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V

Uvod

Statistike kažejo, da se za kristjane - katoličane opredeljuje precej več ljudi, kot jih ob
nedeljah pride v cerkev, kjer poteka nedeljsko bogoslužje. Verjetno je vsak izmed teh že
slišal za zapoved praznovanja Gospodovega dne. V njo je med drugim vključena tudi
udeležba pri nedeljski evharistični daritvi. Mnogi izmed njih pravijo, da je to zapoved
postavila Cerkev in da Bog tega ne zahteva, da se ga lahko časti tudi na druge načine.
Tudi okolje, v katerem živimo, pogosto spodbuja to miselnost in ponuja polno skušnjav,
ki bi rade popolnoma razvrednotile pomen nedelje. Pogosto smo lahko priča, kako so
mnogi kristjani izgubili čut za »sveti čas.« Verjetno ni kraja, kjer ne bi imeli izkušnje s
tem pojavom. Tako lahko rečemo, da tema magistrskega dela želi biti odgovor na
konkretna srečevanja in spraševanja, zakaj bi v nedeljo prišel k sveti maši.
Tematiko Gospodovega dne v Svetem pismu najdemo na mnogih mestih tako v Stari kot
tudi v Novi zavezi. V zgodovini je bila že neštetokrat obravnavana, različnih komentarjev
o njej je veliko. V magistrskem delu bomo za razumevanje pomena Gospodovega dne
najprej uporabili svetopisemsko razlago, ki nam bo pokazala, kaj je besedilo predstavlja lo
naslovnikom v tistem času in kakšno mesto zavzema znotraj Svetega pisma. Prvotno je
Gospodov dan pomenil soboto, sedmi dan tedna. Pri Judih to še vedno velja. Ob pregledu
nekaterih izbranih komentarjev bomo lahko spoznali, kako pomembno mesto je imel in
še ima pri njih ta dan. Krščanski pogled na Gospodov dan pa je bistveno zaznamo va lo
Kristusovo učlovečenje, zemeljsko bivanje in njegovo vstajenje. Prva Cerkev je kmalu
prepoznala nedeljo kot Gospodov dan. V razlago razlogov za ta premik se bomo poglobili
v krščanske komentarje te tematike. Vprašanje, na katerega bomo torej s pomočjo
omenjenih tematik skušali odgovoriti, je, kakšen pomen ima za vernika spoštovanje
Gospodovega dne danes.
Naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu bomo spregovorili o Pentatevhu,
opredelili mesto desetih zapovedih, ki jih ta vsebuje, in se dotaknili tematike zaveze.
Drugi del bo namenjen eksegetski analizi tretje zapovedi dekaloga, s čimer bomo skušali
priti do temeljev in pravilnega razumevanja zapovedi »Posvečuj Gospodov dan!« V
tretjem delu bo neobhodno premisliti, kaj je ta zapoved pomenila za njene prvotne
naslovnike, Jude. Ob temi Gospodovega dne se odpira tudi vprašanje o svetosti časa in
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njegovem odnosu s prostorom. Po vseh teh obravnavanih temah bo lažje razumeti
krščanski pogled na nedeljo – od prve Cerkve do papeških okrožnic 21. stoletja.
Kakšen je torej pomen Gospodovega dne za današnjega kristjana?
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1.

Pentatevh, dekalog in zaveza

Judovski kanon Svetega pisma obsega 3 dele, ki se imenujejo Peteroknjižje, Preroki in
Spisi. Po njihovem štetju to obsega 24 knjig, po katoliškem pa 39. Katoliški kanon dodaja
še 7 starozaveznih knjig. Stara zaveza, kakor jo sprejema Katoliška cerkev, torej šteje 46
knjig, Nova zaveza pa 27. V prvem poglavju naše naloge se bomo osredotočili na
Peteroknjižje – Pentatevh in zapise dekaloga v njem. Ustavili se bomo tudi pri pojmu
»zaveza,« ki ga dekalog odpira, in je eden od osrednjih v Stari zavezi.

1.1 Pentatevh

1.1.1 Kratek pregled
Pentatevh je prvi del Stare zaveze. Zajema njenih prvih pet knjig, ki so: Geneza, Eksodus,
Levitik, Numeri in Devteronomij. Grški izraz hē pentateuchos (biblos) je v latinšč ino
preveden kot pentateuchus (liber). Beseda je sestavljena iz dveh delov: pente, kar pomeni
pet in teuchos, kar prevajamo kot sredstvo, orodje ali pripomoček. Kasnejši prevodi te
besede se nanašajo na posodo oziroma cilinder, ki je bil namenjen za shranjeva nje
zvitkov, lahko pa tudi na samo vsebino cilindra, torej na zvitke. Beseda Pentatevh se torej
prevaja kot »pet knjig« oziroma bolj natančno »pet knjižnih zvitkov.« (Ska 2006, 1)
Omenjeni naslovi posameznih knjig Peteroknjižja se nanašajo na vsebino, ki jo imajo
knjige in izvirajo

iz grško-latinske tradicije. V latinski jezik so bili praktično

nespremenjeni prevzeti iz Septuaginte (grški prevod Svetega pisma, ki je nastal med 3. in
2. stol. pr. Kr. in ki naj bi ga prevajalo sedemdeset prevajalcev). (A. Baum, s.v.
»Pentatevh,« v: Biblični leksikon) Poleg grško-latinskega poimenovanja knjig Pentatevha
poznamo tudi druga. Hebrejski naslovi se držijo judovskega izročila in prihajajo iz prvih
besed posamezne knjige; glasijo se: na začetku; imena; in klical je; v puščavi in besede.
(Ska 2006, 1) Nekateri narodi (tudi slovenski) govorijo o Prvi, Drugi, Tretji, Četrti in Peti
Mojzesovi knjigi. Te naslove je v 1. stol. po Kr. uporabljal že zgodovinar Jožef Flavij.
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Izvirajo iz judovskega in tudi krščanskega izročila, ki pravi, da je Mojzes pisec vseh teh
knjig. (A. Baum, s.v. »Pentatevh,« v: Biblični leksikon)
Judovsko poimenovanje teh petih knjig se glasi Tora, kar prevajamo kot zakon (angleško
law). (A. Baum, s.v. »Pentatevh,« v: Biblični leksikon) Izvirna hebrejska beseda je mnogo
širša od našega prevoda. Ko govorimo o besedi zakon, imamo v mislih idejo zločina in
kazni, sodišča in sodnega postopka. Morda bi bil boljši prevod navodilo ali pa učenje.
Beseda označuje teološko usmerjeno učenje o stvareh, ki so izvoljenemu ljudstvu
potrebne za pravično življenje. To potrjuje tudi dejstvo, da je beseda uporabljena za
celotno Peteroknjižje, vključno z narativnimi in drugimi deli. (Vogt 2009, 26) Beseda
Tora je izpeljana iz glagola »učiti,« kar poudarja, da so zakoni in zapovedi predvsem
nauk. (Palmisano 2014, 90)
Pentatevh so imenovali tudi »pet petin postave.« V Stari zavezi najdemo različ na
poimenovanja za teh pet knjig, omejena pa so večinoma na dela starozaveznega kronista
(avtor Prve in Druge Kroniške knjige): postava (Ezr 10,3; Neh 8,2.14; 10,34.36; 12,44;
13,3; 2 Krn 14,4; 31,21; 33,8); knjiga postave (Neh 8,3); knjiga Mojzesove postave (Neh
8,1); Mojzesova knjiga (Neh 13,1; 2 Krn 25,4; 35,12); Gospodova postava (Ezr 7,10; 1
Krn 16,40; 2 Krn 31,3; 35,26); Božja postava (Neh 10,28-29); knjiga Božje postave (Ne
8,18); knjiga Gospodove postave (2 Krn 17,9; 34,14); knjiga postave Gospoda, njihove ga
Boga (Neh 9,3); postava Božjega služabnika Mojzesa (Dan 9,11). Pri določenih izrazih
ne moremo točno vedeti, ali se nanašajo na celotno Peteroknjižje ali samo na del tega:
postava (Joz 8,34); knjiga postave (Joz 1,8; 8,34; 2 Kr 22,8); knjiga Mojzesove postave
(Joz 8,31; 23,6; 2 Kr 14,6); knjiga Božje postave (Joz 24,26). Nova zaveza uporablja
podobne izraze kot Stara: knjiga postave (Gal 3,10); Mojzesova knjiga (Mr 12,26);
postava (Mt 12,5; Lk 16,16; Jn 7,19); Mojzesova postava (Lk 2,22; Jn 7,23); Gospodova
postava (Lk 2,23-24). Različna poimenovanja želijo poudariti, da je Pentatevh Božje in
človeško delo hkrati. (D. A. Hubbard, s.v. »Pentateuch,« v: New Bible Dictionary)

1.1.2 Nastanek
Do srednjega veka je veljalo mnenje, da je avtor celotnega Peteroknjižja Mojzes sam. V
12. stol. je prvi o tem podvomil judovski rabin Abraham Ibn Ezra. Odkril je namreč
neskladnosti v besedilu Pete Mojzesove knjige, poleg tega se je spraševal, kako naj bi
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Mojzes zapisal poročilo o svoji smrti. Šele v 17. stol. se je to mnenje po zaslugi Barucha
Spinoze in Richarda Simonsa razširilo. (Palmisano 2014, 7–8)
Nadaljnje raziskovanje Peteroknjižja je začelo kazati na to, da ima več avtorjev. Veliko
je namreč razlikovanj v jeziku in v prikazovanju, raznih nasprotij ter pomanjkanja
povezav med različnimi deli Peteroknjižja. Tudi za Boga najdemo več različnih nazivo v.
Isti dogodki so opisani večkrat in na več različnih načinov. To vidimo že pri poročilu o
stvarjenju v Genezi. (7) Poleg tega Pentatevh vsebuje tudi tri različne kodekse oziroma
zbirke zakonov: sinajski zakonik oziroma sinajsko postavo (2 Mz 20,22–23,33),
devteronomični zakonik oziroma devteronomično postavo (5 Mz 12–26) ter svetostno
postavo (3 Mz 17–26). Vsebuje tudi dva opisa prejema desetih zapovedih (2 Mz 20,1-17
in 5 Mz 5,1-21). (80) Posamezne zapovedi imajo več različic. (7) Iz vseh teh dejstev so
ugotovili, da gre pri Pentatevhu za zapleteno celoto, ki je sestavljena iz več virov in plasti.
Ločili so starejša in mlajša izročila in ugotovili, da je končna podoba Pentatevha
najverjetneje nastala v 5. stol. pr. Kr. (A. Baum, s.v. »Pentatevh,« v: Biblični leksikon)
Tekom raziskovanja se je oblikovala klasična dokumentarna teorija, ki se opira na
različna poimenovanja za Boga. Najprej so odkrili, da sta v 1 Mz 1–3 za Boga uporabljena
izraza Elohim in Jhwh. To je kazalo na dejstvo, da je Mojzes pri pisanju Peteroknjižja
uporabil več virov. Naslednje odkritje je bilo, da je v daljših zaključenih odlomkih
načeloma Bog poimenovan samo z enim izrazom. Raziskovanje je vodilo do zaključkov,
da naj bi Mojzes pri sestavi Pentatevha uporabil tri izhodiščna besedila (A, B in C).
(Palmisano 2014, 8)
Raziskovalci so prišli do treh teorij o nastanku Peteroknjižja: že omenjene teorije
dokumentov, do teorije fragmentov ter teorije dopolnil. Teorija fragmentov predvideva
več virov, več manjših literarnih enot, ki naj bi bili po smrti Mojzesa združeni v
Pentatevh. Teorija dopolnil pa govori o enem večjem viru, ki so ga kasneje dopolnili z
različnimi besedili in odlomki iz raznih obdobij. (8)
Sredi 19. stol. je precej eksegetov menilo, da so viri trije: elohist (E), jahvist (J) in
devteronomist (D). Teorija virov predvideva, da je sprva obstajalo več vzporednih
dokumentov, šele kasneje pa naj bi nek redaktor te dokumente združil v eno. Nato se je
izoblikovalo mnenje, da so viri ali dokumenti štirje: jahvist, duhovniški vir (P), elohist in
devteronomist. Prvi uporablja za Boga poimenovanje Jahve, od tod izvira poimenova nje
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zanj. Nastal naj bi v 9. stol. pr. Kr. Elohist uporablja poimenovanje Elohim, napisan naj
bi bil v 8. stol. pr. Kr. v severnem kraljestvu. Besedilo devteronomista je bolj teološke
narave, povezan pa naj bi bil z Jošijevo versko reformo iz leta 622 pr. Kr. Duhovniški vir
naj bi izviral iz časa izgnanstva ali po njem. (9)
Nekateri eksegeti v 20. stol. so začeli raziskovati drugače: ne več preko virov, ampak
preko literarnega vidika besedil. Izoblikovala se je teorija o zgodovini literarnih oblik.
Nekateri so predpostavljali, da je svetopisemsko besedilo nastalo na podlagi ustnih
izročil. Govoriti so začeli o kontekstu, ki ga ima vsaka literarna oblika (Sitz im Leben). V
besedilih Peteroknjižja so prepoznali, da so pogosto etiološke (vzročne) narave. Opazili
so tudi različne manjše »veroizpovedi,« ki so bile vezane na različna okolja, kjer so
Izraelci bivali in kjer so jih izpovedovali. Nekateri so v Peteroknjižju prepoznali pet
tematik, ki naj bi se razvijale ločeno in naj bi bile ključne za razvoj starozavezne teologije :
1. izhod iz Egipta; 2. bivanje v puščavi; 3. vstop v obljubljeno deželo; 4. obljube očakom;
5. razodetje na Sinaju. (10)
Od sedemdesetih let 20. stol. naprej se je začelo v dokumentarno teorijo precej dvomiti.
Pri preučevanju virov sta kritiko prestala samo duhovniški in devteronomični vir. Prvi naj
bi izviral iz 6. stol. pr. Kr., iz časa med ali po izgnanstvu, drugi pa iz 8. stol. pr. Kr., iz
časa monarhije. Uveljavljati se je začela hipoteza fragmentov in dopolnil. Ni več toliko
govora o štirih virih, ampak o večjih in manjših odlomkih, fragmentih, ki naj bi jih potem
redaktor združil v enoto Pentatevha. (10)

1.1.3 Zamejitev
Ko govorimo o prvem delu Stare zaveze, med eksegeti prihaja do različnih mnenj glede
zamejitve tega dela. Nekateri menijo, da pet knjig, o katerih govorimo, ne predstavlja
zaključene celote – v Peti Mojzesovi knjigi namreč izvoljeno ljudstvo ne prejme v last
obljubljene dežele in se torej Božja obljuba ne izpolni. Tekom zgodovine eksegeze
Pentatevha so nastajale različne teorije o smiselni zamejitvi prvega dela Svetega pisma.
Tako poleg Pentatevha govorimo o Tetratevhu, Heksatevhu in Eneatevhu (o štirih, šestih
in enajstih zvitkih). Zagovorniki Tetratevha pravijo, da je potrebno zadnjo, Peto
Mojzesovo knjigo, ločiti od preostalih štirih, ker je to bolj teološka knjiga. Poimenova nje
Devteronomij, kar pomeni »druga postava,« nakazuje na to, da knjiga začenja nov sklop
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knjig. Poleg tega naj bi knjiga nastala v času kraljestva v Judu (morda okoli leta 622 pr.
Kr., ko je potekala Jošijeva verska reforma). Po teh podatkih sodeč je za knjigo bolj
primerno, da jo uvrščamo med zgodovinske, v drugi sklop knjig Stare zaveze (poleg Joz,
Sod, 1–2 Sam in 1–2 Kr). Heksatevh vsebuje knjige od Prve Mojzesove do Jozuetove
knjige. Takšna zamejitev temelji na dejstvu, da se v slednji izpolni obljuba glede dežele,
Izrael vstopi vanjo in torej šele teh šest knjig predstavlja zaključeno celoto. Teorija
Eneatevha pa pravi, da je nesmiselno ločevati Peteroknjižje in devteronomistič no
zgodovino. Oba dela naj bi sestavljala enoto, ki govori o obdobju od stvarjenja sveta do
padca Jeruzalema, ki se je zgodil leta 587 pr. Kr. Zagovorniki te teorije se opirajo na
Septuaginto, ki Pentatevh uvršča med zgodovinske knjige. (Palmisano 2014, 5–6)

1.1.4 Vsebina Pentatevha
Pentatevh zajema dogodke od najstarejše zgodovine Izraelcev do trenutka pred
osvojitvijo

obljubljene dežele – torej od stvarjenja do Mojzesove smrti. Poleg

zgodovinskih opisov vsebuje tudi veliko zakonskih besedil. (A. Baum, s.v. »Pentatevh, «
v: Biblični leksikon) Govori o Božjem delovanju v svetu, še posebej v povezavi z
Abrahamovim rodom. Vsebino lahko razdelimo na šest delov: 1 Mz 1–11 govori o
nastanku sveta in narodov. Opisano je stvarjenje, greh prvega človeka, začetek
civilizacije, povodenj, seznam Noetovih potomcev in Babilonski stolp. Drugi del (1 Mz
12–50) govori o dobi očakov. Najprej opiše klic Abrahama, nato sklenitev zaveze z
Abrahamom, življenje Izaka, Jakob in Jožefa ter ustalitev izvoljene družine v Egiptu.
Tretji del obsega 2 Mz 1–18 ter vsebuje pripoved o Mojzesu in izhodu iz Egipta. Četrti
del je Sinajska zakonodaja (2 Mz 19,1–4 Mz 10,10), vključuje prejetje postave, določila
o svetišču, postavitev sistema levitov ter zadnje priprave na odhod od Sinaja proti
Kanaanu. Peti del (4 Mz 10,11–36,13) vsebuje opis potovanja po puščavi: odhod od
Sinaja, poročilo oglednikov obljubljene dežele, posledična Božja kazen za ljudstvo,
srečanje z Bileámom, postavitev Jozueta za Mojzesovega naslednika, delitev dežele med
dvanajst rodov. Zadnji, šesti del (5 Mz 1–34) vsebuje zadnji Mojzesov govor, povzetek
dogodkov ob izhodu iz Egipta, ponovitev in razširitev zapovedi s Sinaja, pojasnitev stvari,
vključenih v poslušnost in neposlušnost in blagoslov rodov, zbranih v Kanaanu. Zadnji
del se konča s skrivnostnim opisom Mojzesove smrti in pokopa. (D. A. Hubbard, s.v.
»Pentateuch,« v: New Bible Dictionary) Nekateri avtorji prepoznavajo tri glavne teme:
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Jahvejeva najvišja oblast, kritičnost greha in Jahvejeva milost. (Vogt 2009, 61–62)
Vsebina je podana v različnih literarnih vrstah: od zakonskih besedil, pripovedi, poetičnih
besedil, pesmi, seznamov do rodovnikov. Najbolj pomembni in prevladujoči sta prvi dve
– zakoni in pripovedi. (25) Peteroknjižje ima normativni značaj, ki ga ostala
svetopisemska besedila nimajo. (Ska 2006, 14)
Pri preučevanju dekaloga nas še posebej zanimata Druga in Peta Mojzesova knjiga.
Vsebino prve lahko razdelimo na šest enot. Prva enota je pripoved o osvoboditvi (2 Mz
1,1–15,21). V 1,1–4,31 je opis priprav na osvoboditev, v 5,1–11,10 potekajo pogovori s
faraonom, ki mu posredujejo Božji nagovor, naj izpusti njegovo ljudstvo. V zadnjem delu
prve enote (12,1–15,21) pa Bog izkazuje svojo moč, pokaže, da je on pravi vladar. Druga
enota (15,22–18,27) prinaša spraševanje Izraelcev, če je Bog z njimi ali ne. Prvi del
(15,22-27) govori o tem, kako se je grenka voda spremenila v sladko, drugi (16,1-36) pa
o mani in prepelicah. Sledi pripoved o vodi iz skale (17,1-7), o zmagi nad Amalekom
(17,8-16), o Mojzesu in Jitru (18,1-12) in o Jitrovem nasvetu (18,13-27). Tretja enota
vsebuje »ustanovno listino« izvoljenega naroda (19,1–24,18). Najprej spregovori o
dogajanju pod Sinajem (19,1-25), nato o desetih zapovedih (20,1-17), o Mojzesu kot
posredniku (20,18-21), o svetostni postavi (20,22–23,19), o obljubi zavzetja kanaanske
dežele (23,20-33) in o sklenitvi zaveze (24,1-18). Četrta enota so božja navodila o
svetišču (25,1–31,18). Govora je o opremi šotora (25,1-40), o tančici in okvirjih šotora
(26,1-37), o oltarju, dvorišču in olju za svečnik (27,1-21), o duhovniških oblačilih (28,143), o posvečevanju duhovnikov (29,1-46), o kadilnem oltarju (30,1-10), o ostalih
duhovniških stvareh (30,11–31,11). Zadnji del enote spregovori o soboti (31,12-18). Peta
enota (32,1–34,35) govori o grehu in obnovitvi zaveze. V 32,1-34 je opisan greh z zlatim
teletom, v 33,1-23 se Mojzes pogovarja z Bogom, v 34,1-28 je opisana obnovitev zaveze,
v 34,29-35 pa Mojzesov žareči obraz. Zadnja enota (35,1–40,38) govori o pokornem
obnašanju Izraela. V 35,1–36,7 so opisani materiali za šotor, v 36,8–39,43 pa njegova
konstrukcija. V 40,1-33 Mojzes končuje svoje delo, v 40,34-38 pa Božje veličastvo
napolni šotor. (Leander 2015, 287–288)
Peta Mojzesova knjiga je pravzaprav Mojzesova duhovna oporoka, ki jo govori na pragu
obljubljene dežele. (Skralovnik 2015, 24) Zgrajena je iz petih enot. Začne se z uvodom v
zgodbo o Izraelu (5 Mz 1,1–3,29). Najprej je zapisan uvod urednika (1,1-5), nato pa (1,645) pripoved o potrditvi, preizkusu in sodbi glede vere. Sledijo prvi boji: najprej mirni in
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nato bolj vojaško obarvani (1,46–3,29). Druga enota govori o desetih Božjih zapovedih.
Prvi del je poziv k poslušnosti in pokorščini (4,1-43). Nato je zapisan uvod v zakone
postave (4,44–5,5), čemur sledi zapis zapovedi (5,6-21). V 5,22–11,32 so zapisana
Mojzesova svarila. Tretja enota vsebuje devteronomično postavo (12,1–26,19). Prvi del
sooči postavo z enostjo in čistostjo čaščenja. Nato so zapisana pravila glede svetih časov
(14,22–16,17). Tretji del (16,18–18,22) govori o javni avtoriteti in vodstvu, četrti pa o
temi življenja in smrti (19,1–21,23). Peti del govori o vzdrževanju božjega reda v
življenju (22,1-30), šesti pa o generalnih navodilih (23,1–25,19). Zadnji del govori o
liturgiji in zahvali (26,1-19). Četrta enota je epilog (27,1–30,20). Govori o postavi kot
blagoslovu in prekletstvu (27,1-10), o obnašanju, ki v Izraelu ni dovoljeno (27,11-26), o
Božjih ukazih glede blagoslovov in prekletstev (28,1-68); konča se z Mojzesovim
poslovilnim govorom (29,1–30,20). Zadnja enota je dodatek (31,1–34,12). V prvem delu
so opisane priprave za življenje pod Mojzesovo postavo (31,1-29), nato Mojzesova pesem
(31,20–32,52), Mojzesov blagoslov (33,1-29) in Mojzesova smrt (34,1-12). (Leander
2015, 866–867)
Sicer pa je bil Pentatevh izraelskemu ljudstvu izročen kot postava, zato ne smemo v njem
najprej iskati zgodovine (čeprav vključuje mnogo različnih poročil). Ob sodobnih
raziskavah zgodovine vidimo, da je v njem mnogo vrzeli in pomanjkljivosti. (Cazelles
1979, 77)

1.1.5 Pomen Pentatevha za Izraelce
Ta del Svetega pisma je imel za Jude v verskem smislu veliko avtoriteto. (A. Baum, s.v.
»Pentatevh,«

v: Biblični leksikon) Pravzaprav

predstavlja

najpomembnejši

del

judovskega trojnega kanona. (D. A. Hubbard, s.v. »Pentateuch,« v: New Bible Dictionary)
Tega poleg Pentatevha sestavljata še Preroki in Spisi. (R. T. Beckwith, s.v. »Canon of
The Old Testament,« v: New Bible Dictionary) Judje te tri dele imenujejo Tora, Nebiim
in Ketubim. (Vogt 2009, 26) Tora je izraz družbenega življenja, ki ga je živelo izraelsko
ljudstvo – od zgodovinskih do pravnih razsežnosti. (Cazelles 1979, 188) »Pentatevh ni le
postava, ampak tudi zgodovina odrešenja« (188). Njegova vrednost je tudi v tem, da ne
daje zgolj pravil za življenje in vedenje, ampak prinaša tudi religiozne ter socialne
strukture izvoljenega ljudstva. (188)
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Izvoljenemu ljudstvu Pentatevh sporoča, kakšen je pomen njegovega bivanja in življe nja.
Preko pripovedi, poezije, preroških besedil, zakonikov Bog razkriva, kakšna je njihova
vloga v svetu. Središče vseh knjig je v eksodusu, izhodu iz Egipta, ki ljudstvu Boga
razkrije kot njihovega Odkupitelja. To pod Mojzesovim vodstvom spodbudi ovrednotenje
tradicije njihovih prednikov; v teh tradicijah uvidijo Božjo prisotnost, ki se je še posebej
pokazala ob osvoboditvi iz Egipta. Rešitev iz Egipta izraelskemu ljudstvu utrdi tudi
podobo Boga kot Stvarnika in tistega, ki ohranja svet v bivanju. Preko Božjega delovanja
v svetu (egiptovske nadloge, razdelitev Rdečega morja, hrana v puščavi) Jahveja vidijo
kot Boga narave in Boga zgodovine. Božjega delovanja in milosti ne vidijo le v
osvoboditvi in vodstvu iz Egipta, ampak tudi v daru postave in v pobudi za sklenite v
zaveze. Celo svoj odgovor Bogu, prisego zvestobe imajo za dar od Boga. Božje delovanje
v ljudstvu zbuja zavest, da je pravi odgovor na to njihova popolna pokorščina na vseh
področjih življenja. Pentatevh je dokument, ki Izraelu kaže Božje razodetje in njegovo
oblast v zgodovini. Spominja ga na njegov odgovor Bogu ter na padec, ki ga je povzročila
njihova nezvestoba. Pričuje jim o Božji svetosti in njegovi usmiljeni ljubezni, ki Boga
ločujeta od človeka. (D. A. Hubbard, s.v. »Pentateuch,« v: New Bible Dictionary)
Pentatevh vsebuje tudi dva elementa, ki sta za judovsko identiteto neobhodna: zgodovino
očakov in Mojzesovo življenje. Izrael je namreč ljudstvo, ki ga temeljno zaznamuje izvor
iz očakov in izkušnja eksodusa iz Egipta pod Mojzesovim vodstvom. Bog se Izraelu
razodeva kot Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov in kot Gospod, ki jih je izpelja l
iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. (Ska 2006, 15)
Cazelles v Uvodu v Sveto pismo Stare zaveze pravi: »Pentatevh je hkrati pročelje in
kupola hebrejskega svetega pisma ali stare zaveze« (187). Prepoznava ga tudi kot
korenino, iz katere se vzpenjajo zgodnji in pozni preroki, zgodovinske, modrostne knjige
in liturgična besedila. (187)

1.2 Dekalog

1.2.1 Kratek pregled
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Kot smo že omenili, najdemo osrednji del Pentatevha v izhodu iz egiptovske dežele, ki je
opisan v Drugi Mojzesovi knjigi (2 Mz 5–15). Pripoved o izhodu iz Egipta se dopolni s
čudovitim dejanjem, na katero Jahve svoje ljudstvo že prej pripravlja. Do njih pride na
Sinaj, kjer z njimi sklene zavezo in jim da deset zapovedi – dekalog (2 Mz 20,1-17).
(Durham 1987, 300) To je osnovno besedilo zaveze Jahveja s svojim ljudstvom. Hkrati
je tudi eno izmed najbolj poznanih besedil Stare zaveze. (E. Beck, s.v. »zapovedi, deset,«
v: Biblični leksikon) Pri preučevanju zapovedi sobote v tej nalogi se bomo osredotočili
predvsem na zapis dekaloga v Drugi Mojzesovi knjigi.
Beseda dekalog izvira iz grščine in pomeni »deset besed.« Zapovedi so povzetek naravne
nravne postave, korenine zanje najdemo že pri drugih ljudstvih in pri polnomadsk ih
rodovih, ki so jim pripadali očaki. Zrasle so torej iz več elementov, ki so jih združili
skupaj v enoto kot splošno veljavno izraelsko pravo. S tem so želeli poimenovali zlo ter
ga odstraniti iz svoje srede. (E. Beck, s.v. »zapovedi, deset,« v: Biblični leksikon) Izraz
»deset zapovedi« se prvič pojavi v 2 Mz 34,8 (poleg tega še v 5 Mz 4,13 in 10,4). (R. F.
Collins, s.v. »Ten Commandments,« v: The Anchor Bible dictionary)
Zapovedi so smernice za ljudstvo, kako naj bi se odzvalo na Jahvejevo delovanje.
Ljudstvu razodevajo, kako si Jahve predstavlja njihov odnos do Njega samega in do
sočloveka. On ljudstvu daje samega sebe in od ljudi pričakuje, da se bodo tudi oni
pripravljeni podariti Njemu. Pomembno pri tem je, da to ni pričakovanje Mojzesa, Arona
ali kakšnega izmed voditeljev, temveč da gre za Jahvejevo pričakovanje. (Durham 1987,
300)
Po izročilu so zapovedi razdeljene na dve kamniti tabli: prva tabla naj bi se nanašala na
Boga Izraela in ostale bogove, na Izrael in na verstva ljudstev. Na drugi tabli pa naj bi
bila zapisana ureditev človeške skupnosti; ta govori o varovanju pravice do življenja, do
žene, do svobode, do časti in do lastnine. (E. Beck, s.v. »zapovedi, deset,« v: Biblični
leksikon) Ta vrstni red zapovedi ima svoj pomen, saj pokaže na vrstni red prioritet Izraela:
na prvem mestu je Jahve, na drugem mestu pa družina, sosedje in vsi ostali. (Durham
1987, 300) Delitev zapovedi na dve tabli je omenjena v 5 Mz 5,22 in v 2 Mz 34,28,
medtem ko je v 2 Mz 20 ne najdemo. Nikjer v svetopisemski tradiciji sicer ni zapisano,
kako točno naj bi bile zapovedi med tablama razdeljene. (Childs 1979, 395) Tabli sta v 5
Mz 9,9.11.15 poimenovani kot »plošči zaveze,« v 2 Mz 31,18; 32,15; 34,29 pa kot »plošči
pričevanja.« (M. G. Kline, s.v. »Ten Commandments,« v: New Bible Dictionary)
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Zapovedi so večinoma v negativni obliki, le dve sta pozitivni. (Childs 1979, 395) Kljub
temu zapovedi nakazujejo in vodijo v pozitivno delovanje in dejanja. S svojim negativnim
odtenkom ustvarjajo prostor svobode za skupnost, da jih lahko izpelje in uresničuje glede
na spreminjajoče se okoliščine svojega časa in prostora. (W. J. Harrelson, s.v. »Ten
Commandmenst,« v: The Interpreter's Dictionary of the Bible)
Prepovedi, ki so prvotno zadevale le izvršeno dejanje, se v dekalogu razširijo na notranje
dejanje, to je mišljenje. (E. Beck, s.v. »zapovedi, deset,« v: Biblični leksikon) Slog
zapovedi ali prepovedi je apodiktičen in je nasproten kazuističnemu. (Dictionary of The
Bible 1965, s.v. »Decalogue«) Prvi vsebuje zakone, ki jih je potrebno izpolnjevati in
upoštevati brez izjeme (primer v 2 Mz 21,5-7), drugi pa je zapisan v obliki: »Ko …, tedaj
…« (primer v 2 Mz 22,6-7). Pogosta formulacije je tudi: »Če se zgodi to, je kazen ta.«
(Palmisano 2014, 81) Dekalog je zapisan v drugi osebi ednine, je neposreden in ga ne
spremlja nobena napoved sankcije v primeru neizvrševanja. (B. S. Jackson in P. J.
Achtemeier, s.v. »law,« v: Harper's Bible Dictionary)

1.2.2 Nastanek
Po starozavezni pripovedi naj bi se Mojzes po Božjem navodilu odpravil na goro Sinaj,
kjer je ostal štirideset dni in štirideset noči (2 Mz 24,18), med tem časom naj ne bi jedel
kruha in pil vode (2 Mz 34,28). Po pripovedi iz Druge Mojzesove knjige je zjutraj tistega
dne, ko se je Mojzes odpravil na goro, začelo grmeti in se bliskati. Oblak je prekril goro
Sinaj in ljudstvo, ki je bilo v šotorišču pod njo je vztrepetalo. Iz gore se je kadilo, ker je
Gospod v ognju stopil nanjo; poleg tega se je gora tudi silno tresla. Med tem dogajanjem
je Bog poklical Mojzesa na vrh gore. Gospod mu je rekel, naj gre dol ter posvari ljudstvo,
naj ne pritiska nanj, da bi ga videli, saj jih lahko zaradi tega veliko umre. Ko je šel nazaj
na goro, je po Božjem navodilu s seboj vzel tudi Arona. (2 Mz 19,16-25)
V 2 Mz 34,28 beremo, da je zapovedi na kamniti tabli po Jahvejevem ukazu pisal Mojzes,
v 2 Mz 24,12; 2 Mz 31,18; 2 Mz 32,16; 2 Mz 34,1; 5 Mz 4,13 in v 5 Mz 5,22 pa piše, da
je avtor kamnitih tabel Jahve sam. Nimamo ustreznih in zanesljivih podatkov, da bi lahko
naredili točno rekonstrukcijo dogodkov, ki so se zgodili na Sinaju. Vsekakor pa Sveto
pismo ne govori o mističnem doživetju celotnega ljudstva, kjer bi Bog razglasil zapovedi,
ki jih poznamo in bi ga pri tem slišali vsi zbrani. (E. Beck, s.v. »zapovedi, deset,« v:
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Biblični leksikon) Gre torej za Božji nagovor, ki ga je Mojzes posredoval ljudstvu. (Childs
1979, 394) Po judovskem izročilu naj bi Mojzes poleg desetih zapovedi na gori prejel
tudi ostale zakone. Vseh zakonov skupaj je 613. (Palmisano 2014, 90)
V 2 Mz 32,19 je zapisano, da je Mojzes ob prihodu z gore videl, da se ljudstvo ni držalo
zaveze, ki jo je Bog sklenil z njimi, in je častilo zlato tele ter plesalo kólo. V jezi je razbil
tabli, ki ju je prinesel z gore. Sledila je kazen za greh ljudstva: Mojzes je ukazal, naj vsak
ubije svojega brata in prijatelja ter soseda. Nato je šel prosit Gospoda za ljudstvo in sam
sebe zastavil zanj. Gospod ni sprejel te žrtve; vsak naj bi odslužil za svoj greh. Kljub temu
grehu pa Gospod ni obrnil svojega obličja od njih: še vedno jim je utiral pot do obljublje ne
dežele. Toda tudi tu je nastopila kazen: ni hodil sredi med njimi, saj bi jih zaradi njihove
trdovratnosti pokončal. (2 Mz 32,19–33,23) V 2 Mz 34 je nato opisano, da je Bog
Mojzesu naročil, naj si izseka kamniti plošči, kot sta bili prvi. Nanju naj bi potem Bog
sam ponovno zapisal besede, ki so bile na prvih dveh ploščah. (2 Mz 34,1) Gospod je
zopet sklenil zavezo s svojim ljudstvom in obljubil, da bo vpričo ljudstva delal čudeže,
kot se še niso zgodili na zemlji. (2 Mz 34,10-28) V 2 Mz 34,28 je zapisano, da je Mojzes
sam pisal na kamniti tabli. Ti dve tabli sta bili nato postavljeni v skrinjo zaveze, kot je
opisano v 2 Mz 25,16 in v 2 Mz 40,20. (M. G. Kline, s.v. »Ten Commandments,« v: New
Bible Dictionary)
Najstarejši zapisi v Pentatevhu, ki govorijo o odnosu Boga do Izraelcev kot o zavezi, so
odlomki o sinajski zavezi. (Einspieler 1997, 31) Konec 19. in v začetku 20. stoletja so
raziskovalci prišli do ugotovitev, da je na nastanek dekaloga precej vplival elohistični vir.
Bolj verjetno pa je, da pravzaprav sploh nima povezave z nobenim od štirih virov
Pentatevha. Odlomek o zapovedih ni prav tesno povezan s pripovednim (in pravnim)
kontekstom, v katerem se nahaja. Moralni in duhovni vidik, ki ga vsebuje, je najverjetneje
sad poznejšega obdobja. Nekateri menijo, da naj bi nastal v obdobju pred preroki iz 8.
stol. pr. Kr. (Amos, Ozej, Izaija in Mihej) in da današnjo obliko zapovedi lahko postavimo
v čas izgnanstva (587-530 pr. Kr.) ali v stoletje kasneje. Pri preroku Ozeju v 12,9 in 13,4
namreč že lahko zasledimo besedilo, ki spominja na začetek desetih zapovedi. Poleg tega
v 4,2 povzema grehe ljudstva. To naštevanje zelo spominja na drugi del desetih zapovedi.
(W. J. Harrelson, s.v. »Ten Commandmenst,« v: The Interpreter's Dictionary of the Bible)
Nekateri vir dekaloga vidijo v odlomku Jer 7,9. Poleg tega so odkrili tudi veliko formalnih
povezav med dekalogom in »posvetnimi« pogodbami – zavezami o vdanosti. Tudi
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dejstvo, da so bile zapovedi napisane na dve tabli, bi to lahko potrjevalo. V tem primeru
bi obe tabli vsebovali celotno besedilo. Tabli ob sklenitvi dobita obe strani, ki sklepata
zavezo. (R. F. Collins, s.v. »Ten Commandments,« v: The Anchor Bible dictionary)
Podobnosti so še posebej očitne pri hetitskih vazalnih pogodbah. Prvine teh pogodb so
namreč v več različnih vidikih precej podobne lastnostim dekaloga oziroma tistemu, kar
je v Stari zavezi povezano z njim (»spremljevalni dogodki;« sklepanje zaveze …). Še
posebej očitno je to v Jozuetovi knjigi, ko je govora o sklepanju zaveze v Sihemu (Joz
24). Glavne podobnosti so v predgovoru, ki vključuje ime, nazive in značilnosti; v
zgodovinskem uvodu (ta govori o preteklih odnosih in morebitnih zavezah med
»strankama«); pri zahtevah in pogojih zaveze, dogovora (podrobno so opisane dolžnosti,
ki jih imajo podložniki do kralja). Podobnost je vidna tudi pri »formuli blagoslovov in
prekletstev.« (W. J. Harrelson, s.v. »Ten Commandmenst,« v: The Interpreter's
Dictionary of the Bible)
Razprave so potekale tudi o tem, da so zapovedi povzetek izraelskega kriminalnega prava.
Čeprav sam dekalog ne predpisuje kazni, so te v povezavi z njim omenjane na drugi
mestih v Svetem pismu. (R. F. Collins, s.v. »Ten Commandments,« v: The Anchor Bible
dictionary) E. Beck v Bibličnem leksikonu glede nastanka pravi, da so zapovedi v obliki,
kot jo poznamo, verjetno nastale v dobi sodnikov, oblikovala pa jih je kultna uporaba
mnogih stoletij. (E. Beck, s.v. »zapovedi, deset,« v: Biblični leksikon)
Glede avtorstva ni nobenih resnih dokazov, ki bi ovrgli svetopisemsko razlago, da je
njihov avtor Mojzes. Prav tako pa nimamo prepričljivih dokazov, ki bi to potrjevali.
Mojzesova vloga pri religiji in življenju Izraela je izredno pomembna – to dejstvo lahko
govori njegovemu avtorstvu v prid. Pravzaprav ne najdemo nobenega bolj »primerne ga «
avtorja. Če že ni on avtor, pa je gotovo on tisti, ki je podal razlago odnosa med Jahvejem
in ljudstvom, ki ga povzema ta brezprimeren »kompendij« dolžnosti Izraela do Boga. (W.
J. Harrelson, s.v. »Ten Commandmenst,« v: The Interpreter's Dictionary of the Bible)

1.2.3 Zapisi dekaloga v Pentatevhu
V Svetem pismu najdemo v celoti zapisanih deset zapovedi dvakrat: v 2 Mz 20,1-17 in v
5 Mz 5,6-21. V drugi obliki (drugačen vrstni red in dolžina zapovedi) jih najdemo še v 2
Mz 34,14-26 in v 3 Mz 19. (E. Beck, s.v. »zapovedi, deset,« v: Biblični leksikon) V 2 Mz
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34,10-28 se nahaja »kultna različica« desetih zapovedi, ki je zapisana v kontekstu
obnovitve zaveze. (Palmisano 2014, 80) Tu gre pravzaprav za ti. dodekalog, izčrpnejšo,
poznejšo formulacijo zapovedi. V tem besedilu razlikujemo glede na štetje deset ali
dvanajst zapovedi, ki so prilagojene na krog kmečkih praznikov. (E. Beck, s.v.
»dodekalog,« v: Biblični leksikon) Bog na začetku poglavja (2 Mz 34,1) Mojzesu pravi,
naj si izreže kamniti tabli, kot sta bili prvi, ki ju je uničil. Po tem uvodu bi bilo pričakovati,
da bo dekalog identičen prvotnemu, toda ni tako. Na tem mestu so navedene samo
zapovedi, ki se dotikajo človekovega odnosa z Bogom – to so prepovedi drugih bogov,
zakoni glede žrtvovanja in liturgičnega koledarja. Od tod tudi izvira poimenova nje
»kultni dekalog.« V tem odlomku je tudi prepoved drugih bogov izražena drugače kot v
2 Mz 20; najdemo pa vzporednice z zadnjim delom sinajske postave (2 Mz 23,10-19).
Videti je besedno ujemanje, po drugi strani pa tudi razlike v redu zapovedi in v njihovi
formulaciji. Končno lahko vidimo veliko vzporednic med kultnim dekalogom, drugim
delom svetostne postave ter devteronomično postavo. (Ska 2006, 51–52)
Poleg naštetih mest se v 5 Mz 27,15-26 pojavi dvanajst prekletstev, ki so jih leviti govorili
zbranemu ljudstvu. Spominjajo na deset zapovedi, čeprav se od njih občutno razlikujejo.
Kot že rečeno, le prva dva omenjena zapisa (2 Mz 20,1-17 in 5 Mz 5,6-21) v celoti
ohranjata deset zapovedi. Pri ostalih (tu omenjenih in tudi drugih) pa se nam postavlja
vprašanje, če in kako so povezani z dekalogom. (W. J. Harrelson, s.v. »Ten
Commandmenst,« v: The Interpreter's Dictionary of the Bible)
Oba zapisa celotnega dekaloga pravita, da je Jahve avtor zapovedi, oba zapisa sta skladna
tako glede časa kot tudi kraja nastanka. Ob tem bi bilo pričakovati, da je besedilo zapovedi
usklajeno, a ni tako. Eksegeti so med obema besediloma našli približno dvajset razlik. Ob
primerjavi odlomkov iz Pete in iz Druge Mojzesove knjige najdemo v prvem veliko
število dodatkov. (Ska 2006, 48) V 2 Mz 20 so zapovedi zapisane znotraj opisa dogajanja
na in pod Sinajem, v 5 Mz 5 pa gre za nekakšno obnovo; tam najdemo Mojzesov
»dokument« obnovitve zaveze, ki vsebuje tudi zapovedi. (M. G. Kline, s.v. »Ten
Commandments,« v: New Bible Dictionary) Mojzes najprej ljudstvo opominja, da je
obljubilo, da bo spoštovalo vse, kar jim bo Bog ukazal, nato pa ponovi dekalog.
(Skralovnik 2015, 24) Glavne razlike med zapisoma so pri zapovedi sobote in pri
prepovedi pohlepa oz. poželenja. (W. J. Harrelson, s.v. »Ten Commandmenst,« v: The
Interpreter's Dictionary of the Bible)
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Vsi zapisi dekaloga v Peteroknjižju izvirajo iz časa po izgnanstvu. Večina strokovnjakov
se strinja, da odlomek 2 Mz 20,1-17 ne sodi v besedilo, kamor je umeščen. V 2 Mz 19,25
se namreč začne pripoved o teofaniji na Sinaju, ki se nato nadaljuje v 2 Mz 20,18. (R. F.
Collins, s.v. »Ten Commandments,« v: The Anchor Bible dictionary) Dekalogu iz Druge
Mojzesove knjige se bomo podrobneje posvetili v naslednjem poglavju, tukaj pa
navajamo nekaj osnovnih značilnosti dekaloga iz Pete Mojzesove knjige. V knjigi je
umeščen v njen drugi del, ki je Mojzesov drugi govor. Besedilo navadno delimo na tri
dele, med seboj se ločijo po uvodnih besedah in po vsebini. Mojzes v uvodu (v. 1-5) pove,
zakaj je zbral celotno ljudstvo – želi, da bi ponovno slišali zakone in odloke, ki jih je Bog
razodel na Sinaju pred štiridesetimi leti. Nato jih opomni na njihovo obljubo, ki so jo dali,
da bodo upoštevali in spolnjevali vse, karkoli jim bo Bog zapovedal. Temu sledi drugi
del odlomka – (delna) ponovitev dekaloga iz Druge Mojzesove knjige (vrstice 6-21).
Tretji del obsega vrstico 22 in govori o razodetju in pojasnjuje vsebino besed, ki so
zapisane na kamnitih ploščah. Mojzes s tem umesti to ponovitev dekaloga v dogajanje ob
izhodu iz Egipta. (Skralovnik 2015, 24)

Spodnje in tudi vsa ostala svetopisemska besedila, ki so navedena v magistrskem delu, so
vzeta iz Slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma (SSP).
Besedilo dekaloga v Drugi Mojzesovi knjigi (2 Mz 20,1-17):
Tedaj je Bog govoril vse te besede in rekel:
2 »Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. 3
Ne imej drugih bogov poleg mene!
4 Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu,
spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! 5 Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz,
GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem
krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih,
tistih, ki me sovražijo, 6 toda izkazujem dobroto tisočem,
tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.
7 Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga,
kajti GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime!
8 Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! 9 Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela,
10 sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti
ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat!
1
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Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih,
sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.
12 Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD,
tvoj Bog!
13 Ne ubijaj!
14 Ne prešuštvuj!
15 Ne kradi!
16 Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
17 Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in
dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!«
11

Besedilo dekaloga v Peti Mojzesovi knjigi (5 Mz 5,1-22):
Mojzes je sklical ves Izrael in jim rekel:
Poslušaj, Izrael, zakone in odloke, ki jih danes govorim v vaša ušesa! Učite se jih in
pazite, da jih boste izpolnjevali! 2 GOSPOD, naš Bog, je na Horebu sklenil z nami zavezo.
3 GOSPOD te zaveze ni sklenil z našimi očeti, temveč z nami, z nami, ki smo tukaj danes
vsi živi. 4 Iz obličja v obličje je GOSPOD iz ognja govoril z vami na gori. 5 Takrat sem
stal med GOSPODOM in vami, da bi vam naznanil GOSPODOVO besedo; kajti bali ste
se ognja in niste šli na goro. Rekel je:
6 »Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. 7
Ne imej drugih bogov poleg mene!
8 Ne delaj si rezane podobe, ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj
na zemlji ali v vodah pod zemljo! 9 Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz,
GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih in na
tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, 10 toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki
me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.
11 Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga! Kajti GOSPOD ne bo
pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime.
12 Pazi na sobotni dan in ga posvečuj, kakor je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog! 13 Šest dni
delaj in opravljaj vsa svoja dela, 14 sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga:
ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne tvoj vol ne osel
ne katero tvoje živinče ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat, da si odpočijeta tvoj hlapec in
tvoja dekla kakor ti. 15 Spominjaj se, da si bil suženj v egiptovski deželi in te je GOSPOD,
tvoj Bog, od tam izpeljal z močno roko in z iztegnjenim laktom! Zato ti je GOSPOD, tvoj
Bog, zapovedal obhajati sobotni dan.
16 Spoštuj očeta in mater, kakor ti je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog, da se podaljšajo tvoji
dnevi in da ti bo dobro na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog!
17 Ne ubijaj!
18 Ne prešuštvuj!
19 Ne kradi!
1
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Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
21 Ne žêli žene svojega bližnjega! Ne bodi pohlepen po hiši svojega bližnjega, po
njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu ali čemer koli, kar pripada tvojemu bližnje mu. «
22 Te besede je GOSPOD govoril z močnim glasom vsemu vašemu občestvu na gori iz
ognja, oblaka in temine in ničesar ni dodal. Napisal jih je na dve kamniti plošči in ju dal
meni.
20

1.2.4 Izvirna oblika dekaloga
Ni jasno, kakšna je bila izvirna oblika zapovedi: ali je to oblika z enim glagolom, ki stoji
za nikalnico ali pa gre za kratke kategorične izjave, ki so različnih dolžin. Slednje je bolj
verjetno; šlo naj bi za prvotno, mogoče tudi izključno negativne oblike, ki so povzemale
vrste dejanj, ki so bile v Izraelu

prepovedane. (W. J. Harrelson,

s.v. »Ten

Commandmenst,« v: The Interpreter's Dictionary of the Bible) Vsebina posameznih
zapovedi se pojavlja tudi drugje v izraelski tradiciji, samo v dekalogu pa najdemo te
zapovedi zapisane skupaj. Še posebej za drugi del zapovedi, ki govori o medčlovešk ih
odnosih, najdemo vzporednice v zakonikih ljudstev Bližnjega vzhoda. (Leslie J. Hope,
s.v. »Ten Commandments,« v Eerdmans Dictionary of the Bible)
Lahko povzamemo, da je zdajšnja oblika zapovedi sad dolgega zgodovinskega razvoja,
pri katerem ne moremo natančno določiti posameznih korakov; proces razvoja je povezan
z institucionalnim življenjem Izraela, z njegovim čutom za identiteto, socialnimi
strukturami, njegovim učenjem in njegovim čaščenjem Boga. (R. F. Collins, s.v. »Ten
Commandments,« v: The Anchor Bible dictionary) Vsaka sprememba lahko prepoznamo
kot posledico specifičnega materialnega in duhovnega stanja Izraela. (Skralovnik 2015,
18)

Mnogi strokovnjaki so mnenja, da se je izvirna oblika zapovedi glasila tako:
1. Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog. Ne imej drugih bogov poleg mene!
2. Ne delaj si rezane podobe!
3. Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga!
4. Spominjaj se sobotnega dne!
5. Spoštuj očeta in mater!
6. Ne ubijaj!
7. Ne prešuštvuj!
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8. Ne kradi!
9. Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
10. Ne želi hiše svojega bližnjega!

Če to obliko primerjamo s svetopisemskimi odlomki o desetih zapovedih (predvsem 2
Mz 20,1-17 in 5 Mz 5,6-21), lahko ugotovimo, da se prvotna oblika zapovedi najbolje
ohranja v prvi, šesti, sedmi, osmi in deveti zapovedi. Pri drugi, četrti, peti ter deseti
zapovedi so zapisana še dodatna pojasnila, ki naj bi bila dodatek kasnejše redakcije.
Najbolj očitno je to pri zapovedi sobote, kjer je dodan motiv iz poročila o stvarjenju (2
Mz 20,8-11) oziroma motiv izhoda iz Egipta (5 Mz 5,12-15). Tudi pri drugih omenjenih
zapovedih so razlike očitne: pri prepovedi izdelovanja podob je na primer dodan opis
ljubosumnega Boga. (Skralovnik 2015, 16)

1.2.5 Različni načini delitve Dekaloga
Ob raziskovanju izvirnega zapisa dekaloga je potekalo tudi iskanje izvirne razdelitve
zapovedi. (W. J. Harrelson, s.v. »Ten Commandmenst,« v: The Interpreter's Dictionary
of the Bible) Nikjer v Svetem pismu namreč ni jasno označeno, kako točno naj bi bil
dekalog razdeljen; kje točno naj bi se začela in končala posamezna zapoved. V 2 Mz 20
in v 5 Mz 5 ni omembe, da je zapovedi točno deset, medtem ko zapis o tem najdemo v 2
Mz 34,28, v 5 Mz 4,13 in v 5 Mz 10,4. To verjetno pomeni, da se je besedilo izobliko va lo
v model desetih zapovedi tekom zgodovine Izraela, najverjetneje ne prav zgodaj. (Childs
1979, 395) Filon Aleksandrijski, Jožef Flavij, grški očetje in reformirane Cerkve so
zagovarjali naslednjo delitev zapovedi: 1. prepoved lažnih in tujih bogov; 2. prepoved
podob; 3. zloraba Božjega imena; 4: sobota; 5. starši; 6. umor; 7. prešuštvo; 8. kraja; 9.
krivo pričevanje; 10. lakomnost. Delitev pri Origenu, Klemenu iz Aleksandr ije,
Avguštinu, latinski in luteranski Cerkvi: 1. prepoved lažnih bogov, poleg te pa še
prepoved podob (ali pa je sploh ni); 2. zloraba Božjega imena; 3. sobota; 4. starši; 5.
umor; 6. prešuštvo; 7. kraja; 8. krivo pričevanje; 9. hlepeti po ženi drugega; 10. hlepeti
po bogastvu. Judje pa poznajo naslednjo delitev: 1. uvodna zapoved enoboštva z
besedami »Jaz sem Gospod, tvoj Bog …«; 2. prepoved lažnih bogov in podob; 3. zloraba
Božjega imena; 4. sobota; 5. starši; 6. umor; 7. prešuštvo; 8. kraja; 9. krivo pričevanje;
10. lakomnost. Prva delitev od teh treh izgleda najbolj smiselna in je po vsej verjetnosti
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tudi originalna. Prve štiri zapovedi se nanašajo na Boga, zadnjih šest pa na ljudi. Ob tem
velja spomniti, da se zapoved glede staršev, ki so vir življenja, pravzaprav nanaša tudi na
Boga. (Dictionary of The Bible 1965, s.v. »Decalogue«) Tako je ta zapoved most med
obema deloma – hkrati se dotika obeh. Raziskovalci so zapovedi poskušali razdeliti tudi
na dve vrsti zakonov, ki bi ustrezali delitvi na dve tabli. (W. J. Harrelson, s.v. »Ten
Commandmenst,« v: The Interpreter's Dictionary of the Bible) Za lažjo predstavo smo
vrstice dekaloga iz Druge in iz Pete Mojzesove knjige glede na omenjene tri delitve
(Filon, Avguštin in Judje) uvrstili v spodnjo tabelo.

Filon

Avguštin

Judje

2 Mz 20

5 Mz 5

2 Mz 20

5 Mz 5

2 Mz 20

5 Mz 5

1.

3

7

3-6

7-10

(1-)2

(4-)6

2.

4-6

8-10

7

11

3-6

7-10

3.

7

11

8-11

12-15

7

11

4.

8-11

12-15

12

16

8-11

12-15

5.

12

16

13

17

12

16

6.

13

17

14

18

13

17

7.

14

18

15

19

14

18

8.

15

19

16

20

15

19

9.

16

20

17a

21a

16

20

10.

17

21

17b

21b

17

21

(Skralovnik 2015, 9)

1.2.6 Pomen dekaloga za Izraelce
Judovski rabin Heschel pravi, da je Mojzes na gori Sinaj prejel tabli postave, ki sta bili
najdragocenejši stvari, ki sta bili kadarkoli na zemlji, za Izraelce sta bili neprecenljivo
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dragoceni. (2013, 93) Vse okoliščine besedila desetih zapovedi kažejo na to, da je bil ta
del Svetega pisma v izvoljenem ljudstvu namenjen učenju na pamet in recitiranju. Število
zapovedi ustreza številu prstov na človekovi roki. Omenjenima namenoma v prid govori
tudi oblika zapovedi, ki je pri večini podobna: »Ne« oziroma »Ne smeš,« ki mu sledi
glagol. Dekalog je v tem smislu lahko mišljen kot obnova zaveze z Bogom, ki so jo lahko
recitirali ob javnih priložnostih ponovne potrditve svoje vdanosti Jahveju. Stara zaveza
neposredno sicer ne govori o kakšnih takšnih dogodkih, toda poročili v 5 Mz 27 in v Joz
24 nakazujeta, da bi se takšni dogodki pri izvoljenem ljudstvu lahko dogajali. Lahko si
tudi predstavljamo, da so bili za takšne priložnosti recitiranja določeni posebni »verski
uslužbenci,« ki so deset zapovedi razlagali svojemu času primerno. Mogoče je, da se je
iz tega razvila preroška služba. (W. Sibley Towner, s.v. »the Ten Commandments,« v:
Harper's Bible Dictionary)
Da bi uvideli pomen dekaloga za Izraelce, lahko deset zapovedi primerjamo desetim
stebričkom ograje, ki ljudstvo varuje pred plenilskimi zvermi nereda, zmede in pobijanja,
ki se dogaja izven ograje. Če se podre katerikoli stebriček od desetih, lahko v skupnost
vdrejo te zveri in med njimi zavlada kaos ter nastane razdejanje. Izmed vseh zapovedi, ki
so jih Izraelci poznali, so te proti ostalim res bistvene in ključne. Preživetje Izraela je torej
odvisno od prav vsake zapovedi dekaloga. (W. Sibley Towner, s.v. »the Ten
Commandments,« v: Harper's Bible Dictionary) Zapovedi so poimenovane tudi kot
»Magna Charta« socialnega reda. So neprecenljivega pomena za verski in kulturni razvoj
tistega časa. (W. J. Harrelson, s.v. »Ten Commandmenst,« v: The Interpreter's Dictionary
of the Bible)
Med Božjo željo po predanosti ljudi v ljubezni in desetimi zapovedmi, ki jih Bog daje, ni
nasprotja. Jahve opiše prejemnike njegove milosti kot te, »ki ga ljubijo in spolnjujejo
njegove zapovedi« (2 Mz 20,6). Svetopisemska etika temelji na svetopisemski religiji, ki
ni nek misticizem brez oblike, ampak gre za red z določeno strukturo. (W. Sibley Towner,
s.v. »the Ten Commandments,« v: Harper's Bible Dictionary) Zapovedi za Izraelce niso
zgolj neka »določila od zgoraj,« ampak razodetje Boga, ki jih je osvobodil egiptovskega
suženjstva. Zapovedi razumejo kot temelj, na podlagi katerega je možen razvoj in rast
njihovega odnosa z Bogom. Zapovedi niso nekakšen povzetek Izraelovih dolžnosti do
Boga; njihovo izpolnjevanje naj ne bi bilo v prvi vrsti izraz podreditve ljudi Božji volji,
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temveč njihov izraz ljubezni do Boga. (Leslie J. Hope, s.v. »Ten Commandments,« v
Eerdmans dictionary of the Bible)
Kljub temu, da so zapovedi dekaloga (predvsem drugi del) podobne zakonikom drugih
ljudstev, imajo Izraelci do njih drugačen odnos kot ostali: verjamejo namreč, da je odnos
Izraela do Boga odvisen od odnosov, ki jih te zapovedi urejajo; torej tudi od odnosov med
njimi samimi. To jim daje še večjo težo. Zapovedi razodevajo, da je Jahve Bog, ki se
zavzema za človeka in ga vodi na vseh področjih njegovega življenja. (Leslie J. Hope,
s.v. »Ten Commandments,« v Eerdmans dictionary of the Bible)
Za Izraelce je Postava večna in ne mine. Po drugi strani pa pri zakonih vidimo potrebo,
da se vedno znova posodabljajo in prilagajajo na trenutne razmere, na okoliščine, v
katerih ljudje živijo; šele tako je lahko zares učinkovita in služi svojemu namenu. Ob tem
se postavlja vprašanje, kako to dvoje združiti. Božji izvor Postave ljudem zapira možnost
kakršnegakoli modificiranja ali odpravljanja zakonov. Le Jahve kot zakonodajalec, ki tu
deluje preko Mojzesa, ima oblast, da to stori. Če so torej spremembe Božjega izvora, jih
ljudstvo sprejme, drugače nimajo nobene vrednosti. Ob tem se pojavljajo dvomi, katera
postava je trenutno veljavna. Ugotovimo, da pravzaprav ne govorimo o kakšni »novi
postavi,« temveč gre samo za prilagoditve obstoječe Postave – vse novosti morajo biti
skladne s sinajsko Postavo in v tem smislu je torej postava večna. »Nova postava« je
samo oblika stare. Obenem je identična in različna. Vedno pa je potrebno upoštevati njeno
zadnjo obliko in prilagoditve. (Ska 2006, 52) Izraelci znotraj Postave ločijo deset
zapovedi in ostale zakone. Vse prilagoditve, o katerih je govora, se dogajajo izključno pri
slednjih; dekalog pa vedno ostaja nespremenjen. Na to kaže tudi material, na katerega je
zapisan: kamen, ki predstavlja večno veljavo. (Palmisano 2014, 90)

1.3 Od sužnosti k služenju v svobodi
Izrael je dobil deset zapovedi kmalu po rešitvi iz Egipta, po prehodu Rdečega morja in
po poti v puščavo. V tem času so se še dobro zavedali, kaj pomeni biti suženj, saj so to
izkusili na lastni koži. Prve besede dekaloga »Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpelja l
iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti« (2 Mz, 20,2) človeku želijo povedati, da je Bog
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tisti, ki ga je osvobodil sužnosti, od njega mu prihaja njegova zunanja svoboda, ki je Božji
dar. (Heschel 2013, 89–90) Na prvem mestu je torej dar odrešenja, šele za tem pride dar
Postave. Jahvejevo rešilno delovanje zavzema prvo mesto. Prvi dar, odrešenje, ki je
milost, torej prehiteva zakon. (W. J. Harrelson, s.v. »Ten Commandmenst,« v: The
Interpreter's Dictionary of the Bible)
Ob tem odkrivamo, kakšno pedagogiko ima Bog: najprej rešuje, osvobaja, šele nato pa
razodene zapovedi, ki jih je treba izpolnjevati. (Palmisano 2014, 89) Človekovo
prizadevanje ni na prvem mestu; na prvem mestu stoji Božja milost. (Einspieler 1997, 15)
V Peteroknjižju je poudarjeno tudi, da je Bog zapovedi dal šele po večkratnem privolje nju
ljudstva. To nam prikaže zapovedi kot »zakon svobode« v svojem bistvu. Ljudstvo se
zanje odloči in jih prejme, da bi lahko ohranjalo in gojilo svobodo, ki jim jo je Bog
podaril, ko jih je rešil suženjstva, in da bi mu v tej svobodi moglo služiti. (Palmisa no
2014, 89) Poleg uvodnega dela dekaloga o svobodi govori tudi zaključni del (besede »Ne
želi!«). Tu gre za človekovo notranjo svobodo, ki jo mora doseči sam, zanjo se mora
odločiti. Edino ta zapoved v dekalogu je ponovljena dvakrat. Kadar se v besedilih Svetega
pisma pojavi ponovitev, to pomeni, da gre za nekaj pomembnega, pisec želi besedo
poudariti. (Heschel 2013, 89–90) Svoboda, ki jo ljudstvo dobi od Boga, potrebuje
temeljne smernice, da se ne izkrivi in se ne pretvori v pravice močnejšega. Pravo merilo
svobode v določeni družbi se namreč zares vidi v svobodi njenih najšibkejših članov.
(Einspieler 1997, 15) Tudi v tem kontekstu lahko razumemo, da zapovedi, ki jih Bog daje
Izraelu, ne želijo ljudstvu odvzemati svobode, ampak ga preko njih voditi k polnosti
življenja, v obljubljeno deželo. (Leslie J. Hope, s.v. »Ten Commandments,« v Eerdmans
dictionary of the Bible)

1.4 Zaveza
Ljudstvo se torej v svobodi odloči, da bo njihovo življenje urejalo deset zapovedi, ki so
temelj zaveze med njimi in Jahvejem. Zaveza je formalni dogovor med dvema stranema,
vzpostavljen z neke vrste prisego. (Gary A. Herion, s.v. »Covenant,« v Eerdmans
dictionary of the Bible) Vsaka stran se ob tem k nečemu zaveže. (Jeremiah Unterman, s.v.
»covenant,«

v: Harper's Bible Dictionary) Zaveza
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je eden izmed

temeljnih

svetopisemskih pojmov, je osrednja ideja Stare zaveze. Tako je pomembna, da je
vključena v ime dveh delov Svetega pisma. Beseda berît (hebr. »zaveza«) se v Stari
zavezi pojavi na približno tristo mestih. Ta mesta so povezana z različnimi tipi zaveze:
od pogodbe, dogovora do poroke. (Coogan 2008, 59) Izraelska verska misel je osnovana
na tem konceptu. (F. C. Fensham, s.v. »covenant, alliance,« v: New Bible Dicitona r y)
Lahko gre za dogovor med enakovrednimi posamezniki (Laban in Jakob: 1 Mz 31,44-54
ter David in Jonatan: 1 Sam 18,3; 23,18), med ljudstvi (Abraham in Amorejci: 1 Mz
14,13; Abraham in kralj Abimeleh: 1 Mz 21,22-32; Abner in David: 2 Sam 3,12-13.21;
David in ljudstvo: 2 Sam 5,3; Asa in Ben Hadad: 1 Kr 15,18-19) ali med možem in ženo
(Mal 2,14; Ezk 16,8). Poleg tega o zavezi govorimo tudi, ko gre za močnejšo in šibkejšo
stran. Prvi zahtevajo vdanost slednjih in se ob tem obvežejo, da jih bodo varovali (Izraelci
in Gibeonci: Joz 9). (Jeremiah Unterman, s.v. »covenant,« v: Harper's Bible Dictionary)
Omenjene in opisane zaveze (da se vsaka stran k nečemu zaveže), imenuje mo
dvostranske oziroma pogojne zaveze. Poleg teh pa poznamo tudi enostranske oziroma
brezpogojne, kjer se obveže le ena stran, ki ne postavlja nobenih pogojev. (Palmisa no
2014, 39)
Znotraj Pentatevha se nahaja kar nekaj opisov zavez. Začne se z dvema zavezama, ki
izraelskemu ljudstvu zagotovita preživetje in obstoj: zaveza z Noetom in zaveza z
Abrahamom. Prva skrbi, da stvarstvo ne bi več padlo v nered, v katerem ni upanja. Bog
se tu prikaže kot tisti, ki je naklonjen tako ljudem kot tudi drugim živim bitjem in svetu.
Bog Stvarnik je tudi tisti, ki zagotavlja obstoj življenja. Druga zaveza kaže na posebno
Božjo naklonjenost Abrahamu (zaradi te pa drugi ne trpijo). Pri Noetu je beseda »zaveza«
uporabljena na sedmih, pri Abrahamu pa na štirinajstih mestih. Števili označujeta
popolnost – pogostnost uporabe »zaveze« pa kaže tudi na njeno pomembno mesto v
Svetem pismu. Omenjeni zavezi sta brezpogojni; s človeške strani ni nič sklenjeno, le
Bog se obveže k njej. Izvirata iz Božje milosti, kar jima daje večno veljavo; na to milost
mi namreč nimamo vpliva, zaveze ne moremo prelomiti. Tako ti zavezi veljata še danes.
Temelji so zasidrani v Bogu samem in so tudi zato trajni. (Einspieler 1997, 13–14)
Izraelci Božjo veličino odkrivajo v stvarstvu, še mnogo bolj pa v Božjem delovanju v
njihovi zgodovini – tudi (oziroma še posebej) v zavezah, ki jih je sklenil z njimi. Bog se
z omenjenima zavezama obveže, da ne bo odsoten, temveč bo Izraela spremljal na njegovi
poti in ga reševal. Odrešenje je tako prisotno že od samega začetka Božjega ljudstva. Nič
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od tega ni človekova pobuda ali sad njegovih prizadevanj, temveč gre za dar Božje milosti
in njegove naklonjenosti. (14)
Sicer pa je pojem »zaveza« v Svetem pismu povezan predvsem z dogajanjem na Sinaju
ob prejetju desetih zapovedi. (Jeremiah Unterman, s.v. »covenant,« v: Harper's Bible
Dictionary) Izmed vseh zavez je tej posvečeno največ pozornosti; vse ostale zaveze jo
pravzaprav zgolj vključujejo ali dopolnjujejo. (Gary A. Herion, s.v. »Covenant,« v
Eerdmans dictionary of the Bible) Beseda berit v hebrejščini obstaja samo v edninski
obliki. Tako lahko vse zaveze med Bogom in ljudstvom smatramo kot eno samo zavezo.
(Einspieler 1997, 18) Ta označuje odnos med Bogom in izraelskim ljudstvom, kar pa ne
izključuje tudi možnosti drugih načinov izražanja odnosa med Bogom in ljudstvo m.
(Leslie J. Hope, s.v. »Ten Commandments,« v Eerdmans dictionary of the Bible)
Označuje tudi posege Boga stvarnika v zgodovini: pri Noetu je to razširjeno na vse
narode, pri Abrahamu gre za večno zavezo z njegovimi potomci, na Sinaju pa Bog da
duhovništvo in kult Izraelu, ki ljudstvo posvečujeta. (Cazelles 1979, 190)
Šele sinajska zaveza je dvostranska: ljudstvo se namreč obveže, da bo spolnjeva lo
zapovedi, ki so jih prejeli. Človekovo prizadevanje postane predmet zaveze. Ob tem pa
se kmalu izkaže, da pogojna zaveza med Bogom in ljudstvom ne bo zdržala po vzoru
medčloveških dvostranskih zavez. Že takoj v začetku namreč ljudstvo greši, kar je jasen
znak, da bo človek od zaveze in njenih zapovedi tudi v prihodnje odpadal. Zaveza zato s
pravnega vidika tedanjega časa propade. Kljub temu Bog tu ne zaključi s svojo
naklonjenostjo. Svojim podarja možnost, da kljub padcem začnejo znova. To pa ne
pomeni, da so zapovedi brez smisla: še zmeraj je trud za izpolnjevanje le-teh človekov
odgovor na Božjo naklonjenost, ki je je deležen. (Einspieler 1997, 15–17)1

1

Sinajski zavezi sledi moabska zaveza, ki je uvedena zaradi potrebe razlage zapovedi dekaloga. Moabska
zaveza vsebuje vse zapovedi in predpise Pete Mojzesove knjige; zato je tudi ta knjiga poimenovana »knjiga
zaveze.« Zaveza vsebuje obojestranske obveznosti, toda Bog je še vedno tisti, ki vse to omogoča. Ljudstvo
se zaveže, da bo živelo po zapovedih, v miru in pravičnosti do Boga in do ljudi. Bog se na drugi strani
obveže, da bodo Izraelci njegova osebna lastnina, ki jo posebno ljubi. Oblika zaveze spominja na obliko
pogodbe med kralji in vazali, pa tudi na obliko poročnega obreda. (Einspieler 1997, 47–48) Poleg teh zavez
najdemo v Pentatevhu še zavezo večnega duhovništva, sklenjeno z Aronom in Pinhasom, ki je omenjena v
4 Mz 25. Bog je s svojimi duhovniki sklenil večno zavezo. Zanimivo je, da je v povezavi z njo v 4 Mz
18,19 omenjena sol. Nobeno besedilo sklepanja zaveze sicer ne vsebuje soli kot znamenje zaveze, toda
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Zaključek
V prvem poglavju magistrske naloge smo si ogledali okvir, kjer se nahaja deset Božjih
zapovedi, spoznali smo nekaj značilnosti Pentatevha in dekaloga, ki ga najdemo v njem.
Sedaj se bomo osredotočili na tretjo zapoved, ki govori o posvečevanju Gospodovega
dne; po novih spoznanjih prvega poglavja bomo lažje razumeli njen pomen in vlogo.

njene prvine sovpadajo s simboliko zaveze. Sol je namreč trajna, z njo osolimo jedila, da obstanejo dlje
časa. Tako je sol lahko znamenje za trajnost in zanesljivost zaveze. (52–53)
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2.

Tretja zapoved

Odlomek (2 Mz 20,8-11)
8 Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! 9 Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela,
10 sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne
ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat!
11 Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih,
sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.

Zapoved glede sobote v Drugi Mojzesovi knjigi zavzema štiri vrstice (2 Mz 20,8-11).
Njena pozicija znotraj dekaloga je pomembna in odločilna. Običajno je uvrščena na prvo
tablo zapovedi, ki govorijo o odnosu do Boga. Sledi vrstnemu redu, ki se začne z
zapovedjo o najvišji oblasti Boga, njegovi svobodi in njegovem svetem imenu. Tem trem
sledi zapoved, ki govori o Jahvejevem svetem času. Drugi del dekaloga (zapovedi o
bližnjih) se pravzaprav začne tukaj, kjer se vsebini prve in druge table pomešata: zapoved
sobote naroča počitek za ljudi in češčenje Boga Stvarnika obenem. Zato lahko to zapoved
(poleg zapovedi spoštovanja staršev, ki se prav tako nanaša na Boga in na sočloveka
hkrati) smatramo kot tisto, ki stoji med obema deloma dekaloga (med obema tablama).
Za razliko od večine drugih zapovedi ta ni prepoved, ampak Izraelce spodbuja k
pozitivnemu delovanju. Izrael naj bi se spominjal (zākar). Ta spomin naj bi jim stvarnost,
o kateri je govora, aktivno približal kot sedanjo resničnost – naj bi jo posedanjil. Sedmi
dan naj bi bil označen za »sveti čas,« čas, ki je popolnoma posvečen Jahveju. (Leander
2015, 410–412)
Sobotna zapoved je najdaljša in najbolj razširjena zapoved dekaloga. Morda zato, ker je
imelo ljudstvo z izpolnjevanjem te zapovedi največ težav. (Durham 1987, 288) Poleg tega
je v ospredju tudi glede tega, koliko pozornosti ji je bilo v zgodovini namenjeno. Zapoved
je pomembna za celotno Staro zavezo in njen razvoj. Raziskovanje zapovedi je tesno
povezano tudi z raziskovanjem razvoja Izraelove religije. Strokovnjaki se strinjajo, da
ima sobota zelo zgodnje korenine v tradiciji in da je v zgodovini pri njej prihajalo do
različnih prilagoditev in sprememb. (Childs 1979, 413) Spoštovanje sobote torej nima
začetka v zapovedih dekaloga, pač pa že veliko prej. Dekalog zgolj obnovi in poudari
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pomen obstoječe tradicije. (R. F. Collins, s.v. »Ten Commandments,« v: The Anchor
Bible dictionary)

2.1 O eksegetski razlagi

Ex-ago v grškem jeziku pomeni »peljati ven,« tudi »izluščiti« sporočilo iz odlomka. Od
tu izvira beseda »eksegeza.« Njen glavni namen je odkritje temeljnega sporočila
odlomka, do česar skuša priti preko branja in preko analize. Končni cilj pa je v
poglobljenem dojemanju in odnosu človeka do Boga. Do tega vodi teologija, ki je končna
faza eksegeze. (Palmisano 2014, 14)
Eksegetske metode delimo na diahrone in sinhrone. Prve imajo pri raziskovanju pred
seboj predvsem razvoj besedila, druge pa njegovo končno obliko. (14) Metode so različno
primerne glede na besedilo, ki ga imamo pred sabo. Tako je izbira v prvi vrsti odvisna od
besedila; najprej moramo oceniti, za kakšno besedilo gre, nato pa zanj izbrati eksegetsko
metodo, po kateri bomo raziskovali. Vsaka metoda ima svoje prednosti in tudi
pomanjkljivosti. Znanstveni pristop k Svetemu pismu se je začel v razsvetljenstvu, pred
tem je bil znan le verski pristop. S to novostjo pa se je včasih zgodil tudi preobrat:
znanstveniki so uporabljali zgolj znanstveni pristop, verskega pa so popolnoma opustili.
Za branje in predvsem za pravilno razumevanje Svetega pisma pa je ta vidik eden izmed
ključnih. Sveto pismo je namreč navdihnjeno po Svetem Duhu, po njem je nastalo in
samo v poslušanju in sodelovanju s tem Duhom ga je moč v polnosti razumeti; v
sodelovanju z Njim se je izoblikovalo tudi izročilo Cerkve, zato je pomembno, da ga
beremo tudi v občestvu vernih. (16)
Tekom zgodovine se je razvilo več metod, od katerih so danes priznane in uveljavljene le
nekatere. Zgodovinsko-kritična metoda se zanima za razvoj besedila skozi čas. Gre za
spraševanje o izvirnosti besedil; kaj besedilo vsebuje od začetka in kaj so poznejši
pridatki. Poleg razvoja metodo zanima tudi avtorstvo in končno umeščenost v kontekst.
Vprašanje metode je tudi, ali se je napisano res zgodilo ali ne. Ko naleti na neskladje, ga
poskuša rešiti preko analize besedila in njegovih značilnosti. (14)
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Na drugi strani se kanonična metoda ukvarja s končno obliko besedila ter njegovim
pomenom. Za metodo je pomembno branje besedila v skupnosti in v njeni veri; skupnost
razume besedilo, pri branju ugotavlja različne spodbude in z njihovo pomočjo sprejema
odločitve. (16)
Poleg teh dveh se uporablja še narativna ali pripovedna metoda, ki se ukvarja predvsem
z besedili pripovedne narave. Pri tem so temeljnega pomena spremembe, ki jih opažamo:
to so spremembe glede časa in prostora ter oseb, ki nastopajo v pripovedi. Te spremembe
postavljajo mejnike posameznim enotam. Eksegeza pri tem sledi osebam in poteku
dogajanja; zanima jo, kako ter kdaj se dogajanje začne, razvije, kje ima svoj višek
napetosti, kje se začetni problem rešuje oziroma reši, kje najdemo preobrat, kje začne
napetost padati in kje je zaključek. Kot pri drugih besedilih, tudi tu spremljamo razvoj
preko dramskega trikotnika. Posebnost pri svetopisemskih besedilih pa je v tem, da smo
še posebej pozorni na odnos med bralcem in pripovedovalcem; pravzaprav je ta odnos
osrednjega pomena. Avtor besedila je besedilo pisal z željo, da nagovori bralca, zato je
pri tem uporabil literarne prvine, za katere je verjel, da bodo to dosegle in da bo bralec
preko branja razumel teološko sporočilo odlomka. (15)
Za izrazito poetična in simbolna besedila je na mestu literarna metoda. Ta se ukvarja z
analizo literarnih prvin in elementov besedila, ki so razne metafore, prispodobe, antiteze,
paralelizmi in podobno. Skuša odkriti, kakšen pomen nosijo v sebi. (15)
Za zapisane govore se uporablja retorična analiza oziroma metoda. V Svetem pismu so
to na primer preroški govori. Metoda išče središče odlomka, ki je večkrat povezano s
temeljnim sporočilom, ki ga ima govor. Pomembno je, da gledamo besedilo in
odkrivamo, kje so povezave med posameznimi besedami in celotnim besedilom. (15)

2.2 Eksegeza odlomka 2 Mz 20,8-11 (in odlomka 5 Mz 5,12-15)

2.2.1 Eksegetsko-analitična raven
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2.2.1.1 Zamejitev odlomka in umeščenost besedila v kontekst
Eden od pomembnejših vidikov pri preučevanju dekaloga je njegovo mesto v Svetem
pismu. Zapovedi iz Druge Mojzesove knjige (2 Mz 20,1-17) so zapisane v sklopu sinajske
pripovedi. Jahve se v njej razodeva svojemu ljudstvu in zapovedi so nepogrešljiv del tega
razodevanja. (Durham 1987, 278) Kot že rečeno, se sicer večina strokovnjakov strinja, da
odlomek 2 Mz 20,1-17 izvirno ne sodi v besedilo, kamor je umeščen. Pripoved o teofaniji
(razodetju Boga) na Sinaju, ki je predhodna odlomku o zapovedih, se konča v 2 Mz 19,25,
nadaljuje pa se po njem – v 2 Mz 20,18. (R. F. Collins, s.v. »Ten Commandments,« v:
The Anchor Bible dictionary)
Zapoved sobote se v dekalogu Druge Mojzesove knjige nahaja od 8. do 11. vrstice in je
izmed vseh zapovedi najobsežnejša. (Durham 1987, 288) Pred njo je prepoved zlorabe
Božjega imena, za njo pa zapoved spoštovanja staršev. V uvodu v poglavje smo že
poudarili, da se zapoved sobote nanaša tako na odnos človeka do Boga kot tudi na njegov
odnos do sočloveka in da jo zato lahko smatramo kot vezni člen med prvim in drugim
delom dekaloga. (Leander 2015, 410) Če pogledamo nekoliko širše, vidimo, da zapoved
sobote stoji med dvema obširnima razlagama sobote v Drugi Mojzesovi knjigi. Obe sta
pomembni za razumevanje zapovedi (gre za odlomka 2 Mz 16,5.22-26 in 2 Mz 31,1217). (411)
Pogosto je bil dekalog vzet iz tega konteksta zaradi raznih dejavnikov – liturgič nih,
didaktičnih, raziskovalnih in drugih potreb; zato ni redko, da se pozabi na kontekst, v
katerem se besedilo nahaja. Za preučevanje pa je zelo pomembno, da ga vidimo tako, kot
ga predstavi Sveto pismo; da gre za besede Boga, ki jih želi posredovati svojemu ljudstvu,
ki je zbrano pod goro Sinaj. (Durham 1987, 278) Mesto dekaloga razkriva tudi mnenje
ljudstva zaveze glede vloge, avtorstva ter avtoritete desetih zapovedi. Poleg tega v njem
lahko prepoznamo tudi pričevanje o svetopisemski povezavi med razodetjem in zakoni
ter svetopisemskim pogledom na zakone kot osvoboditev. (299–300)

2.2.1.2 Členitev, struktura in kratek povzetek vsebine besedila
Odlomek o desetih zapovedih iz Druge Mojzesove knjige ima naslednjo zgradbo:
20,1: uvodna vrstica
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20,2: vrstica z nazivom Boga
20,3: prepoved čaščenja drugih bogov
20,4-6: prepoved izdelovanja podob
20,7: prepoved zlorabe Božjega imena, izgovarjanja po nemarnem
20,8-11: zapoved sobote
20,12: zapoved spoštovanja staršev
20,13: prepoved ubijanja
20,14: prepoved prešuštvovanja
20,15: prepoved kraje
20,16: prepoved krivega pričevanja
20,17: prepoved pohlepa po stvareh, ki pripadajo drugim (Ska 2006, 49)

Pri analizi dekaloga iz Druge Mojzesove knjige bo nekajkrat omenjen tudi dekalog iz
Pete Mojzesove knjige, zato za primerjavo navajamo še shemo tega zapisa desetih
zapovedi.

A 5,6-11: zapovedi v povezavi z Jahvejem
B 5,12-15: zapoved sobote
A' 5,16-21: socialne zapovedi (50)

V dekalogu iz Druge Mojzesove knjige vrstice 2-11 vsebujejo zapovedi, ki urejajo odnos
z Bogom (vertikalna razsežnost), vrstice 12-17 pa govorijo o zapovedih, ki zadevajo
odnose z bližnjimi (horizontalna razsežnost). Bolj natančen študij zapovedi nam razkrije,
da se v njej razvija prozni stil. (Childs 1979, 414)
Vrstica 1 poudarja, da gre za Božji govor, da on razglaša zapovedi. Pri zapisu desetih
zapovedi v 5 Mz 5,22 je to Mojzes.
Vrstica 2 vsebuje avtokerigmo Boga in je velikega pomena. Tu se Bog predstavi kot
Izraelov Odkupitelj – tisti, ki je ljudstvo rešil iz sužnosti v Egiptu. Ljudstvo je postalo
njegova lastnina, saj se je osebno zavzel zanj. Njegova zavzetost je dokončna. Tu je
izražen absolutni primat Boga, ki želi spomniti na svoje prvotno zastonjsko delo
odrešenja v korist izraelskega ljudstva. To je ljudstvu omogočilo življenje. (Palmisa no
2014, 86) Jahvejev odnos do ljudstva je predstavljen kot dar milosti. (Durham 1987, 300)
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V tretji vrstici se nahaja prva zapoved – prepoved malikovanja. Ta je apodiktične narave,
ne pozna izjem (to velja za večino drugih zapovedi). Ta prepoved se tesno drži opisanega
Božjega odrešenjskega delovanja za ljudstvo. (Palmisano 2014, 86) Odgovor človeka na
Jahvejev dar je nedeljena in popolna zvestoba njemu. Ta zvestoba je temelj za vseh devet
zapovedi, ki sledijo prvi. (Durham 1987, 300)
Druga zapoved, ki se nahaja v vrstici 4, je poglobitev prve. Besedi »izrezana podoba« se
nanašata na podobo, ki je narejena iz različnih materialov. Prepoved ustvarjanja podob je
torej del prepovedi malikovanja – take podobe so namreč maliki za ljudi. Besedilo, ki se
nanaša na obnovitev zaveze, to (in prvo zapoved) še bolj poudarja; ljudstvo ju je namreč
prekršilo, ko je častilo zlato tele. Druga zapoved je razširjena v 2 Mz 34,12-17, njeno
utemeljitev pa najdemo v 5 Mz 4,9-20. Tu piše, da prepoved izdelovanja podob izvira iz
dejstva, da je ljudstvo na Sinaju zgolj slišalo Božji glas, njega samega pa ni videlo.
Izdelovanje podob je namreč na nek način poskus, da bi Boga ujeli v človeško idejo in ga
podredili logiki, ki jo imamo ljudje.
Naslednji dve vrstici utemeljujeta prepoved izdelovanja podob na podlagi Božje ljubezni
in Božje ljubosumnosti do svojih ljubljenih. Njegov odnos z njimi je primerljiv
poročnemu odnosu med možem in ženo (prim. Oz 1–2), zato od njih pričakuje nedeljivo
ljubezen. (Palmisano 2014, 87)
Prvi del dekaloga, ki se začne v drugi vrstici in konča v šesti, je precej drugačen od
nadaljevanja: tu je namreč uporabljen govor v prvi osebi ednine, Bog sam govori o sebi.
Zapoved verovanja v enega Boga in zapoved glede malikovanja, ki se nahajata v teh
vrsticah, sta dve izmed najbolj značilnih za Staro zavezo. (Barton in Muddiman 2001, 81)
Kljub temu pa je v nadaljevanju (vrstice 7-11) vidna notranja vez s prvim delom dekaloga
(z vrsticami 2-6). Zapovedi, ki se nahajata v tej enoti, namreč bolj nazorno poudarjata
vsebino prvih dveh. (Palmisano 2014, 87) Vrsticam 8-11 se bomo bolj podrobno posvetili
v nadaljevanju poglavju – v njih je namreč zapisana zapoved sobote.
Takoj za zapovedjo sobote je zapisana zapoved spoštovanja staršev (vrstica 12), kar
pomeni, da sta med seboj tesno povezani – starši namreč prav tako kot Bog predstavljajo
izvor človeka in njegovega življenja. Podobnost najdemo v 3 Mz 19,3: tam se v isti vrstici
nahajata zapoved spoštovanja staršev in zapoved sobote. (89)
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V vrsticah 13-16 se nahajajo kratke apodiktične zapovedi: prepoved ubijanja (vrstica 13),
ki je povezana z 1 Mz 9,6; prepoved prešuštva (vrstica 14), ki želi predvsem varovati
družino (tudi 5 Mz 22,22-23); prepoved kraje (vrstica 15), ki se nanaša na stvari (tudi 3
Mz 19,11 ter 5 Mz 5,19) in na ljudi (tudi 2 Mz 21,16 in 5 Mz 24,7) ter prepoved krivega
pričevanja, ki želi ohraniti temelje zaupanja v družbi (tudi 5 Mz 5,20), ki je bilo v
zgodovini že omajano. (89–90)
Deseta zapoved, ki se nahaja v vrstici 17, prepoveduje poželenje, ki je povod za prešuštvo,
krajo in nezvestobo. (90) S svojim poudarkom na mislih in srcu povzema dekalog.
Prepoved, ki jo vsebuje, stoji pred vsemi drugimi zapovedmi. (Durham 1987, 300)

2.2.2 Sistematična raven
2.2.2.1 Sinhrona analiza
Vrstica 8
Zapoved se začne v vrstici 8, ki prinaša začetni ukaz. Besedilo tega dela je izrazito
homiletične narave. (Childs 1979, 415) Razlaga zapovedi v The New Interpreter's Bible
Commentary je v treh delih; prvi del predstavlja priznanje šestih legitimnih delovnih dni.
Nato v njej vidi zapoved dneva počitka za naslovljenca zapovedi. Tu izgleda, da je to
človek, ki poseduje zemljo in ki bo zagotovil vsem, ki imajo kaj z njegovo zemljo, počitek
(v. 9-10). Tretji del, dopolnitev prve vrstice zapovedi, se nahaja v vrstici 11, kjer je
končno zapisan razlog za to zapoved. (Leander 2015, 410)

Spominjaj se
V začetni vrstici je uporabljen glagol zākôr (»spominjaj se«). Sama izbira glagola je
nekoliko nenavadna. Pričakovali bi glagol »obdrži« (šāmôr), kot ga najdemo v 5 Mz 5,12
ali tudi ͑ āśō(h) (»naredi«) – kot je v 2 Mz 31,16 in v 5 Mz 5,15. Morda izbira glagola
želi dati poudarek na spominjanju dveh preteklih dogodkov, ki ju zapoved vsebuje:
eksplicitno je to stvarjenje, implicitno pa prejem postave na Sinaju. Pri glagolu oziroma
njegovemu korenu (zkr) je možno tudi, da ni mišljeno zgolj spominjanje, temveč tudi
delovanje na podlagi tega spominjanja. (Propp 2006, 174) Pravzaprav gre za preseganje
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zgolj razumskega in psihološkega spomina.

Govorimo

o ponovnem doživlja nju

dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti in ki se jih spominjamo – o ponavzočanju.
Dogajanje iz preteklosti se tako na nek način prestavi v sedanjost. (Palmisano 2014, 89)
V 2 Mz 13,3 je na primer zapoved »spominjaj se« (eksodusa) motivacija za vsakoletne
rituale. Podobno torej tudi zapoved sobote in spominjanje izvornega Jahvejevega počitka
spodbuja človeka, da se tudi sam odpove delu. Na najbolj preprost način vrstica 8 pomeni:
»Ne pozabi sobote!« Preden so nastopile ure in koledarji, je bilo pravzaprav precej lahko
pozabiti, kateri dan je sobota. Medtem ko se letni prazniki ravnajo po luni, se sobota
zanaša samo na človekov spomin. (Propp 2006, 174–175) Pozitivna oblika zapovedi kaže
na to, da je pri njej mišljena popolna zaustavitev dela, brez izjem. (Leander 2015, 410–
411) John Durham v delu Word Biblical Comentary glede glagola zākôr pravi, da gre za
glagol, ki je del zaveze in njenih obvez in ga lahko razumemo kot »spoštuj brez izjeme «
ali »imej jo kot zdajšnjo in prihodnjo prioriteto.« (289)

Sobota
Posebna pozornost pri preučevanju zapovedi je seveda dana tudi samemu izrazu
»sobota;« še posebej njeni etimologiji in možnim kultnim povezavam in povezavam s
koledarjem. (Durham 1987, 289) Izvor izraza šabbāt, ki je uporabljen za »soboto,« ni
popolnoma jasen. Če ni prevzet od kakšnega drugega jezika, so glede na izgovorja vo
možni tri različni koreni: šbb, šby in šbt. Od teh je edino zadnji (»končati (se), odnehati«
(delo)) semantično ustrezen – po vsej verjetnosti so Izraelci našli to povezavo. Tako
množinska oblika (šabātōt), razširjeni samostalnik šabbātōn kot tudi pripona k šabatt- (3
Mz 23,32; 4 Mz 28,10; Oz 2,13) potrjujejo, da je zadnji tau korenski soglasnik. Spol
samostalnika šabbāt je dvoumen. Izgleda, da združuje dve prvotno hebrejski osnovi,
domnevno sinonima šabbāt in šabbātt. Prvi je moškega, drugi pa ženskega spola. Tudi
struktura glagola je nekoliko nepričakovana. Besede, ki imajo podobno strukturo,
načeloma označujejo (poklicne) dejavnosti: na primer kovač (ḥā(r)āš) ali tat (gannāb).
Potemtakem bi izraz šabbāt pomenil »terminatorja,« nekoga, ki »končuje.« Mnogi
strokovnjaki pa menijo, da izraz ni hebrejski, temveč naj bi bil izposojen iz
Mezopotamije. Akadski izraz šapattu pomeni srednjo točko luninega meseca, dan polne
lune. Nekateri menijo, da je ta pomen uporabljen tudi v hebrejščini na nekaterih mestih:
2 Kr 4,23; Iz 1,3-14; Oz 2,13-15; Am 8,4. Ta teorija vključuje tudi podvojitev končne
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črke (šabbātt). Sprememba črke p v b (iz šapattu v šabbātt) se je lahko zgodila zaradi
ljudske etimološke asociacije s šbt (»končati (se), odnehati«) ali pa zaradi akadske
sibittum (sedem). Podvojitev drugega soglasnika v hebrejščini pa še vedno ostaja
nepojasnjena. Vprašanje ostaja tudi glede tega, kako naj bi tuj izraz za polno luno prešel
v izraz za zadnji dan izraelskega sedemdnevnega tedna ali (sicer redko) tudi za teden sam
(prim. 3 Mz 23,15; 25,8; Iz 66,23). Tu se strokovnjaki obračajo na neko drugo
mezopotamsko »ustanovo.« V poznem asirskem koledarju so bile na 7., 14., 19., 21. in
28. dan meseca prepovedane določene dejavnosti, ker naj bi to bili dnevi, ki prinašajo
nesrečo. Vsi dnevi, razen 19., so večkratniki števila sedem in okvirno ustrezajo lunine mu
štiridelnemu ciklu, ki traja 29,5 dni. Po tej teoriji naj bi v neki nedokazani vmesni obliki
tradicije ime šapattu označevalo te nesrečne dneve: mogoče zato, ker se eden izmed teh
dni (14.) in polna luna delno prekrivata v 14. in 15. dnevu. Tudi Egipčani so podobno
ravnali: poznali so srečne in nesrečne dni; pri slednjih so bile določene aktivnosti
prepovedane, ker je bil njihov uspeh malo verjeten. Tudi na modernem Bližnjem vzhodu
beduini upoštevajo dobre in slabe dneve; ti so v intervalih desetih dni.
Če je svetopisemski izraz za soboto izposojen iz mezopotamske tradicije, so v hebrejski
različici v primerjavi z izvorno nekateri vidiki odstranjeni. Ime se ne nanaša več na
sredino meseca, temveč na dan počitka; koncept tega počitka se razširi; ni več sledu o
nesreči; ni več povezave z luninim ciklom. Če je bila sobota močno zakoreninjena v
izraelski kulturi, so navidezne povezave z mezopotamsko kulturo morda zgolj naključje :
predstavljajo

vzporedni razvoj v sosednjih kulturah.

Pozno datiranje izraza pri

Mezopotamcih morda pomeni tudi to, da je sedemdnevni krog nesrečnih dni odraz
zahodno semitskega vpliva na Mezopotamijo in ne obratno.
Pri interpretiranju sobote so se pojavljale tudi nekoliko drznejše predstave: da sobota v
svetopisemski religiji predstavlja nadomestek za (odsotno) praznovanje novega leta. V
Mezopotamiji – vsaj po nekaterih delih – so to praznovanje poznali. Ob tej priložnosti so
pripovedovali mit o stvarjenju in stvarstvu. Izrael pa praznovanja prvega dne prvega
meseca ni poznal. V 3 Mz 23 je navedenih nekaj festivalov, ki jih uvaja sobota. Čas vodijo
oz. uravnavajo rituali, ni kakšne »vrhovne« oblasti – vse se odvija tedensko, v vsakem
domu. (Propp 2006, 176)
V 2 Mz 23,12, je sobota povezana z žetvijo – pred njo se namreč omenjajo pravila glede
žetve. V 2 Mz 32,20-25 pa zapoved stoji med pravili in seznami za prinašanje daritev na
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romarskih praznikih. Pri teh besedilih izgleda, da ne gre za odložitev dela po delovnem
tednu, pač pa zgolj po šestih dneh žetve. (Smith 2011, 80)
Durham v svojem komentarju piše, da izraz, ki je v Stari zavezi uporabljen za soboto,
označuje dan prekinitve od običajne dnevne rutine zaradi verskih razlogov. Gre za dan
»ustavitve,« dan, ki je ustvarjen, da »zmoti« aktivnosti in delo, ki ga ljudje opravljajo in
je točno določen in stalen. Nekateri poudarjajo, da ta dan nima nič skupnega s počitkom
v smislu sprostitve, temveč gre za ustavitev zaradi dogovora, lahko pa ga razumemo tudi
kot izraz, ki pomeni »priti do konca« nečesa. Durham piše tudi, da teorija, ki zagovarja,
da je sobota prvotno bolj kot s tedenskim obdobjem povezana z obdobjem enega meseca
oziroma da gre za obdobje, ki se ne ujema s tedenskim ciklom, ni skladna z navadami
Stare zaveze. Sobota ni povezana z dnevi verskih praznovanj ali podobnimi slovesnostmi,
dekalog ne govori o njih. Sobotni dan mora biti smatran kot poseben dan v tednu namesto
v letu. Spominjati se ga je treba brez izjeme kot dan, ki je od ostalih ločen zaradi svetih
namenov – dan, ki pripada Jahveju. Šest dni, ki so namenjeni svetnim skrbem in
običajnemu delu, mora zadostovati, da se opravi vse potrebno za preživetje. (289)

Posvečevati
Glagol »posvečevati« (ləqaddəšô) je eden od glavnih poudarkov zapovedi. (Childs 1979,
416) Nekateri eksegeti menijo, da gre pri tem in pri prvem glagolu, »spominjati« (zākôr),
pravzaprav za enak pomen in da je Devteronomist, tj. avtor dekaloga v Peti Mojzesovi
knjigi, naredil zamenjavo prvega z drugim, ker naj bi se tako bolj skladalo z njegovo
teologijo. (Durham 1987, 289) Sicer pa pri glagolu »spomni se« izgleda, kot da bi imel
dvojni objekt. Osnovni pomen se glasi: Spominjaj se oz. ne pozabi posvečevati sobotnega
dne! Beseda ləqaddəšô pa bi lahko pomenila tudi: s posvečevanjem se spominjaj
sobotnega dne. Beseda je uporabljena v moški obliki, bolj logično pa bi bilo, da bi bila v
ženski, da bi ustrezala besedi šabbāt, ki je ženskega spola. Možna razlaga tega je, da je
vezana na yôm (dan), ki je moškega spola. Bolj verjetno pa je, da je beseda šabbāt
moškega spola (kot v 4 Mz 28,10 in Iz 56,2). Po starih zapisih se je nedoločna beseda s
pripono zapisala lqdšh neglede na to, ali je bilo pripona objekta moška (-ô) ali ženska (āh). Zato je zapis izredno dvoumen in nedoločljiv.
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V povezavi s pomenom tega dela zapovedi se pojavljajo vprašanja, zakaj bi sploh morali
posvečevati nekaj, kar je že sam Jahve posvetil (1 Mz 2,3; 2 Mz 20,11). Strokovnjaki
ugotavljajo, da beseda ləqaddəšô po vsej verjetnosti ni mišljen v smislu »oznani« soboto
za sveto, temveč bolj verjetno pomeni: »obravnavaj« soboto kot sveto – kot žrtveno
daritev, posvečeno samo Bogu, ne pomešano s čim posvetnim. Kot so se pri daritvah
Bogu odpovedali živini, da bi jo uporabili zase, se tudi pri soboti odpovejo, da bi bil to
zanje dobičkonosen čas: raje ga izročijo Bogu. (Propp 2006, 176)
In kako se držati svetopisemske zapovedi sobote? Posebno prepovedano je nabiranje
mane in kuhanje, kar je opisano v 2 Mz 16. V 2 Mz 34,21 je tudi prepoved oranja in žetve.
Tudi ognja naj ne bi netili (2 Mz 35,3), nabirali drv (4 Mz 15,32-34) in trgovali (Jer 17,1927; Am 8,5; Neh 13,15-22). Rabinsko judovstvo je ta seznam še znatno raztegnilo. (177)
V zapovedi sobote torej ne smemo videti zgolj naročila, naj ne delamo in počivamo,
ampak je nad obojim naročilo, naj jo posvečujemo. Prekinitev dela je zgolj v vlogi tega,
da zagotovi, da bi soboto zares obravnavali kot nekaj posebnega. (Childs 1979, 416)

Vrstica 9
Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela
Vrstica 9 je pravzaprav legitimizacija šestih delovnih dni. (Leander 2015, 410) V njej se
začne opis načina posvečevanja sobote, ki se konča v 10. vrstici. V povezavi s tem najprej
govori o tem, kdaj je delo dovoljeno, nato pa se začne govor o prepovedi dela, ki vsebuje
podroben seznam, kdo vse je vključen v zapoved. (Childs 1979, 414)
Kot bomo videli v nadaljevanju analize, je šest število stvarjenja in ustvarjenih stvari.
Včasih se uporablja kot število nepopolnosti, nedovršenosti – ker teži k dopolnitvi s
sedmim dnem, ki je število popolnosti.

Vrstica 10
Sedmi dan
Vrstica 10 omenja sedmi dan, ki je v izvirniku zapisan kot yôm haššbî ͑ î, kar je zopet
nekoliko nenavadno. Dobesedno pomeni »dan sedmega«. Najverjetneje je oblikovan po
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yôm haššabāt, »dan sobote,« ki se nahaja v prejšnji vrstici. Kot smo že omenili, ima
število sedem v tradiciji Bližnjega vzhoda in tudi v svetopisemski tradiciji poseben
pomen. Po vsej verjetnosti je to obdobje časa povezano z že omenjenim luninim 29,5
dnevnim ciklom, ki se deli na štiri dele po (približno) sedem dni. Helenistični časi (2. stol.
pr. Kr.) so vsak posamezni dan sedemdnevnega tedna poimenovali po enem izmed
sedmih planetov, ki so jih takrat poznali: Sonce, Luna, Merkur, Venera, Mars, Jupiter in
Saturn. Judovski koledar iz rimskega obdobja je med drugim temeljil tudi na dejstvu, da
je število 364 deljivo s številom sedem. (Propp 2006, 176–177) Njihov koledar je sicer
»lunisolarni« in temelji na treh astronomskih pojavih: vrtenje zemlje okoli svoje osi
(določa dan – 24 ur); kroženje lune okoli zemlje (določa mesec – 29 dni, 12 ur in 44
minut) in kroženje zemlje okoli sonca (določa leto – 365 ¼ dni). Glede štetja časa je sicer
že v hebrejskem Svetem pismu omenjenih več načinov. Začetek liturgičnega leta je
spomladi, na 1. nisana/abiba (2 Mz 12,1-2). V 12. stoletju so začeli z novim načinom
štetja časa: ta je prilagojen stvarjenju sveta. Tako je leto 2019 po judovskem štetju 5779.
leto po stvarjenju. Čeprav se zavedajo, da svet obstajaj več kot slabih 6000 let, pa vendar
vztrajajo pri zgoraj omenjenem štetju, ki je izračunano glede na rodovnike v Svetem
pismu. Menijo, da so prvi dnevi, ko je Bog ustvarjal svet, lahko trajali zelo dolgo, saj se
je zamejitev dneva na 24 ur zgodila šele, ko sta bila ustvarjena sonce in luna. (Skralovnik
2019, 110–111)

Za Jahveja
Sobota pripada Jahveju, Bogu. Tesno je povezana z njegovim stvariteljskim delovanje m.
(Childs 1979, 414) Prvo izmed sobot je spoštoval on sam, kot je opisano v 1 Mz 2,2-3;
na ta dan si je vzel počitek od dela. (Propp 2006, 177) Pravzaprav je sobota globoko
ukoreninjena v stvarstvu ravno zato, ker je bila prisotna že od vsega začetka kot ena izmed
pomembnih prvin. (Childs 1979, 414)

Ne opravljaj nobenega dela
Preobremenjenost z delom in pretiravanje v boju za dobiček sta marsikdaj pripeljala do
krize. Judovska praksa sobote je tako prodrla širom sveta, saj so videli, da je za človekovo
duševno in telesno zdravje potrebno, da si vzame dan počitka. Tora se seveda ne ustavi
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pri tem pomenu, razlagi odložitve dela. Razlagalci pravijo, da če želiš vstopiti v
praznovanje tega dne in v njegovo svetost, moraš najprej poskrbeti, da odložiš ropot
posvetnega dela in skrbi in se izprežeš od garanja. Iz glave moraš pregnati skrbi težkih
dni ter živčnost, grabežljivost ter izneverjanje samemu sebi. Posloviti se moraš od
ročnega dela in sprejeti, da je svet že ustvarjen in bo preživel tudi brez pomoči človeka.
(177) V povezavi z odložitvijo dela se v Drugi Mojzesovi knjigi v 16. poglavju (vrstice
5.22-26) nahaja zgodba o mani, ki govori, da je počitek mogoč, ker Bog daje dovolj hrane,
da vsak človek za vsak dan dobi zadostno količino. Ljudstvo, ki je vsak dan nabiralo
mano, je namreč šesti dan v tednu našlo dvojno količino, za šesti in za sedmi dan skupaj.
Tako je Bog poskrbel, da so v soboto lahko odložili prav vsako delo – tudi tisto najbolj
osnovno, ki je potrebno za preživetje. (Leander 2015, 411)

Ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat
V besedilu poleg »tebe, tvojega sina in hčere« ni omenjena »tvoja žena,« kar pomeni, da
je že vključena v moško obliko zapovedi. (Propp 2006, 177) Prav to pa je ena izmed
pomembnih prvin pri zapovedi sobote; ne nanaša se samo na moški del ljudstva, ampak
vključuje vse, ki sestavljajo določeno družbo – družino, vas, skupino … – vsi morajo
sodelovati v tem dejanju. (Leander 2015, 411)
Hlapec in dekla povezujeta zapoved sobote z zadnjo zapovedjo – prepovedjo poželenja,
kjer sta tako hlapec kot dekla zopet omenjena. (Ska 2006, 50)
Zapoved sobote se ne ustavi pri vseh družinskih članih, celo domače živali naj bi se držale
sobotnega počitka. (Propp 2006, 177)
Najbrž ni naključje, da je počitku na sedmi dan priključenih sedem različnih subjektov.
Tako je poleg »tebe,« »tvojega sina,« »tvoje hčere,« »tvojega hlapca,« »tvoje dekle« in
»tvoje živine« v zapoved vključen tudi »tujec, ki biva znotraj tvojih vrat.« (177) Podrobno
naštevanje teh sedmih subjektov imajo nekateri za humanitarni vidik zapovedi – menijo,
da želijo biti človekoljubne. Toda bolj verjetno je, da je seznam tu zato, da bi v sobotni
počitek res zajeli vse živo: ne le Izraelce, temveč tudi vse ostale – celo živali, ki morda
delajo za človeka. (Durham 1987, 289)
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Vrstica 11
Kajti v šestih dneh je Gospod naredil …
Začetek zapovedi v 8. vrstici je poziv k posvečevanju sobote, zaključek v vrstici 11 pa je
razlaga in utemeljitev za to posvečevanje. Vmes je začrtana vzporednica med tem, kar
naj bi Izrael storil in med tem, kar je Bog že naredil. (Childs 1979, 415) V tej vrstici se
torej nahaja še en zagovor za izpolnjevanje zapovedi (poleg tega, da sobota pripada
Gospodu). (Durham 1987, 289–290) Tu izvemo, da naj bi Izrael počival, ker je tudi Bog
počival (prvi del vrstice – 11a); Božji počitek od dela vodi v zapoved počitka od dela tudi
za človeka. (Leander 2015, 410–411) V šestih dneh je namreč zaključil z delom
stvarjenja, nato je sedmi dan počival. (Durham 1987, 290) To je tudi odgovor na
vprašanje, ki se nam morda postavlja: kako je možno, da je prekinitev dela, o kateri je
govora v zapovedi, del zaveze Boga, ki se razkriva svojemu ljudstvu. (Leander 2015, 410)
Odlomek je jasno povezan z duhovniškim poročilom o stvarjenju, ki se nahaja v 1 Mz
(1,1–2,3). (Childs 1979, 415) To lahko vidimo tudi iz odlomkov 2 Mz 16,25-30 in 2 Mz
31,12-17. (Smith 2011, 80) Kot je sobota središče stvarjenja, je tudi zapoved počitka v
soboto središče dekaloga. (Palmisano 2014, 89) Razlog za Božji počitek, ki je omenjen
pri stvarjenju, ni v tem, da bi bil deloholik ali da bi hlastal po uspehu – da bi s počitkom
želel biti bolj učinkovit oziroma kaj podobnega. Tudi stvarstvo odraža svojega Stvarnika :
to ni kraj, kjer bi želeli imeti brezkončni napredek in ni kraj, poln ambicij. Nekateri
razlagalci menijo, da je vse dogajanje, ki je povezano z izhodom iz Egipta, usmerjeno v
to, da bi stvarstvo obnovilo svoj »miroljuben« značaj. V nobeni drugi zapovedi ni videti
tako močnih namigov na to. Ta vrstica zapoved sobote povezuje s stvarjenjem, v vrstici
2 pa je v povezavi s tem omenjen tudi sam eksodus, izhod iz Egipta. Ta povezava je še
mnogo bolj očitna v 5 Mz 5,12-15: vloga zapovedi odložitve dela je tu predvsem v
spominjanju in podoživljanju eksodusa. Poleg tega besedi »kakor ti« iz 5 Mz 5,14 kažeta
na to, da je sobota dan, ko so presežene vse socialne in druge razlike: je veliki dan
enakosti. V Drugi Mojzesovi knjigi ta vidik ni omenjen, lahko pa ga najdemo v implic itni
obliki. Priča nam, da je Stvarnik ob stvarjenju želel, da je njegovo stvarstvo skupnost
blaginje, kjer vsa bitja v miru sobivajo in si tudi delijo počitek. (Leander 2015, 410–411)
Drugi del vrstice (11b) je neodvisen stavek. Na nek način je povezan s prvim delom, ker
kaže na Gospodovo delovanje: dan, ko je počival, je blagoslovil in posvetil. (Childs 1979,
414) Childs v svojem komentarju Druge Mojzesove knjige opozori, da zapoved sobote s
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Sinaja ni prva »razglasitev« te zapovedi; tu gre zgolj za svarilo, poziv oziroma opomin,
ki ga Bog izreče svojemu ljudstvu glede sobote. Zapoved pa velja že vse od začetka sveta;
Bog Stvarnik jo je vdelal v samo strukturo stvarstva. To potrdi tudi primerjava s Prvo
Mojzesovo knjigo (1 Mz 2,1-3): med odlomkoma namreč lahko vidimo jasno povezavo
in podobnosti. Prvo poglavje Prve Mojzesove knjige je pravzaprav v celoti usmerjeno k
posvečevanju sedmega dne, zadnji del te pripovedi pa vsebuje zapoved iz Druge
Mojzesove knjige. (416)
Poročilo o stvarjenju sveta iz Prve Mojzesove knjige je delo duhovniškega avtorja. Childs
opozarja, da sobotna zapoved ni nastala pod njegovim vplivom, oziroma da ni njegova
»stvaritev,« temveč prej obratno: enota sedmih dni, ki je opisana pri stvarjenju, že
vključuje predhodno tradicijo sobote. Prispevek duhovniškega avtorja pri tem je, da je ob
že dani soboti razvil globoko teologijo, ki temelji v dejanju stvarjenja samem. Ob
vzporejanju odlomka o stvarjenju z odlomkom 2 Mz 31,12sl. se njegova teologija izkaže
kot zelo široka; pri njej lahko izpostavimo in poudarimo precej različne vidike. V tem
odlomku se namreč soboto predstavi kot znamenje zaveze na Sinaju. Izrael je trikrat
pozvan k upoštevanju zapovedi. Ob tem je za kršitelje predvidena smrtna kazen. Zopet se
pojavi terminologija, ki je povezana z glagolom posvečevati. Ta je tu v povezavi z Božjim
dejanjem: Bog posvečuje svoje ljudstvo Izrael, znamenje tega posvečevanja je sobota.
Sobota je tu znamenje in opomin tako za Boga kot za ljudstvo – je znamenje odnosa, ki
je osnovan na večni zavezi in je vsebovan že v stvarjenju; je pravzaprav cilj oziroma
namen stvarjenja. (416) Omenjeni odlomek iz 31. poglavja kaže tudi na to, da Bog
potrebuje dan za »osvežitev« in počitek, da si po delu oddahne. Tisti, ki so ustvarjeni po
njegovi podobi, so torej tudi deležni tega. Sobota je potrebna zaradi Božje ranljivosti. V
soboto je Izrael deležen Božje darežljivosti in ranljivosti obenem. (Leander 2015, 411)
Dejstvo, da je Božji počitek od dela vzorec in povod za odložitev dela tudi za zemeljska
bitja, povzdiguje vrednost vseh živih bitij, še posebej pa ljudi. Skladno s tem namreč
obstajajo omejitve glede ljudi in drugih bitij: niso kot kakšni stroji, ki služijo zgolj za
ekonomske namene. Sobota je dan posebnega dostojanstva, ko Božje ustvarjenine lahko
uživajo in so počaščene, da niso zgolj nekakšna sredstva za dosego ciljev. Sobotna
zapoved uvaja omejitev »koristnosti« človeških bitij; zapovedi, ki ji sledijo, vključujejo
to omejitev – pravzaprav ta postane nekakšen motiv celotne druge table dekaloga. (412)
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Nebo … zemlja … morje
V vrstici 11 besede »nebo,« »zemlja« in »morje« spominjajo na vrstico 4, kjer je zapisana
prepoved izdelovanja podob, ki bi predstavljale kaj, kar bi imelo obliko tega, kar je na
katerem izmed omenjenih krajev. (410–411)

2.2.2.2 Zapoved sobote v Peti Mojzesovi knjigi
Omenili smo že, da za razliko od Druge Mojzesove knjige Peta (5 Mz 5,15) postavlja kot
vzrok za sobotni počitek izhod iz egiptovskega suženjstva, ko so Izraelci spoznali, kaj
pomeni počitek. (Propp 2006, 178) Spoštovanje sobote torej predstavlja nekakšno
pričevanje za Božjo izvolitev in rešitev izraelskega ljudstva. (Durham 1987, 290) Medtem
ko se Druga Mojzesova knjiga ukvarja s teologijo stvarjenja, se Devteronomist ukvarja s
teologijo zgodovine odrešenja. (Ska 2006, 49) Ob primerjavi obeh odlomkov se lahko
takšna razlika pri utemeljitvah zapovedi zdi nenavadna in nekoliko vpadljiva. Še bolj
zanimivo je to, da razlika ni zgolj v zamenjavi stvarjenja za izhod iz Egipta, temveč sta
celotni zapovedi usmerjeni vsaka v svojo smer. Zapovedi »Pazi na sobotni dan in ga
posvečuj,« je nekoliko nerodno pridano še »kajti tako ti je zapovedal Gospod, tvoj Bog«
(5 Mz 5,13-14). Takšna formulacija lahko da vtis, da je glavni razlog za spoštovanje
zapovedi sobote to, da je Bog ljudstvu tako ukazal. Ob širšem pogledu na strukturo in
sestavo Pete Mojzesove knjige vidimo, da je za soboto podana še ena specifič na
motivacija. V soboto naj bi se vzdržali vsakega dela zato, da bi lahko tudi služabnik i
počivali kot njihovi gospodarji. Nekateri v tem vidijo odsev humanitarnega značaja Pete
Mojzesove knjige. Vzporednico lahko vidimo tudi z odlomkom 2 Mz 23,12; tega lahko
povezujemo s staro tradicijo, ki soboti pripisuje socialno vlogo, o čemer smo že
razpravljali. 5 Mz 5,15, ki pravi, da se mora Izrael spominjati, »da je bil suženj v
egiptovski deželi in da ga je Gospod, njegov Bog izpeljal od tam,« odpira vprašanje, kako
sta povezana osvoboditev iz suženjstva in posvečevanje sobote. Sestava vrstice jasno kaže
na to, da Izraelovo spominjanje ni motivacija za to, da bi sužnjem dovoljevali, da
sodelujejo pri posvečevanju sobote. Če bi namreč to veljalo, bi se vrstica najbrž glasila :
»Spominjaj se, da si bil suženj in posvečuj soboto,« kar pa ni skladno z vrstico 15b, ki
pravi, da je »zato Gospod, tvoj Bog, zapovedal obhajati sobotni dan.« Spominjanje torej
ni tisto, ki bi sprožalo kakšne psihološke reakcije simpatije do sužnjev, temveč je v
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ozadju, kot že rečeno, precej drugačna teologija. Ljudstvo dobi naročilo, naj spoštuje
soboto, da bi se spominjalo svojega suženjstva in osvoboditve (še bolj eksplicitna
povezava se nahaja v 5 Mz 16,3). Praznovanje je tisto, ki spodbudi spominja nje.
Devteronomist pa ima drugačen pogled: prvotno ni humanitaren, temveč teološki. Eno od
njegovih temeljnih načel je, da je v soboto vključen res celoten Izrael. To pa je izpolnje no
le takrat, ko so tudi služabniki del tega praznovanja. Izraelovo spominjanje skrbi za
zagotavljanje primernega slavja na sobotni dan in deluje preko spominjanja narave sobote
v Egiptu v času izhoda. (Child 1979, 416-417)
John Durham za zapoved sobote v Peti Mojzesovi knjigi (5 Mz 5,15) podaja še eno možno
utemeljitev. V Egiptu Izraelci niso imeli dneva, ki bi prekinil brezkončen krog prisilne ga
dela, ki so jim ga naložili Egipčani. Mojzesove prošnje faraonu, da bi jim dal čas, da bi
lahko častili Boga, niso bile uslišane, faraon jih je sprejel celo z zaničevanjem. Zato je
Bog sam ukrepal in jih izpeljal iz egiptovske dežele ter jim zapovedal spoštovati sobotni
dan kot dan prenehanja opravljanja vsakodnevnih opravil in dela. Poleg tega, da ta dan
po eni strani odraža njihovo odvisnost od Jahveja, po drugi strani pomeni tudi neodvisnost
od ostalih ljudstev in oblasti. (Durham 1987, 290)
Struktura dekaloga iz Pete Mojzesove knjige nam pokaže, da je zapoved sobote pri tem
zapisu res v središču besedila in je povezana tako z uvodnim kot z zaključnim delom z
raznimi besednimi povezavami. Bog začne svoj govor z opominom, da je On tisti, ki je
ljudstvo izpeljal iz Egipta. Glagol »izpeljal« povezuje uvodni del dekaloga s soboto. Tako
kot pri zapisu iz Druge Mojzesove knjige, je tudi tukaj zapoved sobote povezana z zadnjo
zapovedjo dekaloga: povezujeta ju hlapec in dekla, ki sta vključena v obe zapovedi.
Zapoved sobote je postala nekakšen simbol za odgovornost tako do Jahveja, ki je
Osvoboditelj ljudstva, kot tudi do »osvobojenega« sočloveka; razteza se torej v obe smeri.
(Ska 2006, 50)

2.2.3 Izvirna oblika zapovedi
Zapletena struktura zapovedi je raziskovalce vodila do tega, da so začeli z iskanjem njene
prvotne oblike. Hitro se namreč opazi, da je zapoved zmes različnih elementov. Že v
Svetem pismu je nekaj vzporednih mest, ki nakazujejo na to, da je precej krajša oblika
res obstajala (2 Mz 23,12; 31,12sl.; 34,21). Pri vseh teh odlomkih sta dva elementa, ki sta
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konstantna. Povsod se pojavlja pozitivna oblika zapovedi: »šest dni delaj, sedmi dan pa
počivaj« (2 Mz 23,12; 31,15; 34,21; 4 Mz 23,3). Zatem pa sledi negativna zapoved: »na
sobotni dan ne smeš delati« (2 Mz 20,7; 4 Mz 23,7; Jer 17,22). Vprašanje se je torej
nanašalo na to, kako povezati ti dve formuli, ki ju zapoved združuje (pozitivno in
negativno) in, če je mogoče, rekonstruirati prvotno obliko sobotne tradicije. Eksegeti so
razpravljali o tem, katera oblika ima prednost, toda zdi se, da pri nobeni izmed njiju ni
moč najti prepričljivega argumenta, ki bi to dokazal. Izgleda, da sta obliki kot dve strani
istega kovanca – sta torej neločljivo povezani in nobena nima prednosti pred drugo. Bolj
pomembno je, da obe obliki pričujeta o Izraelovi tradiciji, da ima sobota posebno svetost.
Ob tem pri zgodnejših tradicijah ni videti, da bi bila poleg navedena tudi kakšna posebna
motivacija za to. Kasneje se je začelo dodajanje različnih vzrokov, toda noben izmed njih
ni dobil normativnega značaja. (Childs 1979, 415) V prvem poglavju smo podali zapis
poskusa rekonstrukcije prvotne oblike celotnega dekaloga. Znotraj tega zapisa je zapoved
sobote zelo okrnjena in se glasi: »Spominjaj se sobotnega dne!« (Skralovnik 2015, 17)

2.2.4 Interpretacija
Temeljni del judovskega Svetega pisma je Tora oz. Pentatevh. Znotraj Peteroknjižja je
središčni del izhod iz Egipta, ki je opisan v Drugi Mojzesovi knjigi. V pripovedi o izhodu
je osrednji del dekalog, deset Božjih zapovedi. Dekalog pa ima svoje središče v zapovedi
sobote. Sobota je torej v samem središču prvega dela Svetega pisma. Kot smo že
ugotovili, je zapoved sobote najdaljša izmed vseh zapovedi in je tudi zapoved, ki povezuje
oba dela dekaloga – prvega, ki se nanaša na Boga, in drugega, ki se nanaša na sočloveka.
Kljub temu, da neposredni Božji govor znotraj dekaloga obsega le nekaj vrstic (2 Mz
20,2-6), se celotni govor smatra za besede Boga (kot je omenjeno na več mestih v
Pentatevhu: 5 Mz 4,10-13; 5,22). (Skralovnik 2015, 37) To je eden izmed razlogov, zakaj
pri naslovnikih dekalog zavzema tako posebno mesto.
Vprašanje tretje zapovedi je večplastno in ponuja tudi mnogo odgovorov. Tematika
sobote je izredno obširna. Poleg omenjenih zapisov znotraj dekaloga se pojavlja tudi na
mnogih drugih mestih v Svetem pismu. Eden izmed njenih pomembnejših vidikov je, da
človeku daje delež Božjega. Človek naj bi se zgledoval po Bogu in tudi sam tako ravnal.
Pripoved o stvarjenju sveta poroča, da je bila že prva izmed vseh sobot povzdignjena nad
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ostale dni in da jo je spoštoval Bog sam. Tako je sobota globoko zasidrana in vpisana v
naravo sveta. Ob izhodu iz Egipta je dobila nov vidik: postala je eden izmed
najpomembnejših delov zaveze med izraelskim ljudstvom in Jahvejem. Izmed vseh
zapovedi je prav ta izbrana za znamenje zaveze (2 Mz 31,13). Izraelce spominja na Božjo
ljubezen do njih. Ta ga je vodila v mogočna dela, ki jih storil zanje. Vse to daje tretji
zapovedi nadvse odlično mesto med vsemi zapovedmi. Če postavimo v odnos prve tri
zapovedi, lahko ugotovimo, da prvi in druga človeka postavljata v pravi odnos do Boga,
kažeta na to, komu gre edinemu vsa hvala in čast. Tretja zapoved pa je tista, ki pravzaprav
obe predhodni omogoča. Zagotavlja namreč čas za potrebno čaščenje. (Bible.org 1998)
Razumevanje dekaloga v smislu »zaveznega besedila« nam odpira nov vidik razmerja
med obema stranema, ki sklepata zavezo: v osnovi gre pri njej za pravno razmerje. Bog
se svojemu ljudstvu od sklenitve zaveze na Sinaju razodeva kot zakonodajalec (ne več
zgolj kot stvarnik). (Skralovnik 2015, 22) Dekalog s tem, da predstavlja neposredni
nagovor Boga ljudstvu, postavlja status prava na nov nivo, poveže ga s svetostjo. (27)
»Predmet« zapovedi – odložitev dela v enem izmed dnevov v tednu – je nekaj, kar naj
prejemnikom zapovedi ne bi pomenilo le obveze, temveč tudi dar brez primere. Drugi
narodi tistega časa česa takšnega namreč niso poznali. Po drugi strani pa je to zanje
pomenilo tudi preizkušnjo. Okoliška ljudstva so ta dan, tako kot vse ostale, porabila za
običajno delo, tudi za izdelovanje orožja, za treniranje vojakov … V okolju, ki ga je
zaznamovala vojaška in ekonomska bitka, je bilo izvoljeno ljudstvo pred izzivom: bodo
zmogli tako zaupati Gospodu, da se ne bodo ustrašili, da bi jih dan brez dela vodil v poraz
in katastrofo? (Theology of Work Project 2006) Pri izpolnjevanju zapovedi je pomembno
tudi, da ne ljudstvo ne ostane zgolj pri zunanjem izpolnjevanju – storimo neko dejanje in
je zapovedi zadoščeno. Ključno je, da zapoved vodi v notranjost, v človekov notranji
odnos z Bogom. Šele takrat je njen namen izpolnjen, šele takrat je možno, da resnično
odpadejo vsi zgoraj našteti strahovi.
Glede umeščenosti odlomka o zapovedih v kontekst narativne sinajske perikope smo
ugotovili, da je z odlomki pred in za njim le ohlapno povezan. Besedilo celotnega
dekaloga iz 2 Mz 20,1-17 bi lahko celo odstranili iz pripovedi in s tem ne bi doživela
kakšne prekinitve. Kljub temu pa bi bilo za pravilno razumevanje dekaloga narobe, če bi
ga izolirali od konteksta in obravnavali popolnoma ločeno. Čeprav je umeščenost in
povezava dekaloga s Sinajem po vsej verjetnosti delo redaktorjev, ga je za pravilno
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razumevanje potrebno brati tudi tako, kot to narekuje tradicija: znotraj Druge in Pete
Mojzesove knjige. Postavitev na začetek zakonodajnega sklopa v Drugi Mojzesovi knjigi
sporoča, da dekalog predstavlja voljo Boga samega. V drugih zbirkah je namreč prikazana
Mojzesova posredniška vloga (kot v 5 Mz 6,1). Tu pa je izrazita želja, da bi se res Boga
predstavilo kot avtorja in izvor. Zato zavzema v odnosu do ostalih zbirk zakonov posebno
mesto. Vse zapovedi dobijo posebno mesto v tesni povezavi z Bogom zaveze; iz
umeščenosti v zgodbo zaveze namreč dekalog črpa svoj pomen. (Skralovnik 2015, 23–
25) Še posebej to velja za zapoved sobote.
Prav pri njej lahko vidimo, da je sedanja oblika (te in tudi drugih zapovedi) sad dolgega
zgodovinskega razvoja. Na to kaže njena razširitev s precej obsežnim komentarjem glede
stvarjenja (2 Mz 20,8-11). Še najbolj očitno pa to lahko vidimo iz tega, da je dekalog v
Peteroknjižju zapisan na dveh mestih. (16)
Čeprav oba zapisa govorita o soboti, je med njima velika razlika, kako le-to prikažeta.
Zapis iz Druge Mojzesove knjige je močno povezan s pripovedjo o stvarjenju, kar vidimo
na več mestih: periode dela in počitka, opisane v 1 Mz 2,2 so vzporedne zapisu v 2 Mz
20,11a, c. Opis zaključka stvarjenja iz 1 Mz 2,1 je vzporeden zapisu iz 2 Mz 20,11b.
Posvečevanje sedmega dne, vključno z razlogi zanj, je opisano tako v 1 Mz 2,3 kot tudi
v 2 Mz 20,11d. Na obeh mestih je tudi uporabljen isti glagol, ki opisuje Božje delovanje
(1 Mz 2,2-3 in 2 Mz 20,11). Prav tako je isti glagol uporabljen za opis prepovedanega
dela (2 Mz 20,10). V Prvi Mojzesovi knjigi je torej izraz uporabljen za Božje delo, v
Drugi pa za človeško.
V Peti Mojzesovi knjigi pa so poudarki glede sobote usmerjeni v drugo smer. Čeprav je
zapoved seveda še vedno povezana s šestimi delovnimi dnevi in enim, ki je namenjen
počitku, je njena razlaga drugačna: povezana je z dogodkom izhoda iz Egipta (5 Mz 5,15).
Kot smo že omenili, naj bi se poleg odložitve dela takrat ljudje spominjali tudi vseh del,
ki jih je Gospod storil zanje. Sobotna zapoved v Peti Mojzesovi knjigi še posebej poudarja
seznam tistih, ki so deležni sobotnih »ugodnosti.« Spodbuda ljudstvu za omogočanje
spoštovanja sobote vsem naštetim je spomin na to, da so bili sami nekoč sužnji. Pri zapisu
zapovedi v Peti Mojzesovi knjigi pa obdobje stvarjenja ni neposredno omenjeno.
Seveda pa sta oba zapisa zapovedi kljub vsem razlikam očitno povezana. Pri obeh je za
opis počitka na sedmi dan uporabljen isti izraz. Oba zapisa tudi poudarjata šest delovnih
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dni in po teh dneh dan počitka. Oba tudi govorita o posvečevanju tega dne. Kljub temu
pa še vedno ne moremo prezreti očitne razlike pri poudarkih obeh zapisov, ki vodita vsak
v drugo smer. V Peti Mojzesovi knjigi se tako pojavi povezava z odrešenjem in življe nje m
v obljubljeni deželi, česar v Drugi Mojzesovi knjigi ni. (SciELO 2002)2
Končno lahko to življenje povežemo z življenjem v prvem raju. Vsaka sobota želi kazati
na tisto stanje, ki je vladalo ob začetku sveta, pred človekovim prvim grehom. Takrat je
človek neprekinjeno užival prijateljstvo z Bogom. Bog želi, da človeštvo tudi po grehu to
ohranja – tudi s pomočjo, ki jo nudi izpolnjevanje zapovedi. Med njimi je zapoved sobote
tista, ki še posebej izraža odgovor ljudstva Gospodu. Ko namreč ljudstvo spoštuje soboto,
s tem kaže, da si želi stanja, kakršno je bilo ob stvarjenju sveta. Ob tem velja omeniti še
ustvarjenost človeka po Božji podobi: sobota namreč človeka opomni prav na to. To
podobnost, ki jo z grehom izgubi, naj bi mu sobota pomagala obnavljati: spodbujala naj
bi ga k življenju po idealih prvotno zamišljenega življenja. (SciELO 2002)
V odlomku o prvem grehu in izgonu iz raja, ki ga najdemo v tretjem poglavju Prve
Mojzesove knjige, beremo, da je Bog človeku napovedal trpljenje in preklel zemljo, da
bo človek »s trudom jedel od nje vse dni svojega življenja … da mu bo trnje in osat rodila
… da bo v potu svojega obraza jedel kruh« (1 Mz 3,17-19). V luči tega odlomka je dar
sobote človeku še toliko pomembnejši – da se lahko od prekletstva, ki ga prinaša greh,
odmakne, in se resnično ves posveti Bogu. (SciELO 2002)
Povezava sobote in njeni temelji v stvarjenju sveta tega dneva ne zapirajo samo za
Izraelce. Sobota ni izključno njihova stvar, temveč pripada vsakemu – v začetku sveta so
bili namreč vsi, brez razlike, deležni tega dne. Ta univerzalnost se ne ustavi niti pri
človeštvu – zapoved vključuje prav vsako ustvarjeno bitje, celo zemlja naj bi imela
»korist« od sobote. Poklicanost izraelskega ljudstva, ki je izvoljeno za »kraljestvo
duhovnikov in svet narod« (2 Mz 19,6) pred Gospodom, pa je v tem, da ostalim narodom
sveta s svojim zgledom pričuje, kako posvečevati soboto. (SciELO 2002)

2

Dvema omenjenima utemeljitvama sobote iz Druge (stvarjenje) in Pete (eksodus) Mojzesove knjige se
pridružuje še ena razlaga: ta se nahaja v 2 Mz 31,12-18 in temelji na znamenju posebne in večne zaveze
med Bogom in njegovim ljudstvom. Zaradi treh različnih razlag je težko določiti enotno zgodovinsko
razlago glede izvora sobote. (Skralovnik 2019, 104)
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Na koncu lahko rečemo, da je zapoved sobote tako pomembna, da zavrnitev le-te pomeni
zavrnitev celotne Postave. Sobota je tako »preizkus« človekove zvestobe Bogu. Ta se
pokaže v spoštovanju dneva, ki je ločen od ostalih dni, pripada Gospodu in naj bi človeka
preko zunanjega izvrševanja vodila v tesnejši notranji odnos z Bogom. (Amon 2007, 35)

Zaključek
Po eksegetski analizi odlomka tretje Božje zapovedi, ki smo jo v tem poglavju izvedli, je
pomembno, da pogledamo, kakšno mesto ima le-ta za njene prvotne naslovnike, kakšno
je njihovo razumevanje in interpretacija ter kakšen pomen ima za njih. To nam bo
pomagalo še jasneje odkriti, kakšen je izvorni pomen in mesto besedila. Temu bo
posvečeno nadaljevanje naloge. Eksegeza svetopisemskega besedila pa se tu ne zaključ i.
Vedno namreč vodi v posedanjanje besedil in poglabljanje v to, kaj le-ta želijo sporočiti
nam. Ker nismo v isti situaciji kot izvirni naslovniki, moramo besedilo aplicirati na
današnje stanje in vedno znova iskati, kakšen pomen ima za nas. Ta korak eksegetske
analize se imenuje aktualizacija. Temu bo namenjen drugi del naslednjega poglavja.
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3.

Gospodov dan v očeh Juda in kristjana

Dekalog in še posebej zapoved sobote smo z eksegetskega in še nekaterih drugih vidikov
obravnavali v prejšnjih poglavjih. Zadnje poglavje pa je namenjeno judovskemu in
krščanskemu pogledu na zapoved Gospodovega dne ter na njihovo interpretacijo te
zapovedi.

3.1 Judovske korenine Gospodovega dne

3.1.1 Pomen sobote za Jude
Zapovedi sobote je posvečena tretjina besedila dekaloga, kar kaže na njeno osrednjo
mesto v zgodovini Izraela. (Heschel 2013, 90) Pri stvarjenju je ta dan Gospod »počival, «
ga »blagoslovil« in »posvetil«. Te tri dejavnosti so dobile v vsaki soboti svoje mesto (1
Mz 2,2–3). (Skralovnik 2019, 109)
Sobota je eden izmed glavnih razpoznavnih znakov za Jude; drugo tako znamenje pa je
obreza. Na pomembnost sobote opozarja odlomek 3 Mz 26,1-2, ki soboto povezuje z
izdelovanjem podob in je nekakšen uvod v daljše besedilo o blagoslovih in prekletstvih.
V teh dveh vrsticah se dvakrat ponovi formula »Jaz sem Gospod.« V Iz 56,4.6 je sobota
predstavljena kot ključna za ohranjanje zaveze v skupnosti po izgnanstvu. Za čas
izgnanstva in čas po njem je namreč tako zelo pomembna zato, ker so bili Judje takrat
politično na obrobju in ranljivi, bili so pod oblastjo drugih. V teh okoliščinah se je sobota
pokazala kot pot, po kateri so želeli doseči enega izmed temeljev judovstva: izraziti svojo
lojalnost, vdanost Jahveju. Po drugi strani gre tudi za politično zavzemanje za umik iz
ekonomskega sistema produktivnosti, ki nikoli nima dovolj. (Leander 2015, 411)
V Bibličnem leksikonu je pod geslom »sobota« zapisano, da v času izoblikova nja
praznovanja sobote pri drugih ljudstvih ne zasledimo nobene podobne prakse. Prvotno
naj sobota ne bi imela teološkega pomena, ampak zgolj socialni: počitek po šestih
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delovnih dneh. To je veljalo tako za ljudi (hlapce) kot tudi za živali. Teološko razlaga nje
pride kasneje, utemeljeno pa je na različnih besedilih: na stvarjenju sveta (2 Mz 20,8sl.)
ali pa na bivanju v Egiptu (5 Mz 5,12). Sobota je tako sčasoma postajala praznik,
počaščena je bila z daritvijo. Postala je Bogu posvečeni dan, kar se je dokončno zgodilo
z izgnanstvom. Ezekiel in duhovniški vir pravita, da je sobota znamenje izpovedova nja
in zaveze med Bogom in človekom; je znamenje pripadnosti Jahveju. (K. Pauritsch, s.v.
»sobota,« v: Biblični leksikon)
Filon, zagovornik grško govorečih Judov v Aleksandriji, glede sobote pravi: »Na ta dan
imamo zapoved, da se moramo vzdržati vsega dela, vendar ne zato, ker bi nam predpisi
vtepali lenobo. Njen namen je, da nas sprosti od neprestanega in nikoli končanega garanja
in da nam osveži telesa z rednim ritmom sproščanja, da bi tako obnovljena opravljala
prejšnje dejavnosti.« (Heschel 2013, 27) Takšno razlaganje sobote, ki vidi njen prvotni
in glavni namen v samem počitku, ker ne moremo neprestano delati, ni v skladu s Svetim
pismom. Sobota je bistveno pomembnejša za usodo judovskega naroda. Po svetopisemsk i
razlagi, ki jo Judje upoštevajo, njen glavni namen ni obnavljanje energije, ki smo jo
izgubili pri delu ali pridobivanje moči za naprej. Lahko rečemo, da ni sobota zaradi
delovnih dni, ampak so delovni dnevi zaradi sobote, ki je vrhunec življenja. (28) Judje
pravijo, da delajo zato, da bodo lahko praznovali šabat. Vsakdanji trud je namenjem temu,
da bi si pridobili srečnejše, polnejše življenje, ki ga živijo na soboto. (Skralovnik 2019,
104) V šestih delovnih dneh naj bi gospodovali svetu, ki nam ga je Bog zaupal, sedmi
dan pa je dan za večnost, za našo dušo, dan, ko gospodujemo sebi. (Heschel 2013, 27)
V rabinski literaturi je polno razlag sobotne zapovedi in podrobnejših navodil glede nje.
Vse to ima namen, da bi soboto obvarovali pred skrunitvijo. (Amon 2007, 27) Starodavni
rabini glede sobote pravijo, da zahteva vso človekovo pozornost, služenje in popolno
vdanost čiste ljubezni. Ob tem so se množili mnogi predpisi, ki so jih morali ljudje
spolnjevati. Njihov glavni namen je bil, da pripravijo pot, da bi duša lahko začutila duha.
Neprestano povečevanje sistema predpisov in pravil pa je večkrat pripeljalo do neskladij
med ljubeznijo in disciplino. (Heschel 2013, 30) Praznovanje sobote je vsekakor več kot
le tehnika izpolnjevanja zapovedi. Sobota pomeni navzočnost Boga v svetu, Boga, ki se
daje na razpolago človeški duši. Če duša stopi v občestvo s posvečenim dnem, to pomeni,
da odgovarja Bogu na njegovo razpoložljivost s svojo naklonjenostjo. (66) Zapovedi o
soboti imajo torej namen usmeriti telo in mišljenje v razsežnost svetega in želijo pokazati,
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da človek ni le v odnosu do narave, za katero si prizadeva šest dni v tednu, ampak tudi v
odnosu do njenega Stvarnika. (79)
Sedmi dan je Bog poimenoval tudi z imenom »dan, ki si ga je treba želeti« (Hemdat
Jamim). (90) Rabini so menili, da je sobota ustvarjena za Jude in za nikogar drugega.
Rabin Simeon iz 3. stoletja celo pravi, da pogan, ki spoštuje soboto, zasluži smrt. (Amon
2007, 27)
Sobota zanje predstavlja najdragocenejši dar, ki ga je človeštvo prejelo od Boga. Medtem
ko smo med tednom pogosto v duhovni praznini, se lahko v soboto v vsej polnosti
predamo Božjemu duhu. (Heschel 2013, 30) »Kaže na smisel in cilj vsega dela, na novo
kvaliteto časa, ki ni v funkciji bolj produktivnega dela samega« (Skralovnik 2019, 104).
Sobota se imenuje tudi radost: radost za dušo in radost za telo. Zaradi mnogih predpisov
se mogoče zdi, da je to breme, kar pa je napačna razlaga. Sobota mora prinašati
zadovoljstvo – posvečena je tako duhovnim kot tudi telesnim ciljem. V praznovanje
sobote sta zato vključena tudi udobje in užitek. Blagoslov sobote želi doseči človeka v
celoti, z vsemi njegovimi sposobnostmi. Duša ne more praznovati sama, brez telesa. (32–
33)
Vsekakor pa v vsej judovski zgodovini vsakemu posamezniku sobota ni predstavlja la
samo radosti. Judom, ki so se pehali za dobičkom in bili pri tem goljufivi, je bila moteč
element, ki bi se mu radi izognili. Ti so komaj čakali na njen zaključek. O tem govorijo
in opozarjajo preroki (Am 8,5; Jer 17,19-27; Neh 13,15-22). Gotovo je bilo podobno tudi
z verskimi mlačneži. Še posebej v času Nehemija je bila sobota precej oskrunjena. Seveda
pa je tistim, ki so bili Jahveju zvesti, spoštovanje sobote predstavljalo veliko veselje.
(Amon 2007, 37)
Starodavna ideja pravi, da sta sobota in večnost istega bistva. (Heschel 2013, 77) Sobota
je torej vez med tem in prihodnjim svetom, je vzorec obeh svetov. Veselje, svetost in
počitek so njeni deli; veselje pripada temu svetu, svetost in počitek pa sta nekaj, kar je
lastno prihodnjemu. (33) Sobota je prispodoba za raj, je priča Božje navzočnosti; še več
– je predokus raja. (13) Bistvo prihodnjega sveta je večna sobota, sedmi dan v tednu nam
je zgled večnosti. Na prihodnji svet nam kaže tista vrsta svetosti, ki jo ima na tem svetu
sobota – vsebuje namreč takšno svetost, ki je tudi na prihodnjem svetu. Če se na tem svetu
trudimo, da bi praznovali in posvečevali sobotni dan, je to dobra priprava na večnost –
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okušanje sobote na tem svetu nas pripravi na okus večnosti prihodnjega sveta. Daje nam
priložnost, da se preko posvečevanja časa vzdržimo posvetnosti in namesto tega zremo v
sveto. (77–79) V posvečevanju sobote se Judje čutijo najbližje Bogu: posvečevanje
sobote je del njihovega posnemanja Boga. (11) Sobota je povezana tudi s prvo zapovedjo:
človeka namreč spominja, kje je njegovo temeljno zaupanje. (Amon 2007, 36) To je dan,
v katerem je polno miline in veličastva, je predmet spoštovanja, pozornosti in ljubezni.
(Heschel 2013, 66) Za rabija Hajima iz Krasne »sobota vsebuje več kot le drobec
večnosti. Sobota je praizvor večnosti, iz katerega črpajo nebesa in življenje na prihodnje m
svetu« (78). Predstavlja jim cilj in smisel stvarjenja. Podarjen je človeku, da bi mu bil v
radost in ljubezen do življenja. (Skralovnik 2019, 104)
V Svetem pismu ni nič sveto samo po sebi – noben kraj in nobena stvar; svetost je namreč
odvisna od dejanj Izraela, ki jih posvečuje. Ni pa tako pri soboti: svetost sobote je pred
svetostjo judovskega ljudstva: četudi bi sobote ne praznovali, ta ostaja absolutno sveta.
(11) Sobota torej ni sveta po človekovi milosti, ampak jo je posvetil Bog sam. (80) Svetost
sobote ni kot svetost praznikov: če nanje namreč pozabimo, pač odpadejo, pri soboti pa
ni tako: ta je sveta sama po sebi. »Sobota je vsa svetost,« pravi Bamidbar Rabbah (84).
Ob tem velja dodati, da ta svetost ni nekaj, kar bi lahko spremljali le pasivno in čemur bi
se morali umikati. Svetost sobote ni stran od ljudstva, ampak je namenjena ravno njemu.
Sobota je tista, ki povečuje svetost ljudstva. (87)
Za Jude ima že sama beseda »sobota« posebno mesto. Nekateri pravijo, da je to ime
Svetega – zato se tudi ne sme izgovarjati na nečistih krajih, kjer se ne sme izgovarja ti
besed postave. Nekateri ljudje so bili do te besede tako zelo spoštljivi, da je po
nepotrebnem niso izgovarjali. (34)
Po svetopisemskih zapisih Bog sedmi dan sicer ni počival: ta dan je ustvaril menuho
(»počitek«), ki Judom pomeni spokojnost, srečo, vedrino, mir, harmonijo in počitek. (36)
Preko tega jih sobota vodi k Bogu – sobota poje hvalnico Gospodu in navdihuje celotno
stvarstvo, da poje z njo. Sobotna zapoved počitka ne želi razvrednotiti pomena dela in
njegovega dostojanstva, ampak ravno obratno. Zapoved počitka sledi zapovedi dela šest
dni v tednu. Kot obstaja zapoved počitka na soboto torej obstaja tudi zapoved dela ostale
dni. Kot je del zaveze z Bogom prva, je del zaveze tudi druga. (38–40)
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Sleherno praznovanje sobote naj bi po eni strani kazalo na prihodnost (kot znamenje
zgodovine zaveze, ki potuje proti zadanemu cilju) in tudi na trenutno stanje vernika: v
njem naj bi se vsak teden zgodilo fizično, mentalno in duhovno prerojenje v odnosu do
Boga. (Amon 2007, 34)
Rabini pravijo, da svet ne bi bil popoln, če šest dni ne bi imelo sedmega dne in če prvih
šest dni ne bi doživelo svojega vrhunca v soboti. Ob misli na nepopolnost so podali
primerjavo sveta s kraljem, ki je zgradil sobo za svatbo, jo lepo opremil, poslikal in
okrasil. Toda kljub tej urejenosti je nekaj manjkalo: ni bilo neveste, ki bi vstopila v sobo.
Podobno tudi na svetu šestim dnem nekaj manjka: to je sobota. Če bi kralj imel prstan, na
katerem ne bi bilo pečata, bi pri tem nekaj manjkalo. Na podoben način bi svetu manjkala
sobota, če je ne bi imeli. (62) Ob stvarjenju ima Bog vse, kar je ustvaril v šestih dneh za
dobro, sedmi dan pa je zanj »svet«: dobro v Svetem pismu ne more obstajati brez svetega;
dobro je nekakšno podnožje, sveto pa je vrh. (79) Heschel pravi: »Svet je bil priklican v
šestih dneh stvarjenja, njegovo preživetje pa je odvisno od svetosti sedmega dne« (80). V
povezavi s to mislijo lahko razumemo tudi klic preroka Izaija: »Če ne boste verovali, ne
boste obstali.« (Iz 7,9b) Posvečevanje sobote je za skupnost stvar življenja in smrti, je
kriterij za njihov obstoj. Odvisen je torej od tega, ali bo ločila sveti čas počitka od vseh
človeških opravil in ekonomskih prizadevanj. (Amon 2007, 36)
Sedmi dan je tudi dan premirja v boju za preživetje, je prekinitev vseh sporov – osebnih,
družbenih, med človekom in človekom, človekom in naravo in v človeku samem. Je izhod
iz napetosti in človekova osvoboditev iz njegove lastne umazanosti. To je tudi postavitev
človeka za »vladarja« v svetu časa. (41)
Sobota za Izraelce predstavlja tudi kontrast nasproti Egiptu. Ta je bil namreč kraj, kjer so
ljudje kruh dobili le v zameno za delo, bil je nagrada za njihovo produktivnost. Bog pa
svojemu ljudstvu

obljublja »kruh iz nebes,« ki pomeni prelom z Egiptom in

izkoriščevalskimi pritiski. Pomeni prelom s svetom strahu, zlorabe in zaskrbljenos ti.
Alternativa temu je svet veselega zaupanja in popolne zvestobe brez strahu, bojazni in
grožnje. (Amon 2007, 30) Sobota je dan, ko so Judje deležni blagoslova, je dan, ko so to,
kar so – ne glede na izobrazbo, ne glede na uspeh. (Heschel 2013, 41) Prerok Izaija pravi,
da bo vsak, ki pazi soboto, deležen Božjega blagoslova (Iz 56,1-8). (Amon 2007, 35)
Sobota je dan neodvisnosti od družbenega položaja. To ni čas za osebne skrbi in strahove,
ki uničujejo duha veselja. Prav tako to ni dan obžalovanja grehov in pokore, ampak je to
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dan zahvaljevanja. Ob sobotah prekinejo tudi z dobo žalovanja, vsako izkazovanje žalosti
je prepovedano. Prepovedan je trud in naprezanje, četudi sta v službi Boga. (Heschel
2013, 41–42)
Dan harmonije in miru med ljudmi, v človeku ter med človekom in naravo narekuje, da
se nimamo pravice vmešavati v Božji svet, da bi spreminjali stanje telesnih stvari. Dan
počitka je tako za človeka kot za živali. (42) Presega zgolj premirje, saj gre za zavestno
skladnost med človekom in svetom, za sočutje z vsemi stvarmi; združeno je to, kar je
spodaj in kar je zgoraj. (43)
Zahteva po svetem počitku je za Jude tako vzvišena, da mora biti kršitelj te zapovedi
usmrčen. Prisoten je namreč strah, da bi s kršitvijo sobote prevladal materializem, kot je
vladal tudi v Egiptu. S tem človek na kocko postavi vse, kar je najbolj dragoceno in za
Izraelov obstanek v svetu najbolj odločilno; kar je odločilno tudi za njegovo zvestobo
Jahveju. Prekršiti soboto pomeni zadržati zase, kar naj bi pripadalo Bogu. Pomeni, da se
človek zanaša nase in ne na Boga in je znamenje samozadostnosti, ki uničuje vse, kar je
za vero Izraela ključno. (Amon 2007, 32–33)
Odnos Judov do sobote označuje tudi beseda »ljubezen.« Človek v svojem iskanju Boga
in poskusih, da bi se mu približal, v prostoru ne najde uspeha. Kamorkoli se odpravi, ni
nikjer tako blizu Bogu, kot mu je lahko ravno v času, ki je večnost pod krinko. Ljubezen
do sobote je torej ljubezen do človekovega trenutka z Bogom. V soboti je lahko človek
najbolj podoben Bogu: kot je On posvetil sedmi dan, bi ga morali posvečevati tudi ljudje.
(Heschel 2013, 29–30)
Do tretjega stoletja so judovski misleci o soboti razmišljali zgolj abstraktno. Takrat pa se
zgodi odmik od tega. Abstraktni čas je namreč težko opredeljiv. Soboto so začeli
primerjati z nevesto in Izrael z ženinom. Kot se ženin veseli svoje neveste, se tudi Izrael
veseli sobote in teden za tednom hiti naproti trenutku, ko jo bo srečal. (57–58) Heschel v
svoji knjigi Sobota, Gospodov dan pravi: »Sobota je nevesta in praznovanje sobote je
kakor poroka« (62). Ko so Judom podrli tempelj, so se ti zavedali, da niso ostali sami.
Njihovo svetišče v prostoru je bilo sicer podrto, toda sposobni so bili videti preko
prostorskega. Imeli so soboto, na nek način so bili z njo zaročeni in preko nje tudi z
Bogom. Sobota ima namreč pomen tako za ljudi kot tudi za Boga, odnos ima z obema. Je
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znamenje zaveze, v kateri sta ljudstvo in Bog. Tega ne bo mogel uničiti nihče, čeprav bi
jim podrl vse, kar imajo na tem svetu. (60–61)
Soboto so si predstavljali tudi kot gosta, ki pride v njihovo hišo na obisk. Tako so lahko
primerjali pripravo na obisk gosta s pripravo na soboto. Pri nekaterih se je to odražalo
tudi v »pogovoru s soboto«: jemali so jo kot osebo in jo povabili, da pride z besedami
»Pridi, nevesta.« (61) Kot je nevesta na svoji poroki olepšana in naličena, tudi sobota
vsak teden znova prihaja očarljiva. Kot je ženin na poroki urejen, je prav, da se tudi
ljudstvo na sobotni dan uredi, obleče svoja najlepša oblačila … Kot se človek veseli
poroke, je prav, da se veseli prihoda sobote in kot se na poročni dan vzdrži dela, se ga
vzdrži tudi na soboto. (62) Poročno slavje traja dolgo; tako tudi praznovanje sobote pri
nekaterih traja dolgo v noč: s tem želijo pokazati svojo hvaležnost in svojo željo, da sveta
gostja ne bi odšla. Njen odhod v njih povzroča žalost. (67) Poleg primerjave z nevesto in
gostom je bila navzoča tudi primerjava s kraljico oziroma kraljem. (65) Če bi se res zgodil
kraljevi obisk, bi gotovo hiteli pospravljati, čistiti in urejati svoj dom, pripravili bi
najboljše, kar hiša premore, nakupili bi dobrote, ki jih imamo najraje. Čeprav bi imel
človek za vsako stvar posebej služabnike, bi se gotovo tudi sam ukvarjal s pripravo in jo
skrbno nadzoroval. Tako in še bolj goreč naj bi bil človek, ki se pripravlja na soboto, kajti
nobena kraljica, noben kralj ali kdorkoli drug ni večji od sobote. (71)
Kljub vsem tem otipljivim primerjavam za soboto pa je Judje in njihovi rabini niso imeli
namena poosebiti. (65) Razmišljajo pravzaprav, da poosebiti neko duhovno resničnost
pomeni podceniti jo, celo pohabiti in razvrednotiti. (66)
Sodobna praksa sobote ni usmerjena v nek sistem prepovedi in zakonov, ampak se
ukvarja s periodičnim, discipliniranim in rednim umikom iz sveta dela in produktivnos ti,
ki ljudi lahko vodi v izčrpanost. Poleg dela se nanaša tudi na druge »zasvojenosti«:
nakupovanje, treniranje … Izziv za mnoge je, da razvijejo navade in se disciplinirajo, da
postane takšen premor del njihovega življenja. Sobotna praksa med drugim želi pokazati
tudi, da stvari, ki se morda v življenju zdijo neopustljive, to niso. Sobota vodi v prekinite v
teh rutin. Poleg tega je ena izmed konkretnosti sobote tudi zakramentalno pričevanje
resničnosti eksodusa. »Zdravljenje« stvarstva in življenj ljudi kot ustvarjenih od Boga
zahteva umik od prevladujočih sistemov moči in oblasti. Sobota prinaša drzno spoznanje,
da s spremembo vladarja, ki se zgodi z izhodom iz Egipta, dozdajšnja potrošnja z delom,
ki ne prinaša zadovoljstva, ni več potrebna. (Leander 2015, 411)
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Končno vrednost sobote za Jude lahko vidimo v trditvi Heschla: »Kaj smo, je odvisno od
tega, kaj je sobota za nas« (Heschel 2013, 89).

3.1.2 Judovsko praznovanje sobote
Talmud, osrednje besedilo rabinskega judovstva, zapoved sobote precej podrobno
obravnava. Poleg kazni za kršitelje, o katerih govori, o njej razpravlja tudi na globlje m
nivoju: o njej govori v teološkem in simboličnem smislu.
Sobote naj se ne bi praznovalo s spoštovanjem pravil, ki razlagajo, česa se ne sme storiti,
temveč tako, da se »nekaj stori.« Prenehanje z delom je namenjeno temu, da bi se lahko
iz šabata »naredilo« praznik in da bi se pri tem prepoznalo lastno dostojanstvo, izhajajoče
iz stvarjenja, ter razodevalo odrešenjska dela Boga. (Skralovnik 2019, 104)
Kljub temu pa je jasno, da obstaja mnogo predpisov in prepovedi glede sobote. V Svetem
pismu sistematičnega popisa del, ki bi bila na soboto prepovedana, ne najdemo. Na
nekaterih mestih sicer obstajajo zapisi, kaj je prepovedano: delo na polju, ki vključuj e
oranje ter žetev (2 Mz 34,21); nabiranje drv (4 Mz 15,32–36); stiskanje grozdja,
pospravljanje snopov, nakladanje živali ter prodaja živil (Neh 13,15); poslovanje in
prenašanje, prevažanje (Iz 58,13; Jer 17,22; Am 8,5); potovanje (2 Mz 16,29-30) in
netenje ognja (2 Mz 35,2-3). (Skralovnik 2019,104–105) V tradiciji judovstva se je
izoblikoval seznam 39 kategorij opravil, ki se jih je potrebno na šabat vzdržati. Danes je
ob sobotah prepovedana uporaba elektrike, avtomobila, prepovedano je potovati, kaditi,
ustvarjati, služiti denar, prepovedan je celo govor o denarju. (Jelinčič Boeta 2010, 140)
Omenjene kategorije imajo na stotine podkategorij in so osnovane na podlagi del, ki so
povezana z gradnjo shodnega šotora. Ta so se namreč na soboto prekinila. Ena kategorija
dejavnosti so dela, ki so povezana s pripravo hlebov obličja, ki so jih polagali na mizo v
svetišču. Sem spadajo sejanje, oranje, žetev, vezenje snopov, mlatenje, presajanje, mletje,
gnetenje, pečenje … Prepovedana so tudi dela, ki so vezana na izdelavo preprog v
shodnem šotoru in na izdelavo duhovniških oblek. Sem sodijo striženje ovc, beljenje in
barvanje tkanin, predenje, izdelovanje zank, tkanje, vezenje, šivanje, trganje … Sledijo
prepovedi dejavnost, ki so povezane s pisanjem in pripravo pergamentov iz živalske kože:
lovljenje s pastmi ali lov, zakol, odiranje, obdelava kože, označevanje (priprave na
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rezanje), rezanje … Potem so v prepoved vključena tudi dela, ki so povezana z gradnjo,
rušenjem, kurjenjem, gašenjem …
V splošnem se prepovedi delijo na dve skupini. Najprej so prepovedane ustvarjalne
dejavnosti: tiste, ki obstajajo še naprej na stvareh, četudi je človeško delovanje
prekinjeno. Tipično sobotna dejavnost je branje in razpravljanje o Postavi. Sledovi te
dejavnosti namreč ostajajo v duši in ne puščajo nobene vidne spremembe. Ta kriterij se
nato razširi na 38 kategorij prepovedi. Druga skupina izvira iz preroških besedil, ki
prepovedujejo prenašanje teže skozi jeruzalemska mestna vrata (kot je zapisano v Iz
58,13-14). To pa se nanaša tudi na trgovanje, potovanja in medsebojne izmenjave. Iz tega
kriterija je sestavljena še 39. prepoved.
Kljub strogo določenim pravilom velja splošno načelo, da ima človek tudi dolžnost
prekršiti soboto, kadar gre za reševanje življenja drugemu človeku ali živali. Podobno
tudi, ko gre za zmanjšanje trpljenja ali za izognitev trpljenju.
Poleg vseh omenjenih predpisov so rabini poskrbeli za »ograjo okoli Postave.« Ta je
namenjena obrambi pred nevedno in malomarno kršitvijo. To so dodatni, previdnostni
predpisi, imenujejo se halaka. Namenjeni so verniku v pomoč, da ne bi kršil Postave. V
sklopu teh ukrepov so npr. določili, da lahko v soboto Jud prepešači do 2000 komolcev
(900 m). Pri prepovedi žetve so dodatno opredeli, da se ne sme plezati po drevesih, ker
se lahko pri tem polomi kakšna veja, kar bi že lahko štelo za žetev (ločevanje rastline od
njenega vira). Prepoved sejanja je zavarovana s tem, da se v vazo ne sme vliti vode, ker
gre pri tem lahko za sajenje oz. pospeševanje rasti rastlin, kar je prepovedano. Prepoved
vezenja snopa vključuje prepoved izdelovanja šopkov. Prepoved mletja je »ograjena« s
prepovedjo čiščenja blata s čevljev ali oblačil, prepoved barvanja pa tudi s prepovedjo
ličenja. Prepovedano je pletenje las (prepoved tkanja), odpiranje dežnika (gradnja oz.
postavitev kakršnega koli tipa šotora, zaščitne obloge ali konstrukcije). Prepoved kajenja
in uporabe električnih naprav se nanaša na prepoved netenja ognja, prepoved izklopa
električne svetlobe pa na prepoved gašenja požara. Dovoljeno pa je imeti prižgano luč, ki
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je bila vklopljena še pred soboto. Mnogim Judom pa prav odpoved električni energiji
predstavlja eno izmed ključnih stvari, ki ločujejo občutek sobote od ostalih dni v tednu. 3
Poleg vseh omenjenih dejavnosti, ki se ne smejo vršiti, Judje poznajo tudi seznam
predmetov, ki se jih na soboto ne smejo dotikati. Poimenovani so mukce (kar pomeni »se
umaknejo,« »ločijo,« »shranijo stran«). Ti predmeti so povezani s prepovedmi, prepoved
dotika pa zopet varuje, da jih ne bi prekršili. Nekateri izmed teh predmetov so denar in
čeki; škarje, kladiva in žage; svinčniki, peresa; naprave z baterijami in svetilke; radijski
sprejemniki; telefoni in računalniki …
Končno se je poleg vseh zapisanih prepovedi potrebno vzdržati tudi ostalih stvari, ki niso
točno opredeljene, pa so svetnega, vsakdanjega značaja. Sem sodijo npr. pakiranje
kovčka, preurejanje pohištva, odpiranje pošte, poslovne debate … Prepovedano je tudi
razmišljanje in načrtovanje prihodnosti (službene poti, priprava torbe za naslednji dan …)
Ali je dejanje kršitev sobotne zapovedi ali ne, se določi z namenom dejanja: kršitev mora
biti namerna. Tako npr. hoja po travi ni kršitev, čeprav se pri tem lahko kakšen list odtrga
in bi to že lahko predstavljalo žetev. Dokler je osnovni namen človeka zgolj hoja po travi,
to ni kršitev sobote. (Skralovnik 2019, 104–106)
Ker se judovski dan ne prične z jutrom, kot je to pri nas, temveč že z mrakom, se tako
praznovanje sobote pravzaprav prične že v petek zvečer, ko se pojavijo tri zvezde na nebu.
Ta večer je poimenovan érev šabát, kar pomeni »predvečer sobote.« Obred na ta večer se
imenuje kabalát šabát. Praznovanje traja 24 ur, zaključi se v soboto zvečer ob mraku. Ta
trenutek je poimenovan tudi mocéj šabát (»izhod sobote«). Obred, ki je s tem povezan, je
poimenovan avdalá. (Jelinčič Boeta 2010, 141)
Neposredne priprave na praznovanje so precej zahtevne in se začnejo že v petek
dopoldne. Za soboto se speče posebni »sobotni« kruh (halá), skuha se nekakšna
enolončnica z mesom in jajci. Ta se kuha celo noč in čez soboto ostane na topli plošči, da
tudi enolončnica ostane topla vso soboto. Na ta dan je namreč prepovedano kuhanje. Ta
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Halaka dovoljuje uživanje koristi, ki jih prinašajo električne naprave, prepovedano pa je neposredno
upravljanje z njimi. Primer tega je »Šabat dvigalo,« ki se ustavi v vsakem nadstropju. Tako se človek izogne
upravljanju z električno energijo. Poleg tega Judje po domovih danes uporabljajo tudi časovnike, ki vklopijo
in izklopijo posamezne električne naprave.
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jed je poimenovana čúlent, čólent ali šolet oziroma hamín. Ponekod pripravijo tudi
posebno jed iz zmletih rib z nekaj žolce, kar je poimenovano z izrazom gefilte fiš –
»polnjena riba.« (141)
Vsi člani družine se v petek zvečer, slovesno oblečeni, zberejo skupaj ter pripravijo
sobotno mizo za praznovanje. Nanjo denejo posebne prte ter pregrinjala za kruh. Moški
del družine gre v sinagogo, kjer se poleg običajne vsakodnevne popoldanske ter večerne
molitve opravi obred, v katerega so vključene posebne pesmi, ki se med posameznimi
skupnostmi razlikujejo. Gre za sprejem malkát šabát (»sobote kraljice«). Začetek šabata
je točno določen z astronomskim izračunom, tako da ni potrebno iskati treh zvezd na
nebu. Ob tem gospodinja doma prižge dve sveči in med tem izreče nad njima blagoslo v:
»Blagoslovljen si ti, Gospod, naš Bog, kralj sveta, ki si nas posvetil s svojimi zapovedmi
in nam zapovedal prižgati sobotno svečo.« (141) Ko mati moli blagoslov, si zapre oči ali
pokrije obraz z rokami. Pred tem blagoslovom izreče še en blagoslov - prošnjo, da bi bila
vredna vzgajati svoje sinove po Postavi. To stori 15 minut pred začetkom sobote, da ne
bi prelomila sobotne prepovedi netenja ognja. Prižgani sveči predstavljata dva izraza :
»spominjaj se« in »spolnjuj«. Ta izraza uvajata zapoved sobote v dveh različicah iz
dekaloga. Po opravljenem blagoslovu mati odpre oči in vsem navzočim zaželi šabát
šalom (»sobotni mir«).
Molitve ob kabalát šabátu so različne. Nekateri uporabljajo besedila Visoke pesmi. Ko
se možje vrnejo iz sinagoge, molijo zadnje poglavje knjige Pregovorov v čast svoji lastni
nevesti. (Skralovnik 2019, 107) Ob vrnitvi si tudi oni doma zaželijo »šabát šalom« ali git
šabes (»dobro soboto«). Zatem sledi začetek slovesne večerje. Na začetku izrečejo
poseben blagoslov vina; blagoslov se imenuje kiduš (»posvetitev«). Zatem blagoslovijo
kruh in ostalo hrano. (Jelinčič Boeta 2010, 142) V spomin na dvojni delež mane,
pripravijo dva hleba kruha. Blagoslov vodi oče. Sestavljen je iz treh delov: prvi in tretji
blagoslavljata Boga za sadove vinske trte in kruh zemlje, drugi pa je spomin stvarjenja
ter osvoboditve iz Egipta. (Skralovnik 2019, 107)
Ko se večerja bliža koncu, za mizo začnejo prepevati tradicionalne pesmi – psalme (Psalm
27) in številne druge iz judovske tradicije sobotnih pesmi. (Jelinčič Boeta 2010, 142)
Sledi zaključni blagoslov (birkat ha-mazon). (Skralovnik 2019, 107)
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Sobotno jutro je zaznamovano z obiskom sinagoge. Tam je jutranja molitev, ki ji je
dodano še branje odlomkov iz Tore in dodatna molitev músaf. (Jelinčič Boeta 2010, 142)
Molitev se začne kasneje kot običajno, moli se več psalmov. Po molitvi osemnajstih
blagoslovov sledi najpomembnejši del jutranjega bogoslužja – aron hakodeš, tj. slovesna
razgrnitev zvitka Postave (sefer Tora). Položijo ga na poseben bralni podstavek, od tam
pa se oznani tedensko branje Postave. Bralne enote, ki jih je 54, se imenujejo parašot
(»količina, gmota«), poimenovane pa so po začetnih besedah poglavij. Po Postavi berejo
še preroke. To branje je krajše, imenuje pa se haftará (»odpreti,« »posloviti se«). Ko je
branje končano, se zvitke vrne na svoje mesto. Tretji del liturgije je homilija (derašá –
»iskanje,« »raziskava«).Ta razloži in aktualizira obe branji. S sestavljanjem homilij so
nastajali midraši. Sestavljalci homilij so Postavo in preroke povezovali z modrostnimi
deli, tako da so v pridigah prisotni vsi trije stebri judovskega Svetega pisma: Postava,
preroki in modrostna literatura. (Skralovnik 2019, 108)
Temu obredu sledi slovesno kosilo, ki je lahko v sinagogi, lahko pa tudi doma in ima
praznični značaj. Pri kosilu se navadno razpravlja o svetopisemskem odlomku tistega dne.
(Jelinčič Boeta 2010, 142) Jesti je potrebno v miru, brez naglice; to je namreč pomembno
za družinsko življenje. Po obedu sledi zahvalna molitev, po možnosti s petjem.
(Skralovnik 2019, 108)
V sinagogi je nato še popoldanska ter večerna molitev. (Jelinčič Boeta 2010, 142) Med
njima je čas za obrok, ki pogosto poteka kar v sinagogi ob petju in pogovoru. Po skupinah
sledi razpravljanje o narodnih in duhovnih vprašanjih. Sobota se zaključi doma, kjer se je
tudi začela. Večerna molitev se prične, ko na nebu zasvetijo prve tri zvezde. Kot ob
začetku sobote, je tudi ob sklepu ta molitev blagoslov vina. (Skralovnik 2019, 108) Obred
se imenuje avdalá (povezano z glagolom »razločevati« – »ločitev« ali »delitev«). Ta
obred soboto, ki je sveti dan, loči od posvetnega tedna in običajnih dni. Nad posebno,
pleteno svečo z dvema stenjema se moli blagoslov: »Blagoslovljen si ti, Gospod, naš Bog,
kralj sveta, stvarnik ognjenih svetil.« Sledi vonjanje posebnih dišečih rastlin (besamím –
»dišave«). Ob tem je predviden blagoslov: »Blagoslovljen si ti, Gospod, naš Bog, kralj
sveta, stvarnik vrst dišav.« (Jelinčič Boeta 2010, 142) Zatem se vino popije, zopet se poje
tradicionalne pesmi. (Skralovnik 2019, 108) Ob koncu se vsem zaželi »dober teden«
(šavúa tov), ki se začne na sobotni večer. (Jelinčič Boeta 2010, 142)
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Judje verjamejo, da na sobotni dan Bog človeku podari dodatnega duha oziroma dodatno
dušo (nešama jetera) – to naj bi se zgodilo na predvečer, na koncu sobote pa mu ga zopet
vzame. Razlage tega so različne: nekateri pravijo, da gre pri tem za okrepljeno duhovnost
ali pa za počitek in udobje. Drugi jemljejo to bolj dobesedno in menijo, da dejansko na
sedmi dan iz nebes pride duhovna stvarnost, druga duša, ki se utelesi v človeku. Ta duša
naj bi prišla iz nebes in naj bi bila popolna – taka, kot so ideali na drugem svetu. Ob
svojem prihodu nazaj pred Boga pa naj bi pripovedovala, kaj se je dogajalo v človeku
tisto soboto. Tako razlago lahko beremo v Zoharju, komentarju Tore. Prihod dodatne
duše naj bi se poznal tudi pri telesnem stanju človeka, kar naj bi se še posebej videlo pri
svetnikih. (Heschel 2013, 88)
Praznovanje sobote pa naj kljub vsem pripravam in ostalim stvarem, ki jih prinaša sedmi
dan, ne bi bilo popolnoma ločeno od ostalih dni. Še vedno je potrebna duhovna skladnost
med šestimi in sedmim dnem. Šest dni poteka romanje k sedmemu dnevu, ki je vrhunec
tedna. V mišljenju Juda naj bi bilo stalno prisotno premišljevanje ter vrednotenje tega,
kar mu lahko sedmi dan prinese. Pravzaprav je celotno življenje Juda usmerjenost k
soboti, je hrepenenje po njej. (89–90) Rabin Yichak glede tega pravi: »›Ne štejte dni,
kakor jih štejejo drugi, temveč vsak dan v tednu štejte v odnosu do sobote.‹ Ramban iz
tega izpeljuje: ›Drugi narodi imajo dni v tednu za neodvisne drug od drugega. Zato so
dali vsakemu dnevu posebno ime po nebesnih svetovih. Izrael pa šteje vse dni v odnosu
do sobote: en dan po soboti, dva dni po soboti … Tako se lahko spominjajo sobote vsak
dan v tednu‹« (Skralovnik 2019, 109).

3.2 Gospodov dan v povezavi s pomenom časa in prostora
Ob poglabljanju v zapoved Gospodovega dne nam postane jasno, da gre tu za razsežnost
časa. Ko razmišljamo o pomenu časa, hitro naletimo na odnos med časom in prostorom;
pred nas se postavi bitka, ki jo med seboj bijeta čas in prostor. O tem piše tudi rabin in
filozof Heschel, ki interpretira judovsko duhovno izročilo sedmega dne.
Ob prebiranju celotnega Svetega pisma lahko hitro ugotovimo, da je v njem prisoten
pogled na svet v razsežnosti časa. Več se ukvarja z zgodovino kot z geografijo, več z
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dogodki in generacijami kot z deželo in stvarmi. Tako je ob branju svetopisemskih besedil
pomembno imeti pred sabo predpostavko, da je čas vsaj tako pomemben kot prostor in
da je pomemben ter samostojen sam po sebi, kar nam pogosto ni samoumevno. (Heschel
2013, 22–23)
V Stari zavezi je čas dvojno razčlenjen: po eni strani gre za tedenski ritem, ki je usmerjen
v soboto. Sobota vnaša v čas znamenje zaveze in je vez med stvarjenjem in zavezo. Po
drugi strani gre za praznike, ki jih določa tematika stvarstva. To so setev in žetev ter drugi
prazniki nomadskih izročil, pa tudi spominjanje na Božja dela v zgodovini. (Benedikt
XVI. 2014, 81)
Ko danes razmišljamo o času, se nam večkrat zdi, da nima resničnosti, ker je nepredmeten
in nesnoven. Našim mislim vlada kategorija predmeta: v življenju smo pozorni predvsem
na stvari, ki jih lahko vidimo, otipamo – na to, kar naši čuti opazijo izven nas. Videti je,
kot da je naša resničnost svet predmetov. V skladu s tem znamo s prostorom načeloma
dobro ravnati, s časom pa ne. Znamo ga le podrediti prostoru. Naše skrbi so večinoma
usmerjene v stvari prostora, pred časom pa smo večkrat v strahu. V tem strahu se še bolj
zatekamo med zadeve prostora. Tako mesto, ki bi ga moral imeti čas, dobi prostor;
prevzame tudi njegove cilje. Simbol tega je imetje in veselje nad njim, ki izgleda kot
zdravilo proti nevarnosti časa. Toda bolj ko se poglabljamo v eksistencia lna vprašanja,
bolj se zavedamo, da časa nikakor ne moremo zavzeti preko prostora – lahko mu vladamo
zgolj v času. (Heschel 2013, 19–20)
Papež Benedikt XVI. k vprašanju časa najprej pristopa s kozmičnim pogledom nanj:
meni, da je to prva lastnost časa. Kroženje zemlje okoli sonca daje ritem za bivanje. Tega
imenujemo čas. Razdeljen je na ure, dneve, letne čase … Poleg sončnega ritma poznamo
tudi krajši, lunin ritem, ki poteka od njene počasne rasti do izginotja v mlaju in nato spet
rasti. Vsak ritem ustvarja svojo mero, tekom zgodovine so ju ljudje različno »vzeli za
svoje.« Oba pa kažeta na to, kako je človek vtkan v vesolje – živi z nebesnimi telesi,
njihova pot konkretno zaznamuje njegovo lastno življenje. (Benedikt XVI. 2014, 79–80)
Tudi na področju duhovnega življenja je čas pomemben – navzoč je celo v cilju
duhovnega življenja, ki je srečanje s svetimi trenutki. Kraj pri tem ni pomemben: človeku
ne ostane prostor, ampak trenutek neke izkušnje, uvida. (20) Tudi v desetih Božjih
zapovedih kraj ni nikjer omenjen – pravzaprav je rečeno ravno obratno: »Na vsakem
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kraju, ki ga določim, da se spomniš mojega imena, bom prišel k tebi in te blagoslovil. «
(2 Mz 20,24) Tako vidimo, da obstajajo določeni časi, ne pa tudi kraji za molitev. Vidimo,
da svetost ni omejena na določen kraj. (Heschel 2013, 81)
Mnoga verstva so poznala svetost v prostoru, svetost v naravi. Judovski nauk pa prinaša
novost: ideja svetosti se iz prostora premakne v čas, iz narave se prestavi v zgodovino, iz
stvari se prestavi k dogodkom. Ni več po naravi svetih stvari (rastlin, živali …), ampak
postanejo svete šele, ko jih mi posvetimo. Sveto pismo tudi ne govori o kakšnem kraju,
ki bi bil svet sam po sebi. Celo za tempelj so preroki čutili, kakšen paradoks je njegova
svetost, ki je svetost v prostoru. Njegova svetost je bila vzpostavljena, ni prišla sama po
sebi. Prerok Izaija pravi: »Tako govori Gospod: Nebo je moj prestol in zemlja podnožje
mojih nog: kakšna je torej hiša, ki mi jo hočete sezidati, in kakšen je kraj za moje
počivališče?« (Iz 66,1). Če je torej Bog povsod, njegova navzočnost ne more biti zgolj
nekje. (81–83) Heschel piše: »V desetih zapovedih se Stvarnik vesolja poistoveti z
dogodkom v zgodovini, z dogodkom v času, z osvoboditvijo ljudstva iz Egipta in pravi:
»Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu,
spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo!« (2 Mz 20,4) (93).«
V Egiptu je veljalo načelo, da se pomembno središče češčenja utemeljuje s tem, da je to
pravi kraj stvarjenja. Tudi razni miti govorijo o krajih stvarjenja, navedb glede časa
stvarjenja pa ne najdemo. Sveto pismo pa govori o stvarjenju prostora v času. V Drugi
Mojzesovi knjigi tudi ni govora o kraju stvarjenja temveč o dnevih stvarjenja. (93)
Ko govorimo o judovstvu, govorimo o religiji časa, ki je usmerjena v posvečevanje časa.
(22) Pravzaprav je bila ob začetkih zgodovine na svetu navzoča samo ena svetost – svetost
v času. Tudi na Sinaju ob prejemu zapovedi Bog v prvi vrsti ni meril na svetost prostora,
ampak na svetost časa in na svetost med ljudmi. Svetost prostora postane aktualna šele
po grehu ljudstva z zlatim teletom, ko se postavi tabernakelj. Praznovanje judovske
sobote je prav tako ločeno od prostora – šest dni v tedni naj bi delali (in bili ob tem
neizogibno pod oblastjo prostora), ob sobotah pa naj bi vse usmerili v posvečevanje časa;
glavni pomen sobote je torej v posvečevanju časa in ne prostora. (23–24) Judovstvo želi
pregnati željo po stvareh v prostoru, da bi si želeli stvari v času. (90)
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Tudi krščanstvo prevzame judovsko dojemanje in njihovo ureditev glede časa in tako
nepretrgano ostaja v globoki notranji povezavi z judovsko dediščino. (Benedikt XVI.
2014, 81)
Ob vsem tem je potrebno dodati, da ni prav, da svet prostora obsojamo. Bog je vendar
ustvaril stvari in prostor in vse to opredelil kot dobro. Čas in prostor sta medsebojno
povezana in če enega zanemarimo, ne vidimo celostne slike, smo napol slepi. To pa ne
pomeni, da nam mora prostor gospodovati; zasužnjenosti s stvarmi se moramo upreti.
(20) Naša civilizacija je tehnična, v njej vidimo ogromno napredka. Nekateri menijo, da
je to pot v katastrofo in da bi se morali od tega sveta ločiti – temu pa judovska vera
nasprotuje. Njeno bistvo ni v tem, kako bi svet zapustili, ampak kako bi bili v njem in nad
njim. Ne govorimo torej o zavračanju ampak o preseganju civilizacije. S pomočjo
posvečenega časa se tega preseganja učimo. (37) Ker smo postavljeni v ta svet, v prostor,
ki je okoli nas, moramo delati s stvarmi prostora, vendar pa moramo imeti oči uprte nad
te stvari; te so namreč le naše orodje, naš cilj pa je drugje. (58) Tehničnost naše
civilizacije se kaže v našem obvladanju prostora; na tem področju smo zmožni že skoraj
vsega. Čas pa nam v nasprotju s tem ostaja nedostopen. Preteklosti ne moremo ustaviti in
prihodnosti ne prehiteti. Človek presega prostor, časa pa nikakor ne – čas presega človeka.
Je zunaj našega dosega in naših moči; v njem ne moremo najti trdne točke. Svet prostora
nam to nudi, lahko ga obvladamo, oblikujemo in spreminjamo. Kljub presežnosti pa nam
je čas po drugi strani blizu, saj je del vsake naše izkušnje (ki jo sicer presega). Končno
lahko rečemo, da čas pripada izključno Bogu. (96–97) O tem spregovori tudi papež
Benedikt XVI.: »Ves čas je Božji čas« (Benedikt XVI. 2014, 79). Medtem ko vsakdo
izmed nas v svetu prostora zaseda svoje mesto, si ga lasti, v času ni tako: ta je vsem
skupen in si ga delimo: ni enega trenutka, za katerega lahko rečemo, da je samo od
nekoga. Pri svetu prostora smo lahko mnenja, da je ta namenjen nam, pri svetu časa pa
gotovo ne. Naše zavzetje prostora je upravičeno le z namenom, da bi preko njega lahko
posvečevali čas. Judje so šest dni v tednu poklicani k posvečevanju svojega življe nja
preko stvari, sedmi dan pa vstopijo v svetost preko časa, ki jo vsebuje v svoji srčiki.
(Heschel 2013, 97–99)
V povezavi s stvarjenjem nam svet prostora kaže na stvari, ki so ustvarjene, svet časa pa
na proces stvarjenja. Stvarjenje ni enkratni dogodek, ampak se zmeraj znova ponavlja, je
nepretrgan proces v času. Čas je tako navzočnost Boga stvarnika v svetu prostora. On je
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priklical vse v bivanje in ta klic traja vsak trenutek – vsak trenutek je tako dejanje
stvarjenja. Čas je novost, ki je nenehna, gre za neprestano stvarjenje. Božji dar za svet
prostora je čas. (98–99)
Judovsko izročilo govori o tem, da znotraj časa obstaja določena hierarhija, da so si dobe
med seboj različne. Bog na človekove molitve, ki so lahko vedno enake, v različnih časih
različno odgovori. Heschel v svoji knjigi podaja primer, da so bili v zgodovini Izraela
časi, ko jih je preroški duh zapustil. (94)
Naše pojmovanje časa je pogosto okrnjeno: čas opredelimo zgolj kot orodje za merjenje.
Temeljno pri našem pojmovanju časa je to, da se je nekaj zgodilo prej, nekaj pa po tem.
Heschel ob tem odpira še nekaj vprašanj: sprašuje se, če je čas res zgolj odnos med
dogodki v času in ali res sedanji trenutek nima nobenega pomena, ki se ne bi držal in bil
v odnosu do nečesa iz preteklosti. Poleg tega postavi naše pojmovanje še v kontekst
prostora: če se ne bi zgodilo nič takega, kar bi bilo povezano s prostorskim, bi potem čas
ne obstajal? Včasih izgleda, da poznamo samo dogodke, ki so se zgodili v času: dogodke,
ki pustijo svoj vtis na predmetih, ki so v prostoru. (94)
Heschel trdi: »Svet prostora obdaja našo eksistenco« (94). Ob tem pa moramo biti pozorni
in se zavedati, da je to le del našega življenja; kar ostane pa je čas. Eksistence same po
sebi torej ne moremo razložiti, to je možno le skozi čas. Če pomislimo o času in prostoru,
ugotovimo, da si lahko predstavljamo čas brez prostora, prostora brez časa pa si ne.
Prostor si lahko predstavljamo kot zamrznjen čas, stvari pa kot okamnele dogodke.
Časovnost si lahko predstavljamo kot odnos prostora do časa, svet pa kot svet prostora,
ki gre skozi čas. Predmeti v prostoru so tisti, ki se premikajo, gibljejo in minevajo, ne pa
čas, kot večkrat mislimo. Bistvo časa ni minljivost, začasnost – to je lastno svetu prostora.
Čas sam na sebi se ne spreminja, spreminjajo se stvari v času. Tako je bolj prav govoriti
o toku prostora skozi čas kot pa o toku časa. Čas ne umira, umira človek, telo, stvar v
času. Časovnost je končno lastnost sveta prostora in predmetov v njem. (95)
Benedikt XVI. v svoji knjigi Duh liturgije spregovori še o odnosu med Božjim in našim
časom. Pravi, da je Božji čas večnost, naš pa časnost. Na prvi pogled se morda zdi, da ni
mogoče, da bi bila ta v kakšnem medsebojnem odnosu. Toda oba sta povezana v Kristusu,
ki je most med časom in večnostjo. On je s svojim učlovečenjem namreč sprejel tudi
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človeško časnost in tako čas pritegnil v prostor večnosti. V Njem sobiva čas z večnostjo.
(Benedikt XVI 2014, 79–80)
Naš čas je kozmični čas, ki ga določa sonce. Ta čas se bliža večnosti in postaja večnost s
tem, ko se bliža Bogu, ko on sam postaja luč svetu. (81)

3.3 Kristjani in nedelja
Čas Stare zaveze se izteče, ko na svet pride Jezus Kristus, učlovečeni Bog, alfa in omega
časa. Z njim se začne obdobje Nove zaveze, z njim se začne tudi krščanstvo. Nekateri
odlomki, ki smo jih že omenjali in so z zapovedjo Gospodovega dne povezani, bodo v
luči njega, središča vseh časov, na novo zasijali.

3.2.1 Stvarjenje sveta v luči Nove zaveze
Kristjani se zavedajo pomena judovskih korenin za današnje krščanstvo. V zavedanju
neobhodne vrednosti obdobja pred rojstvom Jezusa Kristusa krščanski nauk na različ nih
področjih dopolnjuje judovsko misel. Papež Janez Pavel II. v okrožnici Gospodov dan
povzema krščanski pogled na stvarjenje. Razlaga, da je poročilo o stvarjenju iz Prve
Mojzesove knjige napisano v slogu, ki izraža prevzetost pisca nad ustvarjenim svetom,
neizmernim delom Boga, ki je vse priklical iz nič in pripoved prepoznava kot hvalnico
Stvarniku in dobrosti njegovega stvarstva. Da je »Bog videl, da je dobro« (1 Mz 1,10.12),
kar je ustvaril, se kot nekakšen refren ponavlja skozi celotno pripoved. Papež poudarja,
da posebno mesto v svojem stvarstvu, ki ga ne moremo primerjati ničemur drugemu, Bog
daje človeškim bitjem. Stvarstvo je samo po sebi lepo in vredno občudovanja, ni pa
dokončno izgrajeno, temveč čaka na dokončanje; odprto je človeku, da ga obdeluje,
razvija in »izgrajuje« ter tako postaja Božji sodelavec. Sad tega poslanstva, ki ga je
človeku zaupal Bog, Cerkev vidi v razvoju tehnike, znanosti ter kulture. (20–21)
Drugi vatikanski cerkveni zbor o tem piše: »Po Božji podobi ustvarjeni človek je namreč
dobil naročilo, naj si podvrže zemljo z vsem, kar spada k njej, in naj vlada svet v
pravičnosti in svetosti; in, priznavajoč Boga za Stvarnika vseh stvari, naj naravnava nanj
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sam sebe in celotno vesoljstvo, tako da bo ob podvrženosti vseh stvari človeku Božje ime
čudovito po vsej zemlji« (CS 34).
Za svoje odgovorno poslanstvo človek najpopolnejši zgled lahko najde v delovanju Boga;
Božji odnos do stvarstva je vzorec, po katerem naj bi človek ravnal. (CD 78, 6) Ob tem
pa je človeku dana svoboda, ki je velik dar in veliko tveganje obenem. Človek ima namreč
prosto pot, da se obrne stran od Boga, ki je njegov Stvarnik, in da v svet, ki mu ga je Bog
zaupal, vnese mračnost greha in smrti (1 Mz 3). Na to nas opozarja že omenjeni refren
(»Bog je videl, da je dobro«), ki daje slutiti, da je svet dober, dokler ostaja zasidran v
svojem izvoru, v tistem, ki ga je ustvaril. Še bolj očitno postane to v nadaljevanju Prve
Mojzesove knjige, kjer je opisan prvi greh. (20–21)
Poleg zgleda za svoje delovanje pa naj bi človek pri Bogu našel zgled tudi za počitek.
Jezus nam v Janezovem evangeliju osvetljuje naravo tega počitka, ko pravi: »Moj Oče
dela do zdaj in tudi jaz delam« (Jn 5,17). Bog potemtakem svojega stvariteljske ga
delovanja nikoli ne preneha, četudi morda tako izgleda; ne preneha ga niti takrat, ko svet
zaupa človeku. Pri njegovem počitku ne gre za kakšno brezdelje, ki ne bi imelo namena
in bi bilo prazno. Bog se pred svojim delom, ki je »zelo dobro« (1 Mz 1,31), ustavi in ga
občuduje. Gre za neke vrste kontemplacijo stvarstva – ustvarjanje je prekinjeno, sedaj si
vzame čas, da okuša njegovo lepoto. Posebno mesto pri tem občudovanju ima gotovo
človek, ki je vrh vsega ustvarjanja. To posebno mesto pa že odpira nov vidik: Bog želi s
človekom stopiti v poseben odnos, v zavezo ljubezni. To se do neke mere izpolni pri
sklenitvi zaveze z Izraelci, višek tega pa nastopi s Kristusom, Božjim Sinom, ki postane
človek. Ta vidik nam odpira pot do samega jedra zapovedi sobote. (21–22) O tem govori
tudi prerok Ozej: »Tisti dan bom zanje sklenil zavezo z živalmi polja, s pticami neba in z
laznino zemlje. Lok in meč in orožje bom zdrobil v deželi in dal, da bodo varno počivali.
S teboj se zaročim na veke, s teboj se zaročim v pravičnosti in v pravici, v dobroti in v
usmiljenju. S teboj se zaročim v resnici; in spoznala boš Gospoda« (Oz 2,20-22).
O pomembnosti zapovedi Gospodovega dne v Izraelu govori dejstvo, da to ni zgolj eden
izmed liturgičnih predpisov ali uredb ali kaj podobnega, temveč ima svoje mesto v
dekalogu, ki Izraelu predstavlja temelj moralnega življenja. To nravno postavo pa
pravzaprav vsak človek že nosi v svojem srcu, kar pomeni, da se ne tiče zgolj neke verske
skupnosti, ampak gre za osnovni izraz človekovega odnosa do Boga. Ne smemo ostati
samo pri povezavi s človekovo potrebo po počitku, ki je tudi prisotna v Gospodovem
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dnevu. Če ga želimo pravilno doumeti, moramo izhajati iz vere in se opirati na
svetopisemsko poročilo o stvarjenju sveta. V njem je zapisano, da je Bog sedmi dan
»posvetil« in s tem poudaril, da je to njegov dan. Ta dan želi deliti s človekom, krono
vsega stvarstva. Človek je poklican, da Boga Stvarnika slavi v imenu celotnega stvarstva,
v človekovi hvalnici je izražena hvalnica celotnega stvarstva. To je dan, ko ga Gospod
kliče, da bi se še bolj intenzivno posvečal gradnji odnosa z Njim. Tudi temu je namenjen
počitek, ki ga zapoved vsebuje. Vse to pa naj bi človeka vodilo k zavedanju, da prav vse
pripada Bogu in da smo popolnoma odvisni od Njega. Brez te resnice pred očmi se človek
ne more prav posvečati delu, ki mu ga je Bog zaupal kot svojemu sodelavcu. K temu
zavedanju nas vabi že sama formulacija zapovedi, ko naroča, naj se »spominjamo,« da bi
tudi »posvečevali.« Spominjanje pa se razteza v dve smeri: v spominjanje stvarjenja in v
spominjanje eksodusa iz Egipta. Obe razsežnosti skupaj odkrivata celostni smisel
Gospodovega dne, ki je povezan s teologijo stvarjenja in teologijo odrešenja hkrati. Če
počitek na Gospodov dan vključuje omenjeno spominjanje in slavljenje Božjih del,
dosega izpolnitev svojega namena. Ko človek vstopi v počitek, postane deležen Božjega
počitka in je s tem sposoben občutiti veselje, ki je prevzemalo Stvarnika, ko je ustvaril
svet in videl, da je »zelo dobro« (1 Mz 1,31). (CD 78, 23–25)
Gospodov dan torej ostaja praznik stvarjenja in zahvala za ta neizmerni dar, zahvala za
Stvarnikov »Bodi!«, s katerim je Bog ustvaril svet. Poleg tega je lahko tudi zahvala za to,
da ga ne pusti uničiti, ampak ga po vseh človekovih uničenjih vedno znova vzpostavlja.
(Benedikt XVI. 2014, 82)
Pri vsem tem lahko odkrivamo povezavo stvarjenja sveta in sploh celotne Stare zaveze z
Novo zavezo: vez, ki povezuje vse skupaj, je sam Jezus Kristus – o tem piše apostol Pavel
v svojih pismih: »V njem (Sinu) je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji,
vidne in nevidne stvari ... Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj« (Kol 1,16). O tem piše
tudi evangelist Janez v prologu v svoj evangelij, ko pravi, da je »vse nastalo po Besedi in
brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo« (Jn 1,3). Ta Beseda pa je Jezus Kristus. (CD 78,
19)
Delež Božjega Sina pri stvarjenju sveta se je v polnosti razodel v velikonoč nih
skrivnostih, ko je kot »prvenec tistih, ki so zaspali« (1 Kor 15,20), Jezus vstal od mrtvih.
Velikonočno praznovanje je neločljivo povezano s celotnim Svetim pismom od njegovih
prvih strani dalje – od poročila o stvarjenju sveta iz Prve Mojzesove knjige naprej.
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Njegovo vstajenje je pričetek novega stvarjenja, ki je bilo vključeno že v stvarjenje sveta.
(19) Papež Benedikt XVI. pravi, da novo stvarjenje sprejema staro stvarjenje. (Benedikt
XVI. 2014, 82) Novo stvarjenje je Bog že imel vključeno v svoj načrt, ko je »blagoslo vil
sedmi dan in ga posvetil« (1 Mz 2,3) ter ga namenil počitku. To se je ponovilo tudi ob
izhodu iz Egipta, ko Bog ljudstvu nakloni počitek (2 Mz 33,14; 5 Mz 3,20; 12,9; Joz
21,44; Ps 95/94,11). Zopet je navzoče v Novi zavezi v Pismu Hebrejcem, kjer je sobota
osvetljena z novo lučjo, ki ima značaj dokončnega »sobotnega počitka« (Heb 4,9). Dostop
k temu počitku je omogočil Jezus, ko je vstal od mrtvih; ljudstvo, ki hodi za njim pa je
poklicano, da vstopi vanj. (CD 78, 20) Že načrt stvarjenja nam odkriva, kako sta stvarjenje
in odrešenje povezana: razliko med njima, pa tudi njuno tesno povezavo. To povezavo
opazimo tudi pri soboti, ki je počitek ne le po stvarjenju, temveč je povezana tudi z
odrešenjem oziroma osvoboditvijo iz egiptovske dežele in sužnosti, kot beremo v 5 Mz
5,12-15. Bog, ki ustvarja in sedmi dan počiva je tudi Bog, ki svojemu ljudstvu pokaže
svojo moč nad faraonom in Egipčani. (22)

3.2.2 Kristusov dan
Spominjanje velikih Božjih del odrešenja v zgodovini zgodnjo Cerkev kmalu vodi v to,
da prepozna nedeljo kot Gospodov dan. (K. Pauritsch, s.v. »sobota,« v: Biblični leksikon)
To so storili v kristološkem razumevanju Gospodovega dne. (Krajnc 2009, 16)
To je dan, ko novozavezno ljudstvo obhaja »novo stvarjenje,« dan, ko je Jezus Kristus
premagal smrt in vstal od mrtvih. (CD 78, 19) O tem nam pričujejo evangeliji (Mr 16,2.9;
Lk 24,1; Jn 20,1). Pri tem proslavljanje stvarjenja ni odpravljeno, temveč je poglobljeno
z vidika središčnosti Kristusa, ki zasije v Novi zavezi. (59)
Z Jezusom Kristusom je prvotna zaveza med ljudmi in Bogom postavljena na nov nivo,
novo stopnjo – tako zelo, da moramo zdaj govoriti o »novi zavezi.« (Benedikt XVI. 2014,
81)
V njegovi skrivnosti namreč vidimo dopolnitev vseh skrivnosti Stare zaveze; vključuje
polno razodetje skrivnosti o začetku sveta, je vrhunec zgodovine odrešenja in že
anticipacija eshatološke dovršitve sveta. Božje delo stvarjenja in osvoboditve ljudstva iz
Egipta se izpolni šele s Kristusovim vstajenjem. Sobota se tako ne zaključi »sama s sabo,«
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ampak odpira pot nedelji, Gospodovemu dnevu nove in večne zaveze. Dokončni izraz
vseh teh skrivnosti pa še čakamo. Prišel bo ob paruziji, Kristusovem drugem prihodu v
slavi. Veselje, ki ga je Kristus prinesel na jutro velike noči, ko se je prikazal svojim in
jim prinesel dar miru in Svetega Duha (Jn 20,19-23), v sebi nosi odmev Stvarnikove ga
veselja, ki ga je doživljal na soboto po ustvarjanju ob pogledu na stvarstvo. Poleg tega pa
je jasna tudi povezava z drugo razsežnostjo sobote: s Kristusom človeštvo doživi svoj
novi »eksodus,« izhod v svobodo Božjih otrok, ki jo prinaša. Skupaj z njim, Božjim
Sinom, ki je postal človek, smemo klicati Boga za Očeta (Rim, 8,15; Gal 4,6). Vse to vodi
kristjane v to, da izvršijo prehod od sobote k nedelji – prehod od sedmega k prvemu
dnevu. Gospodov dan postane sedaj Kristusov dan. (CD 78, 25–26) S tem je tudi na zunaj
zelo očitno prikazan prehod od Stare k Novi zavezi. (Benedikt XVI. 2014, 82) V luči
Jezusa Kristusa, ki je tudi »gospodar sobote,« se tako razvije pravi in pristen smisel
svetopisemske sobote, ki ne želi biti zgolj zapoved, temveč želi braniti pravice človeka
in ga končno osvoboditi. Postane razumljivo, zakaj so kristjani prenesli smisel sobote na
nedeljo. Kristus je namreč ta dan osvobodil človeka najgloblje segajočega suženjstva, ki
je suženjstvo greha. To suženjstvo človeka oddaljuje od Boga, od sebe in od drugih ljudi
in je veliko hujše ter pogubnejše kot suženjstvo tlačenega ljudstva v Egiptu. (CD 78, 62)
Podobno piše tudi papež Benedikt XVI. v posinodalni apostolski spodbudi Evharistija –
zakrament ljubezni: »V zavesti novega življenjskega načela, ki ga evharistija daje
kristjanu, so sinodalni očetje4 poudarili pomembnost nedeljske zapovedi kot izvir pristne
svobode za vse vernike, da bi tako mogli živeti druge dni glede na to, kar so obhajali na
»Gospodov dan.« … Izguba čuta glede nedelje, ki jo posvečujemo kot Gospodov dan, je
značilna za izgubo pristnega čuta za krščansko svobodo, za svobodo Božjih otrok« (CD
115, 72).
Spomin na osvoboditev ob izhodu s Kristusom dobi polni smisel: postane spomin, ki
vključuje vseobsegajoče odrešenje, ki prihaja od njega – umrlega in vstalega. Nedelja
tako ni kakšno nadomestilo sobote, temveč gre za njeno polno uresničenje in tudi za njeno
razširitev ter polni izraz, v skladu z nadaljevanjem zgodovine odrešenja, ki ima višek v

4

Gre za redno škofovsko sinodo z naslovom »Evharistija, vir in vrhunec življenja ter poslanstva Cerkve,«
ki je zasedala v Rimu od 2. do 23. oktobra 2005.
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Kristusu. Vedno znova pa se vrača tudi k začetku sveta, ko je Beseda po svobodnem
sklepu ljubezni svet priklicala iz nič. (CD 78, 60)
V nedelji se prepletajo trije simbolizmi. Z vidika križa in dogodkov ob veliki noči, ko je
Kristus trpel, umrl in vstal od mrtvih, se nedelja lahko poimenuje »tretji dan.« Tri dni po
križanju in smrti je namreč Kristus vstal od mrtvih. Nova zaveza nastopi v svoji polnosti,
ko Kristus na velikonočno jutro premaga smrt; brez tega so vsi dogodki prej nesmise lni.
Nova sobota postane nedelja, to je dan, ko se Nova zaveza dopolni in se človek po njej
za vedno združi z Bogom. V Stari zavezi tretji dan velja tudi za dan razodetja Boga,
Božjega sestopa v svet. Če pogledamo na nedeljo z vidika tedenskega kozmične ga
ciklusa, jo lahko imenujemo tudi »prvi dan« tedna. (Benedikt XVI. 2014, 81) V tem
izrazu lahko prepoznamo vez s stvarjenjem; prvi dan je Bog ustvaril nebo in zemljo ter
svetlobo. Tudi Kristus je ta dan s svojim vstajenjem razsvetlil ves svet. (Amon 2007, 61)
Cerkveni očetje pa temu pogledu dodajajo še enega: da je nedelja lahko tudi »osmi dan,«
če pogledamo nanjo z vidika celotnega prejšnjega tedna. (Benedikt XVI. 2014, 82)
Podobno je tudi judovska sobota »sedmi dan,« to je zadnji dan v tednu. Izraz »osmi dan«
lahko izraža simboliko dopolnitve. Položaj nedelje je glede na zaporedje sedmih dni
transcendenten, presežen (in kaže na večnost, kot bomo še omenili). (Amon 2007, 61–
62)
Povezanost s samim jedrom krščanstva, Kristusovim vstajenjem, je ključna, da je bil
Gospodov dan v vsej zgodovini Cerkve deležen velikega spoštovanja. Nedelja predstavlja
kristjanom »tedensko veliko noč,« ko se obhaja spomin na zmago nad smrtjo in grehom,
kamor je zapadel človek, ko se je v svoji svobodi oddaljil od Boga. Kristus s svojim
vstajenjem obnavlja in prenavlja, kar je izgubljenega in izmaličenega. Tako na novo
ustvarja, zato lahko pravimo, da je njegovo vstajenje začetek »novega stvarjenja« (2 Kor
5,7). (CD 78, 13) Poveličani Kristus je prvenec tega novega stvarjenja, on je »prvenec
vsega stvarstva« (Kol 1,15) in je »prvorojenec med vstalimi od mrtvih« (Kol 1,18). (31)
»Novo stvarjenje« pa kristjane spominja tudi na to, da so s krstom vstali k novemu
življenju. (8) »S krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim, v njem ste bili tudi
obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih« (Kol 2,12; Rim 6,4-6). (31)
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Vse to je vključeno v krščansko praznovanje nedelje, ki pred oči vsak teden5 znova
postavlja velikonočni dogodek. (26) Poleg tega je ta dan živ spomin in hvaležnost za prvi
dan obstoja sveta, kot že rečeno pa se v njem svetlika tudi »poslednji dan,« ko bo Kristus
prišel v slavi (Apd 1,11) in ko bo vse prenovil. (13) Ta dan nima večera in ne jutra, je
neminljiv, brezkončen. Nedelja je nenehna napoved tega dne, je napoved neminljive ga
življenja. (32) V njej »profani čas« – chrònos – postaja »čas milosti« – kairòs. (Krajnc
2009, 17)
O tem spregovori tudi koncilska Konstitucija o svetem bogoslužju: »Velikonoč no
skrivnost, ki se po apostolskem izročilu opira na dan Kristusovega vstajenja, obhaja
Cerkev vsak osmi dan: ta dan se po pravici imenuje Gospodov dan ali nedelja. Ta dan se
morajo namreč verniki zbrati, da se ob poslušanju Božje besede in z udeležbo pri
evharistiji spomnijo trpljenja, vstajenja in poveličanja Gospoda Jezusa, ter se zahvalijo
Bogu, ki jih je ›prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih‹ (1 Pt 1,3).
Zato je nedelja prvi in glavni praznični dan, ki ga je treba pobožnosti vernikov oznanjati
in vneto priporočati, da bo postal tudi dan veselja in počitka. Je temelj in jedro celotnega
cerkvenega leta« (B 106). Preden se je Gospodov dan uveljavil kot dan počitka (tudi v
civilnem koledarju6 ), so ga kristjani praznovali predvsem kot dan veselja, do kamor se
pride preko žalovanja, kot je napovedal Jezus pred trpljenjem: »Vi boste žalovali, toda
vaša žalost se bo spremenila v veselje« (Jn 16,20). Za to veselje je tudi molil in prosil –
»da bi učenci imeli njegovo veselje v sebi dopolnjeno« (Jn 17,13). To veselje torej svoji
Cerkvi daje on sam preko daru Svetega Duha – veselje je eden od sadov Duha (Rim 14,17;
Gal 5,22). (CD 78, 58) Didaskalija dvanajsterih apostolov iz 3. stoletja celo uči, da kdor
se v nedeljo ne veseli, temveč je žalosten, greši. (Krajnc 2009, 26)
Vabilo k veselju nad nedeljo izražajo svetopisemske osebe, ki so vključene v dogajanje
ob Kristusovem vstajenju: žene, ki gredo prvi dan tedna k njegovemu grobu in tam strmijo
nad praznim grobom (Mr 16,2); učenca, ki gresta v Emavs ter čutita, da je njuno »srce

5

Sprva so kristjani praznovali veliko noč vsako nedeljo. Šele okoli 150 let po Kristusovem vstajenju so
določili dan v letu, ko Cerkev posebej praznuje veliko noč. (Krajnc 2009, 21)
6

Leta 321 je cesar Konstantin Veliki zaukazal, da morajo nedeljo praznovati vsi, ki prebivajo v rimskem
imperiju. Leta 389 je Teodozij Veliki dokončno razglasil nedeljo za državni praznik, kar je utemeljil s
praznovanjem Gospodovega dne. (Krajnc 2009, 18)
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gorelo,« ko se jima je na poti priključil Jezus in jima razlagal vsebino in pomen Pisem ter
se jima razodel v lomljenju kruha (Lk 24,32.35) ter apostoli, ki so zbrani na večer dneva
Jezusovega vstajenja in mednje stopi On sam ter, najprej nekoliko zadržano, potem pa z
velikim veseljem, sprejmejo Njegov mir in Njegovega Duha (Jn 20,19-23).
Vse opisano veselje ima vir v Jezusovem vstajenju, ki je izvirno in temeljno dejstvo, na
katerem je zgrajena krščanska vera. (1 Kor 15,14) V zgodovini je to edinstveni dogodek,
nahaja pa se v samem središču skrivnosti časa. Tega se kristjani širom sveta spominjajo
prav vsako nedeljo, ko se zbirajo pri nedeljskem bogoslužju. S tem Cerkev želi pokazati
nosilno os zgodovine, iz katere izvirata skrivnost začetka in skrivnost konca sveta, prav s
tem pa odkriva tudi globoki smisel teka časa, ki ima v krščanstvu pomembno vlogo; v
njem je Bog ustvaril svet, v polnosti časov je Kristus prišel na svet in izvršil delo
odrešenja. (CD 78, 12-14)

3.2.3 Dan Cerkve in evharistije
Nedelja je tudi močno eklezialno obarvana in jo zato imenujemo tudi »dan Cerkve;« to je
dan, ko se spominjamo njene razglasitve (epifanije), ki se je zgodila na binkošti. Ta dan
se je z izlitjem Svetega Duha izpolnila obljuba, ki jo je Jezus po vstajenju dal svojim
apostolom (Lk 24,49; Apd 1,4-5). Kristjani so se po praznovanju nedelje razlikovali od
drugih, o čemer priča zapis Plinija Mlajšega iz začetka drugega stoletja, ki za kristjane
pravi, da »se na določen dan zbirajo pred sončnim vzhodom in pojejo hvalospev Kristusu
kot Bogu« (28). Skupna molitev je odraz resnice, da je kristjan odrešen kot ud
skrivnostnega Kristusovega telesa in da skupaj z drugimi sestavlja Božje ljudstvo. (37)
Krščanski poklic je torej, poleg osebnega klica, tudi klic k občestvu Cerkve, ki je občestvo
Kristusovih učencev. (9) To občestvo k zbiranju sklicuje sam vstali Gospod, ki je dal
svoje življenje, da bi »razkropljene Božje otroke zbral v eno« (Jn 11,52). Edinost se
navzven odraža prav s tem, da se kristjani zberejo skupaj. (37)
To občestvo pa črpa moč za svoje življenje in delovanje v srcu nedelje, obhajanju
evharistije, svete maše, ki je tudi njegov izvir. Evharistija hrani in oblikuje Cerkev. (38)
V evharistiji se srečujeta dve razsežnosti občestva, ki sta med seboj neločljivo povezani:
vertikalna in horizontalna, občestvo z Bogom ter z brati in sestrami. (CD 115, 76)
Kristusova obljuba iz Matejevega evangelija, da bo z nami vse dni do konca sveta (Mt
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28,20), se najbolj uresničuje prav ta dan, to je takrat, ko je Cerkev zbrana k obhajanju
bogoslužja – spominu in stalnemu ponavzočenju Kristusa in njegovega vstajenja v
zbranem občestvu. (CD 78, 9) Katekizem Katoliške cerkve pravi, da je »nedeljsko
obhajanje Gospodovega dne in Gospodove evharistije središče življenja Cerkve« (KKC
2177). Nedeljska sveta maša mora biti v središču vseh dejavnosti v vsaki župniji. Nobena
druga dejavnost ni tako življenjsko potrebna in koristna za oblikovanje skupnosti kot prav
nedeljsko obhajanje evharistije. (CD 78, 40) Podobno je zapisano tudi v okrožnici
Evharistija – zakrament ljubezni: »Versko življenje je v nevarnosti, če preneha želja po
udeležbi pri evharistični daritvi, v kateri se spominjamo velikonočne zmage. Udeležba
pri občestvenem nedeljskem bogoslužju skupaj z brati in sestrami, s katerimi smo eno
telo v Jezusu Kristusu, je zahteva krščanskega prepričanja, ki hkrati to prepričanje
oblikuje« (CD 115, 72).
Evharistija je vedno tudi klic k službi bližnjemu po vzoru Jezusa Kristusa (CD 78, 9) –
tako kot se on daruje za nas, smo tudi mi poklicani darovati se drug za drugega. Katekizem
glede tega uči, da »Kristusova daritev na križu postaja v evharistiji tudi daritev udov
njegovega telesa« (KKC 1368). Pri tej daritvi vsak krščeni obnavlja svojo privrženo st
Kristusu in zre vstalega Jezusa, ki je tam navzoč. (CD 78, 35) Od njega se uči, kako živeti
svoj krščanski poklic. Tako je evharistija tudi šola življenja, ki teži k temu, da je
učinkovita tudi v vsakdanjem življenju. Vsak kristjan, ki je doumel smisel tega, kar je
obhajal, naj bi se počutil dolžnega do bližnjega v tem, kar je prejel. (Krajnc 2009, 19) V
povezavi s tem lahko omenimo še opis kristjanov, ki ga podaja sv. Ignacij Antiohijsk i;
pravi, da so to ljudje, ki »živijo iz nedelje.« S tem nakazuje na povezanost med evharistijo
in bivanjem kristjana v svojem vsakdanu. Z njim poudarja vrednost vzorčnega primera,
ki ga ima ta sveti dan za vse druge dni tedna. V tem dnevu naj bi kristjan našel tisto
evharistično obliko eksistence, ki jo je poklican nenehno živeti. (CD 115, 71) Zato se
nedelja upravičeno imenuje tudi »dan, ki je nad vsemi dnevi« (CD 78, 69).
Na večer velikonočne nedelje so bili apostoli zbrani skupaj in mednje je prišel Jezus.
Podobno se je zgodilo tudi osem dni zatem. V pripovedi o emavških učencih se Kristus
pridruži učencema ter jima razlaga Božjo besedo in končno ponovi dejanja zadnje
večerje: vzame, blagoslovi, razlomi in jima da kruh. Omenjeni odlomki so predpodoba
navade Božjega ljudstva vseh časov, da se zbira vsak osmi dan k evharistiji, lomlje nju
kruha, kot so prvi kristjani poimenovali sveto mašo. (38–39)
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Tedensko spominjanje Gospodovega vstajenja poudarja tudi romarski, potujoči značaj
Cerkve in eshatološko razsežnost Božjega ljudstva. Od nedelje do nedelje Cerkev stopa
proti zadnjemu »Gospodovemu dnevu,« proti nedelji, ki nima konca. V evharistič ne m
shodu se vzgajamo v pričakovanju Ženina in se vadimo v hrepenenju, pri čemer vnapre j
okušamo »veselje novih nebes in nove zemlje.« (42) Cerkev »polna blaženega upanja
pričakuje prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa« (mašna molitev po očenašu). To
krščansko upanje, ki ga verniki lahko še posebej močno občutijo, ko so vsak teden zbrani
kot skupnost, je luč tudi za ves svet, za človeško upanje nasploh. (43) Cerkev pri
evharistiji pred Boga prinaša celotno človeštvo – »veselje in upanje, žalost in tesnobo
današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih« (CS 1). Kristjani so poklicani,
da sredi svojega dela in življenjskih nalog vsem tem pričujejo z oznanjevanjem evangelija
in z izvrševanjem ljubezni; njihovo pričevanje Cerkev potrdi z nedeljsko evharistič no
daritvijo, ki razodeva svoje bistvo – da je »zakrament in orodje za notranjo zvezo z
Bogom in za zedinjenje vsega človeškega rodu« (C 1). (CD 78, 43) Kot pričevalc i
postanejo podobni prvim pričam vstajenja, ki so novico o Jezusu raznesle med druge
ljudi. Udeležba pri Kristusovi evharistični gostiji je za kristjane vir moči tudi za
spoprijemanje z vsemi ostalimi nalogami, ki jih čakajo v vsakdanjem življenju. Ko sta
učenca v Emavsu spoznala Jezusa, sta takoj začutila potrebo, da se vrneta k bratom in z
njimi delita svoje veselje, ki sta ga doživela ob srečanju z Gospodom. (Lk 24,33-35) Tako
naj bi tudi vse Božje ljudstvo čutilo potrebo, da tisto, kar prejme pri sveti maši, deli tudi
z drugimi. (49)
V današnjem času, ki v veliki meri ni naklonjen krščanskemu življenju, je za vernika še
kako pomembno, da se zaveda in računa na podporo krščanskega občestva, Cerkve. Zato
je pomembno, da ve, kako odločilno je za njegovo življenje iz vere, da se vsako nedeljo
srečuje s svojimi brati pri obhajanju velikonočne skrivnosti. (51) Benedikt XVI. je glede
tega zelo radikalen: »Kjer se prekine občestvo z Bogom, to je občestvo z Očetom, Sinom
in Svetim Duhom, se prekine tudi izvor in izvir občestva med nami. Kjer ne živimo
občestva med seboj, tudi občestvo s troedinim Bogom ni ne živo in ne resnično« (CD
115, 76).

3.2.4 Nevarnost »konca tedna?«
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Krščansko izročilo je v deželah, kjer je bilo prisotno, v preteklosti vplivalo na strukturo
tedna, in jo je oblikovalo tako, da se je nedeljo dalo praznovati in posvečevati brez
kakšnih večjih težav. Sedaj pa vidimo, da pogosto temu ni več tako. Razvoj gospodarstva
in družbe vodi ravno v nasprotno smer, nedelja pa pri tem izgublja svoj pomen. Po koncu
delovnih dni v tednu je namreč zelo prisotno izkoriščanje in praznovanje konca tedna –
»vikenda.« Ljudje si po napornem tednu oddahnejo in velikokrat odidejo stran od svojega
doma. Udeležujejo se športnih, kulturnih in drugih prireditev in dejavnosti. Te pa se
večinoma dogajajo ravno na praznične dni. Kljub temu, da so to pozitivne stvari, ki
načeloma odgovarjajo na človekovo potrebo po počitku in po gradnji skupnosti ter
praznovanju, so po drugi strani nevarne, ker z njimi nedelja izgublja svoj pomen. Lahko
mu namreč zožijo pogled, ki ni več usmerjen k Bogu, temveč zgolj v tosvetne stvari. Tako
človek ni več zmožen praznovati krščanske nedelje. (CD 78, 16) Marsikje upada število
ljudi, ki ob nedeljah prihajajo k bogoslužju; evharistija ni več središčna točka njihove ga
tedna in nedeljskega dneva, prav tako izginja občutek za molitev in za dolžnost
zahvaljevanja za vse, kar Bog daje človeku. Seveda pa ni povsod tako: sploh v
misijonskih deželah lahko vidimo, kako mlada krščanska občestva z veliko vnemo in
zavzetostjo pristopajo k praznovanje vsake nedelje. (17)
Če želimo več takih vernikov in občestev, moramo spodbujati, da vsak posameznik
premisli o globokih doktrinalnih razlogih ter nagibih, ki so temelj za zapoved nedelje (ki
je med drugim tudi ena od cerkvenih zapovedi). (17) Vsi verniki so pozvani, »da v
Kristusovi luči premišljujejo o poti zgodovine; obenem so vabljeni, da bi znova globlje
odkrili smisel nedelje: njene ›skrivnosti,‹ vrednost njenega praznovanja in njen tako zelo
nepogrešljivi pomen za krščansko in človeško bivanje« (15). S posvečevanjem nedelje
stopamo po sledeh neprekinjenega izročila Cerkve: v njem je nedelja prežeta s krščanskim
veseljem; z njo se Bogu zahvaljujemo za to, da nas je po svojem Sinu in njegovem
vstajenju prerodil za živo upanje. (17)
Posvečevanje nedelje ni zoženo zgolj na udeležbo pri evharistični daritvi, temveč to
pomeni tudi, da ga zaznamujemo s hvaležnostjo in dejavnim spominom na božja
odrešenjska dela. (54)
Nedelja omogoča, da skrbi in naloge vsakdana dobijo pravo mesto in razsežnost:
materialne stvari, ki nas vznemirjajo, prepuščajo mesto duhovnim vrednotam; mirneje se
lahko srečujemo in pogovarjamo z ljudmi, s katerimi živimo, skrbimo za družinsko
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življenje in razvedrilo. Ta dan lahko začnemo na novo odkrivati lepote narave ter jih
globlje občudovati. Tako se človek lažje zave, »da je vse, kar je ustvaril Bog, dobro in
ničesar ne sme zametavati« (1 Tim 4,4). (63) Čas, ki ga človek daje Kristusu, ni nikoli
izgubljen čas, temveč je pridobljen v prid globoko segajočega počlovečenja medsebojnih
odnosov in našega življenja. (18)
Seveda pa je nujno, če nočemo, da se nedeljski počitek vsebinsko izprazni in tako postane
vir dolgočasja, da človek išče in počne stvari, ki mu prinašajo duhovno obogatitev, večjo
svobodo in možnost kontemplacije. Zato mora izmed mnogih ponudb izbirati tiste, ki
ustrezajo življenju po evangeliju. Takšna izbira nam poleg prvenstva Boga kaže tudi na
prvenstvo in dostojanstvo osebe v odnosu do družbenega in gospodarskega življenja. (65)
Skoraj na vsakem koraku lahko vidimo, da sodobni človek rad praznuje. Ob tem se vedno
znova postavlja vprašanje, ali zna praznovati tako, da je to izraz presežne dimenzije
njegovega bivanja. Ker temu pogosto ni tako, je človek danes pogosto utrujen; utrujen je
tudi od pehanja za uspehi in napredkom, še bolj pa zaradi pomanjkanja smisla življe nja;
rešitev iz tega stanja lahko najde prav v poglobljenem in pristnem obhajanju nedelje. (6)
Človek globoko v sebi išče pravo veselje, ki ni le kratkotrajno. Išče veselje, ki ga ne
morejo nadomestiti zgolj bežni občutki ugodja in užitka, ki sicer za trenutek omamijo
njegove čute in čustva, srce pa na koncu pustijo nepotešeno in prazno, lahko celo
zagrenjeno. Krščansko veselje je veliko trajnejše in prinaša večjo tolažbo; ne uniči ga niti
grenkoba bolečine in trpljenja. Ni nasprotno resničnemu, pristnemu človeškemu veselju,
temveč je njegova dopolnitev. (58)
Ena od najbolj ključnih stvari za kristjana je spoznanje, da svoje vere ne more živeti brez
nedelje, brez udeležbe pri nedeljski sveti maši. Tam se namreč uresničuje najvišja oblika
povezanosti z Bogom in z brati. (13) Nikjer drugje kot v obhajanju evharistije se ne
uresničuje tista polnost bogočastja, ki ga ljudje dolgujejo Bogu in ki ni primerljivo
nobenemu drugemu verskemu izkustvu. (75) Nedelja zato je in ostaja znamenje
kristjanove identitete.

(8) Nedeljsko obhajanje bogoslužja je »osebna izkaznica «

kristjana. (Krajnc 2009, 28)
Za prve kristjane je bilo to samo po sebi umevno. Živeli so iz prepričanja, da kot kristjani
ne morejo preživeti brez praznovanja svetih skrivnosti. Kasneje se je začelo to prakso

77

opuščati, pojavila se je mlačnost in brezbrižnost, zato je Cerkev postavila zapoved obiska
nedeljskega bogoslužja. (CD 78, 9)
Za današnjega kristjana bo verjetno bolj kot prebiranje zapovedi koristno in potrebno, da
spozna, kakšen pomen ima nedelja za njegovo povezanost z Jezusom Kristusom v
krščanskem občestvu. (9) Pomembno je tudi, da razume nedeljo kot zakonitost, ki je
vpisana v človeško naravo in krščansko eksistenco, ki kristjanu osmišlja celotno življe nje.
(12) Nedelja ni zato, da bi ga še dodatno bremenila, temveč da bi mu pomagala, da bi
lažje spoznal, da svoje življenje in osvoboditev dolguje Stvarniku. (61)
Že omenjeni spis Apostolska didaskalija iz 3. stoletja spodbuja kristjane, naj »na
Gospodov dan pustijo vse in zavzeto hitijo v sveti shod, ki je hvalnica Bogu. Kakšno
opravičilo bodo sicer imeli pred Bogom tisti, ki se na Gospodov dan ne zbirajo, da bi
poslušali besedo življenja in se nahranili z Božjo hrano, ki ostane večna?« (49–50). Papež
Pavel VI. v Apostolski spodbudi o krščanskem veselju Gaudete in Domino piše: »Kako
bi mogli zanemarjati to srečanje, to gostijo, ki nam jo pripravlja Kristus v svoji ljubezni?
Udeležujejo naj se je hkrati dostojanstveno in radostno! Saj prihaja med svoje učence
križani in poveličani Kristus, da vse povede v prenovitveno moč svojega vstajenja. To je
tukaj na zemlji višek zaveze ljubezni med Bogom in njegovim ljudstvom: znamenje in
studenec krščanskega veselja, postaja na poti k večnemu prazniku« (59). Praznovanje
nedelje od nas odvrača nevarnost, da bi se čas zaprl sam vase. Po nedeljskem praznovanju,
ko od Boga sprejema njegove milosti in odrešenjske posege, ostaja odprt večnosti. (59–
60) Pogled nam usmerja naprej, proti Kristusu in njegovemu drugemu prihodu. Vsa
krščanska skupnost mu tako skupaj vzklika: »Maránatha, pridi, Gospod Jezus!« (Raz
22,20) in, polna upanja in pričakovanja, podpira upanje vseh ljudi. (76)
Veliko število kristjanov po celem svetu v vsej zgodovini in še danes se tega zaveda.
Mnogi izmed njih so zaradi tega doživeli veliko trpljenja. Mnogi tvegajo svoja življe nja,
da se lahko udeležijo nedeljske evharistije. Pred nas živo stopa zapis o 49 etiopskih
mučencih z duhovnikom Saturninom na čelu, ki so jih med Dioklecijanovimi preganjanji,
leta 304, ujeli in aretirali, ko so v nedeljo obhajali evharistijo. Leto pred tem dogodkom
je namreč cesar izdal odlok, ki je prepovedoval javne shode kristjanov.

Med

zasliševanjem so jih mučili in želeli izvedeti, zakaj so se kljub prepovedi zbrali. Njihova
pričevanja odmevajo skozi vse čase: »Kristjani smo, brez nedelje ne moremo. Obhajali
smo Gospodove skrivnosti, ker brez njih ne moremo preživeti in jih ne smemo opustiti«
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(Lukman 1983, 189–202). Globoko so se zavedali Jezusovih besed: »Če ne jeste mesa
Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi« (Jn 6,53). Res
krščansko življenje brez povezanosti z Jezusom Kristusom v evharistiji ne more preživeti.
Ne gre za tuzemsko življenje – tega so mučenci izgubili. Življenje, ki ga evharistija daje,
je večno življenje. Kristjani iz Abitine so se tega zavedali. Zemeljskemu življenju so se
lahko odrekli, ker so vedeli, kje je njihov pravi cilj. Vedeli so, da jih do tja vodi nedelja,
»dan, ki se mu ne moremo odreči« (CD 78, 35).
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Sklep

Ob judovskem, za nas kar pretirano natančno določenem praznovanju sobote, smo
pogosto priča še večji krščanski mlačnosti ob praznovanju nedelje. V nalogi smo preko
eksegetske analize ter judovskega pojmovanja Gospodovega dne in svetosti časa prišli do
krščanskega pogleda na nedeljo in spoznali njeno vlogo. Nedeljski dan smo videli kot
izvirni praznik, na katerega je vsak vernik poklican postati oznanjevalec in varuh smisla
časa. Ta dan je tako pomemben, da iz njega izhaja krščanski smisel življenja in nov način
razumevanja časa, odnosov, dela, življenja in smrti. S pomočjo svetopisemske razlage,
judovske interpretacije ter krščanskega pogleda danes in skozi vso zgodovino smo
resnično lahko prepoznali, da je to »Dies Dierum - dan, ki je nad vsemi dnevi« (CD 78,
69). Kristjan ga lahko prepozna kot Gospodov dan v odnosu do stvarjenja sveta; kot
Kristusov dan, ker je to dan novega stvarstva in dan daru, ki ga vstali Kristus daje v
Svetem Duhu; kot dan Cerkve, ker se krščansko občestvo takrat zbira k obhajanju
evharistije in kot dan za človeka, ker je to dan veselja, bratske povezanosti ter ljubezni in
počitka.
Pomena slednjega, ki ga Gospodov dan prinaša in ki ima povsem določen smisel, ne
smemo zanemariti: izraža nekakšno relativizacijo dela v smislu: delo je zaradi človeka in
ne človek zaradi dela. S tem je pomemben za celotno človeštvo. Z njim je človek
zavarovan pred nevarnostjo, da bi ga delo zasužnjilo. Varuje ga, da se v iskanju zadnjega
in dokončnega cilja življenja ne izgubi, temveč pravilno prepoznava smisel svojega
bivanja in svojega dela. (CD 115, 72–73) Človeku odstira pogled na polnejšo svobodo,
ki je svoboda večne sobote (Heb 4,9-10). Omogoča nam, da se spomnimo Božjih del in
jih podoživimo – od stvarjenja do odrešenja. Pri tem sebe lahko prepoznamo kot njegovo
delo (Ef 2,10) in se mu zahvalimo za življenje in bivanje v Njem, ki je naš začetnik.
(KDNC 2007, 258)
Nedeljski počitek od dela smo prepoznali tudi kot dejanje vere. Z njim pokažemo, da se
naše življenje,

ki je božji dar, lahko nadaljuje,

čeprav se nehamo mučiti in

preobremenjevati z delom. S sprejetjem počitka Gospodu izpovemo, da je on ob izvir u
našega življenja in ne mi. Izpovemo mu tudi, da je on tisti, ki nas lahko osvobaja vsake
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zasužnjenosti – včasih tudi zasužnjenosti z delom. Ta dan predokušamo večnost, kar za
nas pomeni poziv, da postajamo bolj človeški in bolj krščanski.
Kljub vsemu pa končno ne smemo pozabiti na to, da je izvoljeno ljudstvo zapovedi prejelo
kot ponudbo. Bog namreč ob njih pušča svobodo: »Glej, danes sem položil predte
življenje in srečo, smrt in nesrečo« (5 Mz 30,15). Obenem pa daje tudi svarilo: »Izberi
torej življenje, da boš živel« (5 Mz 30,19). (Skralovnik 2015, 37)
Tudi danes Bog daje vsakemu na izbiro: sam se mora odločiti, ali bo spoštoval nedeljski
dan ali ne. Si bo vzel čas za odnos z Njim ter čas zase in za svoje bližnje. Pogled v ozadje
tega dne nam je lahko pomagal razumeti, zakaj je to tako nujno. Za nas pa se morda
postavlja novo vprašanje: kako kristjanom, ki so mlačni, pomagati, da bi spoznali
odločilni pomen praznovanja Gospodovega dne in udeležbe pri evharistiji za njihovo
krščansko življenje?
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Povzetek

Zapoved sobote je v Svetem pismu obravnavana na mnogih mestih. Povezuje se s
stvarjenjem in z izhodom iz Egipta. Ta dogodka v Peteroknjižju predstavljata dve njeni
utemeljitvi. Tudi v zgodovini judovskih razlag je tematika sobote izredno obširna. Oboje
predstavlja temelj, ko želimo spoznati pomen krščanskega Gospodovega dne – nedelje.
Prav to obravnava avtor v magistrskem delu – kaj naj bi Gospodov dan predstavlja l
današnjemu kristjanu. Ob pregledu današnjega stanja, mišljenja in življenja mnogih
vernikov v Katoliški cerkvi lahko hitro uvidimo aktualnost tega vprašanja. Do pravilne ga
razumevanja želi avtor pripeljati preko treh delov naloge; najprej je to ugotavlja nje
umeščenosti desetih Božjih zapovedi v svetopisemski kontekst. Nato sledi podrobna
eksegetska analiza obravnavane zapovedi ter njena interpretacija. Vse to nam pokaže
osrednje mesto, ki ga tretja zapoved zavzema znotraj Svetega pisma. V zadnjem delu
avtor predstavi judovski pogled na sobotni dan. Predstavljeno je njihovo praznovanje
vsake sobote. Poleg tega je predstavljeno tudi, s kakšnim mišljenjem vse to opravljajo,
kaj jih vodi v njihov

odnos do sobote, ki jim resnično

predstavlja

nekaj

najpomembnejšega v življenju. Po teh ugotovitvah se naloga na koncu dotakne še
krščanskega razumevanja Gospodovega dne – od prve Cerkve do papežev našega časa.

Ključne besede: dekalog, zapoved, zaveza, stvarjenje, eksodus, sobota, Gospodov dan,
nedelja, Kristusov dan, eksegeza
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Summary
The commandment of the Sabbath is discussed in many places in the Bible. It is connected
with creation and with the exit from Egypt. In the Pentateuch these events present two of
its justifications. Also in the history of Jewish explanations, the subject of the Sabbath is
extremely extensive. Both are the foundation for understanding the importance of the
Christian Lord's day - Sunday. This is exactly what the author deals with in his master's
thesis - what the day of the Lord should represent to today's christian. When examining
the current situation, beliefs and life of many believers in the Catholic Church, we can
quickly see the relevance of this issue. The author wants to show correct understand ing
through three parts of the master's degree; first, it is to identify the ten commandments of
God in the biblical context. This is followed by a detailed exegetical analysis of the
commandment and its interpretation. All this shows us the central place that the third
commandment occupies within the Bible. In the last section, the author presents the
Jewish view of the Sabbath. Presented is their celebration of every Saturday. In additio n,
it presents how is their thinking connected with the things they do and what leads them
to their relationship to the Sabbath, which truly represents one of the most important
things in their lives. According to these findings, the task ultimately touches upon the
Christian understanding of the Lord's day - from the first Church to the popes of our time.

Key words: Decalogue, commandment, covenant, creation, exodus, Sabbath Day, Lord's
Day, Sunday, Day of Christ, exegesis
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