Jn 3,14), v nebo (Jn 12,32.34), v slavo (1
Tim 3,16), sedaj pa vsakič, ko duhovnik pri sveti maši dvigne kruh in vino.

3.3.2 Nova zaveza v krvi

Zakaj je postava zapovedovala žrtvene obrede? Postava je vsebovala »le senco
prihodnjih dobrin in ne prave podobe stvari« in uvajala »boljše upanje, po katerem se
bližamo Bogu« (Heb 10,1b; 7,19). »To se pravi, da je postava postala za
nas vzgojiteljica, ki nas je vzgojila za Kristusa.« (Gal 3,24) Šele Jagnje je odprlo
zapečateno knjigo (težke in nerazumljive) Stare zaveze! Ciril Aleksandrijski je
komentiral, da se je s pretrganostjo zavese med svetim in presvetim v templju na dan
Jezusove smrti pretrgala »nejasnost črke postave« in s tem prišla na plan vsa resnica in
modrost skupaj z veselo novico (Lk 23,45; Cajnkar 1938, 35). »Postava ni odpravljena,
marveč je človek povabljen, naj jo znova najde v osebi svojega Učenika, ki je popolna
spolnitev postave.« (KKC 2053) Pavel je – sicer v drugem kontekstu – napisal, da delno
preneha, ko pride popolno (1 Kor 13,10), in nekako to se je s Kristusovo smrtjo zgodilo
z daritvami. Že dejstvo, da so jih opravljali iz dneva v dan in vsako leto (npr. veliki
spravni dan), govori, da »kri volov in kozlov« ni mogla očistiti grehov ali »pripeljati do
popolnosti« (Heb 10,1-2.4.11). Mojzes je zavezo in postavo med Izraelci in Bogom
sklenil s krvjo juncev in kozlov (in so jo prelomili), Kristus pa je vzpostavil novo
postavo in zavezo (med Bogom in ljudmi) po svoji krvi – za večno zapisano v srcu
Cerkve (Jer 31,32-33; Heb 9,18-19; Dufour 1995, 515). Ena njegova žrtev je bila
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dovolj, da je »za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni«, tj. »ki po njem prihajajo
k Bogu« (Heb 10,12.14; 7,25; SSP 2015, 1802).
Ker pa se je z njim duhovništvo zamenjalo, se je morala tudi postava; Jezus je »postal
pôrok boljše zaveze« v svoji krvi (Heb 7,12.22; Lk 22,20). Podobno kot Melkízedek
Kristus to vedno znova vzpostavlja po vinu in kruhu, ki sta več kot to – njegova kri in
telo. Kri darovanih živali, ki je v starozaveznih obredih opravljala glavno vlogo, je bila
»predpodoba novozaveznega čaščenja Boga« in njegove milosti (Štravs 2000, 5). To je
njegova kri, resnična pijača, kri zaveze, ki se preliva za mnoge (Mt 26,28). Kristusova
kri je nesporno bolj učinkovita kot kri pri žrtvenih obredih (Dufour 1995, 515).
Predvsem njeno užitje pomeni prihajanje v življenje (Jn 6,53-54).

3.3.3 Pokorščina (iz) Ljubezni

Kaj pa je nasprotje od daritve, ki je izročitev (Bogu) in naj bi izhajala iz ljubezni, ki želi
ljubljenemu vračati prejeto? To je jemanje zase, neposlušnost, egocentričnost – greh
Adama in Eve – naših prvih prednikov; izraža pa nezaupanje in neljubezen. Beseda je
zato v nebesih nestrpno čakala, da postane resnični poslušni Izak (nesoč les za svojo
žrtev), Abel (ubit zaradi svoje dobrodušnosti in ljubosumnosti bližnjih) in »Jagnje,
zaklano od začetka sveta«, da bi – po svoji krvi poslušnosti in dobrodušne daritve –
človeka pripeljala nazaj tja, kamor spada – v Očetovo naročje (Sheen 2017, 60).
»Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel: ›Glej, prihajam; v
zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo‹.« (Heb 10,5-7) Skozi
zgodbo kralja Savla smo že spoznali, da je Bogu pomembnejša poslušnost kot žrtve.
Kristus je v tem dober zgled: »Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne
moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.« (Lk 22,42) V smrt je šel – čeprav kot Božji
hlapec – namerno, v svobodi in prostovoljno, zaradi poslušnosti ljubezni (Urs von
Balthasar 1997, 82). Pokorščina in kenotična samoizročitev nista bila le njegova
funkcija, ampak celotna njegova eksistenca (83.99). Resnično je živel enost z Očetom
(Jn 10,30). Pavel je to kenotičnost razumel, zato ni jemal zase, ampak se je do konca
razdajal za duše (2 Kor 12,14-15). Pričeval je, da Bog ljubi veselega darovalca (2 Kor
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9,7) in da tako darovano trpljenje koristi Cerkvi (Kol 1,24). Glavna misel in smisel
prvega Petrovega pisma je, da se bralcem »zavoljo poslušnosti in pokropljenosti s krvjo
Jezusa Kristusa« pomnožita mir in milost (1 Pt 1,2). S svojo žrtvijo se je kot nosilec
greha posolidaril z ljudmi, da bi se mi v solidarnostni z njim in vključenostjo vanj
pokorili Bogu in življenju pravičnosti (SPJ 2010, 454). Pokorščina Bogu pa vedno pelje
k večanju ljubezni, saj je smisel vsega – vse postave in svetosti – le odrešenje preko in v
Ljubezni (Mt 22, 36-40; Rim 13,8).
Na človeku je, da se za poslušnost Ljubezni in posledično odrešitev odloči ali se od nje
loči, izloči. Ta kri zaveze (odrešenja) se preliva za mnoge, ne za vse (Mt 26,28). Tisti,
ki je ne želijo, jim – tako kot poslušnost Adame in Eve – ne bo vsiljena. Da Kristus trka
na vrata (Raz 3,20), še ne pomeni, da je prišla rešitev v Bäºyit ()ביִ ת.
ָָּּ֫ To je drama
zastonjskega odrešenja in našega svobodnega odgovora nanj.
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SKLEP

Namen te diplomske naloge je bilo raziskovanje v kakšnih kontekstih se v Stari zavezi
pojavlja kri in kakšen pomen je imela. Njena funkcija se je večinoma opravljala ob
daritvah živali o katerih piše podrobno v drugem poglavju. Razjasnitev obojega smo
odkrivali ob novozavezni daritvi Jagnjeta, ki je prelil kri – življenje – v (od)rešitev.
Raziskava je pokazala, da Stara zaveza nima enoznačnega odgovora na to, kakšno vlogo
ima kri; predstavljala je namreč hkrati smrt in življenje, greh in spravo, daritev in
rodovitnost, oskrunjenje in posvetitev. To, ali so jo smatrali za nečisto ali čisto, je bilo
odvisno od tega, v kakšnih okoliščinah se je pojavljala (Biale 2008, 32). Večinoma so jo
omenjali v povezavi z umori in z njimi povzročeno krivdo ter daritvami. Samo v daritvi
krvi so videli možnost sprave in odpuščanja, ki prineseta očiščenje in posvečenje. V
kasnejših obdobjih izraelske zgodovine so sprevideli, da nista sam obred ali kri tista, ki
vzpostavita povezavo z Bogom. Ker je v krvi življenje, naj bi skupaj z njo Bogu
darovali svoje veselje, prošnje, zahvale in greh. Te so navsezadnje bile že od začetka
smisel žgalnih in mirovnih daritev ter daritev za greh.
V tretjem delu naloge je razvidno, da so preko Jezusove daritve vsi starozavezni pomeni
krvi postali razvidni. Vse obredje in pomeni so namreč le pripravljali izraelsko ljudstvo
na prihod Božjega Jagnjeta. Le Bog v »mesu in krvi«, Alef v ´ädäm-u je v svoji (po
postavi) »grešni daritvi« lahko prevzel nase vso »krvno krivdo« človeštva. Ker je
človeštvo po Adamovi nepokorščini vključeno v (to) skrunjenost in greh, smo lahko
tudi deležni Kristusove krvi: očiščenje od grehov, sprave, življenja in posvečenosti. S
svojo daritvijo je namreč pretrgal (kot simbolično zaveso med svetim in presvetim)
oddaljenost človeka od Boga. Vso funkcijo, ki jo kri žrtvovanih živali ni mogla opraviti
in je Mojzesova postava ni mogla opravičiti (Apd 13,39), je lahko poravnala kri
»Bogočloveka«, ki je edini lahko spravil stvarstvo z Bogom (Kol 1,19-20) in človeka s
sočlovekom (Ef 2,13). Po krvi te daritve človeštvo ni bilo odkupljeno (kot za denar) –
kot namiguje beseda Dämîm – ampak (od)rešeno, kar seže globlje v našo eksistenco (1
Pt 1,18-19)božj. Nova zaveza je bila sklenjena z novo krvjo, iz pokorščine Ljubezni.
Kot sta v Stari zavezi Izraelce iz sužnosti rešila kri pashalnega jagnjeta in zaveza
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obreze, tako je novozavezno ljudstvo rešila kri Jagnjeta in večna zaveza v njegovi krvi.
Kri v Stari zavezi ni smela biti pita, ker bi (po internalistični razlagi) to pomenilo, da
njen uživalec prejema moč njenega življenja. Kristus pa je naročil, da se uživa njegova
kri, za (večno) življenje.
V čem je moč te krvi in zakaj prinaša življenje? Ta moč je podobna moči jagenjčkov. V
svoji šibkosti in nemoči kaže na ranljivost in krhkost, ki kliče po Božjem pogledu. Če so
v Stari zavezi kri, prvenci živine, prvorojenci in duhovniki pripadali Gospodu, koliko
bolj mu torej po daritvi Jagnjeta, ki je izpolnil in dopolnil vse starozavezne mesijanske
prerokbe, pripada ljudstvo Cerkve, ki jih je ta kri (preko krsta) očistila, spravila,
posvetila in (od)rešila. Človeška slabotnost je s Kristusovim prihodom in daritvijo
prevzela moč njegove krvi. V izročanju svoje krvi (tj. življenja) – kar je pokorščina
Ljubezni – nazaj, prejemamo Božje življenje.
Ta diplomska naloga ima zelo odprt prostor raziskovanja, zato se v njej pojavljajo nova
vprašanja, kot so, npr. kako Judje danes razumejo daritve in kri ali zakaj za pasho ne
uživajo več jagnjet. Bolj bi se lahko posvetili vlogi Jagnjeta v Razodetju in evharistiji.
V zvezi s sestavo krvi bi lahko raziskovali Jezusove relikvije (npr. Torintski prt, ostanke
križa itd.) in opazovali, ali ima kri evharističnih čudežev podobno sestavo. Lahko bi
povedali več o očiščevalni in hranilni funkciji krvi v celicah ali o vezni sestavi človeške
krvi – lameninu – ki ima obliko križa. Lahko bi raziskovali pomen krvi pri starih
ljudstvih z drugih kontinentov. Tudi ugotavljanje, zakaj nekateri satanisti pijejo kri, bi
lahko spregovorilo. Predvsem pa bi lahko raziskovali, zakaj je bila Kristusova kri – tj.
smrt – daritev Ljubezni in tako spolnitev postave.
Dokler pa tega še ne vemo: »Bog miru, ki je od mrtvih privedel našega Gospoda Jezusa,
ki je po krvi večne zaveze véliki pastir ovc, naj vas izpopolni v vsem dobrem, da boste
izpolnili njegovo voljo. Kar mu je po volji, naj v nas uresniči po Jezusu Kristusu, ki mu
bodi slava na veke vekov. Amen.« (Heb 13,20-21)
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POVZETEK

To diplomsko delo ima tri glavna vprašanja in zato tri poglavja. Prvo se ukvarja s
pomenom in vlogo krvi v Stari zavezi, v drugem poglavju so predstavljene daritve živali
in namen daritev, na razrešitev obojega pa je študentka našla odgovor v zadnjem
poglavju, ki govori o krvavi daritvi novozaveznega Jagnjeta.
V prvem poglavju se obravnava lingvistična raba in razlaga hebrejskega pojma »kri« do
Kristusa ter njeno izpeljavo. Nato so omenjena starozavezna področja, v katerih se
pojavlja ta tekočina. V naslednjem delu tega poglavja se raziskuje, kako so razumela kri
Judom bližnja stara ljudstva. Preko tega je bilo moč lažje spoznati, da je imelo judovsko
ljudstvo prav posebno (simbolno) razumevanje te tekočine.
Drugo poglavje se po uvodnih besedah o žrtvovanjih posveča trem pomembnejšim
starozaveznim daritvam: žgalni, mirovni in daritvi za greh. Študentka raziskuje tudi,
kako so razumevali daritev skozi čas in se sprašuje o smislu teh žrtvovanj.
V zadnjem poglavju se vse teme povežejo ob Božjem Jagnjetu, vlogi njegove krvi in
smislu postave. Prvo podpoglavje nakazuje na to, da je Kristus pravo pashalno jagnje.
Drugo podpoglavje je odmev na judovsko razumevanje krvi in razrešitev nejasnosti
njene kontradiktorne vloge z ozirom na Jezusovo daritev. Zadnje podpoglavje pa je
odmev na judovsko razumevanje daritev in postave nasploh z ozirom na novo zavezo v
Kristusovi krvi, ki je bila prelita iz pokorščine Ljubezni.
Glavna ugotovitev glede daritev je, da se je Jagnje s svojo smrtjo darovalo na vse
možne judovske načine daritev in jih tako osmislil. Glavna ugotovitev glede Jezusove
krvi pa govori o njegovi »grešni smrti«, ki je človeštvo očistila krivd, ga posvetila in v
spravi z Bogom in soljudmi privedla v (večno) življenje. Darovanje Bogu svoje krvi –
tj. življenja – v pokorščini Ljubezni je najvišja oblika daritve, v kateri nam je INRI
lahko zgled.

Ključne besede
Kri, jagnje, daritev, očiščenje, opravičenje, sprava, (od)rešenje, življenje.
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SUMMARRY

This thesis has three main questions and for that three chapters. The first one is working
on a meaning and purpose of the blood in the Old Testament. Animal sacrifices and its
purpose is shown in the second chapter. In the last chapter the solution for both is found
through the blood of sacrificed New Testament’s Lamb.
The first chapter is exploring a Hebrew linguistic use of »blood«, explanation and
derivation of it and its concept until the time of Christ. After that it is written in which
context in Old Testament this liquid is mentioned. Next part of the text is a research of
other – to old Jews near – cultures’ understanding of the blood. Through that it is
shown, that Jewish nation was special in its symbolical meaning.
After few words about sacrifices, second chapter is dealing with three main Old
Testaments’ offerings: burnt, peace and sin offering. Student then makes a research on
how they understood the sacrifice through the history and is asking herself what was its
purpose.
In the last chapter all the themes find its purpose through God’s Lamb: role of (His)
blood and the purpose of the Torah. Foreword indicates that Christ is true paschal
Lamb. Second subchapter is a reaction on Jewish fuzzily understanding of blood and the
role it had in sacrifices through Jesus’ sacrifice. The last subchapter is an explanation of
Jewish understanding of sacrifices and Torah through Christ’s New Testaments’ blood,
which was spilled because of the obedience to Love.
The main finding about sacrifices is that the Lamb was offered as in Jewish offerings,
and so found the purpose of it. Besides, the main finding about Christ’s blood is that his
»sinful death« cleansed off humanity's faults, consecrated it and through reconciliation
with God and fellow man led to (eternal) life. The peak sacrifice which human can offer
to God is his blood – life – in the obedience to Love; role model of that can be INRI.

Code words
Blood, lamb, sacrifice, purification, justification, reconciliation, redemption, life.
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