UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA

Janko Jožef Pirc

VELIKA NOČ JEZUSA KRISTUSA
IN NJEN POMEN
ZA ŽIVLJENJE KRISTJANA
MAGISTRSKO DELO

Ljubljana, 2020

UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA
Enoviti magistrski študijski program Teologija

Janko Jožef Pirc

VELIKA NOČ JEZUSA KRISTUSA
IN NJEN POMEN
ZA ŽIVLJENJE KRISTJANA
MAGISTRSKO DELO

Mentor: doc. dr. Marjan Turnšek

Ljubljana, 2020

ZAHVALE

Staršem in domači družini za sprejeto in negovano življenje, njegove prve izkušnje in
preizkušnje, predvsem pa za posredovano vero in ljubezen do Cerkve. Ani za prvo
branje in lektoriranje.
Prijateljem v zadnjih letih za podporo in prijateljstvo.
Sestram redovnicam za bližino in spremstvo na poti.
Predstojnikom v cerkveni službi za sprejemanje tega odseka moje študijske poti.
Številnim duhovnikom za prijateljstvo in duhovno spremstvo.
Prijateljem teologom, posebej sošolcu Gašperju za pronicljive teološke debate.
Teološkim profesorjem, posebej prof. Stelli Mora za nepozabne izzive k celovitemu
teološkemu mišljenju. Prof. Antonu Štruklju za usmeritve in posredovano literaturo ob
prvem načrtovanju naloge. Mentorju prof. Marjanu Turnšku za spremljanje in tehtne
pripombe skozi celoten proces pisanja.
Pristnim iskalcem resnice. Vsem znanim in neznanim, vernim in nevernim
sogovornikom, s katerimi smo iskali odgovore na velika vprašanja življenja, vere in
družbe.
Troedinemu Bogu, ki je hotel, da živim in je v Jezusu Kristusu ter v veliki noči njegove
smrti in vstajenja razodel svojo največjo ljubezen do mene.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

Svetopisemske kratice
Apd – Apostolska dela
Ef – Pismo Efežanom
Ezk – Knjiga preroka Ezekijela
Ezr – Ezrova knjiga
Flp – Pismo Filipljanom
Gal – Pismo Galačanom
Heb – Pismo Hebrejcem
Iz – Knjiga preroka Izaija
Jak – Jakobovo pismo
Jn – Evangelij po Janezu
1 Jn – Prvo Janezovo pismo
Joz – Jozuetova knjiga
Kol – Pismo Kološanom
1 Kor – Prvo pismo Korinčanom
2 Kor – Drugo pismo Korinčanom
2 Kr – Druga knjiga kraljev
2 Krn – Druga kroniška knjiga
Lk – Evangelij po Luku
Mdr – Knjiga modrosti
Mr – Evangelij po Marku
Mt – Evangelij po Mateju
1 Mz – Prva Mojzesova knjiga
2 Mz – Druga Mojzesova knjiga
4 Mz – Četrta Mojzesova knjiga
Ps – Knjiga psalmov
1 Pt – Prvo Petrovo pismo
2 Pt – Drugo Petrovo pismo
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Raz – Knjiga razodetja
Rim – Pismo Rimljanom
1 Tes – Prvo pismo Tesaloničanom
2 Tim – Drugo pismo Timoteju
vzp. – in vzporedna mesta v sinoptičnih evangelijih

Kratice dokumentov, del in avtorstev
B

–

Konstitucija

O

Svetem

bogoslužju

Drugega

vatikanskega

koncila

[Sacrosanctum Concilium]
BL – Okrožnica Bog je ljubezen (Benedikt XVI. 2006) [Deus caritas est]
BU – Okrožnica O Božjem usmiljenju (Janez Pavel II. 1981) [Dives in
misericordia]
C – Dogmatična konstitucija O Cerkvi Drugega vatikanskega koncila [Lumen
gentium]
CS – Pastoralna konstitucija O Cerkvi v sedanjem svetu Drugega vatikanskega
koncila [Gaudium et spes]
ČO – Okrožnica Človekov odrešenik (Janez Pavel II. 1979) [Redemptor hominis]
DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (Internetni elektronski vir)
KKC – Katekizem Katoliške Cerkve (1993)
LR – Okrožnica Ljubezen v resnici (Benedikt XVI. 2009) [Caritas in veritate]
LThK – Lexikon für Theologie und Kirche (2009, Posebna izdaja)
M – Odlok O Misijonski dejavnosti Drugega vatikanskega koncila [Ad gentes]
MD – Apostolsko pismo Maiorem hac dilectionem (Frančišek pp. 2017)
MTK – Mednarodna teološka komisija
N – Izjava O Nekrščanskih verstvih Drugega vatikanskega koncila [Nostra aetate]
OP – Okrožnica Odrešenikovo poslanstvo (Janez Pavel II. 1991) [Redemptoris
missio]
OT – Okrožnica O Odrešenjskem trpljenju (Janez Pavel II. 1984) [Salvifici doloris]
PBK – Papeška biblična komisija
SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014, Internetni elektronski vir)
VR – Apostolska spodbuda Veselite in radujte se (Frančišek pp. 2018) [Exultate et
gaudete]
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Splošne okrajšave
ang. – angleško
b. d. – brez datuma
gr. – grško
hebr. – hebrejsko
hr. – hrvaško
ipd. – in podobno
it. – italijansko
lat. – latinsko
nem. – nemško
npr. – na primer
op. – opomba
oz. – oziroma
pogl. – poglavje
po Kr. – po Kristusu
pp. – papež
sl. – in sledeče (vrstice, številke, strani …)
stol. – stoletje
str. – stran
s. v. – sub verbo, pod geslom (v leksikonu, slovarju …)
sv. – sveti/-a
št. – številka
t. i. – tako imenovani
tj. – to je
ur. – urednik
zv. – zvezek
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UVOD

Živimo v času, ko se v tradicionalno krščanskih deželah zahodnega sveta vse pogosteje
in brez posebne zadrege govori o krizi verovanja. Pri tem imamo v mislih tako padanje
statističnih kazalnikov kakor tudi s tem povezano notranje iskanje krščanskih skupnosti,
ki želijo najti način, kako bi bile prepričljive in pričevanjske za svojo okolico. Nekakšne
zmede ne zaznavamo le med posameznimi verniki, temveč vedno znova tudi na
področju teologije in cerkvene discipline, ko slišimo o ostrih spopadih med različnimi
tokovi, na primer med tako imenovanimi tradicionalisti in progresisti. Zdi se, da Cerkev
v zahodnih državah doživlja veliko notranje iskanje jedra, okrog katerega bi se
poenotila. Vse to seveda v posameznem verniku lahko povzroči negotovost in zatekanje
v eno od možnih hitrih rešitev.
Čeprav nam je teoretično jasno, da je velika noč največji krščanski praznik in
središče krščanskega verovanja, to v konkretnem življenju kristjanov in krščanskih
skupnosti ni vedno razvidno. Če pomislimo le na praznovanje praznika, vidimo, da je
božič deležen veliko večjega čustvenega naboja od velike noči. Hkrati opazimo, da je
tudi vsebinsko razumevanje velike noči največkrat omejeno zgolj na Jezusovo vstajenje,
kakor da njegovo trpljenje in smrt nista bistvena za razumevanje odrešenja. Največkrat
pa Jezusa predstavljamo sploh le kot velikega učitelj in čudodelnika, katerega nauke
želimo posnemati, le malo pa se sprašujemo o povezanosti njegovega življenja z
največjim delom odrešenja, ki se je zgodilo v njegovem križanju in vstajenju. Po eni
strani torej v vsakdanjem življenju pozabljamo na velikonočno izhodišče in središče
našega verovanja, po drugi strani pa ga razumemo omejeno, če poudarjamo samo ta ali
oni vidik velike noči.
Zato pred nami stoji izziv, kako naj velikonočno skrivnost v njeni celoti pravilno
razumemo, da bi lahko spet močneje vstopila v krščansko zavest in oblikovala življenje
ljudi. Poiskati želimo tiste temeljne krščanske življenjske drže, ki izhajajo iz
velikonočne skrivnosti, so od nekdaj navzoče v krščanskem izročilu, a danes morda na
njih pozabljamo. Pri tem raziskovanju nas spodbuja misel sv. Janeza Pavla II., ki je ob
svojem prvem obisku v Sloveniji dejal: »Ni dovolj, sklicevati se na dediščino
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preteklosti, saj se mora vsaka krščanska generacija sama ponovno odločiti za
krščanstvo« (1996, 24).
V prvem poglavju bomo veliko noč obravnavali skozi oči Svetega pisma kot
konkreten zgodovinski dogodek Jezusove smrti in vstajenja. Ta izhaja iz izročila
starozavezne pashe, hkrati pa pomeni izvorno novost, ki je preobrazila apostole in jih
pognala v svet s pričevanjem žive vere v vstalega Gospoda. V drugem poglavju bomo v
ozadju zgodovinskih dogodkov iskali globlji odrešenjski pomen. V dogmatični
poglobitvi bomo raziskovali namen in cilj Božjega delovanja, s katerim odreši človeka
njegovega greha in mu odpira pot v novo poveličano življenje. To nam bo naposled
pomagalo razumeti tudi velikonočni značaj Božje ljubezni. V tretjem poglavju bomo na
podlagi predhodnih spoznanj iskali pomen velikonočne skrivnosti za življenje konkretne
osebe – kristjana. Veliko noč bomo obravnavali kot dinamično resničnost in vodilo
življenja, ki v človeku oblikuje velikonočne življenjske drže pogumnega soočanja s
preizkušnjami, trpljenjem in smrtjo ter k darovanjski ljubezni v dejanjih.
Pričujoča naloga o velikonočni skrivnosti želi prispevati k jasnejšemu razumevanju
temeljev krščanskega verovanja in spodbujati k oblikovanju življenja iz njih. Upamo, da
bodo spoznanja koristila kristjanom pri refleksiji o lastni veri, hkrati pa omogočala
razumsko utemeljen dialog tudi z drugimi kulturnimi in verskimi izročili, s katerimi je
vedno možno najti podobnosti in razlike.
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1.

BIBLIČNA IZHODIŠČA O VELIKI NOČI

V prvem poglavju bomo obravnavali zgodovinski dogodek Jezusove smrti in vstajenja.
Pri tem se bomo naslanjali predvsem na pričevanje Svetega pisma, ki ima zagotovilo
Cerkve, da je to pričevanje verodostojno.1 Z našo raziskavo velikonočnega dogodka
dejansko vstopamo v čas pred oblikovanjem dogem in teologije v ožjem pomenu
besede, v čas izvorne izkušnje apostolov. Prav na temelju velikonočne izkušnje prvih
učencev je kasneje zraslo verovanje in občestvo Cerkve. Jezusova velika noč pa je na
časovnem traku zgodovine vcepljena tudi v judovsko predzgodovino. Judovsko ozadje
predstavlja napoved in pripravo za Jezusov prihod in njegovo delo odrešenja. Zato
bomo ob začetku poglavja pogledali, kakšno popotnico za razumevanje Jezusove velike
noči nam daje judovska pasha kot osrednji odrešenjski dogodek Stare zaveze.

1.1 Judovska pasha, ozadje krščanske velike
noči
Krščansko pojmovanje odrešenja izhaja iz odrešenjske zgodovine starozaveznega
izraelskega ljudstva, njegovem izhodu iz egiptovske sužnosti in sklenitvi zaveze z
Bogom na gori Sinaj. Evangeliji predstavijo Jezusovo življenje kot izpolnitev
starozaveznih obljub. Grška beseda pascha (πάσχα) je prepis aramejske besede pasḥa,
ki izhaja iz hebrejske pesah (pæsaḥ). Izvor besede je vsaj delno nepojasnjen. V Novi
zavezi je njen pomen povezan z glagolom paschein (πάσχειν), trpeti, in zato s

1

Krščanski svetopisemski kánon se je v bistvenih potezah oblikoval v 1. in 2. stol., ko je skupnost Cerkve
na podlagi razširjenosti in verodostojnosti določila, kateri spisi so skladni z njenim izročilom, kateri spisi
pa imajo primesi zasebnih interpretacij in zato ne morejo veljati za verodostojna pričevanja (Rozman
1992, 209 sl.). Ni razloga, da bi resno dvomili v iskrene namene te prve krščanske skupnosti. To oceno
pristnosti izročil kristjani razumemo tudi kot navdihnjenje Svetega Duha. Skozi vso zgodovino se
pojavljajo mnoge nesvetopisemske teorije o Jezusovem življenju, smrti in vstajenju. Vendar se na te ideje
in špekulacije posameznikov ali skupin ne moremo zanašati, saj so njihovi zgodovinski argumenti
pogosto nepreverljivi, mistično–fantastični, predvsem pa v njih ne prepoznamo zgodovinske povezanosti
z neposrednimi pričami dogodkov (apostoli).
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Kristusovim pasijonom (Schwankl in Klöckener, s. v. »Ostern«; Weimar, s. v.
»Passah«, v: LThK). Kakor pravi Strle pa vsekakor »pridemo do besede, s katero
označujemo ‘prehod’ ali ‘mimohod’ Jahveja, ki je šel mimo izraelskih hiš in jim
prizanesel, medtem ko je egiptovske hiše udaril s smrtjo prvorojencev. S tem
Jahvejevim ’prehodom’ ali ’mimohodom’ je bil povezan tudi ’prehod’ Izraelcev skozi
Rdeče morje, ko je Jahve z mogočnimi posegi svoje previdnosti Izraelce rešil iz
egiptovske sužnosti. V spomin na ta izhod iz Egipta so Izraelci vsako leto spomladi
skupaj z daritvijo in uživanjem velikonočnega jagnjeta uživali tudi ’opresnike’, s čimer
so se spominjali na naglost izhoda iz Egipta; pozneje so z vsakoletno ’pasho’
povezovali tudi še spomin na rešitev iz babilonske sužnosti (Iz 63,7–64,11). Vsakoletno
praznovanje pashe je obenem krepilo v Izraelcih upanje na prihodnjo mesijansko
osvoboditev. Tudi velikonočno jagnje samo se imenuje večkrat pasha« (Strle 1990, 11).
Pasha je torej nekakšna rdeča nit, ki prežema zgodovino judovskega naroda. V
egiptovski sužnosti Jakobova družina preraste iz plemenske skupnosti v ljudstvo. V
prikazni v gorečem grmu ga Bog sprejme za ’svoje ljudstvo’ in mu obljubi rešitev (2
Mz 3,7.10). Rešitev iz Egipta in prehod preko Rdečega morja se kot arhetip zapiše v
samozavest judovskega naroda, ki dobi potrditev še s prejemom postave desetih Božjih
zapovedi in kasneje kot tako vstopi v obljubljeno deželo (Rozman 1992, 60–61).
Travmatična izkušnja zasužnjenosti in nemoči, izkustvo Božjega odrešilnega posega,
sklenitev zaveze in obljuba svobodne domovine – kar v širšem smislu vse sodi k
dogodku eksodusa – je za Jude razlagalni ključ za razumevanje celotne zgodovine
naroda vse do današnjih dni (Turnšek 2003b, 261–262).

1.1.1

Tipologija starozavezne pashe

Pripoved o izhodu Izraelcev iz egiptovske sužnosti je popisana v 2 Mz 1–15. Ta
poglavja zajemajo zgodbo o Mojzesovem rojstvu in poklicu (1,1–3,12), razodetje
Božjega imena v gorečem grmu (3,13–22), poročilo o Mojzesovih srečanjih s faraonom
in desetih egiptovskih nadlogah (pogl. 5–11), navodila o pripravi velikonočnega
jagnjeta in poročilo o smrti prvorojencev (12,1–13,16) ter prehod Izraelcev po suhem
skozi morje (13,17–15,21). V nadaljevanju si poglejmo nekaj glavnih simbolnih
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elementov pripovedi, ki nam bomo kasneje služili kot tipologija2 za razumevanje
krščanskega obhajanja velike noči.
– Mojzes je posebni Božji odposlanec, ki ga je Bog pripravljal in izvolil, da v
njegovem imenu izpelje izraelsko ljudstvo iz sužnosti. Delovanje Boga preko posebnega
poslanca (sodnikov, kraljev, prerokov …) je v Stari zavezi stalnica. V Mojzesu kot
predhodniku obljubljenega mesija so kristjani prepoznali vzporednice z Jezusom, ki jih
vidimo posebej v prvih poglavjih Matejevega evangelija. Rešitev Mojzesa iz Nila in beg
svete družine v Egipt, poboj judovskih in betlehemskih dečkov, kraljevska vzgoja
Mojzesa in Kristusovo sorodstvo z judovskim kraljem Davidom, Mojzesov beg v
Sinajsko puščavo in Jezusovo prostovoljno bivanje v puščavi skušnjav: vsi ti in še drugi
elementi povezujejo Mojzesa s Kristusom (Hunt 2005).
– Nedolžno velikonočno žrtveno jagnje je odkupnina za življenje prvorojencev.
Smrt prvorojencev je poslednja in odločilna šiba, ki zadane Egipt zaradi zakrknjenosti
srca. Prvorojenci imajo v družinah pomembno vlogo kot dediči in nosilci rodu.
Napoved in uresničitev smrti egiptovskih prvorojencev je v pripovedi tesno povezana z
darovanjem nedolžnega velikonočnega jagnjeta in njegovo krvjo na podbojih kot
znamenjem zaščite za judovske prvorojence (2 Mz 11–12). Nedolžno jagnje nadomesti
žrtev izraelskih prvorojencev in njegova kri predstavlja že nekakšno prvo zavezo z
Bogom (2 Mz 24,8). Resnični dogodki izhoda se prepletajo z obrednimi navodili za
obhajanje kasnejših obrednih obnovitev pashalne večerje kot živega spomina na izhod
iz Egipta. Kristjani so v Kristusu prepoznali prvorojenca med brati (Rim 8,29; Kol
1,15.18; Raz 1,5), ki je hkrati nedolžno jagnje, ki odjemlje grehe sveta (Jn 1,29).
– Prehod skozi morje je sklepni čudež izhoda iz Egipta, ki dokončno zapečati
svobodo judovskega ljudstva in kot tak ostane neizbrisno zapisan v njegovem spominu.
Ne le da so prišli po suhem na drugo stran, temveč vode so se za njimi vrnile na svoje
mesto, pobile zasledovalce in preprečile kakršenkoli povratek v deželo suženjstva (2 Mz
15,1–21). Podoba prehoda skozi morje v krščanskem branju dobi vzporednice z
zakramentom krsta. Potopitev v krstno vodo katehumena osvobodi stare sužnosti greha

2

Tipologija je nauk o tiposih (gr. τύπος). Kot tipose v biblični teologiji označujemo tiste izrazite like in
dogodke, ki imajo že v prvotnem besedilu pomembno vlogo, v poznejših besedilih pa lahko odkrijemo
njihove vzporednice. Zato so tiposi nekakšne pred-podobe (tipose) drugih odrešilnih dogodkov in
usmerjajo pogled tudi v eshatološko dopolnitev odrešenja. Tipološke razlage lahko odkrijemo že znotraj
Svetega pisma in tudi kot alegorično razlago besedil. Kristjani so v številnih dogodkih Stare zaveze
odkrivali predpodobe, ki v krščanskem branju prejmejo svojo dopolnitev v Jezusu Kristusu in v
novozaveznih odrešilnih dogodkih (Domen in Dirschel, s. v. »Typologie«, v: LThK).
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in povede krščenca v novo življenje. Krstna svoboda je objektivno dokončna in prehoda
nazaj ni več. Krščenec je odrešen, a pred njim stoji še naporno duhovno potovanje v
obljubljeno deželo.
– Sklenitev zaveze na Sinajski gori je popisana v 2 Mz 19–24. Judovsko ljudstvo je
na potovanju v obljubljeno deželo doživelo nove stiske in preizkušanje svojega
zaupanja Bogu. Puščava ima zanje vzgojni pomen (2 Mz 13,17–18), ko se morajo
otresti miselnosti sužnjev in vzpostaviti kot narod z lastnimi strukturami. Svobodo, ki so
jo pridobili z rešitvijo iz Egipta, izpopolni nov ključni dogodek v narodovi zgodovini,
ko prejmejo Božje zapovedi in sklenejo z njim zavezo (Rozman 1992, 60–62). Takrat se
zares začne njihovo potovanje v obljubljeno deželo, ki pomeni daljni cilj pashalnega
izhoda iz egiptovske sužnosti in bo naposled tudi obljubljena izpolnitev njihove
svobode in samostojnosti. Tudi za kristjana se s krstom začne dolgo vzgojno potovanje,
ko se ob katehezi in prejemanju zakramentov s svojim sodelovanjem, padci in vzponi
duhovno pripravlja na vstop v eshatološko Božje kraljestvo. Pasha – judovska velika
noč – zato tvori širši okvir celotnega življenja izraelskega ljudstva in posameznega
kristjana. Svoj cilj pa bo dosegla šele v večnosti.
– Izkušnja suženjstva, ki se v zgodovini izraelskega naroda še večkrat ponovi (npr.
babilonska sužnost, okupacija Rimljanov) in je povezana tudi z izgubo domovine in
templja, je globoko zaznamovala zgodovinsko zavest tega naroda, njegovo mesijansko
upanje o odrešeniku in lastni domovini. Preroki so vedno znova opozarjali Izraelce, da
so njihovi vojaški porazi in suženjstvo posledica grehov malikovanja in nezaupanja
edinemu Bogu. Preroki so opominjali, da je največje suženjstvo suženjstvo grehu. Po
velikem babilonskem izgnanstvu njihove napovedi suženjstva, pričakovanje mesije3 in
ideja obljubljene dežele dobijo poleg zemeljskega tudi eshatološki pomen v
pričakovanju dokončne Božje zmage in nastopa Božjega kraljestva (PBK 2005,
102.104–105). Vendar ostane razumevanje tega eshatološkega odrešenja za večino
judovskega naroda zakrito, saj so osredotočeni na vzpostavitev zemeljskega kraljestva
in odrešenje znotraj tega sveta. Zato kot celota tudi niso mogli sprejeti Jezusa kot
krotkega mesija, katerega kraljestvo ni od tega sveta in ki nas odrešuje greha.

3

Beseda mesija (hebr. mašiah) dobesedno pomeni maziljenec in je izraz, s katerim so v Stari zavezi
poimenovali judovske kralje, ki so bili maziljeni z oljem. Eshatološki mesija je v judovskih očeh potomec
iz rodbine kralja Davida, ki bo znova vzpostavil kraljestvo, v katerem bo vladala popolna Božja
pravičnost. Ker je izraz mesija tako tesno povezan z idejo zemeljskega kralja, so starozavezni preroki za
označevanje eshatološkega kralja raje uporabljali izraz »sin človekov« (PBK 2005, 104–109).
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1.1.2

Odrešenjske

resničnosti

se

ponavzočujejo

v

bogoslužnem znamenju
Pripoved o izhodu Izraelcev iz egiptovske sužnosti že omenja kasnejše obredno
praznovanje pashe (2 Mz 12,14–20), ki se v pripovedih Svetega pisma še večkrat
pojavi.4 Pri tem ne gre le za psihološki spomin, ki bi bil preprosto psihološko obujanje
spominov na dogodke iz preteklosti, temveč gre za liturgični spomin, ki se razširja na
preteklo stvarnost, jo ponavzočuje v sedanjosti in hkrati odpira tudi v prihodnost. Za ta
spomin judovska tradicija uporablja besedo zākar oz. zikkārōn (iz semitskega korena
zkr). Povezuje ga še z drugim pomembnim elementom, blagoslovom (hebr. berākâ), s
katerim judovske molitve poveličujejo Boga za čudovita Božja dela, ki jih je storil za
nas (Turnšek 2003b, 183–184). Preko liturgičnega spomina se ponavzočuje odrešilna
moč Božjega delovanja, ki se je kot predpodoba ali tipus pokazala v konkretnih
zgodovinskih dogodkih, a ima trajen pomen za občestvo vernikov (191–192).
Podobno kakor za judovski bogoslužni spomin velja tudi za krščansko bogoslužje,
da je realno ponavzočenje Kristusovega odrešenjskega dela (B 7,1.4). Strle navaja
znanega liturgika Casela, ki pravi: »Ko obhajamo sveto evharistijo, stojimo sredi
Gospodove smrti. Kako čudovit trenutek! Kristus ne umira znova, toda mi v skrivnosti
sodoživljamo enkratno Gospodovo smrt tako, da nam sedaj ‘stoji na voljo’ in sedaj tudi
mi doživljamo to smrt in je moremo postati deležni. Ko pa sodoživljamo Kristusovo
smrt, stopimo skupaj s Kristusom, obujenim k življenju, v Božje kraljestvo. Nič več
nismo na svetu, marveč v Duhu poveličanega Gospoda. Zato v tem svetem trenutku
’obhajamo spomin odrešilnega trpljenja, vstajenja od mrtvih in vnebohoda’. Pred
večnim Božjim prestolom stojimo – in jemo in pijemo od tega oltarja jed in pijačo
večnega življenja« (Strle 1990, 85).
Tako kot v Stari zavezi tudi v Novi zavezi obstaja povezava med predhodnim
znamenjem (pashalna, zadnja večerja), zgodovinsko uresničitvijo (prehod skozi rdeče
4

Poleg številnih bogoslužnih predpisov je obhajanje pashe omenjeno predvsem v: 4 Mz 9 (prva pasha po
izhodu iz Egipta, po prejemu postave in pred odhodom izpod gore Sinaj), Joz 5 (pred zavzetjem Jerihe), 2
Kr 23 in 2 Krn 30.35 (med Ezekijevo in Josijevo versko obnovo), Ezr 6 (v novem templju po vrnitvi iz
babilonske sužnosti). Evangeliji večkrat opozorijo, da je Jezus pomembna dejanja izvrševal ob prazniku
pashe (Lk 2,41; Jn 2,13.23; 6,4), posebej pa sta s pasho povezana njegova smrt in vstajenje (Mt 26; Mr
14; Lk 22; Jn 11–13; 18–19).
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morje, Jezusova smrt in vstajenje) in obrednim obhajanjem odrešenjskih dogodkov
(judovska pasha, krščanska evharistija). Pri obhajanju bogoslužja vsakokrat stojimo
pred isto velikonočno skrivnostjo, ki se je uresničila z Jezusovo smrtjo in vstajenjem
(Giraudo 2001, 97). Pri zadnji večerji se je ta liturgični spomin odpiral v neposredno
prihodnost dogodkov, v evharistiji se isti dogodki iz preteklosti resnično ponavzočujejo
v sedanjosti. Vedno pa je navzoče tudi upanje na dokončno popolno uresničenje
odrešenja v eshatološki večnosti. Jezusov zemeljski prehod skozi smrt v življenje je
resnični temelj, h kateremu se skozi vso zgodovino vračamo po liturgičnem obhajanju
evharistije in ki ga pričakujemo kot odrešenje v prihodnjem stvarstvu (Turnšek 2003b,
267).

1.1.3

Obredno praznovanje pashe

Pasha je bila sprva pastirski praznik nomadskih ljudstev, ob prvi pomladanski polni luni
(noč s 14. na 15. nisan). Darovali so enoletno jagnje za blagoslov in namazali kri na
podboje. Poljedelska ljudstva so obhajala praznik mazzot ali praznik opresnikov, tj.
nekvašenega kruha (od 15. do 21. nisana), ko so darovali prvi snop ječmena in sedem
dni jedli nekvašen kruh (Krajnc 2014, op. 4, str. 13). Praznika verjetno segata še v čas
pred egiptovsko sužnostjo. Postopoma sta se združila v eno samo praznovanje z dvema
poudarkoma, po izhodu iz Egipta pa je v obeh prevladala pashalna simbolika.
V Jezusovem času je obred judovske pashe potekal v dveh delih: prvi del je bil
žrtvovanje jagnjeta, ki je potekalo v jeruzalemskem templju popoldne 14. nisana; drugi
del je bilo zaužitje žrtve v velikonočni večerji (Cantalamessa 2004, 10). Po porušenju
templja leta 70 po Kr. judje ne darujejo in ne jedo več jagnjeta, temveč drugo jed.
Verjamejo, da bodo spet smeli jesti pashalno jagnje, šele ko bo obljubljeni Mesija
zgradil nov tempelj (Krajnc 2014, op. 5, str. 14).
Judovska pashalna večerja je obsežen obred, ki se dogaja v krogu družine in mu
predseduje družinski oče. Obsega obredno pitje štirih čaš vina, treh hlebčkov
opresnikov, grenkih zelišč in seveda velikonočnega jagnjeta, dokler je bilo to mogoče.
Ob vsaki jedi se izrečejo obredni blagoslovi, posebne blagoslovne molitve pa se izrečejo
ob štirih obrednih čašah vina. Ob koncu prve čaše sledi prvo lomljenje opresnikov, med
katerim oče skrije polovico hlebčka in ga prihrani. Prav ta del hlebčka, imenovan
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᾽epìqomon, ima poseben simbolični pomen, saj po porušenju templja za jude nadomešča
grižljaj velikonočnega jagnjeta (Giraudo 2001). Takoj nato sledi drugi del večerje
(druga čaša vina), ki ga uvede slovesna očetova napoved: »To je kruh nesreče, ki so ga
jedli naši očetje v egiptovski deželi. Kdor je lačen, naj pride in je! Kdor potrebuje, naj
pride in stori pasho! Letos tukaj; prihodnje leto v izraelski deželi! Letos sužnji;
prihodnje leto svobodni sinovi!« (113). V tem pomenljivem in teološko globokem
uvodu že slutimo simbolne povezave, ki jih je kasneje Jezus uporabil pri postavitvenih
besedah zadnje večerje in so prešle tudi v krščansko razumevanje evharistije. Nato sledi
besedno bogoslužje z družinsko katehezo. Otroci sprašujejo gospodarja družine, zakaj je
ta noč drugačna od drugih. Oče razloži, da se prav danes spominjajo izhoda iz
egiptovske sužnosti, pri čemer ima v mislih zgoraj omenjeni liturgični spomin oz.
ponavzočenje. Pasha se torej v tem trenutku zanje živo dogaja (116). Po katehezi ter
obrednem blagoslovu opresnikov in keliha spijejo drugo čašo. Nato sledi obed v
običajnem pomenu besede. Ob koncu obeda pa kot vrhunec pashalne večerje zaužijejo
še grižljaj prej skritega koščka opresnikov, ki nadomešča velikonočno jagnje (128).
Nato sledi obred tretje obredne čaše. To čašo spremlja dolga in bogata blagoslovna
molitev, ki spominja na kasnejše evharistične molitve.5 Po zadnji, četrti čaši se druženje
ob petju običajno zavleče pozno v noč (Krajnc 2014, 13–14). Tako je tudi Jezus po
zadnji večerji s svojimi učenci odpel hvalnico in odšel proti Oljski gori (Mt 26,30; Mr
14,26).
Dodajmo še to, da je v Jezusovih časih pasha postala »ne le ‘spomin’ na izhod iz
Egipta, ampak tudi ‘spomin’ na vse druge Božje posege v Izraelovi zgodovini. Pasha je
bila spomin in obletnica štirih najpomembnejših noči sveta: noči stvarjenja, ko je luč
svetila v temi, noči, ko je Abraham žrtvoval Izaka, noči izhoda iz Egipta in noči – tedaj
še prihodnje – Mesijevega prihoda« (Cantalamessa 2004, 10–11). Podobno se tudi pri
obhajanju krščanske velikonočne vigilije z branjem beril vračamo v najpomembnejše
trenutke (noči) odrešenjske zgodovine od stvarjenja sveta do Kristusovega vstajenja.

5

Giraudo (2001, 107–136) podrobno in z izredno pozornostjo navaja shemo judovske pashalne večerje,
njenih bogatih molitev in blagoslovov, ki jih razlaga s pomočjo judovskih virov (Mišne, Talmudov …) ter
v njih odkriva ozadje krščanskega obhajanja evharistije in gradivo za oblikovanje evharističnih molitev.
Bogastvo njegovih opisov je osupljivo in globok vir razumevanja evharistije.
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1.2 Jezusova velika noč, dopolnitev starozavezne
pashe
Celotno Jezusovo življenje je bilo naravnano na velikonočne dogodke njegove smrti in
vstajenja. Čeprav evangeliji poročajo, da so nekateri ljudje v času Jezusovega javnega
delovanja že slutili njegovo mesijansko poslanstvo, je bil za pravo razumevanje
njegovega odrešenjskega dela in Božje narave potreben njegov velikonočni prehod v
novo življenje. Odziv judovskih prvakov na njegovo delovanje je že zgodaj odražal
nasprotovanje in zavrnitev (Mr 3,6; Lk 4,27–29). Jezus je svojim učencem trikrat
napovedal svojo smrt in vstajenje (Mt 16,21; 17,22–23; 20,17–19; vzp.). Po veliki noči
pa je sam dejal: »Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo?«
(Lk 24,26) Jezus se je torej na velikonočni prehod pripravljal vse življenje.
Jezusovo učlovečenje dobi svoj polni pomen in smisel šele v velikonočni
skrivnosti. Če bi nam od Jezusovega življenja ostala le njegova dela in nauki, bi se ga
danes spominjal kot enega velikih modrecev človeštva. Njegove nauke bi morda
spoštovali, a bi jih ne mogli posnemati. Jezusovo učlovečenje je res prvi korak in
predpogoj odrešenja. Šele z njegovo smrtjo in vstajenjem pa se je pokazalo, da se ni le
bežno dotaknil sveta, temveč je sprejel celotno človeško naravo, vstopil v globine njene
smrti in od tam tudi vstal (Štrukelj 2003, 369). Zato so vse skrivnosti Jezusovega
življenja naravnane na velikonočno skrivnost, v kateri dobijo svoj pravi pomen.
Jezusova smrt in vstajenje sta kot pika na koncu dolgega stavka, kot pečat, ki zapečati,
uresniči in potrdi vse, kar je bilo v teku javnega delovanja izrečeno (Strle 1990,
116.136).

1.2.1

Kronologija velikonočnih dogodkov

Glede kronologije velikonočnih dogodkov obstaja določeno neskladje med sinoptičnimi
in Janezovim evangelijem. Ključna razlika je v tem, da sinoptiki zadnjo večerjo izrecno
opisujejo kot pashalno večerjo (Mt 26,2.17–19; Mr 14,1.12–16; Lk 22,1.7–15), medtem
ko Janez tega ne poudarja, niti ne omenja postavitvenih besed evharistije. Časovno
razhajanje se opazi, ko Janez omeni, da judovski prvaki v času Jezusovega procesa pred
Pilatom še niso jedli velikonočnega jagnjeta in je zato sojenje potekalo zunaj stavbe (Jn
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18,28). Za njih se torej praznik še ni začel, medtem ko je Jezus z učenci po kronologiji
sinoptikov že obhajal pashalno večerjo.
Tako nastane vprašanje, ali je Jezus obhajal velikonočno večerjo pred uradnim
datumom 14. nisana, ali je obhajal z učenci neko drugo večerjo, ki je samo spominjala
na velikonočno v dneh pred veliko nočjo? Vprašanja kronologije raziskovalci še niso
rešili in ga verjetno nikoli ne bodo mogli z vso gotovostjo pojasniti. Zanimiv predlog se
zdi razlaga avtorice Jaubert, ki jo opisujeta tudi Benedikt XVI. ([Joseph Ratzinger]
2013, 116–17) in Matjaž (2006, 63–64). Na podlagi odkritij v kumranskih rokopisih
Jaubertova zagovarja, da sta v Jezusovem času obstajala dva liturgična koledarja, in
sicer tempeljski, ki se je ravnal po luni, in sončni, ki so se ga držali eseni in nekateri
saduceji, po katerem je imelo leto 364 dni in torej natančno 52 tednov. V prvem
koledarju so praznike določali glede na lunine mene, v drugem koledarju pa so datumi
padli vedno na isti datum in isti dan v tednu. Tako bi bilo možno, da se je Jezus z učenci
držal drugega koledarja kakor uradno tempeljsko judovstvo in je obhajal pashalno
večerjo že več dni (predvidoma v torek) pred tempeljskim datumom, ki je tisto leto
padel na četrtek (noč na petek). Ta razlaga je očitno vzbudila veliko zanimanje med
raziskovalci, vendar se o njej mnenja razhajajo. Benedikt XVI. na primer daje prednost
tradicionalni razlagi, po kateri naj bi Janez uporabil drugačno kronologijo, da bi tako
poudaril simbolno povezanost Jezusovega umiranja v trenutku, ko so v templju klali
velikonočno jagnje, torej ob začetku praznika ([Joseph Ratzinger] 2013, 118). Na
splošno pa med eksegeti velja prepričanje, da je Janezova kronologija zgodovinsko
verodostojnejša, saj je malo verjetno, da bi se veliki zbor za sojenje zbral na največji
judovski praznik (Mt 26,4–5; Mr 14,2; Jn 18,28), da bi na praznik izvajali križanje, da
bi Simon iz Cirene na praznik delal na polju in da se je nasploh zgodilo toliko dogodkov
v tako kratkem času enega dne (Turnšek 1999, 112).
Ne glede na te kronološke razlike je vsem evangelistom skupna povezava Jezusove
smrti z judovskim praznikom pashe. Evangelist Janez postavlja célo Jezusovo življenje
v znamenje pashe, ki jo v času njegovega javnega delovanja v izbranih trenutkih omeni
kar trikrat (Jn 2,13.23; 6,4; 11,55–12,1). S pasho povezuje tudi simboliko jagnjeta,
svetlobe in poveličanja, ki se vleče skozi celoten njegov evangelij (Strle 1990, 45).
Vsem evangelistom je skupna razporeditev dni v tednu, da je Jezus trpel in umrl v
petek, ter da so ga zvečer tega dne le na hitro pokopali. Njegovega telesa v naglici niso
uspeli maziliti, saj se je začenjala sobota (Jn 19,42), ko Judom ni bilo dovoljeno
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nikakršno delo, kaj šele rokovanje s telesi pokojnih. V soboto je bil grob zaprt in
neobiskan. V nedeljo, prvi dan judovskega tedna, pa so žene in učenci odkrili prazen
grob. Tako je Jezus, v skladu z napovedmi, vstal tretji dan po svoji smrti (Mt 17,23;
20,19; Lk 9,22; 13,32; 18,33; 24,7.21.46; Apd 10,40; 1 Kor 15,4). Pri tem štetju dni je
potrebno upoštevati judovsko razumevanje, po katerem se nov dan začne s sončnim
zahodom (prejšnjega dne). V tem smislu se na veliki četrtek zvečer že začne veliki
petek. Z Jezusovim pokopom in sončnim zahodom se je začel drugi dan, sobota. S
sončnim zahodom ob koncu velike sobote pa se začne velika nedelja, tretji dan, ki se
zjutraj pokaže kot dan vstajenja. Judovski način štetja nam pomaga razumeti, da v
krščansko bogoslužno obhajanje velikonočnega tridnevja sodijo vsi dogodki od zadnje
večerje do Jezusovega vstajenja, ki jim ne moremo ničesar na silo iztrgati. Vsi dogodki
se vsebinsko dopolnjujejo in tvorijo en velikonočni praznik in eno celoto (Strle 1990,
19).

1.2.2

Zadnja večerja, predujem Jezusove pashe

Jezusova zadnja večerja, smrt in vstajenje stojijo v tesni povezanosti z judovsko pasho,
in sicer tako v časovnem kot simbolnem smislu. Sinoptiki poudarjajo veliko skrbnost pri
pripravi prostora za pashalno večerjo (Mt 26,2.17–19; Mr 14,1.12–16; Lk 22,1.7–15).
Marko in Luka omenjata, da so ta dan v templju klali velikonočno jagnje (Mr 14,12; Lk
22,7). Janezov evangelij ne govori o pashalni večerji in tudi nima poročila o postavitvi
evharistije, edini pa opisuje umivanje nog med zadnjo večerjo, v čemer vidimo
uresničeno znamenje velikonočnega služenja bratom in sestram. Kljub temu razhajanju
med evangelisti imamo torej dovolj znakov za to, da je Jezus zadnjo večerjo s svojimi
učenci obhajal kot resnično pashalno večerjo.
Sveto pismo na štirih mestih poroča o Jezusovih postavitvenih besedah evharistije v
sklopu zadnje večerje (Mt 26,26–30; Mr 14,22–26; Lk 22,14–20; 1 Kor 11,23–26),6
med katerimi je poročilo apostola Pavla najstarejše. Znamenje podelitve kruha in vina
kot svojega telesa in krvi presega okvir judovske pashe, vendar ji po notranji logiki ne
6

Kot smo videli zgoraj, judovska pashalna večerja vsebuje več mest blagoslavljanja obrednih čaš vina in
kruha opresnikov. Ob tej kompleksni obredni strukturi ni potrebno, da v podrobnostih raziskujemo, ali je
Jezus izrekel postavitvene besede »medtem ko so jedli« (Mt, Mr) ali »po večerji« (Lk), saj je lahko
mišljen tudi običajni del obeda po drugi obredni čaši. Verjetno je postavitvene besede izrekel enkrat med
drugo in tretjo pashalno čašo oz. v povezavi z njunimi blagoslovi.
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nasprotuje. Pashalno jagnje, ki se uživa pri pashalni večerji, ki spominja na rešitev
prvorojencev in na izhod iz Egipta, je Jezus nadomestil s svojim telesom in krvjo. Z
besedami: »Vzemite, jejte, to je moje telo … To je moja kri, kri zaveze, ki se za mnoge
preliva v odpuščanje grehov,« (Mt 26,26.28 vzp.) se je vzpostavil kot novo velikonočno
jagnje, ki se daruje za ljudstvo, da ga s svojo krvjo otme smrti, osvobodi iz sužnosti
greha in svojo kri zastavi za temelj nove zaveze z Bogom Očetom (Turnšek 2003b,
262). Na ta način je Jezus povzel liturgični spomin celotne odrešenjske zgodovine
izraelskega ljudstva, vendar je to odrešenje hkrati dopolnil in nadomestil z novim
znamenjem, ki kaže naprej na nov odločilni odrešenjski dogodek njegove smrti in
vstajenja.
Jezus je v svojem javnem delovanju večkrat pokazal svojo mesijansko avtoriteto z
znamenji in besedami.7 Ravno to mesijansko pričevanje je bilo naposled glavni razlog,
da so ga judovski prvaki zavrgli kot bogokletnika, ki se dela enakega Bogu. Postava je
bila postavljena ravno za to, da se nihče ne bi imel za enakega Bogu, kar je bila
skušnjava prvega človeka (Rupnik 2001, 202). Na poseben način njegova mesijanska
avtoriteta pride na dan v očiščenju templja in v besedah, da bo po porušenju templja v
treh dneh postavil novega, kar je bilo neposredni povod za njegovo obsodbo. Jezusova
oseba presega starozavezno postavo. Njegova življenjska žrtev odpravi vsako
nadomestno živalsko žrtev. Jezus kot edini brezmadežni in pravi človek nas lahko
enkrat za vselej kot nadomestna žrtev odreši iz sužnosti greha (Heb 9,11–14). Z zadnjo
večerjo, Jezusovo smrtjo in vstajenjem se zato konča obdobje judovskega tempeljskega
darovanja, kar se je nekaj let kasneje tudi zgodovinsko izpolnilo, ko so Rimljani leta 70
zadnjič razrušili jeruzalemski tempelj. Edina resnična daritev se odslej nadaljuje v
obnavljanju oz. evharističnem ponavzočevanju Kristusove daritve (KKC 1366).

1.2.3

Različni akterji velike noči

Jezusa pogosto gledamo kot žrtev sovraštva njegovih sodobnikov, predvsem judovskih
avtoritet. Pravimo, da Jezusovi sodobniki niso prepoznali njegove veličine, ki jo danes
7

Svojo božansko avtoriteto izkazuje z odpuščanjem grehov, z ozdravljenji, s sklicevanjem na Boga kot
Očeta, z novo razlago Božje besede, z odnosom do sobote in do judovskih avtoritet ter z imeni Gospod,
Sin človekov, Kristus, Mesija, s katerimi ga imenujejo ljudje ali se je z njimi sam poimenoval. Te izraze
raziskovalci raziskujejo kot implicitno predvelikonočno kristologijo, ki je dobila svojo potrditev in polno
razumevanje šele po veliki noči (Hercsik 2010, 41.50 sl.).
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domnevno jasno vidimo. Pri tem pozabljamo, da naša gotovost sloni na stoletjih
krščanskega izročila. V takem gledanju pa se lahko ujamemo v gledanje tistih Jezusovih
sodobnikov, ki so govorili: »Če bi mi živeli v dneh naših očetov, ne bi sodelovali z njimi
pri prelivanju krvi prerokov« (Mt 23,30). Velikonočne dogodke je potrebno presojati v
njihovem zgodovinskem trenutku in hkrati videti globlji Božji načrt, ki ga nosijo v sebi.
Tako vidimo, da vsaka skupina, torej judovske verske avtoritete, civilni oblastniki,
zmanipulirano ljudstvo in prestrašeni Jezusovi učenci, nosi svoj del odgovornosti, ko
izroča Jezusa drugi skupini in tako posredno v smrt (Balthasar 1997, 104). Izjema so
redki posamezniki, pobožni Izraelci (še bolj Izraelke), ki v tem klobčiču niso dejavno
sodelovali. Zahteve Jezusovega učenja so absolutne, njegov nastop pa neposreden
(nediplomatski), tako da prej ali slej terja odločitev zanj ali proti njemu. Judovski prvaki
so iz Jezusovih besed in znamenj kmalu razumeli njegove mesijanske zahteve, a jih niso
sprejeli. Ne obtožijo ga zaradi njegovih del, ker so bila dela dobra, temveč zaradi
njegovega nastopa kot Božji Sin. Zato ga mrzlično sprašujejo: »Si ti judovski kralj?«
(Mt 27,11 vzp.) »Si ti mesija?« (Mt 26,63 vzp.) »Prerokuj!« (Mt 26,68 vzp.) »Če si
Božji sin, reši sam sebe« (Mt 27,40). Zanimivo je, kako ravno iz ust Jezusovih
nasprotnikov prihajajo najgloblja pričevanja o njegovi osebi. Toda Jezus ni Božji Sin, ki
bi rešil sebe, temveč sebe daruje za rešitev drugih. To pa je v nasprotju z verskimi
predstavami voditeljev in nazadnje tudi z egoističnimi predstavami vsakega človeka
(Rupnik 2001, 198–199.201). Nad izvršitvijo smrtne obsodbe so naposled bedeli rimski
vojaki, ki vsebinsko sicer niso bili neposredno vpleteni, a so svoje delo opravili
strokovno. Smiselno je poudariti, da je Jezus na zemlji resnično umrl, o čemer pričajo
natančni popisi njegovega trpljenja (bičanje, nošenje križa, križanje, prebodena stran,
pokop). Cerkev se je že od prvih stoletij zavedala, da smo Jezusa križali vsi ljudje,
grešniki vseh časov z našo grešnostjo (Balthasar 1997, 106–107). Zato je za Jezusovo
smrt neprimerno govoriti o kakršnikoli večji krivdi judovskega naroda v primerjavi z
drugimi narodi. Jezusovi sodobniki so sicer v dani zgodovinski situaciji imeli dejavno
vlogo, vendar so se hkrati vključili v širši Božji načrt, ki je predvidel Jezusov prehod
skozi smrt v vstajenje za odrešenje grehov sveta.
Jezusovo trpljenje pa ni samo posledica zavrnitve ljudi, temveč vključuje tudi
svobodno delovanje Svete Trojice. Balthasar govori o večkratni izročitvi Sina. Oče, ki
je poslal Sina na svet iz ljubezni do ljudi, ga izroča v roke grešnikov in tako postane
prvi in zadnji akter velike noči. Sin je v ljubeči pokorščini popolnoma združen z
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Očetom, svobodno sprejema trpljenje in se tudi sam dejavno izroča v roke Očetu ter
obenem ljudem v smrtno obsodbo. Na križu naposled izroči svojega duha v Očetove
roke in tako je v tem izročanju udeležen tudi Sveti Duh (1997, 98–103). To sovpadanje
Božje in človeške ravni je odraz skrivnostnega načrta Božje previdnosti. Rdeča nit tega
načrta je Božja ljubezen, ki želi ljudi odrešiti greha in spraviti s seboj. V tej
nadzgodovinski perspektivi se lahko tudi danes vsakdo vpraša, kakšna je njegova vloga
v velikonočnih dogodkih Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja, ko poskuša na zgornje
vprašanje odgovoriti brez današnje vednosti (ali pa tudi ob njej): Če bi mi živeli v dneh
naših očetov …? Če njegova vera sloni zgolj na kulturno-religiozni tradiciji ali pa zgolj
na senzaciji in privilegijih, potem je podoben učencem, ki so v ključnih trenutkih
zapustili Jezusa (Cantalamessa 2005, 103). Če pa je to prečiščena vera, ki je sposobna v
trenutku križanja stati pod križem, bo prej ali slej pripravljen z Jezusom tudi sam
svobodno darovati svoje življenje (Benedikt XVI. [Joseph Ratzinger] 2013, 217–218).

1.3 Velikonočna izkušnja učencev
S spraševanjem o veliki noči se vračamo v čas pred izrecnimi teološkimi refleksijami
dogodkov. Želimo se približati temu, kar slutimo kot velikonočno izkušnjo prvih
učencev. O njej nam pričujejo evangeliji in dvatisočletno izročilo Cerkve, ki je zrasla iz
te izkušnje.

1.3.1

Velikonočni dogodki z vidika doživljanja učencev

Osebna zgodba učencev se za vsakega od njih začne z Jezusovim klicem, naj hodi za
njim. Večina apostolov je iz vrst preprostega prebivalstva, kar nekaj jih je po poklicu
ribičev. Čeprav med ljudmi vlada splošno navdušenje nad Jezusovimi čudeži in
besedami ter nad njegovo osebo, evangeliji omenjajo tudi številne trenutke
nerazumevanja celo s strani najožjih apostolov (npr. Mt 16,22, Jn 6,15). Učenci so imeli
torej pred veliko nočjo le omejeno razumevanje poti odrešenja. Čeprav je Jezus trikrat
napovedal svojo smrt in vstajenje, evangelisti dodajo, da »učenci te besede niso
razumeli« (Lk 18,32–34 vzp.). Trenutek Jezusove obsodbe in usmrtitve je pomenil
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preobrat in smrt njihovih posvetnih predstav o Božjem kraljestvu. V ključnih trenutkih
so se vsi razbežali (Mt 26,56; Mr 14,50). Pod križem je vztrajalo le nekaj žena in
apostol Janez. Za pokop Jezusovega telesa pa sta poskrbela skrita učenca Jožef iz
Arimateje in Nikodem, člana velikega zbora, torej predstavnika tiste skupine, ki je
Jezusa uradno obsodila (Jn 19,38–39).
Če upoštevamo prvotno bližino do ljubljenega učitelja, preko katerega so učenci
začeli identificirati svoje življenje (Jn 6,68), in dejstvo, kako so mu zatrjevali, da so
pripravljeni iti z njim v smrt (Mt 26,35; Mr 14,31; Lk 22,33; Jn 13,37–38), lahko
pomislimo, da je teža njihove zatajitve primerljiva kakor pri tistih oddaljenih množicah,
ki so ga nekaj dni prej pozdravljale s »Hozana, […] Izraelov kralj« (Jn 12,13 vzp.), na
veliki petek pa klicale »Križaj ga« (Mr 15,13 vzp.). Pri velikonočni izkušnji apostolov
in učencev zato ne gre le za njihove predstave o odrešenju, o Božjem kraljestvu in za
obetanje časti v njem, marveč tudi za povsem osebne zgodbe zanikanega prijateljstva in
smisla življenja. Ko se jim v takem negotovem stanju na vstajenjsko jutro prikaže vstali
Gospod, to v njih ne vzbuja le veselja, ampak jih obhaja tudi dvom v resničnost prikazni
(Lk 24,39–43; Jn 20,24–28), v srcu pa vstajata celo obžalovanje in strah. Besede
vstalega: »Mir vam bodi,« (Lk 24,36; Jn 20,19.21.26) zato ne govorijo le o objektivni
zmagi nad smrtjo, temveč so tudi beseda sprave vsakemu osebno, ker Jezus apostolom
ne očita njihove šibkosti v trenutku preizkušnje.
Vstali Gospod se pojavlja na čudežen način, pri »iz strahu pred Judi zapahnjenih
vratih« (Jn 20,19). Jezusovo poveličano telo je prenovljeno, a hkrati izpričuje
istovetnost z njegovim predvelikonočnim telesom. Njegova nenadna čudežna prikazanja
in odtegovanja pričujejo o tem, da je njegovo telo hkrati del zemeljskega in nebeškega
območja. V evangeljskih pripovedih tudi ni enotnega pričevanja o tem, kje in komu se
je Jezus najprej prikazal in kako so si prikazovanja točno sledila (Balthasar 1997, 211–
219). Učenci in žene ga prepoznajo le preko znamenj. Njegove rane od žebljev so eden
glavnih razpoznavnih znakov. Učenci ga prepoznajo tudi po lomljenju kruha in po
osebnem odnosu. Kot prizemljeni ljudje so učenci tudi podvomili v svoje čute in
dopuščali možnost, da se jim prikazanja le sanjajo (Mt 28,17). Zato v svojem pričevanju
vedno znova dokazujejo resničnost srečanja z vstalim, ko pravijo, da so se dotaknili
Jezusovih ran, skupaj z njim jedli in se z njim osebno pogovarjali (Apd 10,41).
Jezusovo vstajenje je torej realno zgodovinsko vstajenje od mrtvih, vendar hkrati
presega zemeljske koordinate in jih odpira v smeri večnosti.
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1.3.2

Binkošti kot uresničitev vstajenja v učencih

Velikonočna izkušnja v učencih dozori šele s prihodom Svetega Duha na binkoštni
praznik. Šele takrat se velika noč v njih dopolni s celovitejšim razumevanjem in začne
delovati navzven. Učenci so v obdobju Jezusovih prikazovanj še preplašeni in zmedeni,
čas po vnebohodu pa služi njihovi molitveni pripravi na prejem napovedanega Svetega
Duha. Tako kot Marija Magdalena ob odprtem grobu še ni razumela vstajenja in bi
Jezusa želela zadržati (Jn 20,17), bi tudi apostoli po vstajenju prej ali slej imeli z vstalim
Jezusom zopet svoje načrte, kakor so jih imeli že kdaj pred veliko nočjo. Jezus se na
neki način mora umakniti v novo obliko bivanja, saj so ljudje preveč vcepljeni v okove
starega časa (Balthasar 1997, 194.199–200). Jezus sam je napovedoval: »Za vas je
bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga
bom poslal« (Jn 16,7). »Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on
vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal« (Jn 14,26).
Šele Sveti Duh je lahko preoblikoval srca in razum učencev, da so razumeli
velikonočne dogodke in so iz strahopetnih ubežnikov postali pogumni pričevalci.
Apostoli, prej preprosti ribiči, niso z lastnim naporom prišli do poznavanja Svetega
pisma in do poguma za oznanjevanje (tak prehod je človeško gledano nemogoč),
temveč so preobraženi po Svetem Duhu prejeli Božji dar, ki je posegel v njihovo
življenje in jim dal razumeti odrešenjsko zgodovino (Balthasar 1997, 202). Zato apostol
Peter v svojem govoru na binkošti lahko povzame celotno izraelsko odrešenjsko
zgodovino in Jezusovo vstajenje oznani kot izpolnitev vseh napovedi (Apd 2,14–41).
Napolnjenost učencev s Svetim Duhom in čudeži, ki so se po njih dogajali, dajejo
slutiti neko podobno preseganje zemeljske stvarnosti, kot smo ga videli v prikazovanjih
vstalega Jezusa. Lahko rečemo, da se je na binkoštni dan v njih na neki način uresničilo
velikonočno vstajenje. Binkošti zato pomenijo uresničitev velike noči v življenju prvih
učencev in velikonočni začetek Cerkve. Sveti Duh odslej predstavlja živo navzočnost
vstalega na svetu in ljudi uvaja v deležnost pri življenju Božjega kraljestva. Povezanost
med veliko nočjo in binkoštmi izhaja tudi iz trinitarične narave velikonočnega dogodka,
saj so v velikonočno dogajanje vpletene vse tri osebe Svete Trojice (Balthasar 190–
191).
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1.3.3

Osnovna krščanska kerigma je velikonočna

Sveto pismo poroča, da se je oznanjevanje apostolov začelo z osnovnimi kratkimi
izreki, ki poskušajo kar najbolj zgoščeno povzeti vero v Jezusa. Te kratke stavke
imenujemo kerigme.8 Eksegeti se strinjajo, da lahko najstarejše poročilo o veliki noči in
torej najstarejšo kerigmo izluščimo iz 1 Kor 15,3–5, ki pravi: »Izročil sem vam
predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih.
Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. Prikazal se je Kefu, nato
dvanajsterim.« To Pavlovo pričevanje naj bi segalo do kakšnih dveh ali treh let po
izvorni velikonočni izkušnji (Müller 2012, 279). Znotraj sosledja Nove zaveze pa
Apostolska dela kot prvo oznanilo velikonočne vere v Jezusa Kristusa navajajo nekoliko
bolj izdelan primer krščanske kerigme v govoru apostola Petra na binkoštni praznik:
»Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera
je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, njega so – prav kakor je Bog hotel in
predvideval – izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križ in umorili.
Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila
smrt imela oblast nad njim. […] Zagotovo naj torej vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa,
ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija« (Apd 2, 22–24.36).
Kot vidimo, se osnovna krščanska kerigma osredotoča na jedro vere, ki je v tem, da
je »Bog obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda« (Rim 4,24; 10,9; Apd 2,32; Mt
28,7). Velikonočna izkušnja je prvim kristjanom v resnici nekaj nedeljivega. Zato tudi
osnovne krščanske kerigme vključujejo to dvojnost, ko zatrjujejo, da je Jezus Kristus
umrl in vstal za nas. Le kdor je umrl, lahko tudi vstane od mrtvih. Če Jezus ne bi s
smrtjo vstopil v zadnje kotičke človekove padle narave, ne bi mogel z vstajenjem to
naravo odrešiti greha. »‘Pasha’ torej […] vedno pomeni oboje hkrati: smrt in vstajenje
kot ena sama odrešenjska skrivnost« (Strle 1990, 14).
V srcu krščanstva stoji Jezusova zmaga vstajenja nad smrtjo in naša udeleženost pri
tej zmagi. »Kar je apostole in prve kristjane navduševalo, ni bil le spomin na

8

Izraz kerigma (gr. χήρυγμα) je izpeljanka iz glagola χηρύσσειν, ki pomeni glasno klicati, napovedati,
oznanjati, in samostalnika χῆρυξ, ki pomeni glasnik. V Svetem pismu samo Pavel občasno uporabi
samostalnik kerigma, s katerim označi vsebino evangeljskega sporočila, ki je za Pavla Kristus in njegovo
odrešenjsko delo (1 Kor 1,23; 15,12; 2 Kor 1,19; 4,5 ipd.) (Theobald, s. v. »Kerygma«, v: LThK).
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zgodovinski Kristusov lik ali vera v njegovo božanstvo, marveč prepričanje, da je
Križani vstal in živi ter sedaj neprestano izliva iz nebes moč svojega blagoslova in
življenja in je svojim zvestim s svojo navzočnostjo stalno blizu« (32). Z obujenjem od
mrtvih je Bog potrdil Jezusa kot Gospoda in mu dal oblast nad smrtjo. S tem je tudi
dokončno potrdil njegovo mesijansko poslanstvo, ki ga je izvrševal že pred veliko
nočjo, a je takrat ostalo nerazumljeno (Müller 2012, 280). Smrt in vstajenje razodeneta
namen Jezusovega oznanjevanja in trojiško naravo krščanskega Boga. Pričevanje o
Jezusovi smrti in vstajenju torej stoji časovno na začetku vsega oznanjevanja in hkrati
predstavlja tudi vsebinsko izhodišče za vse kasnejše premišljevanje vere.

1.3.4

Velika noč v učenju apostola Pavla

Sv. Pavel ni poznal Jezusa v času njegovega javnega delovanja in ni imel neposredne
izkušnje velike noči. Vseeno Pavel svoje osebno videnje doživlja z velikonočnim
značajem, kot zadnje v vrsti prikazanj vstalega Gospoda (1 Kor 15,5–8). Srečanje s
Kristusom ga je tako globoko preoblikovalo, da je zanj zemeljska stvarnost izgubila
svoj dotedanji pomen in je dobila edini kriterij v Kristusu. Zato Pavel svojo teologijo
gradi izrazito na velikonočnem temelju Jezusove smrti in vstajenja. Za Pavla je Kristus
novi Adam, prvorojenec vseh ljudi, s čigar vstajenjem so se v stvarstvu odprle nove
kategorije (1 Kor 15,45). Z Jezusovo smrtjo in vstajenjem zemeljska smrt izgubi svojo
moč in dokončnost. Hkrati pa življenje ni več zgolj tuzemsko, temveč dobi svojo pravo
vrednost v luči Jezusovega poveličanega življenja.
Odrešeni način bivanja za Pavla pomeni radikalno prevrednotenje zemeljskih
kategorij bivanja. »Kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za
izgubo« (Flp 3,7). »Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost
močnejša od ljudi« (1 Kor 1, 25). Po veri v Kristusa smo vsi ljudje poklicani, da s
Kristusom umremo staremu človeku in vstanemo v novo življenje (Plevnik 2004, 55–
57). »Če smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. […] Kajti kar je
umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi:
mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu. Zato naj v vašem
umrljivem telesu ne kraljuje greh« (Rim 6,8.10–12). To je za Pavla osnovna razlaga
krsta in krščanskega življenja. Kar se je zgodilo v Kristusu, se mora zgoditi tudi v nas.
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Pavel ne uporablja predložne zveze »kakor Kristus«, temveč uvede značilno formulacijo
»v Kristusu«, ki izraža eksistencialno pridruženost Kristusovemu odrešenju (131).
Kristjanovo življenje ni zgolj posnemanje ali hoja za Kristusom, temveč se odvija
znotraj Kristusa, v neposredni povezanosti z njim. Po Pavlovem učenju smo kristjani
kot udje vcepljeni v resnično Kristusovo telo, ki je Cerkev. »Ali mar ne veste, da smo
bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili
torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega
veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja« (Rim 6,3–4).
Poklicani smo, da to svojo pridruženost Kristusu tudi zavestno živimo na odrešeni, torej
velikonočni način bivanja.
Pavel v ozadju Kristusove smrti vidi logiko odkupitve, osvoboditve in opravičenja
od greha, s katero je Jezus spravil ljudi z Bogom (Plevnik 2004, 43–48). Grešni ljudje si
s svojimi deli sicer lahko prizadevamo za dobro življenje, vendar zaradi naše
zavezanosti v greh nikoli ne moremo priti do končnega odrešenja. Potrebna je bila žrtev
Kristusa, ki je bil edini pravični, brezmadežna žrtev, da nam je odprl vrata k Bogu (41–
42). Če je Bog daroval tako veliko žrtev, svojega Sina, za naš greh in greh vse
zgodovine, potem smo lahko prepričani, da človek s še tako velikimi grehi ne more
pasti iz območja Božje ljubezni (Rim 8,31–39). Jasno je, da ta Božja ljubezen presega
vsak naš napor in vsako navidezno odkupovanje za grehe z deli postave. Od tod izhaja
značilno Pavlovo nasprotovanje postavi. Pavel za odrešenje poudarja potrebnost vere in
dejavne združenosti s Kristusom. Le ta pa se seveda mora kazati tudi v življenju, vendar
ne več po pravilih postave, temveč iz svobodne pripadnosti in ljubezni do Kristusa (Rim
6,1 sl.).

1.3.5

Pričevanje učencev preplavi svet

O Jezusovem življenju ne obstajajo zgodovinska poročila v današnjem pomenu besede,
ki bi nevtralno opisovala dogodke. Tudi najstarejši nekrščanski zapisi govorijo o
Kristusu le posredno, z omembo kristjanov, ki ga častijo kot živo osebo in Boga.9 Pojem

9

Kristusa omenjajo naslednja besedila: Judovski zgodovinar Jožef Flavij leta 93/94 v knjigi Judovske
starožitnosti piše o kamenjanju Jakoba (leta 62), sorodnika Jezusa, tako imenovanega Kristusa. Na
drugem mestu zapiše kratek povzetek Jezusovega življenja. Babilonski Talmud, ki sega v 2. stol. po Kr.,
v zaničljivem tonu govori o Jezusu, ki naj bi zavajal ljudi in so ga na predvečer pashe obesili. Rimski
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»objektivne zgodovinske resnice« se je oblikoval šele v novejši zgodovini. Pod
njegovim vplivom se je nato tudi v teologiji in posebej v eksegezi razvila znanstvenokritična metoda, s katero v Svetem pismu razbiramo različne plasti in zgodovinski
pomen besedil. Podobno je bil tudi v kristologiji zadnjih treh stoletij močan tok, ki je
želel odkriti čim bolj natančno zgodovinsko podobo Jezusa (Nadrah 1984, 25–27). Na
tej osnovi so nekateri vpeljali umetno razlikovanje med zgodovinskim Jezusom in
Kristusom vere, ki so ju razlagali kot dve tako rekoč ločeni resničnosti. Izmed številnih
teorij naj navedemo le misel protestantskega teologa Bultmanna, ki je trdil, da je »Jezus
vstal v kerigmo Cerkve« (Strle 1990, 345). Ker naj bi bilo Jezusovo vstajenje torej zgolj
subjektivna stvarnost v srcih učencev, je zanj povsem postransko, ali je Jezus resnično
vstal s telesom. Lahko rečemo, da je to ostro nasprotovanje danes preseženo, saj se
zavedamo, da naloga iskanja historičnega Jezusa ne more priti do zadovoljivega sklepa.
Danes se zavedamo, da je vsako raziskovanje vedno vezano na vnaprejšnje izbire
raziskovalca in zato nikoli ni povsem »objektivno« (Müller 2012, 270). To nam pomaga
razumeti, da od evangeljskih poročil ne moremo pričakovati nevtralnosti, ki si jo želi
današnji zgodovinar.
V pričevanjih Jezusovih učencev poročanja o objektivnih dejstvih ne moremo ločiti
od njihove vere, ki kliče k odgovoru. Kljub temu lahko v pričevanjih učencev odkrijemo
dovolj kriterijev, ki govorijo za zgodovinsko verodostojnost velikonočnih dogodkov
(Nadrah 1984, 37–44; Pié-Ninot 2010, 337–341). Vprašamo se lahko, kaj se je zgodilo
tem ribičem, da so popolnoma prevzeti in brez strahu odšli v svet in s preprostim
pričevanjem pritegnili ljudi v občestvo Cerkve. Globoka preobrazba apostolov sama od
sebe priča za resničnost velikonočnega dogodka, saj se preprosti in prizemljeni učenci,
kot sami pravijo, ne bi oprijeli izmišljenih bajk (2 Pt 1,16), še manj pa bi si lahko
izmislili tako daljnosežen načrt krščanstva in za to fantazijo zastavili svoje življenje
(Pié-Ninot 2010, 434–435). Ta majhna skupina apostolov je s svojim pričevanjem o
vstalem Jezusu v kratkem času preplavila svet. Zgodovinski tek dogodkov je tako

zgodovinar Tacit v knjigi Letopisi okrog leta 115/117 poroča o Neronu, ki je za požig Rima obdolžil
kristjane. Zanj je Kristus njihov začetnik, ki ga je pod cesarjem Tiberijem obsodil na smrt Poncij Pilat.
Rimski zgodovinar Svetonij v Življenjepisu cesarja Klavdija okrog leta 120 poroča, da je ta leta 54
pregnal Jude iz Rima zaradi nemirov, ki so nastali pod vplivom nekega Krestusa. Plinij Mlajši, cesarski
namestnik v Bitiniji (v letih 111–113), je v pismu vprašal cesarja Trajana, kako ravnati s kristjani, ki
častijo Kristusa (Nadrah 1984, 19–23; Pié-Ninot 2010, 346–350).
Poleg nekrščanskih obstaja še več krščanskih pričevanj o Jezusu, ki so nastajala v času oblikovanja
novozaveznih spisov. Med te spise štejemo dela prvih cerkvenih (apostolskih) očetov in različne
apokrifne spise, ki pa iz različnih razlogov niso prišla v svetopisemski kanon.
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presenetljiv, da sam po sebi predstavlja teološki vir. Njihov neustavljivi zanos razodeva,
da so doživeli neko močno izkušnjo, ki jih je presegala in jih odtlej nosila v življenju. V
besedah ne tajijo svoje prejšnje šibkosti, dvoma in zatajitve. Ne skrivajo svoje
preobrazbe, da so bili pred veliko nočjo strahopetni in vklenjeni v svoje malenkostne
načrte. Največje pričevanje pa prihaja iz lepega življenja prvih skupnosti vernikov (Apd
2,42–47) in iz njihovega neustrašnega darovanja življenja celo v mučeništvu, ki v tako
velikem obsegu prav tako ne more biti posledica nekakšne indoktrinacije. Poslušalci so
v teh elementih prepoznali verodostojnost, ki jih je navdušila. Sprejeli so njihovo
pričevanje in v skupnosti Cerkve tudi sami doživeli osebno srečanje z živim Kristusom.
Tako se je s pričevanjem apostolov sprožila veriga krščanskega pričevanja skozi stoletja
do današnjih dni (Pié-Ninot 2010, 573–574). Zgodovinske resničnosti Jezusovega
vstajenja ne moremo ločiti od navzočnosti vstalega Gospoda in njegovega Duha v
cerkveni skupnosti, v kerigmi in bogoslužju Cerkve. Preko oznanila učencev se je
Jezusovo vstajenje prelilo v življenje cerkvene skupnosti. Zgodovinski Jezus in vstali
Gospod sta zato ena resničnost v dveh izraznih oblikah (Müller 2012, 273–274).

1.3.6

Velikonočna vigilija – povzetek starozavezne in
novozavezne pashe

Velika noč je bila v prvih treh ali štirih stoletjih edini krščanski praznik. Od drugega
stoletja dalje je bila tudi krstni praznik (Strle 1990, 12). Posebno mesto znotraj
praznovanja velike noči je v prvih stoletjih zasedala velikonočna vigilija, ki še danes
velja za sollemnitas sollemnitatum, bogoslužje vseh bogoslužij, kot jo imenuje t. i.
Hieronimov martirologij (23).
Velikonočna vigilija (Strle 1970, 23–26) ima mesto v sveti noči velike sobote, ko se
po judovskem štetju že začne tretji dan, velika nedelja. Z velikonočno vigilijo se
poskušamo liturgično spustiti v trenutek Jezusovega vstajenja, njegove zmage nad
smrtjo, ki mu v realni zgodovini ni bil nihče priča. Spustimo se v središče duhovnega
boja, v katerem Bog premaga greh in smrt. O tem boju nam spregovori uvodni obred,
slavje luči, ki opeva Kristusovo luč in poje hvalnico velikonočni sveči – exultet. Sledi
drugi del obreda, branje izbranih svetopisemskih odlomkov, ki povzamejo ključne
postaje odrešenjske zgodovine. Vsa zgodovina, od stvarjenja sveta preko pashalnega
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izhoda iz egiptovske sužnosti vse do preroških napovedi mesija, in tudi vsa prihodnost
sta osredotočeni na polnost časov v Jezusovi veliki noči. Tretji del velikonočne vigilije
je krstno bogoslužje. Velikonočna vigilija je bila v prvih stoletjih edini čas krščevanja
katehumenov. Krst s potapljanjem je bil zgovorno znamenje za pokop starega človeka v
vodah odrešenja in vstajenje očiščenega in prenovljenega človeka iz teh voda. Zato
misel prvih kristjanov na veliko noč ni ostajala zgolj pri osebi vstalega Gospoda,
temveč so se spominjali lastne pridruženosti njegovemu poveličanemu življenju. Velika
noč je vsakomur predstavljala tudi krstni dan, torej osebni rojstni dan v novo življenje
kristjana. Zato so vsi svoje celotno krščansko življenje videli zaznamovano z
velikonočno logiko smrti in vstajenja (25). V četrtem delu se nato celotno bogoslužje
prelije in zgosti v obhajanje evharistije, ki so se je katehumeni v prvih stoletjih na
velikonočno vigilijo prvič udeležili. Z obhajanjem evharistije smo na bogoslužni način
realno navzoči v vseh najpomembnejših trenutkih odrešenjske zgodovine, o katerih smo
prej poslušali v berilih. Vendar središče zgodovine sedaj ni več izhod iz egiptovske
sužnosti, kakor pri starozavezni pashi, temveč je vse stvarstvo osredotočeno na
Jezusovo veliko noč, ki je hkrati tudi naša velika noč. Jezus se daruje kot novo in
dokončno brezmadežno jagnje v odkupitev za nas. Njegovo telo v obhajilu prejmemo
kot kruh življenja.
Cerkveni očetje so velikonočni praznik razlagali v predkrstnih katehezah za
katehumene in v povelikonočnih mistagoških pridigah o življenju novokrščencev, ki so
jim dajali velik poudarek (1990, 13). Ravno ob teh dveh obdobjih katehez sta se
postopoma oblikovala predvelikonočni postni čas in velikonočni čas po prazniku.
Velika noč torej ne le vsebinsko, temveč tudi zgodovinsko gledano stoji v središču
cerkvenega leta. Glede datuma praznovanja velike noči je bilo sicer potrebnih več
stoletij, da so se različne tradicije uskladile med seboj. »Na Vzhodu so se […] tako
imenovani kvatuordecimani potegovali za to, da naj bi se velika noč obhajala ravno na
dan 14. nisana, ravno ob istem času, ko so Izraelci v templju darovali velikonočno
jagnje in ga potem pri ‘pashalnem’ obedu zaužili.« Medtem »so se kristjani na Zahodu
in sploh kristjani v večini kot datuma za obhajanje velike noči držali nedelje po prvi
pomladanski polni luni« (Strle 1990, 12). Postopoma je prevladal poudarek, da je
nedelja dan Jezusovega vstajenja, novi Gospodov dan in tedenska velika noč. Tako je
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bil na Nicejskem koncilu leta 325 dokončno potrjen datum za praznovanje velike noči
na nedeljo po prvi pomladanski polni luni (KKC 1170).10
Da je velikonočna vigilija osrednje velikonočno praznovanje, nam pove tudi naš lep
slovenski izraz, s katerim poimenujemo največji krščanski praznik.11 Že s
poimenovanjem »velike noči« namreč dajemo neko pomensko prednost sveti noči
velikonočne vigilije. Tudi če imamo v ljudskem pojmovanju z izrazom velika noč
največkrat v mislih nedeljsko vstajenjsko jutro, se ne moremo izogniti dejstvu, da
Slovenci pri poimenovanju praznika vedno imenujemo tisto noč, ki je skrivnostno
središče celote, ki sega nazaj do začetkov stvarstva, povzema celotno odrešenjsko
zgodovino, se zbira v velikonočnem tridnevju Gospodove smrti in vstajenja ter sega
naprej v eshatološko prihodnost. Za Slovence je velika noč vedno tista odrešenjska noč,
ki jo opeva verjetno najlepši spev krščanskega bogoslužja exultet – velikonočna
hvalnica: »To je noč, ko si naše očete, Izraelove sinove, nekdaj iz Egipta izpeljal in jim
skozi Rdeče morje dal iti kakor po suhi poti. To je torej noč, ki je s svetlobo ognjenega
stebra pregnala temo grehov. To je noč, ki nocoj po vesoljnem svetu rešuje teme greha
in hudobije sveta tiste, ki verujejo v Kristusa, jih posvečuje v Očetovi ljubezni in jih
združuje v občestvo svetih. To je noč, v kateri je Kristus zdrobil verige smrti in kot
zmagovalec vstal od mrtvih. […] O kako nedoumljiva je tvoja ljubezen: da rešiš sužnja,
si daroval Sina. O zares, Adamov greh je bil potreben, da je bil izbrisan s Kristusovo
smrtjo.«

10

Zaradi osrednjega mesta velikonočne vigilije v bogoslužju Cerkve ji je bil v pripravi na veliko
liturgično reformo drugega vatikanskega koncila namenjen eden prvih ukrepov. Na predlog Kongregacije
za bogoslužje je papež Pij XII. leta 1951 oz. 1955, torej že nekaj let pred koncilom, prenovil bogoslužje
velikonočne vigilije in celotnega velikega tedna, tako da je med drugim prestavil obhajanje vigilije z
jutranje ure nazaj na njej primerno mesto na večer velike sobote (Smolik 1995, 32).
11
Naše poimenovanje izhaja iz starokrščanskega grškega megálē hēméra (gr. ἡ μεγάλη ἡμέρα), ki pomeni
»véliki dan«. Zaradi slovesnega obhajanja velikonočne vigilije se je poudarek kasneje prestavil na veliko
noč. Sorodni izvor imajo poimenovanja v nekaterih drugih slovanskih jezikih. Danes poznamo poljsko
wielkanoc, bolgarsko velíkden, ukrajinsko velyk denь (Snoj 2016, s. v. »velika noč«). Večina sodobnih
evropskih jezikov za poimenovanje velike noči uporablja izpeljanko iz hebrejskega imena pasha, na
primer danščina (Påske), španščina (Pascua), finščina (Pääsiäinen), francoščina (Pâques), italijanščina
(Pasqua), nizozemščina (Pasen), norveščina (Påske), romunščina (Paşti), ruščina (Пасха), švedščina
(Påsk) (Kopf 2009). Poimenovanja, ki izhajajo iz judovskega korena besede, vsebinsko ohranjajo
simboliko pashalno-velikonočnega prehoda. Izvor nemško-angleškega poimenovanja (nem. Ostern, ang.
easter) ni povsem jasen. Ime verjetno izhaja iz prevoda latinskega izraza za velikonočno osmino (lat.
albae paschales). Velika noč naj bi bila praznik vzhajajoče luči (Pfeifer, s. v. »Ostern«, v: DWDS).
Zanimivo je, da Nemci besedo »noč« uporabijo v zvezi die Osternacht, s katero imenujejo noč
velikonočne vigilije oz. našo veliko noč. Hrvaški Uskrs in srbski Vaskrs izhajata iz glagola uskrsnuti, ki
je v staroslovanski obliki *krьsnǫti pomenil rasti, razvijati se. Skupaj s predpono uz– je glagol dobil
osebni pomen vstajenja (Wikipedija [hr.] b. d., s. v. »Uskrs«).
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2.

DOGMATIČNA POGLOBITEV V VELIKONOČNO
SKRIVNOST

V prvem poglavju smo preučevali veliko noč kot zgodovinski dogodek, ki bo vedno
predstavljal temelj vsakega razmišljanja o velikonočni skrivnosti. Hkrati pa ta dogodek
razkriva tudi globlje resnice, ki so pomembne za razumevanje pojma odrešenja. V
nadaljevanju se bomo zato poglabljali v vprašanja o nadzgodovinskih vzrokih, ciljih in
medsebojni povezanosti velikonočnih dogodkov v Božjem načrtu. Jezusova velika noč
predstavlja središče odrešenjske zgodovine in hkrati tudi najvišje razodetje Boga. Zato
se bomo ob koncu poglavja poglobili tudi v temo o značilnostih notranjega življenja
Svete Trojice, ki se v velikonočnih dogodkih razkriva kot ljubeče darovanje.
V drugem poglavju bomo torej pozorni na dogmatično resničnost, na teološko
skrivnost. Verske resnice oz. dogme poskušajo opisati to skrivnost, pri čemer je jasno,
da je s človeškim jezikom ni možno povsem enoznačno razložiti, temveč s svojimi
besedami lahko le opisujemo in zavarujemo notranjo napetost nasprotujočih si polov, ki
pa so brez izjeme potrebni za celovito razumevanje odrešenja.12 V tem poglavju se
bomo v veliki meri naslanjali na knjigo Teologija tridnevja velikega teologa Hansa Ursa
von Balthasarja (1997).13 Hkrati pa bomo v kritičnem soočanju z izročilom in z drugimi
avtorji iskali tudi vedno aktualen odrešenjski pomen velikonočne skrivnosti.

12

Dogme običajno v sebi združujejo dve logično nezdružljivi, a ontološko potrebni trditvi. Značilen
primer je dogma o Jezusovih dveh naravah v eni osebi. Zato dogme nikoli niso enoznačne in zaprte
trditve, temveč v sebi ohranjajo živo napetost, ki vedno kliče k novim razlagam. V pravoslavni tradiciji
pravijo, da gre za antinomijo, ki v definiciji poveže dva različna pola in ju s tem zavaruje (Turnšek 2003b,
232). De Lubac pa govori o verskih paradoksih, ki ohranjajo življenjsko napetost in pričujejo za
resničnost krščanstva (Lubac 1972).
13
Balthasarjeva Teologija tridnevja je prvič izšla leta 1970 kot poglavje v zbirki Mysterium salutis, ki je
nekakšen »standardni priročnik katoliške dogmatike po drugem vatikanskem koncilu« (Strle 1997a, 6).
Podobno kot v drugih jezikih je leta 1997 besedilo v slovenskem prevodu izšlo še v samostojni knjigi.
Balthasar v tem delu črpa iz širokega poznavanja Svetega pisma, izročila cerkvenih očetov, dvatisočletnih
razprav teologov in učiteljstva, ki jih hkrati poveže z globokimi spoznanji in pristopi novejše filozofije in
mistike. Strle v spremni besedi k slovenskemu prevodu pomenljivo pristavlja, da gre gotovo za najgloblji
in najizvirnejši teološki prikaz velikonočne skrivnosti, kar jih obstaja (1997a, 7). Zato imamo lahko
Balthasarjevo delo upravičeno za enega merodajnih virov v razpravi o velikonočni skrivnosti.
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2.1 Veliki petek – potrebnost Jezusove smrti

2.1.1

Getsemani – Jezus sprejema trpljenje v svobodni
pokorščini

Na večer po zadnji večerji opazujemo Jezusa v vrtu Getsemani v notranjem boju in
pogovoru z Očetom, preden dokončno sprejme svojo pot v trpljenje in smrt na križu (Mt
26,36–46; vzp.). Čeprav je Sin popolnoma eno z Očetom in sta povsem notranje
povezana v delovanju, evangeliji na več mestih opisujejo tudi Jezusovo doživljanje
človeške šibkosti in skušnjave. Jezus je zadnje trpljenje, ki ga je čakalo, dobro poznal.
V času svojega javnega delovanja je večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje (Mt
16,21; 17,22; 20,17; vzp.). Vendar mu ta vednost ni podelila nekakšne neprizadetosti ali
vzvišenosti nad trpljenjem. Nasprotno, kakor vsak človek je tudi on živo občutil težo
trpljenja. Še več, kot Božji Sin se je neposredno soočal s prihajajočo oblastjo smrti in
globino človeškega greha (Benedikt XVI. [Joseph Ratzinger] 2013, 157). Zato je moral
v zadnjem trenutku skušnjave še enkrat zavestno in dokončno sprejeti Očetov načrt in
dejavno vstopiti v darovanje življenja, da je naposled lahko ponovil: »Nihče mi ga ne
jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga
spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta« (Jn 10,18). Jezusova molitev v
vrtu Getsemani postavlja vprašanje, kako spraviti v soglasje Jezusovo človeško
omejenost z Božjo vsevednostjo? Spremljamo enega od trenutkov, ko se v Jezusu
usklajujeta njegova človeška in Božja volja. Pravzaprav pa Jezus v Getsemaniju nosi
vsako posamezno človeško voljo z njenim grešnim upiranjem Božjemu načrtu
(Benedikt XVI. [Joseph Ratzinger] 2013, 162).
Že v prvih stoletjih krščanstva, ko so se na prvih koncilih oblikovale glavne dogme
o Kristusu in Sveti Trojici, so se zavedali, da k človeški naravi nujno sodi tudi svobodna
volja.14 Da bi bolje razumeli razmerje med Božjo in človeško voljo v Jezusu, se lahko
14

Vprašanje o Jezusovi človeški volji se je skupaj z novimi raziskovalnimi metodami znova prebudilo na
prehodu iz 19. v 20. stoletje. Takrat je šlo za razumevanje Jezusove človeške narave, njegove psihologije
in samozavedanja v odnosu do njegove božanske vsevednosti (Nadrah 1984, 455–460.464–469). Pri
iskanju rešitev so teologi marsikdaj zašli na kriva pota, ko so bolj ali manj izrecno zanikali Jezusovo
Božjo naravo. Ti poskusi so dobili odmev v izjavah cerkvenega učiteljstva proti modernističnim zmotam
(dokumenta iz 1907 in 1918) (Strle 1997, 117–119), ki so potrdile resnično Kristusovo božanstvo. Tudi ta
odsek zgodovine teologije nas uči, da bo v kristologiji – in zato v krščanstvu nasploh – vedno obstajala
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opremo na definicijo tretjega carigrajskega koncila iz leta 680/681. Koncilski očetje so
v naslonitvi na dogmo o hipostatičnem zedinjenju15 oblikovali naslednje besedilo:
Oznanjamo, da sta v skladu z naukom svetih očetov v njem (Kristusu) dve naravni volji
in dve naravni dejavnosti nerazdeljeno, nespremenjeno, neločeno, nepomešano [indivise,
inconvertibiliter, inseparabiliter, inconfuse]. Ti dve naravni volji si nikakor nista
medsebojno nasprotni, kakor so to trdili brezbožni krivoverci. Njegova človeška volja je
marveč pokorna; ne upira se in ne nasprotuje, temveč se podreja njegovi Božji in
vsemogočni volji. […] Saj sam pravi: ‘Nisem prišel iz nebes zato, da bi vršil svojo voljo,
ampak voljo tistega, ki me je poslal’ (Jn 6,38). […] Dalje razglašamo, da sta v istem
našem Gospodu Jezusu Kristusu, resničnem našem Bogu, dve naravni dejavnosti
nerazdeljeno, nespremenjeno, nepomešano, neločeno, to se pravi Božja dejavnost in
človeška dejavnost. […] V nikakršnem primeru ne priznavamo, da imata Bog in stvar
samo eno dejavnost, da ne bi ustvarjenega povzdignili do ravni Božjega bistva in
vzvišenosti Božje narave ponižali na raven, ki pristoji stvarstvu. Tako čudeže, kakor tudi
bolečine trpljenja pripisujemo prav istemu, seveda pa v skladu z različnostjo njegovih
narav, iz katerih in v katerih obstaja (Strle 1997b, št. 220–221).

Kljub govoru o dveh svobodnih voljah v Kristusu smo lahko prepričani, da Jezus v
svojem zemeljskem življenju ni izražal neke razcepljene osebnosti, temveč je svoje
sodobnike nagovarjal kot celovita osebnost, v kateri sta harmonično povezani Božja in
človeška volja. Ključni element za skladno sobivanje dveh volj je torej ljubeča
pokorščina, ki človeško voljo združuje in podreja Božji (Balthasar 1997, 96). Človeška
volja ne trpi škode, ko se podreja Božji. Globlje ko je spoznanje Božje volje in večja ko
je pokorščina tej volji, bolj se človeška svoboda uresničuje. Resnična svoboda torej ni
poljubno izbiranje svojih želja, temveč se uresničuje v pokorščini Božji resnici, ki nas
osvobaja, ker nas pelje v globlje srečanje s samimi seboj. Tudi Jezusovo delovanje ni
bilo samovoljno. V svojem življenju je sledil vodstvu nebeškega Očeta (Jn 6,38). Jezus
ni iskal smrti, čeprav se je zavedal neizogibnosti njenega prihoda. Njegovo vnaprejšnje
sprejemanje smrti se giblje med krhkostjo človeške narave in Božjim previdnostnim
načrtom, ki je predvidel, da drugačna pot odrešenja sveta ni možna. V času svojega
določena napetost med dvojnostjo in enostjo (O’Collins 1977, 6.11). Ti dve morata v Jezusovi osebi na
določen način soobstajati, saj je le tako zagotovljen celovit pomen njegovega odrešenjskega poslanstva
(Rahner 1954, 177.215).
15
Definirana je bila na kalcedonskem koncilu leta 451 (Strle 1997b, št. 178).

35

javnega delovanja je hotel ljudem odpreti oči za Božje kraljestvo, ki je bilo v njem že
navzoče. Toda ljudje ga niso prepoznali. Pokorščina obsega vsa dejanja Jezusovega
življenja od vstopa na svet do smrti. Ta pokorščina je premagala satanovo skušnjavo
ošabnosti (Strle 1990, 114).

2.1.2

Potrebnost Jezusove smrti

Sprašujemo se, ali bi lahko Jezus že na zemlji v polnosti vzpostavil Božje kraljestvo in
tako ljudi neposredno popeljal v novo poveličano življenje. To bi pomenilo, da bi se v
družbi in stvarstvu povsod in nepreklicno uresničili Jezusovi nauki, ki zahtevajo
dobroto, medsebojno ljubezen in odpoved samemu sebi. Le tedaj si lahko
predstavljamo, da Jezus v zemeljskem življenju ne bi doživel nasprotovanja. Njegove
zahteve so bile preveč radikalne. Čeprav bi bil tu in tam morda kdo pripravljen v
polnosti uresničiti njegov nauk, tega ne moremo trditi za celoto Judovskega naroda in za
človeštvo nasploh. Jezusov nauk ni mogel obstati med neodrešenimi ljudmi. V tem
smislu lahko rečemo, da je bilo Jezusovo trpljenje z vidika človeške grešnosti
neizogibno.
Ali je bilo torej Jezusovo trpljenje nujno? Sv. Tomaž Akvinski pravi, da ima
celotno Jezusovo delovanje odrešilni pomen za človeka in da bi nas lahko, če bi hotel,
odrešil s katerimkoli dejanjem (Strle 1990, 115). Kljub temu verjamemo, da je Bog v
svoji vsevednosti izbral najboljšo možno pot za odrešenje človeštva, ko je s smrtjo na
križu človeka odrešil ravno tam, kamor je ta padel s svojim grehom, namreč v smrt.
Zato lahko sklenemo, da so bile vse skrivnosti Jezusovega življenja odrešilne zaradi
svoje naravnanosti na kalvarijsko daritev (116). »Jezusova smrt ni bila naključje,
marveč neizbežna posledica spopada Božje ljubezni z upiranjem grešnega človeštva, da
bi sprejel to ljubezen« (371).

2.1.2.1 Človekova zapletenost v greh in smrt
Velikonočne skrivnosti ne moremo razumeti, ne da bi se ukvarjali z vprašanjem zla in
odrešenja. Samo kdor čuti potrebo po odrešenju, lahko pričakuje in upa na odrešenje.
Filozofija govori o zlu kot o odsotnosti dobrega. V metafizičnem smislu bi zato lahko
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rekli, da zlo nima svojega lastnega obstoja, ampak je pomanjkanje polnega obstoja
(Römelt, s. v. »Übel. Theologisch-ethisch«, v: LThK). Toda Sveto pismo in izročilo
Cerkve govori o hudiču kot o ustvarjenem bitju, o padlem angelu. Tudi hudič v svoji
ustvarjenosti prejema svoj obstoj od Boga, v podrejenosti in odvisnosti od njega
(Turnšek 2003a, 524–525). Da Bog dopušča njegovo delovanje, je velika skrivnost
(KKC 395). Še večja skrivnost pa je v tem, da se je to ustvarjeno bitje odvrnilo od Boga
v tako radikalno zanikanje in zavračanje svojega izvora, da je postalo brezno zla in niča.
Rupnik v naslonitvi na Solovjova pravi, da je hudič osebno zlo, ki nima obstoja sam v
sebi, temveč blodi po svetu in išče, koga bi se oklenil, da ga zveže in bi na njem gradil
svoj obstoj. Ker tega temelja noče sprejeti v Bogu, zalezuje ljudi (Rupnik 2001, 177).
Podobno kakor pri vprašanju svobodne volje se tudi tu pokaže, da človek v polnosti
zaživi le, ko je združen z Bogom. Izvirni greh predstavlja odklon od priznanja Božjega
očetovskega prvenstva. Greh se dotika točno te očetovske ljubezni, ki jo rani (147).
Greh zamegli človeku pogled za prvotno resničnost. Sveto pismo pravi, da je človek
hotel postati kakor Bog, čeprav je že bil ustvarjen po Božji podobi. Hotel je sam postati
izvor in merilo svojega življenja in odtlej Boga doživlja kot tekmeca. Namesto da bi
priznal Božje prvenstvo in izvorni pralik, po katerem je ustvarjen, se človek vrti okoli
samega sebe in materialnega sveta (159–160.169). Tako njegovo življenje pomeni večje
ali manjše tavanje in iskanje odgovorov na življenjska vprašanja. Z lastnimi močmi se
človek ne more dokopati do celovite sprave in harmonije v sebi in v stvarstvu. S svojimi
prizadevanji ne more nazaj prek zidu v edenski vrt. Zdi se, da v zamegljenosti svojega
pogleda niti vrat v vrt ne vidi več. V tej človeški zapletenosti je možen samo Božji
odrešilni poseg od zunaj.
Po gledanju Svetega pisma in Cerkve je smrt razodevanje in posledica greha. »Smrt
je ‘plačilo’ za greh (Rim 6,23; 5,12–21). Kdor greši, misli, da bo imel prav zaradi greha
več življenja, da bo bolj živel, a kljub vsemu pri grehu izberemo to, kar je prehodno in
brez prave življenjske moči. Smrt ni Božja kazen, ampak je logičen zaključek naše
izbire greha« (Turnšek 1999, 139). Smrt nam ni naložena s strani Boga kot poljubna
kazen, temveč je notranja posledica greha, ki je odklon od Boga. In teologijo bolj kakor
sama telesna smrt zanima predvsem duhovno stanje grešne oddaljenosti od Boga, ki jo
lahko poimenujemo tudi duhovna ali druga smrt (Raz 21,8). »Ne gre le za smrt, ki je
zadnji trenutek življenja, ampak za tisto silo in nesrečo, ki uničujoče obvladuje naše
celotno življenje. Nujnost smrti v grehu je sinonim za suženjstvo« (139). Ker je smrt
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zadnje obzorje greha, zadnja človekova oddaljenost od Boga, mora Jezus vstopiti v
celoten obseg telesne in duhovne smrti, da lahko tako odreši vsako oddaljenost človeka
od Boga.

2.1.2.2 Ljubezen je temelj Božjega delovanja
Človekov greh ne more biti zadosten razlog, ki bi prisilil Boga k odrešilnemu posegu.
Bog je ustvaril svet in ljudi za življenje. Ustvarjal je iz ljubezni. Sv. Katarina Sienska v
eni svojih molitev pravi: »Kako si torej, o večni Oče, ustvaril svoja bitja? […] Ogenj te
je prisilil. O neizrekljiva ljubezen, čeprav si s svojo lučjo videl vse krivice, ki so jih
tvoja ustvarjena bitja morala zagrešiti proti tvoji neskončni dobroti, si se naredil, kot da
ne vidiš, ampak si ustavil svoj pogled ob lepoti svojega stvarstva, v katerega si se kot
blazen in pijan od ljubezni zaljubil. Iz ljubezni si jih pritegnil k sebi ter jim dal biti po
svoji podobi in podobnosti. Ti, večna resnica, si mi razkril svojo resnico, da te je
ljubezen prisilila v stvarjenje« (Cantalamessa 2016, 8–9).
Ljubezen je tudi edini temelj, na katerem lahko utemeljimo Božje delovanje v
veliki noči. Gospod je »ljubitelj življenja« (Mdr 11,26), »ni Bog mrtvih, ampak živih«
(Mt 22,23). »Nima veselja nad krivičneževo smrtjo, marveč da se krivični spreobrne od
svoje poti in živi« (Ezk 33,11; 18,23). Trpi ob pogledu na ljudi, ki v svojih odločitvah
raje izbiramo greh in smrt kakor polnost življenja. Zato tudi ne more poseči z oblastjo in
nas prisiliti k drugačnim dejanjem, ker bi s tem prizadel našo svobodno voljo, ki jo je
podaril kot podobnost sebi. Če je hotel odrešiti ljudi, je moral sestopiti k nam, najprej
preko posrednikov (prerokov), nazadnje pa v svojem sinu, v katerem se je sam daroval
za nas in nas rešil sovražnika (greha in smrti). Zato velikonočno odrešenje razodeva
svobodno zastavljen Božji načrt ljubezni do ljudi, da bi nas pripeljal nazaj v občestvo s
samim seboj. Njegova lastna žgoča ljubezen do ljudi je tako rekoč prisilila Boga, da je
izbral pot učlovečenja in velikonočnega odrešenja, da bi nas popeljal nazaj v življenje z
njim. »V Kristusovem trpljenju žari veličina njegove ljubezni do človeštva, moč
njegovega zgleda v prenašanju trpljenja, Božja modrost, ko more uresničiti načrt, po
katerem je hudobni duh premagan s tisto smrtjo, ki je bila znamenje in kraj njegove
zmage« (Strle 1990, 117).
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2.1.2.3 Zadostilni, zaslužni in solidarni pomen velike noči
V nadaljevanju bomo pogledali zadostilni, zaslužni in solidarni pomen Jezusove smrti,
ki jih bomo obravnavali kot tri možne razlage velikonočnega odrešenjskega dela.16
Anzelm iz Canterburyja je v 11. stoletju razvil nauk o nadomestni zadostitvi Jezusove
smrti. Izhajal je iz duha rimskega prava, kjer se v sodnih postopkih ugotavlja prestopek,
izreče sodba in določi povračilna kazen. Po tej razlagi si človek za svoj greh pred Božjo
pravičnostjo zasluži kazen smrti, odrešenje pa je v tem, da je Jezus namesto nas prevzel
to smrtno obsodbo in kot nadomestna žrtev opravil pokoro ter tako povrnil pravičnost
(Strle 1990, 16). Nauk o zadostilni vrednosti Jezusovega trpljenja lepo prikaže
vsebinsko povezanost med človekovim grehom, smrtjo in odrešenjem. Jezus je žrtveno
jagnje, ki prevzame težo naših grehov. Hkrati pa Anzelmove prispodobe ne smemo
razumeti dobesedno, saj potem obstaja nevarnost, da bi velikonočno dogajanje skrčili na
pravno-sodno raven in bi odrešenje razumeli zgolj kot seštevanje in odštevanje
prestopkov in povračil. V tem primeru bi Bogu pripisovali maščevalne drže stroge
pravičnosti. A to bi bila zelo omejena, stroga in neznosno težka pravičnost. Vemo, da
Bog odrešuje človeka iz ljubezni in usmiljenja, pravičnost pa je le druga stran
usmiljenja. V veliki noči Bog človeku iz ljubezni odpušča grehe in tako hkrati
vzpostavlja prvotno pravičnost. Ko Jezus govori o večji pravičnosti (Mt 5,20), ne
odpravi moralnih norm, ki so položene v svet. »Ne mislite, da sem prišel razvezat
postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel« (Mt 5,17). Ne gre za
nasprotje med strogo formalno pravičnostjo in laksističnim popuščanjem, temveč
moramo pravičnost razumeti globlje, kot izpolnitev Božjega načrta ljubezni in
usmiljenja za svet.
Izogibati se moramo temu, da bi odrešilno vrednost pripisovali samo Kristusovemu
trpljenju in smrti, ne pa tudi njegovemu vstajenju, ki bi ga v tem primeru skrčili zgolj na
dokaz njegove božanskosti. Drugi vatikanski koncil jasno poudari odrešilno vrednost
celotne velikonočne skrivnosti. S tem se vrne k učenju cerkvenih očetov, ki so
izpolnitev dela odrešenja umeščali v končno poveličanje človeštva. Odrešenje ni samo

16

V tem trojnem opisu odrešenjskega pomena velike noči želimo zaobjeti tudi druge tradicionalne vidike,
s katerimi lahko opišemo odrešenjske učinke Jezusove velikonočne poti skozi smrt v življenje. Poleg
opisanih lahko govorimo tudi o opravičenju, zveličanju, spravi, pokori, odrešenju, osvoboditvi od greha,
posvečenju, spremenjenju, novem stvarjenju, poveličanju (Hercsik 2010, 75–86). Vsi ti vidiki bodo
izrecno ali posredno prihajali do izraza še na drugih mestih naše razprave.
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neka poprava negativnih posledic greha, temveč prenovitev in dopolnitev stvarstva v
poveličani nebeški stvarnosti (Strle 1990, 20–21). Zato moramo poudariti tudi tako
imenovano zaslužno vrednost Jezusovega velikonočnega prehoda, s katerim nam je
zaslužil oz. odprl pot v poveličano bivanje v nebesih. Ta prenovitev je lahko le Božji
dar v Kristusu in ni zasluga človeške pravičnosti (120).
Celoten velikonočni prehod je Jezus opravil v globoki notranji solidarnosti z ljudmi
in za ljudi. V velikonočnem prehodu nas je zastopal in nadomeščal, saj sami tega
prehoda nismo sposobni. Že pri učlovečenju je sprejel človeško naravo. V njegovi smrti
pa pride učlovečenje do svoje najgloblje, a potrebne točke, ko sprejme nase tudi zadnji
del padle človekove narave. Jezus vzame nase vso težo greha in maščevanja za greh, ki
se je nakopičila od prvega greha in Kajnovega bratomora do konca sveta (Rupnik 2001,
206). Šele ko sprejme celotno ranjenost, lahko človeško naravo očisti madežev, jo
popelje nazaj v Božjo bližino in jo tam po svojem vzoru na novo preustvari. V celotnem
velikonočnem prehodu je Jezus globoko solidaren z nami in našo grešnostjo, je človek
za druge in nam tako pokaže tudi naše poslanstvo (Turnšek 1999, 118.121–122).

2.1.3

Razpetost Sina na križu

Dogajanje velikega petka se zgosti v Jezusovi smrti na križu. Evangeliji poročajo o
pretresljivem Jezusovem klicu, ki izraža globoko zapuščenost: »Moj Bog, moj Bog,
zakaj si me zapustil« (Mt 27, 46; Mr 15, 34). Gre za začetek Psalma 22, ki je v celoti
psalm tožbe nad nesrečo molivca. V njem najdemo še mnoge druge vrstice, ki kažejo
vzporednice s poročili o Jezusovem trpljenju: »Moj Bog, kličem podnevi, pa me ne
uslišiš, ponoči, pa ni pomiritve zame. […] Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo, kremžijo
ustnice, zmajujejo z glavo [govoreč]: ‘Prepustil se je Gospodu, naj ga osvobodi, naj ga
reši, saj ima z njim veselje.’ […] Razlil sem se kakor voda, vse moje kosti so se
razklenile. Moje srce je postalo kakor vosek, raztopilo se je sredi mojega telesa. Suha
kakor črepinja je moja sila, moj jezik se lepi na nebo; v smrtni prah si me položil. […]
Prebodli so mi roke in noge. Lahko preštejem vse svoje kosti, oni gledajo, buljijo vame.
Razdeljujejo si moja oblačila in za mojo suknjo žrebajo« (Ps 22,3.8–9.15–19).
Celoten psalm, posebej pa njegova uvodna programska vrstica je molitev trpečega
Izraela. S to molitvijo »Jezus prinaša pred srce Boga samega krik stiske sveta, ki ga
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muči odsotnost Boga« (Benedikt XVI. [Joseph Ratzinger] 2013, 211). Jezusov klic zato
lahko razumemo kot subjektivno stisko, ki jo je doživljal na križu, in hkrati kot stisko
vsega sveta zaradi globokega občutja človekove oddaljenosti od Boga. Ko pa sledimo
besedilu psalma do konca, vidimo, da se prošnja trpečega za rešitev v drugem delu
spremeni v zahvalo za Božje odrešilno delovanje. »In ti si Sveti, prestoluješ nad
hvalnicami Izraela. Vate so zaupali naši očetje, zaupali so, in si jih osvobodil. […]
Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil. Tisti, ki se bojite
Gospoda, hvalite ga, ves Jakobov zarod, častite ga, trepetajte pred njim, ves Izraelov
rod. Zakaj ni preziral in ni zaničeval nesreče nesrečnega. Ni skrival pred njim svojega
obličja; ko je k njemu klical na pomoč, je slišal. […] Ubogi bodo jedli in se nasitili,
hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo; naj vam oživi srce za vedno. Spomnili se bodo
in se vrnili h Gospodu vsi konci zemlje; pred njim bodo padle na kolena vse družine
narodov« (Ps 22, 4–6.23–25.27–28). Tako vidimo, da Jezus v resničnem občutju
zapuščenosti na križu, ki ga doživlja v solidarnosti s človekom, hkrati ohranja upanje in
zaupanje v ljubečo navzočnost Boga, ki ga je vedno klical in predstavil kot dobrega
Očeta, ki človeka ne zapusti v stiski (Lk 15). Že na križu je imel torej pogled uprt v
rešitev, ki ga je čakala po smrti.
Jezus je na križu sprejel nase naše grehe. Tega ne moremo razumeti kot seštevek
vseh grehov vsega človeštva in vseh časov, saj nas tovrstno količinsko preštevanje
lahko zavede v tehtanje Jezusovega trpljenja v primerjavi s tako količino grešnosti ali pa
z mučenji in uboji nedolžnih ljudi skozi celotno zgodovino. Nedvomno je Jezusovo
trpljenje na križu res bilo ena najokrutnejših smrti tistega časa, toda v količinskem
preštevanju še ne pridemo do dna odrešenjskemu pomenu njegove smrti (Strle 1972a,
93–94). Zato je primerneje reči, da je Jezus sprejel nase greh kot tak, izvirni greh, tisto
zlobo, samozadostnost in odklon od Boga, ki je jedro greha. Jezus je sprejel celoten
greh (v ednini) sveta, ki hkrati povzema tudi vse osebne grehe kot posamezna dejanja.
Jezus je torej nesel na križ zlo samo (Balthasar 1997, 157). Sv. Pavel je zapisal: »Njega,
ki ni poznal greha, je [Bog] zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost
v njem« (2 Kor 5,21). Izkušnja pa nas uči, da korenina zla in greha v padlem človeku
rojeva vedno nova konkretna grešna dejanja in nagnjenja. Vso to težo, tako izvor kot
posledice greha, je Jezus sprejel in nesel na križ.
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2.1.3.1 Križ kot sodba nad grehom
Bog je polnost življenja in čista svetost, zato pri njem greh ne more obstajati. Ker je
greh odklon od Boga, pomeni padec v določen ranjen obstoj, ki rani tudi objektivni red
stvarstva. Ta rana zahteva popravo krivic in ponovno vzpostavitev svetosti, o čemer
govori pojem pravičnosti. Pravičnost pomeni, da v jedru stvarstva vlada določen čudovit
red, ki ga ni mogoče spremeniti. Zato Balthasar govori o križanju kot o sodbi nad
grehom (Balthasar 1997, 110–111). »Bog grehov ni pozabil, ni jih spregledal, ni jih
omalovaževal, da bi se sploh ne zmenil zanje, kajti v tem primeru bi uničil svojo lastno
pravičnost« (Strle 1990, 145). »Bog greh sovraži. Bog zla ne more ljubiti, marveč ga le
sovražiti. […] Zato Bog ne dopušča greha brez zadostitve« (Balthasar 1997, 130).
»Krivice, zla kot stvarnosti, ni mogoče kar spregledati, ni mogoče kar pozabiti. Zlo je
treba vzeti resno, ga premagati. Samo to je prava milosrčnost. Ker ljudje tega ne
zmorejo, to Bog zdaj stori sam. To je ‘brezpogojna’ Božja dobrota« (Benedikt XVI.
[Joseph Ratzinger] 2013, 137).
Bog odgovarja na nespamet sveta s še večjo lastno nespametjo, ko pusti umreti
svojega Sina. Rana greha, ki je zadana pravičnosti, ne more biti pozdravljena drugače
kakor s kesanjem in kaznijo ali pa z zastonjskim odpuščanjem. Jezus s svojo daritvijo na
križu oboje združi v eno. Bog z odpuščanjem grehov in darovanjem življenja na križu
ne odpravlja pravičnosti, ki jo je sam položil v red stvarstva, temveč jo izpolni in
ponovno vzpostavi v prvotnem smislu ljubezni in darovanja. Križ je sam po sebi že
sodba nad grehom in nad padlim svetom, saj Jezus na njem sprejme smrt kot zadnjo
posledico greha in jo, s tem ko jo porazi, sodi.
Jezus je težo greha občutil posebej močno, ker je naše grehe nosil kot edini
nedolžni. Vsak drug človek je po izvirnem grehu ranjen in tudi sam nosi večji ali manjši
del (so)krivde. Vsakdo mora vsaj deloma zadostiti in povrniti škodo tudi za lastne
grehe. Samo Jezus, kot nedolžno jagnje, je lahko zares v celoti nosil križ ne zase,
temveč za druge (Heb 7,26–28). Samo on je v svoji božanski ljubezni in popolnosti
lahko sprejel mučenje, ne da bi zahteval maščevanje. Že križ sam je njegovo
maščevanje, saj se maščuje nad grehom, nad zlom samim, ne pa nad človekom, ki je
vendar Božja stvaritev. Človek sam ne more prinesti pravičnosti na svet, ker s svojim
maščevanjem vedno stori novo krivico. Samo Bog lahko pravično maščuje krivico in
sicer tako, da ponižno in brez upiranja sprejme nase vso krivico in vse bolečine sveta.
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Tako je krivica poplačana in ljudje lahko med seboj ponovno svobodno zaživijo kot
bratje in sestre. To je podoba Boga, ki služi, ki ne zatira in ne tekmuje s človekom. Bog
ljubi človeka in svet, želi dobro, želi vstopiti v odnos s človekom in da bi imeli ljudje
svete odnose med seboj (Rupnik 2001, 207–209).

2.1.3.2 Hiat med Očetom in Sinom
Jezus si je na križu naložil izvirni greh, ki v človeku povzroča nagnjenost k vedno
novim osebnim grehom. V pokorščini Očetovi volji je vstopil v jedro človekove
duhovne oddaljenosti od Boga, da bi tako zajel vse ljudi vseh časov, vključno s tistim,
ki je najgloblje padel. Ko Jezus na križu sprejme smrt (telesno in duhovno), je edinost
med Očetom in Sinom postavljena na največjo preizkušnjo. Sin se odpove božanski
edinosti z Očetom, da bi izkusil in preobrazil človekovo globoko needinost z Bogom. V
tem smislu Jezus na križu povsem resnično zakliče: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me
zapustil« (Mt 27, 46; Mr 15, 34). Jezus se resnično počuti osamljenega, kakor se ljudje
v grehu počutimo osamljene. Počuti se zapuščenega od Očeta, za katerega pravi, da sta
eno (Jn 10,30). Za opis oddaljenosti med Očetom in Sinom Balthasar uporablja besedo
hiat (1997, 49–51). Beseda hiat (lat. hiatus) pomeni zev oz. vrzel (SSKJ, s. v. »hiat«).
Balthasar besedo uporablja v močnejšem pomenu, ki daje slutiti razdaljo, podobno
prepadu.
V tej duhovni medsebojni oddaljenosti v trenutku križanja trpita oba, Oče in Sin,
poleg njiju pa tudi Sveti Duh, ki je poosebljena in sedaj raztrgana edinost med njima
(Balthasar 1997, 131). Jezusov vstop v smrt priča o globini Božje ljubezni, ki ne more
gledati, da bi se njegovi ustvarjeni otroci potapljali v breznu teme. Božja ljubezen vstopi
tudi v tisto duhovno oddaljenost človeka, ki si je svobodno izbral odpad. Bog je razširil
svojo ljubezen tako daleč, da je odslej tudi največja duhovna oddaljenost med Bogom in
človekom sprejeta v notranje življenje Svete Trojice (Sorč 2018, 170). Odkar je Jezus
vstopil v globine človeške smrti, je ta v svojem bistvu že dokončno premagana. Odtlej
ni tako velikega greha, ki ga Božja ljubezen ne bi mogla odpustiti in objeti (Rim 5,12–
21; 8,31–39). Seveda pa to ne pomeni, da ljudje na zemlji ne izkušamo konkretnih
grehov, bojev s skušnjavami in ostankov smrti, saj mi sami še nismo popolni, ampak
smo še na poti očiščevanja. Naša svoboda od greha je odvisna od tega, kako celovito
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nam uspe vstopiti v Jezusovo velikonočno skrivnost in jo zaživeti (Rim 6). V svoji
telesni in duhovni razpetosti na križu Jezus na simbolni ravni povezuje štiri strani neba
horizontalno (celotno stvarstvo) in hkrati vzpostavlja spravno vertikalo med nebesi in
zemljo. Jezusov križ s svojo razpetostjo predstavlja stičišče vsega bivajočega v Božjem
vidnem in nevidnem stvarstvu (Balthasar 1997, 57).
Še en zanimiv vidik odrešenjske moči križanja je velikonočna analogija s sveto
spovedjo, o kateri govori Adrienne von Speyr. Po njej je Jezus v času javnega delovanja
v sebi zbiral grehe vsega človeštva. Ob križanju jih je v čisti spovedni odprtosti ponudil
Očetu in na neki način postal sam spovedno telo. Na križu je grehe telesno v vsej
globini predstavil Očetu in hkrati že nosil pokoro zanje. Tudi Sin si ni mogel izsiliti
odveze, temveč je moral nanjo čakati. Zato nastopi tišina velike sobote, ko Oče
povzame vsebino te spovedi in Sina sooči s težo greha. Ta v soočenju odgovorno
sprejme kazen, ki je posledica za vse grehe, to je sestop v brezno smrti. V ljubezni in iz
ljubezni je vstopil v duhovno smrt, v zlo samo, da bi ozdravil in zacelil to globoko
oddaljenost človeka od Boga. Šele nato Oče s svojo suvereno oblastjo obudi Sina od
mrtvih in mu kot popoln dar podari odvezo, ki jo na velikonočno jutro posreduje v dar
tudi apostolom (Štrukelj 2000b, 70–72).

2.2 Velika sobota – mrtvost z mrtvimi
Potem ko je Jezus na veliki petek zvečer umrl na križu in so ga pokopali, se evangeliji
za sobotni dan zavijejo v tišino, podobno tisti, ki jo srečamo pred zaprtimi grobovi, ki
nemo strmijo v nas brez odgovora na vprašanje, kaj se dogaja na drugi strani kamna.
Apostolska veroizpoved skupaj s starodavnim izročilom govori o Jezusovem sestopu v
predpekel (KKC 631–635). S to podobo premišljuje o duhovnem boju med Bogom in
satanom, ki se bije na duhovni ravni velike noči.

2.2.1

Sinova solidarnost s človekom v smrti

Že od prvega greha v raju se je »človek zatekal k smrti, zaverovan v prastaro,
podzavestno prepričanje, da se bo lahko skril pred Bogom, da mu bo zares ubežal že s
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tem, da se bo zatekel v grob. Človek nosi v sebi neko prepričanje, da Bog […] ne vstopa
v grob; da je smrt izven življenja in Boga« (Špidlík in Rupnik 2002, 57). Vendar ker
Bog želi odrešiti celotnega človeka v njegovi duhovno-telesni stvarnosti in v tistih
ranjenih globinah, ki jih je zarezal greh, mora odrešenje po Jezusovi veliki noči zaobjeti
vse te širine in globine. Jezusova smrt ni le telesno dejstvo, temveč on vstopa tudi v
temačne pokrajine človekove duhovne smrti, njegovega grešnega odpada od Boga. Z
vstopom v ta zadnja področja duhovne smrti Jezus živi stanje popolne solidarnosti s
padlim človekom, tako da do zadnjega veljajo besede sv. Pavla: »Nimamo namreč
vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je
kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha« (Heb 4,15). V tej solidarnosti mu ni
prizaneseno s telesnimi in duhovnimi smrtnimi mukami, ki so posledica greha ljudi.
Božje učlovečenje na tem mestu doseže svojo najnižjo točko, kjer je človeška narava
objeta tudi v tistih odtenkih svobodne odločitve, v katerih ni ohranila povezanosti z
Bogom, ki je temelj njenega ustvarjenega bivanja. Jezus je v solidarnosti s človekom
doživljal mrtvost z mrtvimi, popolno izgubo življenjske moči (Balthasar 1997, 156–
158). Ni mogel le od zunaj premagati zla in vzpostaviti nekakšne prisilne harmonije. S
tem bi povozil človekovo svobodo. V smrt vstopa kot Bog in človek, ki iz pokorščine
živi oddaljenost od svojega nebeškega Očeta, se v področjih smrti svobodno odreče
grehu in prav tam ponovno izreče besedo iste ljubeče pokorščine Bogu (158–160). Jezus
je v tej smrti živ, saj je kot Božji Sin življenje samo na sebi. Zato v solidarnosti s
človekom nemočen v smrti brez boja hkrati gleda tudi svoj triumf, ko se kraljestvo smrti
ruši ob prisotnosti njegove Božje polnosti življenja (157).

2.2.2

Pravoslavno izročilo Kristusovega sestopa v predpekel

Za zahodno teološko izročilo je značilno, da se je izrazito posvečalo razumskemu
razčlenjevanju teoloških vsebin, kar je privedlo do natančnih, a včasih tudi ozkih
odgovorov. Na drugi strani pa je vzhodno krščanstvo vseskozi posvečalo veliko
pozornost simbolnemu jeziku, ki nadaljuje patristično izročilo. Zaradi te usmerjenosti
na simboliko imajo v pravoslavju tako velik pomen ikone, ki niso le preproste
upodobitve svetopisemskih dogodkov, temveč so prostor teološke refleksije in nekakšna
okna Božjega pogleda na svet (Špidlík in Rupnik 2002, 7.9–11). Ikone povzemajo

45

globoka sporočila pravoslavne duhovnosti in teologije. Zanimivo je, da na vzhodu tako
rekoč ni velikonočnih upodobitev praznega groba ali Jezusovega vstajenja iz groba,
kakršne poznamo na zahodu. Glavna velikonočna ikona, in s tem osnovna razlaga
velike noči, je ikona Jezusovega spusta v predpekel, ki jo poimenujejo z grško besedo
anastasis (ἀνάστασις), kar pomeni vstajenje ali prebujenje (Bizant 2009, 31–32). Na teh
upodobitvah Jezus razbije vrata in zapahe podzemlja in tam vzpostavlja oblast Božjega
kraljevanja. Iz brezna za roko vleče Adama in Evo, prva človeka, da ju kot novi Adam
povede v svoje poveličano življenje. Ta Jezusov prihod v podzemlje vključuje odrešenje
vseh starozaveznih prerokov in pravičnikov. Na upodobitvah je navzoč križ – pogosto
ga najdemo v prekrižanih krilih vrat podzemlja –, s katerim Jezus drži odprto brezno zla
(34–37).
Velikonočna ikona govori o tem, da se velikonočno odrešenje ni zgodilo
prvenstveno ali izključno na križu, temveč v zadnjih globinah človekove oddaljenosti
od Boga, kamor ga pride iskat Odrešenik. Jezusova smrt ni samo del njegove osebne
zgodovine, temveč ima pomen za vse nas padle ljudi. Samo če se njegova smrt in
vstajenje dotakneta naše osebne človeške padlosti, je lahko ta prehod za nas odrešilen.
Ikona anastasis prikazuje Jezusa v najgloblji točki njegovega spusta, v točki preobrata,
ko se začne dvigajoča smer gibanja proti vstajenju. Jezus pa se ne dviguje sam, temveč
skupaj z vso množico odrešenih ljudi, ki jih popelje s seboj v svoje poveličano življenje.
In to je drugi veliki poudarek pravoslavnega izročila o veliki noči, da je namreč celotno
odrešenje namenjeno človekovemu poveličanju oz. pobožanstvenju. Kristus kot novi
Adam razodeva model, po katerem je bil ustvarjen prvi Adam in tako na novo
preustvarja prvi raj, prvega človeka in hkrati razodeva zadnji cilj njegovega poveličanja
(33.42–44). To prerojenje se ne dotika le ljudi, temveč preko njih tudi vsega stvarstva,
ki bo prejelo novo poveličano podobo. Že sv. Pavel pravi, da vse »stvarstvo nestrpno
hrepeni po razodetju Božjih sinov, […] da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva
razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok« (Rim 8,19.21). V zadnjih desetletjih
so ti poudarki iz pravoslavja ponovno našli pot tudi v katoliško teologijo. Tako bomo
podobne misli našli tudi pri Balthasarju in drugih teologih, ki poskušajo razložiti, do
kakšnih globin se je na veliko soboto v svoji smrti spustil Božji Sin.
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2.2.3

Iz šeola se oblikujejo poslednje reči

Ko govorimo o Jezusovem spustu v predpekel, se moramo vprašati, kam se je
pravzaprav spustil. Latinski descendit ad inferos iz apostolske veroizpovedi je preveden
v slovenščino z izrazom ‘šel pred pekel’ ali ‘šel v predpekel’. V ozadju je starozavezno
judovsko razumevanje, ki po smrti pozna kraljestvo mrtvih z imenom šeol. Podobno kot
grški hades (ᾅδης) je tudi hebrejski šeol (še᾽ōl) brezoblični kraj mrtvih, ki so izgubili
vse svoje moči in so izročeni pozabljenju. Te duše se imenujejo refa'im in po
judovskem izročilu čakajo na zadnje vstajenje ob nastopu mesija. Šeol ne predstavlja le
prostora, temveč odsotnost vseh odnosov, odsotnost odnosa z Bogom. Čeprav mlajši
deli Svetega pisma včasih že ločujejo posmrtno usodo ljudi na več različnih delov, na
primer na raj in kraj pogubljenja gehenno, so vendarle tudi te predstave vpete v širši
okvir šeola, ki obsega vse mrtve (Bizant 2009, 63–65).
»Cerkveni očetje so poudarjali, da se je Kristus spustil do starega Adama, torej do
dna človekovega odpada od Boga. Objektivno gledano ne more biti noben človekov
greh tako velik, da bi a priori predstavljal točko definitivne prevlade zla in dokončne
zaprtosti do Boga« (66). Jezus se je torej spustil v stanje solidarnosti s človekom v
njegovi največji nemoči in zaznamovanosti z grehom. S tem pa se Bog, ki je višji kakor
vsa nebesa, izkaže tudi kot inferno profundior, globlji od podzemlja, kakor pravi sv.
Gregor Veliki (Balthasar 1997, 151). Jezus je tu vstopil v izkustvo druge smrti in greha
kot takega (156).
Čeprav gre v podzemlju za delovanje sil razkroja bivanja, pa niti hades niti šeol
nista primerljiva s krščanskim pojmovanjem pekla, saj slednje vključuje idejo o
dokončnosti pogubljenja. Šele Kristusov spust v ječo smrti odpre človeku možnost za
definitivni sprejem ali zavrnitev njegovega odrešenja (Bizant 2009, 65). Jezusova oseba
je poosebljeno odrešenje. Tam, kamor vstopi Jezus, je odrešenje že navzoče. Z vstopom
v brezoblični šeol Jezus prevzame avtoriteto nad tem prostorom, ki se glede na njega
preoblikuje v eshatološka stanja nebes, pekla in vic oz. v tako imenovane človekove
poslednje reči, kot jih pozna krščansko izročilo. Poslednjih reči zato ne moremo
razumeti kot ločene kraje v ustroju stvarstva, namenjene nagradi ali kazni, temveč gre
za tri različna stanja združenosti ali zavračanja Božjega odrešenja, ki vključujejo
človekovo svobodno odločitev (Balthasar 1997, 161).
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Z Jezusovim vstopom v podzemlje smrti lahko rečemo, da v celotnem stvarstvu
ponovno zavlada Božja ljubezen. »Bog je ‘poslednja reč’ stvari. Pridobljeni Bog – to so
nebesa; izgubljeni Bog – to je pekel; preiskujoči Bog – to je sodba; očiščujoči Bog – to
so vice« (Strle 1990, 294). Nebesa so polna človekova pridruženost tej Božji ljubezni.
To hkrati pomeni tudi polno uresničenost človeka v Bogu (Congar 2000, 62–66). Duše
v vicah občutijo Božjo ljubezen kot očiščujoč ogenj, ki jih očiščuje posledic greha, da
bodo pripravljene za polno združenje z njim (80–83). Ogenj vic je »Božja svetost, ki bo
kakor razjedajoč ogenj žgala dušo, ne zato, da bi jo razjedala, marveč da bi jo
preoblikovala vase« (Strle 1990, 297). Bog pa je vsenavzoč tudi v peklu. »Pekel ne
pozna nobenega drugega ognja kakor le ogenj Božje ljubezni. A kjer Božja ljubezen
zadene ob naš ne, tam srečanje postane napetost« (297). Pekel je torej tragično stanje
nepovratno zakrknjenega zavračanja Božje ljubezni, ki pogubljene duše v njihovi
dokončni odločitvi zavračanja žge v obliki peklenskega ognja. Ljudje se s svojimi
dejanji in svobodno voljo sami odločimo, ali bomo sprejeli Božjo vseobsegajočo
ljubezen, ali ne. »Pred ljubeznijo more navsezadnje vzdržati samo ljubezen. To, kar na
nas in v nas ni ljubezen, to mora zgoreti, to se mora preoblikovati v ljubezen« (296).

2.2.4

Jezus se izprazni do smrti – vprašanje kenoze

Ob premišljevanju Kristusovega sestopa v globine smrti se pred nami odpira tudi
vprašanje Božje kenoze. Izraz kenoza (gr. χένωσις, lat. exinanitio) pomeni izpraznjenje,
prepustitev, odrekanje (Röhrig, s. v. »Kenosis«, v: LThK). Ker ideja kenoze govori o
nekakšnem ponižanju in izpraznjenju svojega bistva, je »ta izraz nekako ‘neprimeren’
za Boga kot najvišje, presežno bitje, saj v kenozi zasledimo neko nepopolnost,
prigodnost in pomanjkljivost. Zato je vnašanje tega pojma v govorico o Bogu zelo
občutljivo«17 (Sorč 2015, 393). Pri govoru o kenozi se moramo izogibati izrecnim

17

Papež Pij XII. je leta 1951 v okrožnici Sempiternus rex definiral meje zdravega nauka glede kenoze. Ob
navajanju nekaterih zaostrenih stališč tedanjih protestantskih teologov pravi: »Nauk o tako imenovani
kenozi […] meni, da se je v Kristusu izvršilo izničenje božanstva Besede. To zares bogoskrunsko
izmišljotino je treba prav tako odklanjati kakor njej nasprotujočo zmoto doketizma, saj razvrednoti
celotno skrivnost učlovečenja in odrešenja v brezkrvno in ničevo senco. V neokrnjeni in popolni naravi
resničnega človeka […] je bil rojen pravi Bog, celoten v tem, kar je njegovega, celoten v tem, kar je
našega« (Strle 1997, št. 246). Zadenemo namreč lahko ob dve nevarnosti: da bi zanikali bodisi Jezusovo
Božjo bodisi njegovo človeško naravo. Doketizem trdi, da je Bog na križu trpel le na videz. Gnostični
tokovi pa trdijo, da se je Bog ob učlovečenju in križanju odpovedal svoji božanskosti. Za pravilno
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trditvam, kot na primer, da je »Bog trpel« ali da je »Bog umrl«. 18 Bog je nesmrten, je
polnost življenja in je ravno kot tak imel oblast, da je v prostor smrti vnesel življenje.
Vseeno pa je vprašanje o kenozi Boga zaposlovalo teologe vseh časov, ki so ob
premišljevanju Jezusovega trpljenja in smrti poskušali razumeti, v kakšnem razmerju sta
bili takrat njegova človeška in Božja narava. Jezusovo križanje in smrt nam razodevata
posebno kenotično ljubezen v Božjem notranjem življenju, k čemur se bomo še enkrat
vrnili ob koncu poglavja.
V širšem smislu lahko v proces kenoze vključimo že stvarjenje sveta, ko Bog iz nič
oz. iz polnosti svoje ljubezni ustvari nekoga zunaj sebe in mu podeli določeno
avtonomijo v ustvarjeni svobodi (Löser 2015, 381). V spuščajoče kenotično gibanje
lahko štejemo tudi Jezusovo učlovečenje, križanje in njegov sestop v področja smrti, ki
je zadnji korak Božje kenoze (Bizant 2009, 68–70). Tako pravi himna iz Pisma
Filipljanom: »Čeprav je bil namreč [Kristus Jezus] v podobi Boga, se ni ljubosumno
oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo
služabnika in postal podoben ljudem« (Flp 2,6–7 sl.). Jezusov spust do zadnjih globin
človekove oddaljenosti od Boga je vpletel tudi notranje življenje Svete Trojice, ki je v
sebi dopustila to nepredstavljivo oddaljenost. Mar ni to večja Božja suverenost nad
vsem ustvarjenim, kakor trditev, da se človek lahko z grehom tako zelo oddalji od Boga,
da ta ne bi več imel dostopa do njega? Bog je pokazal svojo vsemogočnost s tem, da je
v veliki noči posegel celo globlje od greha (Balthasar 1997, 151). Prav v tej globini Bog
lahko zasmehuje smrt: »Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo?« (1 Kor
15,55)

razumevanje odrešenja pa je vedno potrebno skupaj gledati tako Božjo kot človeško naravo Jezusove
osebe.
18
O »smrti Boga« so znotraj dialektičnih sistemov govorili nekateri filozofi 19. stoletja, ki so odrešenjsko
zgodovino videli kot postopno emancipacijo človeka od Boga. V takšnem gledanju naj bi se pozitivni in
negativni vidiki povezovali in izmenjevali kot enoten nujen proces in pripeljali do končne razglasitve
smrti Boga (npr. Hegel, Feuerbach, Nietzsche). Težava je v tem, da se znotraj tega sistema zabriše ločnica
med Kristusom in Antikristom, saj se pozitivni in negativni vidiki mešajo v eno neločljivo celoto (Coda
2010, 191). To pa odpre vrata za različna dvomljiva tolmačenja, pogosto tudi za pričakovanje
eshatološkega cilja znotraj kategorij obstoječega sveta. Kljub temu pa ne moremo zanikati, da so ti
filozofi moderne odprli vprašanja, ki ob previdnejši interpretaciji tudi v teologiji vodijo do bogatih
spoznanj o darovanjski naravi Božje ljubezni (Coda 2010, 192).
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2.3 Velika nedelja – prehod v polnejšo obliko
bivanja
Na velikonočno jutro so Jezusovi učenci ob praznem grobu in prikazovanjih Vstalega
izkusili in razumeli nepredstavljivo stvarnost, da je križani vstal od mrtvih. Izkušnja
srečanj z Vstalim je učence popolnoma prerodila, tako da je na njej zrasla prva Cerkev.
Zato je Jezusovo vstajenje temeljna teološka trditev. Hkrati pa se vstajenje vedno znova
izmika našemu razumevanju, saj odpira zemeljsko stvarnost v eshatološke dimenzije.

2.3.1

Vstajenje – temeljna teološka trditev

Čeprav je treba velikonočno skrivnost razumeti kot eno celoto prehoda od smrti v
življenje, ima vendarle znotraj te celote vstajenje nekakšno prioriteto. Odrešenje se
namreč ne more končati z Jezusovo smrtjo, pa če bi bila ta še tako sveta in zaslužna.
Šele z vstajenjem Jezusa zares prepoznamo kot Kristusa, kot Božjega Sina, ki ima
oblast nad življenjem in smrtjo in je zato lahko dokončni odrešenik človeka (Strle 1990,
174). Brez vstajenja bi smrt ostala pred nami kot neprehodna pregrada, ki človeku
predstavlja zadnjo grožnjo izničenja. Kristus je moral vstati, saj bi drugače ostali
neodrešeni pred zadnjim vprašanjem smrti. Pavel s preprostimi a učinkovitimi besedami
jasno pove: »Če pa Kristus ni bil obujen, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih.
[…] Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj
pomilovanja vredni« (1 Kor 15,17.19). Šele z vstajenjem je Jezus dokončno premagal
moč smrti.
Pri Jezusovem vstajenju gre za nekaj drugega kakor pri zemeljskih izkušnjah
skorajšnje smrti (Turnšek 1999, 127). Podrobna poročila o Jezusovem bičanju,
križevem potu, križanju in prebodeni strani želijo poudariti, da Jezus ni umrl zgolj na
videz ali zaspal v nekakšno komo. Jezusovega vstajenja ne moremo primerjati z
njegovimi čudeži obuditve Lazarja, dvanajstletne deklice in mladeniča iz Naina. Tudi to
so bili nezaslišani čudeži (Lk, 7,16; Jn 11,45–47), vendar gre pri Jezusovem vstajenju za
nekaj več, za njegov prehod v novo obliko bivanja, »ki enkrat za vselej pusti za seboj
smrt (Rim 6,10), torej enkrat za vselej prekorači meje tega eona v smeri k Bogu«
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(Balthasar 1997, 172). Ta absolutna vrednost njegovega vstajenja je tudi pogoj za naše
resnično odrešenje od greha in smrti.
Če nam Jezusov križ razkriva njegovo sprejemanje greha sveta, če njegov spust v
podzemlje govori o njegovi solidarnosti s človekom do zadnjih globin smrti, potem nam
njegovo vstajenje razodeva, kakšen je končni cilj celotne poti odrešenja. Vstajenje nam
kaže, kakšno poveličano obliko bivanja je Bog od vekomaj vnaprej predvidel za naše
življenje in za celotno stvarstvo. Jezusovo vstajenje ni le psihološki dokaz njegove
božanskosti za učence, temveč resnični poseg v ustroj sveta, ki se je zdel človeškemu
pogledu dokončen. »Po teološkem izražanju je Jezusovo vstajenje proleptičen dogodek,
tj. dogodek, ki vnaprej določa prihodnost zgodovine in jo tako rekoč v kali že začenja«
(Strle 1990, 290). Bog pa nas ne odrešuje mehanično. Ravno zato, ker je ljubezen, hoče,
da pri uveljavitvi in dovršitvi vsega, kar se je v Kristusu že začelo, ljudje dejavno
sodelujemo in da tudi mi gremo skupaj s Kristusom in v njegovi moči skozi trpljenje in
smrt v poveličanje (291). »Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. […]
Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni« (1 Kor
15,20.22).
Temelj Jezusovega vstajenja je Božja suverenost nad vsem ustvarjenim. Bog je
polnost življenja, svetosti in ljubezni. Sveto pismo pravi, da je Bog (Oče) obudil Sina od
mrtvih. S tem polaga dejanje vstajenja v roke Očetu. A tudi Jezus je Bog, eden od Svete
Trojice, in zato tudi sam nosilec polnosti življenja. Čeprav je resnično izkusil smrt in
oddaljenost od Očeta, vendarle smrt nad njim ni mogla imeti oblasti (Rim 6,9). Gregor
iz Nise je uporabil prispodobo o Jezusovi velikonočni daritvi kot o vabi na trnku, ki jo
je Bog nastavil hudiču. Ta je v svoji požrešnosti hotel požreti božanstvo in ga imeti v
oblasti. Tako pa se je ujel v zanko, ko je v smrt potegnil začetnika življenja (Drobner
1982, 87–88). Bog ne more pasti v neobstoj, zato je živ tudi v smrti. »Kaj iščeta živega
med mrtvimi?« (Lk 24,5) sta angela vprašala žene.
Skrivnostni značaj vstajenja nam kaže, da po koncu trpljenja ne smemo pričakovati
zunanje zmage v obliki zemeljske slave. Zmagoslavje vstajenja spada v višji red. Zmaga
ne nastopi kot maščevanje in ponižanje nasprotnikov. To ne bi bilo skladno z ljubeznijo,
ki jo je Bog hotel izpričati človeštvu s svojim trpljenjem (Cantalamessa 2016, 79–
80.84). Usmiljenje bo slavilo zmago nad vsemi krivicami in pomanjkanjem usmiljenja
(Jak 2,13). »Bog Oče na največji greh sveta – umor svojega Sina – odgovarja s svojim
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največjim dejanjem usmiljenja. Jezusa ni obudil ‘za našo obsodbo’, ampak ‘zaradi
našega opravičenja’ (Rim 4,25)« (Cantalamessa 2016, 78).

2.3.2

Jezus je vstal v drugi eon – v eshatološko stvarnost

Prikazovanja vstalega Jezusa presegajo zemeljske časovno-prostorske omejitve.
Njegovo obličje hkrati je in ni prepoznavno, pojavlja se na različnih krajih, včasih pri
zaprtih vratih in nenadoma spet izgine izpred oči. Učenci ga prepoznajo po lomljenju
kruha in znamenjih križanja, ki zagotavljajo identiteto s predvelikonočnim učiteljem
(Balthasar 1997, 194). Vse to nam govori, da je Jezus vstal v neko novo obliko
življenja, v polnost življenja, ki se izmika zemeljskim omejitvam. Nova eksistenca
Vstalega zabriše meje zemeljskega in nebeškega območja. Ob Jezusovih prikazovanjih
ne vemo, ali se nahaja v času ali v večnosti, ali je na zemlji ali v nebesih (230 sl.). Po
Balthasarju je Jezus vstal v drugi eon (173.175). Beseda eon izhaja iz gr. αιών, ki lahko
pomeni življenje, življenjsko dobo ali na splošno vek. Septuaginta s to besedo prevede
hebr. ´ōlām, ki označuje najbolj oddaljen čas, tako v preteklosti kot v prihodnosti, in
ima zato lahko pomen večnosti. Medtem ko ´ōlām obsega izključno časovni vidik, αιών
lahko vključuje tudi prostorski vidik in se tako pomensko približa izrazu χόσμοϛ
(Kampling, s. v. »Äon«, v: LThK). Jezus je torej vstal v novi eon, ki ne preoblikuje le
kategorij časa in prostora, temveč je popolnoma nova oblika bivanja, določena bolj z
vidika odrešenja kot pa s časovno-prostorskimi predstavami. Lahko bi rekli, da je Jezus
v svoji človeški naravi vstal v nebesa, v svoje izvorno življenje v Sveti Trojici.
Tradicionalne časovno-prostorske kategorije so le orodja za izražanje globljih
resničnosti. Človeška govorica in razum se ne moreta odreči časovno-prostorskim
predstavam. A govor o zgoraj in spodaj, o prej in potem je potrebno razumeti v
razmerju do Božje stvarnosti (Strle 1990, 293). Jezusovo vstajenje nam posreduje
izkušnjo neke nove eshatološke stvarnosti, ki je po veri v Jezusa pripravljena tudi
ljudem in se začenja že na tem svetu (147–148).
Na podlagi Jezusovih prikazovanj ugotavljamo, da večnost prežema zemeljski čas
in ob izbranih trenutkih očitno vstopa vanj. Ne moremo več govoriti o dveh ločenih
krajih in dveh ločenih časih, temveč o skrivnostni sonavzočnosti, kjer se nebesa oz.
Božje kraljestvo razodeva kot globlja dimenzija obstoječega stvarstva (Balthasar 1997,
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209). Vse bogastvo sporočila o Božjem kraljestvu, ki smo ga v Jezusovih prilikah
gledali v podobah, se ob njegovem vstajenju začne razodevati kot otipljiva resničnost,
čeprav je našemu padlemu človeškemu stanju še nerazumljiva in nedosegljiva. S svojim
vstajenjem je Jezus razodel polnost Božjega kraljestva ne zgolj kot zemeljsko stvarnost,
temveč kot prežemanje zemlje z nebesi (183.240–242).

2.3.3

Jezusovo vstajenje kot paruzija

»Za judovsko umevanje in doživljanje se je ob gotovosti glede Jezusovega realnega
vstajenja na neki način moralo zdeti, da je stari eon, časovnost in prostorskost, dospel
do svojega konca. Zato obstaja v najstarejših plasteh poročil o vstajenju nekaj takega
kakor sovpadanje vstajenja in paruzije, kakor neposredne navzočnosti poslednjega
Božjega delovanja, onkraj katerega ni ničesar več, kar naj bi pričakovali. Šele refleksija
glede dejstva, da so priče tega dogodka vendarle še naprej živele v časovnosti, je
eshatološki sedanjik znova razkosal v ‘zdaj’ in ‘pozneje’, v posest in prenovljeno upanje
ter (bližnje) pričakovanje« (Balthasar 1997, 175). Evangeljska poročila želijo povedati,
da je Jezus s svojim vstajenjem pretresel celoten ustroj sveta in vzpostavil svojo polno
oblast nad njim. Jezusovo vstajenje nam prikažejo kot dokončno zmago, kot eshatološki
odrešenjski dogodek. Opisi vstajenja mrtvih, potresov in naravnih znamenj v
simbolnem jeziku Svetega pisma pomenijo izpolnitev preroških napovedi o
eshatološkem vstajenju pravičnih (175 sl.). »Z vstajenjem je konec v osnovi že napočil
in je mogoče le še počakati na njegovo dokončno uveljavitev« (178).
Zato mora »krščansko mišljenje […] tudi danes – kakor so to delali prvi Kristusovi
učenci – gledati na Jezusovo vstajenje od mrtvih kot na poslednji dogodek zgodovine,
dogodek, onstran katerega bistveno stopnjevanje Božjega delovanja v svetu ni več
mogoče. Ni si mogoče misliti, da bi temu Božjemu dejanju za odrešenje človeštva in za
poveličanje vesoljstva sledilo takšno dejanje, ki bi bilo v svojem bistvu še višje in še
odličnejše. Na vse, kar sledi temu dejanju, moremo gledati le kot na njegovo razvitje,
izkoriščenje in popolno razkritje – to velja tudi za Kristusov prihod v slavi na tako
imenovani sodni dan« (Strle 1990, 319). »Poslednji časi so že prišli do nas in prenovitev
sveta je že nepreklicno določena in na neki stvarni način že vnaprej izvršena« (C 48,3).
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Zato je Jezus resnično edini odrešenik človeštva, ki zajame celoto časov, prostorov in
vseh človeških stanj.

2.3.4

Teologija slave ali teologija križa

Čeprav poskušamo velikonočni dogodek obravnavati kot eno celoto, se pred nami
vedno znova zastavlja vprašanje, kateri vidik bomo bolj poudarili, križ ali vstajenje.
Nekateri so navajeni odrešenje gledati le z vidika zadostilnega trpljenja in smrti, drugi
pa bi radi gledali le poveličani cilj Božjega odkupljenja in pobožanstvenja človeka
(Strle 1990, 16). Kaj hitro pa ugotovimo, da nobeden od obeh vidikov ne izčrpa vse
skrivnosti, niti ne moremo z enim pristopom razložiti celotnega odrešenja. Nedvomno je
šele vstajenje zares dopolnilo Jezusovo veliko noč in dalo pravi pečat vsemu njegovemu
oznanjevanju. »Prava moč odrešenja in poveličanja za svet, za vesoljstvo, ni prihajala iz
smrti, marveč iz dogodka, v katerem je bila premagana smrt« (18). Kljub temu pa je
treba vstajenje in trpljenje nekako uravnotežiti. Pomenljive so Strletove besede: »Če bi
kdo hotel omejiti krščanstvo samo na križ, bi bil to zares strahoten nesporazum […].
Vsekakor pa je še bolj vabljiva in nevarna nasprotna skušnjava, da bi namreč dali križ
nekako v oklepaj in zamižali pred njegovo skrajno sramoto, onemoglostjo in porazom
ter bi hoteli pogled upirati le na zmagoslavje vstajenja. Toda vstajenje samo zase bi
sploh ne moglo biti najvišje razodetje Boga kot ljubezni [...]. Po Jezusovi besedi o
največji ljubezni, ki jo je mogoče komu izkazati, namreč umreti zanj, zlasti če umreti za
popolnoma in pozitivno nevrednega, je izkaz največje ljubezni prav smrt, smrt Sina
Božjega na križu. Zato pa Kristusova podoba mora biti podoba ‘Križanega’ – če kje
tega ni, potem to ni on« (185–186). »Ni dovolj reči: Vstal je. Reči je treba: Križani je
vstal« (274).
Razlikovanje med tako imenovano teologijo slave in teologijo križa nam je
poznano predvsem iz časa reformacije in katoliške obnove. Martin Luter, ki sicer še ni
uporabljal teh imen, je kritiziral katoliški nauk, ki je v nekaterih točkah zelo pozitivno
naravnan do človeškega spoznanja in človekove narave. Po katoliškem gledanju namreč
človekova narava po izvirnem grehu ni popolnoma uničena, temveč se je v njej ohranila
izvirna dobrota, ki je sad ustvarjenosti. Zato katoliški nauk dopušča kot eno izmed poti
do Boga tudi naravno spoznanje iz urejenosti stvarstva. Po Lutrovem mnenju se s tem
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zmanjša vloga odrešenja, saj je človeku možno tudi mimo Jezusovega križa in vstajenja
priti do Boga. Zato je on postavil izhodišče svoje teologije na dejstvo zaslužnega
Jezusovega trpljenja, ki je zastonjski dar in mimo katerega človek ne more priti do
združenosti z Bogom. Človekova narava je po protestantskem gledanju tako močno
ranjena od izvirnega greha, da sama te rane ne more preseči in nima druge možnosti,
kakor da sprejme Jezusovo nadomestno žrtev na križu. Zato protestanti v središče
razumevanja velike noči postavljajo ravno znamenje križa in praznujejo veliki petek kot
osrednji dan velikonočnih praznovanj. Od tod izhaja tudi njihovo razumevanje, da sta za
zveličanje potrebni samo milost (sola gratia) in vera (sola fide), saj si človek odrešenja
ne more prislužiti ne z deli ne z obredi, temveč ga lahko le sprejme kot na križu
pridobljeni zastonjski dar (Strle 1990, 181–182).
Žal se je med reformatorji in katoliškimi teologi zaradi zgodovinskih okvirov vnelo
tako rekoč ideološko nasprotovanje, ki je privedlo do ostrega medsebojnega zavračanja
stališč, ne da bi temeljiteje raziskali tudi pozitivne vidike učenja pri nasprotni strani. V
zadnjih stoletjih pa je tudi med katoliškimi teologi prišlo do ponovnega odkritja
teologije križa. Pohujšanje križa je sestavni del krščanske vere in jo razlikuje od drugih
(181). Sv. Pavel pravi: »Mi pa oznanjamo Kristusa križanega, Judom pohujšanje in
poganom nespamet, njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa, Božjo moč
in Božjo modrost« (1 Kor 1,23.24).
Ob spoznanju, da je Jezus razodel obličje Boga, je jasneje stopilo v zavest, da se je
to razodetje na najočitnejši način zgodilo v celoti velike noči in še posebej tudi v
skrivnosti križa. Jezusovo vstajenje ni ločeno od njegovega življenja in trpljenja, ampak
je Božja plat resničnosti križa, kjer Bog končnoveljavno doseže človeka in človek Boga
(Turnšek 1999, 132). »Danes tudi katoliški teologi z evangeličanskimi v vedno večjem
številu pozitivno odgovarjajo na vprašanje, ali je tudi Bog sam prizadet od trpljenja,
navzočega v človeški posamični in skupni zgodovini. […] Opozarjajo na razliko med
Bogom, kakor ga opisuje modroslovno izročilo, in Bogom, kakor se nam razodeva v
Jezusu« (Strle 1990, 189). Jezusov križ je v marsičem postal kriterij za razumevanje
tudi drugih resnic teologije, saj ravno iz njega lahko zaslutimo odgovore na vprašanja o
trpljenju in smrti ljudi, posebej še o trpljenju nedolžnega, ki nam predstavljajo trajni
izziv, na katerega po človeški plati ne najdemo odgovora. »Zdi se, da nas v sedanjih
težavah Bog hoče globlje poučiti o vrednosti, pomembnosti in osrednjem mestu križa
Jezusa Kristusa. Razmerje med človeško zgodovino in odrešenjsko zgodovino je treba
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razlagati v luči velikonočne skrivnosti. Teologija križa seveda nikakor ne izključuje
teologije stvarjenja in učlovečenja, marveč jo jasno predpostavlja« (261). Križa zato v
velikonočni skrivnosti ne moremo jemati zgolj kot negativni vzrok Jezusove smrti in
nekakšen nebodigatreba v razumevanju Božjega načrta ljubezni do ljudi, temveč ga
moramo razumeti kot resnični sestavni del velikonočne skrivnosti in tako skupaj z
vstajenjem kot eminenten kraj Božjega razodevanja (Balthasar 1997, 181–183). »V
skrivnosti križa se nam Bog razodeva kot ljubezen, ki priobčuje sama sebe ljudem.
Takšno razumevanje se radikalno razlikuje od Aristotelovega, kaj šele od Boga raznih
drugih filozofij« (Strle 1990, 189).

2.4 Velika noč v srcu Svete Trojice
Velika noč je vrh Jezusovega javnega delovanja, središče časov in s tem tudi najvišje
razodetje Svete Trojice. V nadaljevanju bomo veliko noč opazovali z vidika neskončne
Božje ljubezni, ki je dobila svoj najodličnejši izraz v odrešenjskih dogodkih. Pri tem se
nam bodo pokazali presunljivi vidiki o Božjem notranjem življenju, ki bistveno
določajo krščansko razumevanje Boga.

2.4.1

Jezusova trpljenje in vstajenje kot revolucija naravne
podobe o Bogu

Ko je sv. Pavel na Areopagu govoril zbranim Atenčanom, je svoj govor po uvodnih
besedah nadaljeval neposredno s kerigmo o Jezusu Kristusu, ki je vstal od mrtvih. A
Grki ga niso poslušali (Apd 17,32). Pavlove besede o Bogu, ki umre in potem vstane v
življenje, niso bile združljive z njihovim razumevanjem božanstva in presežnosti.
Mitološki svet bogov, ki ga je postopoma nadomestil abstraktni svet idej, je bil za Grke
nedotakljiv in nespremenljiv. Zemeljska resničnost je lahko svet idej zgolj posnemala,
ni pa mogel obstajati obratni vpliv iz zemeljske stvarnosti na transcendenco (Figura
2003, 203–205). Grško filozofsko pojmovanje boga je sicer le ena od številnih
možnosti, kako si ljudje predstavljamo presežnost. Danes se pogosto srečujemo še z
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izročili drugih religij, predvsem religij daljnega vzhoda. Toda ne glede na to, katero
izročilo pogledamo, vselej ugotovimo, da človek dojema boga in presežnost kot nekaj
absolutnega, popolnega, neskončnega in drugačnega (torej transcendentno) (Stres 2018,
s. v. »Bog«). Spreminjanje je znamenje nekega razvoja in zato po nazoru tradicionalne
metafizike neke nepopolnosti. Božansko presežnost pa v tem pogledu razumemo kot
tisto, ki ni podvržena spremembam in trpljenju. Zato si večina religij prizadeva doseči
stanje neprizadete blaženosti, ki jo poimenujejo z različnimi besedami. V naših naravnih
predstavah torej Bog ne more umreti, niti trpeti ali kako drugače izgubiti svoje
popolnosti (Janžekovič 1981, 29–31).
Vendar pa je takšna Božja netrpljiva popolnost, ki daje slutiti nekakšno njegovo
oddaljenost in neprizadetost, v nasprotju s svetopisemskim razodetjem Božjega
zavzemanja za ljudi in z Jezusovim trpljenjem na križu. Že Stara zaveza govori o Bogu,
ki trpi ob pogledu na stiske svojega ljudstva (2 Mz 3,7). Posebno bolečino mu
povzročajo grehi ljudi, ki vzbujajo njegovo jezo in razočaranje (1 Mz 6,7; Ezk 36,21).
Seveda se tu gibljemo na ravni svetopisemskega simbolnega jezika (Strle 1990, 190).
Na povsem drugačen način pa se vprašanje o možnosti trpljenja Boga odpira ob
premišljevanju križanja, kjer Jezusa vidimo umirati kot pravega Boga in človeka.19
Cerkveni očetje so o tem vprašanju spregovorili, ko so odgovarjali na očitke poganskih
mislecev. Po eni strani so branili Božjo popolno suverenost in netrpljivost, po drugi
strani pa so jasno zagovarjali zgodovinsko dejstvo, da je Jezus resnično postal človek in
trpel. Tako se je oblikoval stari krščanski paradoks, ki pravi, da »je netrpljivi trpel«
(Figura 2003, 206–208). Jezusova trpljenje in smrt zato združujeta popolno naravno
protislovje, da netrpljivi Bog trpi, da On, ki je vir življenja, umre. Korak naprej sta v 3.
stol. naredila Origen in Gregor Čudodelnik, ko sta na podlagi Kristusovega trpljenja
sklepala, da tudi v Bogu mora obstajati neka zmožnost trpljenja, saj bi bil drugače
omejen v lastno nezmožnost približati se ustvarjenemu človeku (209 sl.). V Jezusu se
Bog razodene kot zmožen sotrpljenja z ljudmi do zadnjih globin. »Bog ni
‘vsemogočnež’, Bog je ljubezen, ki je sposobna trpeti in je pripravljena na trpljenje. V
svoji ljubezni trpi Bog s svojimi stvarmi in za svoje stvari, kajti Bog hoče njihovo
odrešenost k svobodi« (Strle 1990, 194).
19

Nauk o izmenjavi prilastkov (lat. comunicatio idiomatum) pravi, da v Jezusovi osebi lahko vse pridevke
na določen način pripišemo tako njegovi človeški kot njegovi Božji naravi. Kar velja za Jezusa kot
človeka, torej na neki način velja tudi zanj kot Boga in obratno (Müller, s. v. »Idiomenkommunikation«,
v: LThK).
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Ravno tako pa tudi Jezusovo resnično in dokončno vstajenje stoji pred nami kot
popolna novost v razumevanju Boga. Apostoli so vstajenje izkusili kot živo resničnost,
ki je z Jezusovim prehodom v novo obliko bivanja nepovratno vzpostavila novo
življenjsko stanje in cilj vsega stvarstva. »Evangeliji soglasno poročajo, da je Jezusovo
vstajenje njegove učence povsem iznenadilo. Poleg tega dajo spoznati, da je bilo
Jezusovo vstajenje docela zunaj tistega, kar bi učenci po vsej pravici morali
pričakovati« (Balthasar 1997, 180). Krščansko razumevanje Boga zato ni sad
filozofskega razmišljanja, temveč njegovega lastnega samorazodevanja v veliki noči.
Ko torej v krščanstvu vidimo pri »Bogu nastajanje, gibanje, trpljenje, pomeni, da Boga
razumemo kot polnost biti, kot čisto aktualnost, kot preobilje življenja in ljubezni. Ker
je Bog vsemogočnost ljubezni, si more tako rekoč privoščiti onemoglost ljubezni;
stopiti more v trpljenje in umiranje, ne da bi v tem utonil. Le tako more s svojo smrtjo
odrešiti našo smrt« (Strle 1990, 193). To razodetje pomeni pravo revolucijo človeških
(metafizičnih) predstav o presežnem in popolnosti. Ta revolucija pa pred nas postavlja
tudi izziv za globlje razumevanje Božje ljubezni in naše končne poklicanosti.

2.4.2

Skladnost

odrešenjsko-zgodovinskega

in

notranjega delovanja Svete Trojice
Zgodovina teologije je razvila nekakšno razlikovanje med dvema poljema Božjega
udejstvovanja. Prizadevanje, da bi razumeli notranje Božje življenje, se je postopoma
ločilo od opazovanja njegovega delovanja v odrešenjski zgodovini. Ta ločnica pa se je
izkazala za veliko vrzel, saj je nauk o Troedinem Bogu lahko postal zelo abstrakten.
Karl Rahner je na to dilemo ponudil odgovor v tako imenovanem ‘temeljnem aksiomu’
trinitarične teologije, ki bi ga v slovenščino lahko prevedli kot: Sveta Trojica v njenem
notranjem življenju je Sveta Trojica, ki dela v odrešenjski zgodovini, in obratno.20
Ladaria, ki ga tukaj povzemamo, pravi, da dobršen del Rahnerjeve trditve ni
problematičen in je bil med teologi zelo hitro in splošno sprejet (2007, 45). Gre za
poudarek identitete Boga v nebesih in na zemlji, saj je Bog samo eden in si ne moremo
predstavljati, da bi se v svojem delovanju na zemlji (v Jezusu) razodeval različen od
tega, kakršen je v nebesih (44). Za vsako teološko razmišljanje je torej ključno
20

V nem. izvirniku se Rahnerjev stavek glasi: »Die ökonomische Trinität ist die immanente Trinität und
umgekehrt« (Müller 2012, 464).
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spoznanje, da o Božjih notranjih resničnostih ne moremo razmišljati zunaj razodetja, ki
ga o samem sebi daje Bog v Kristusu, še posebej v velikonočni skrivnosti.
Nekateri teologi pa so zadržani do Rahnerjevega dodatka ‘in obratno’, ki govori o
enakosti Božjega notranjega življenja z njegovim delovanjem v odrešenjski zgodovini.
Tu so namreč možna napačna razumevanja v smislu, da zgodovinsko delovanje
razodeva celotno notranje življenje Svete Trojice, ali da se le ta kot taka vzpostavi šele
skozi svoje delovanje v odrešenjski zgodovini. Tu je treba jasno povedati, da stvarjenje,
učlovečenje in odrešenje nikakor niso nujne stvari, ki bi jih Bog potreboval, da se sam
uresniči. Božje notranje življenje presega njegovo delovanje v odrešenjski zgodovini.
Bog v zgodovini ne deluje iz potrebe, temveč iz polnosti svoje ljubezni. Le na ta način
lahko Bog v svojem notranjem življenju predstavlja temelj vsega bivajočega in
eshatološki cilj, ki presega omejitve zemeljske zgodovine. Le tako se lahko izognemo
panteističnim in drugim zavajajočim interpretacijam, ki Boga vidijo pomešanega v svet
in cilj odrešenjske zgodovine razumejo kot dosegljiv v materialno-socialnem napredku
(46–52).
Za nas je na tem mestu pomembno, da znamo razlikovati med konceptom
notranjega Božjega življenja in njegovim razodevanjem v odrešenjski zgodovini, da se
zavedamo, da je Jezusova velika noč najvišje razodetje življenja Svete Trojice in da
ohranimo primerno spoštovanje presežnosti Božjega notranjega življenja, ki se v
odrešenjski zgodovini sicer razodeva, a ne izčrpa. Velika noč nam tako razkriva
značilnosti Božje ljubezni. To Božjo ljubezen, ki jo predpostavljamo v njegovem
poveličanem notranjem življenju, odkrivamo tudi v trenutkih Sinovega trpljenja na
križu in v njegovi solidarni smrti s človekom. Ker je velikonočna skrivnost ena celota,
predpostavljamo, da se v največji zapuščenosti Sina na križu, v njegovem sestopu v
globine smrti in v njegovem poveličanem vstajenju razodeva ena in ista ljubezen Svete
Trojice (Balthasar 1997, 181). Ostane pa vprašanje, na kakšen način lahko razumemo to
Božjo ljubezen v njenih zgodovinskih oblikah, na kakšen način pa v Božjem notranjem
življenju.

2.4.3

Trpljenjsko-darovanjska narava Božje ljubezni

Božja ljubezen se na križu razodene v svoji zadnji radikalnosti. Ko v Jezusovem
trpljenju gledamo Boga, kako sotrpi s človekom, nam s tem razodeva neko svojo
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lastnost, ki je ne moremo več preprosto odmisliti, tudi če morda v zgodovini dejansko
ne bi trpel. Odkar je Kristus sprejel človeka »na rame« in z njim prehodil smrt, obstaja
nova vrsta trpljenja, trpljenje ne več samo kot prekletstvo, marveč kot ljubezen, ki
preoblikuje svet (Strle 1990, 145). Trpljenje, ki ga doživljamo na zemlji, ima torej tudi
v nebesih svoj odsev, vendar v obliki poveličanega trpljenja živetega v čisti ljubezni.
»Če Bog trpi, trpi po Božje, to se pravi, njegovo trpljenje je izraz njegove svobode.
Boga trpljenje ne prizadene od drugod, od zunaj; on sam se v svobodi daje prizadeti od
trpljenja. […] Bog trpi iz ljubezni in zaradi svoje ljubezni, ki je preobilje njegove biti«
(193). Križ je tisto največje, tisto skrajno, kar je mogoče Bogu v njegovi ljubezni, ki
razdaja sama sebe. »Na križu razodeta Božja ljubezen je izraz brezpogojne Božje
zvestobe svoji lastni obljubi. […] Križ torej ni razboženje Boga, marveč razodetje
resnično Božjega Boga« (192). Najgloblja Božja lastnost ni nekakšna oddaljena
popolnost, vzvišenost in vsemogočnost, temveč njegova ljubezen. Bog je poosebljena
ljubezen in vse njegovo delovanje je sad ljubezni. In ta Božja ljubezen lahko privzame
obliko trpljenja (Sorč 2015, 397).
Bog je občestvo Trojice in v nebesih bodo vsi odrešeni vključeni v to občestvo.
Občestveno življenje samo po sebi izključuje vsak egoizem in tudi kot odrešeno stanje
zahteva odpoved sebi, ljubezen in spoštovanje v medsebojni podaritvi, kar je lahko neke
vrste križ (403 sl.). Zato Balthasar to notranje podarjanje v Sveti Trojici imenuje tudi
poveličano trpljenje ljubezni oz. passio caritatis (396.405). Božja narava se nam
razodeva kot svobodno podarjanje, izročanje v roke drug drugemu in čakanje na njegov
svobodni odgovor ljubezni. »Bog je ljubezen« (1 Jn 4,8), in sicer darovanjska ljubezen.
Ljudje na zemlji doživljamo trpljenje kot nekaj, kar razjeda naše bitje. Zdi se, da se
v obrambi pred trpljenjem zatekamo v svoj egoizem. Bojimo se pred izgubami, ki jih
povzročajo trpljenje in zahteve drugih. V notranjem življenju Svete Trojice pa je
drugače. V njem je navzoče stalno medsebojno izhajanje oseb, nekakšno medsebojno
podarjanje, ki ga lahko razumemo tudi kot dajanje prostora drug drugemu oz. nekakšno
prakenozo (406). Tako imenovani kenotiki 19. in 20. stoletja21 so pratemelj za stvarjenje
sveta in dogodek odrešenja videli prav v izhajanju Sina iz Očeta, ki porodi tudi Svetega
Duha. Razlikovanje oseb v Sveti Trojici je predpogoj za vsako kasnejše razlikovanje

21

Med danes bolj znanimi imeni iz tega obdobja lahko omenimo evangeličana K. Bartha in J.
Moltmanna, pravoslavne F. Dostojevskega, V. S. Solovjova in S. Bulgakova, med katoličani pa A. v.
Speyr in H. U. v. Balthasarja.
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med ustvarjenimi bitji in pogoj za vsako izražanje ljubezni. Ta Božja darovanjska logika
ljubezni je torej položena v same temelje stvarstva (Batut 2003, 401–403).
V nebesih ni ne greha ne smrti, zato tam ni trpljenja v zemeljskem smislu besede.
Vendar to ne pomeni, da gre za popolno apatično neprizadetost, za nekakšno Indijo
Koromandijo egoističnega uživanja. Taka predstava bi bila daleč od doživljanja
poveličanega občestva z Bogom, ki ga opisujejo Jezusove prilike o svatbeni gostiji in
knjiga Razodetja kot poslednji cilj (Raz 7). Nebeška blaženost ni brezčutna do trpljenja,
ki ga še doživljajo bratje in sestre na zemlji. Zato je tudi v nebesih navzoče neko
sotrpljenje s stiskami potujoče Cerkve. Isto medsebojno podarjanje, ki v nebesih
predstavlja osrečujočo resničnost občestvene povezanosti, lahko na zemlji povzroča
bolečino, kadar dar ni narejen ali sprejet povsem svobodno iz ljubezni. Za vstop v
nebesa je zato potrebna pripravljenost svobodno sprejeti Božjo ljubezen in biti
pripravljen živeti popolno medsebojno darovanjsko ljubezen z njim in z bližnjimi, kar z
drugimi besedami pomeni živeti poveličano trpljenje (Sorč 2018, 173).

2.4.4

Jezusov križ v začetku in ob koncu sveta

V sklepu tega podpoglavja se bomo ozrli na Kristusovo navzočnost v prvem raju in na
njegov drugi prihod ob koncu sveta. Zaradi neoprijemljivosti teh skrajnih meja stvarstva
bomo uporabljali predvsem simbolno govorico in nimamo namena izrekati dokončnih
trditev. Ta sklep poglavja naj predstavlja povzetek in nakaže domet zgornjih spoznanj o
odrešenjski skrivnosti v Jezusovi veliki noči in v srcu Svete Trojice.

2.4.4.1 Drevo življenja v raju kot Jezusov križ
Vera v Jezusa Kristusa kot edinega odrešenika in v njegovo odrešenjsko delo kot
središče zgodovine je kristjane prvih stoletij nagibala k temu, da so celotno zgodovino
brali s pogledom uprtim na Kristusa. V širšem smislu lahko celotno Jezusovo življenje
razumemo kot velikonočni prehod iz nebes na zemljo in poveličani povratek k Očetu.
Tako ena sama večna velika noč objema dogodek stvarjenja in končnega poveličanja
sveta v Božjem kraljestvu (Flp 2,6–11). V tem smislu prejemata tako preteklost kot
prihodnost svoj pravi pomen samo v Kristusu. Cerkveni očetje so radi uporabljali
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alegorične razlage starozaveznih odlomkov kot napovedi in predpodobe Jezusa
Kristusa.
Posebej nas zanimata vzporednica med Jezusom kot novim Adamom, ki je razodel
vzor, po katerem je bil ustvarjen prvi zemeljski Adam, in alegorična povezava med
drevesom življenja v raju22 in lesom Kristusovega križa. V klasični razlagi cerkvenih
očetov je ta alegorija obrnjena v prihodnost, tako da les križa prinese na svet odrešenje
od greha, ki se je zgodil ob drevesu življenja v raju. Sami pa predlagamo pogled tudi v
obratni smeri, da namreč drevo življenja v raju razumemo kot nekakšno predpodobo
Jezusovega križa ali z drugimi besedami, da v drevesu življenja že gledamo navzočnost
križa v prvem raju. Ker je Jezus pravzor prvega Adama in ker je velika noč najvišje
razodetje Božje ljubezni, nas zanima, na kakšen način je v prvem raju navzoča
velikonočna skrivnost, oz. ali je v raju sploh možna navzočnost križa in trpljenja. Pri
tem imamo seveda v mislih tisto harmonično poveličano trpljenje – passio caritatis –, ki
smo ga opisali kot darovanjsko ljubezen v Božjem notranjem življenju. Ker ta
darovanjska ljubezen razodeva globine Božjega bitja, jo je kot svojo najvišjo dobrino
seveda vpletel tudi v svoj načrt stvarstva. Bog je želel, da bi se ljudje ljubili med seboj,
kakor on ljubi. Še pred padcem je torej v raju navzoč križ v obliki poveličanega
darovanjskega trpljenja v ljubezni (Flick in Alszeghy 1990, 282 sl.). Drugo obliko križa
lahko odkrijemo v odločitvi za vero, saj Bog že v raju od ljudi zahteva določeno
prepustitev razuma in volje ter popolno zaupanje njemu v veri in ljubezni (284 sl.).
Božja volja za stvarstvo je torej življenje v zaupanju in darovanjski ljubezni. Zato lahko
Bulgakov ugotavlja: »Kristusov križ je vpisan v stvarjenje sveta od njegove
utemeljitve« (Löser 2015, 386).
Zdaj ko smo prepoznali sledi prisotnosti križa v prvem raju, pa bi radi naredili še
korak naprej. Zgodovina teologije in filozofije se je vedno znova spraševala, katero
drevo in kateri prepovedani sad imajo v mislih svetopisemske pripovedi.23 Ker v naših
premišljevanjih alegorično povezujemo drevo življenja s Kristusovim križem, lahko
tudi sad drevesa razumemo kot Jezusa samega. Želimo si predstavljati, da sta Adam in
Eva v raju na neki način že resnično zrla Jezusa razpetega na križu, vendar jima ta
22

Na tem mestu se ne želimo spuščati v razprave o tem, ali gre pri drevesu življenja in drevesu spoznanja
dobrega in hudega za dve različni vsebini ali gre zgolj za dve poimenovanji iste stvarnosti (Brandscheidt,
s.v. »Lebensbaum. Biblisch-theologisch«, v: LThK). Za naše potrebe bomo sledili drugi razlagi, ker v
vsakem primeru iščemo predvsem njen kristocentrični pomen.
23
Pogosto so prepovedani sad povezovali s spolnim poželenjem, kar je danes – najpoznaje z izrazito
pozitivno razlago t. i. teologije telesa sv. Janeza Pavla II. – vsekakor presežen pogled (West 2014, 1–6).
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prizor pred padcem ni predstavljal bolečine, temveč je bil vpet v rajsko harmonijo
darovanja.24 V tem smislu je zanimiva Kregarjeva upodobitev drevesa življenja na
vitraju župnijske cerkve v Kosezah v Ljubljani, kjer je v krošnji drevesa upodobil
Jezusa kot sad drevesa, kot vstalega in razpetega na križu hkrati (Slika 1).

Slika 1: Stane Kregar, Vstali Kristus, detajl vitraja v župnijski cerkvi Ljubljana Koseze

Človekov padec lahko prepoznamo ravno v tem, da je gledal in doživljal Božjo
darovanjsko ljubezen, toda te ljubezni ni sprejel. Ko je človek utrgal sad z drevesa, je na
neki način zlorabil skrivnost Jezusovega darovanja, bodisi tako, da je hotel Jezusa sneti
s križa in mu preprečiti darovanje, bodisi, da se je hotel polastiti njegovega darovanja in
ga pomnožiti v bolečo žrtev. Na vsak način je človek izstopil iz varnega območja
odnosa zaupanja z Bogom in je hotel postati sam svoj gospodar. V ošabnosti je hotel
zavarovati svoje interese, da mu ne bi bilo treba darovati svojega življenja. Na ta način
je izgubil prvotni smisel Božje ljubezni in je izvorno ljubeče darovanje začel ločevati na
24

Poveličani način, kako sta Adam in Eva v prvem raju gledala Jezusa razpetega na drevo življenja, je bil
najbrž podoben našemu zrenju celotne velikonočne skrivnosti pod evharističnima podobama Svetega
Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi. To zrenje nam ne povzroča bolečine, čeprav poleg poveličanja
realno vsebuje tudi vse vidike darovanja življenja, ki se v zemeljskih okoliščinah lahko odraža kot
trpljenje.
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dobro in zlo. Povsem drugače je začel doživljati svoje obstoječe življenje in se od tedaj
zapleta v vedno nove spletke zla. V tem smislu so pomenljive besede Božjega svarila
(ki sploh niso prava prepoved): »Z vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja
dobrega in hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl« (1
Mz 2,16–17). Prav tako je sporočilno tudi zapeljevanje hudiča: »Nikakor ne bosta
umrla! V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi
postala kakor Bog, poznala bi dobro in húdo« (1 Mz 3,4–5). Oboje se je po padcu na
dramatičen način uresničilo. Ko je človek zanikal izvorni načrt darovanjske ljubezni, ki
je položen v temelje stvarstva, je zanj nastopila duhovna smrt, ki je ravno v tem, da so
se mu zaprle oči za ljubezen in odprle oči za ošabno samozadostnost, ki povzroči
delitev stvarstva na dobro in zlo. Človek je s padcem zanikal svojo ustvarjenost po
podobi ljubečega darovanja. Tako je paradoksalno spoznal odklon od Boga, kar je
hkrati pomenilo padec v smrtno ranjeno obliko bivanja, kjer se zlo razodene kot zlo.
Zemeljski Adam odslej trpljenje vidi zgolj kot muko in križ kot njegovo orodje. V
ozadju pa ne zmore več prepoznati Božje ljubezni. Zemeljski Adam je ustvarjen po
podobi Jezusa, a ga ni hotel sprejeti kot svoj vzor. Paradoks je v tem, da je človek, ki je
že ustvarjen po Božji podobi, hotel postati kakor Bog. V svoji zaslepljenosti je hotel biti
avtonomen, samozadosten, neodvisen in pri tem ni opazil, da se mu je spodmaknil
temelj njegovega bivanja v ljubezni (Rupnik 2001, 159.141). Jezusova velika noč je
zato spet postavila stvari na svoje mesto. Njegovo smrtno trpljenje znotraj ranjenega
stvarstva je ponovno odprlo pot za sprejemanje poveličanega trpljenja, ki se uresničuje
v tistih, ki so sposobni v ljubezni sprejeti in sodarovati svoj križ (Mt 16,24–26; Mr
8,33–35; Lk 9,23–24). Zato je izvirni greh najtesneje povezan z zmožnostjo
poveličanega trpljenja oz. svobodnega darovanja življenja v ljubezni. Božji izvirni načrt
za stvarstvo je darovanjska ljubezen, ki jo je v velikonočnem dogodku razodel v vsej
njeni veličini (Rupnik 2001, 174).

2.4.4.2 Jezusov drugi prihod na prestolu križa
Na podoben način kot na dogodke v raju lahko gledamo tudi naprej na drugi Kristusov
prihod oz. paruzijo, ko bo Jezus prišel v slavi svoje moči in oblasti. Zlahka nas zanese v
posvetno gledanje, kjer to slavo in oblast razumemo v zemeljskih kategorijah in smo v

64

tem podobni Jezusovim sodobnikom, ki so mesija pričakovali kot zemeljskega rešitelja.
V skladu z našimi dosedanjimi premisleki pa vemo, da bosta tudi slava in čast ob
drugem Kristusovem prihodu morali imeti velikonočni značaj. Če Bog v nebesih živi
svoje najintimnejše notranje življenje kot ljubeče velikonočno darovanje, bo Jezus tudi
ob svojem drugem prihodu prišel na način, ki bo v ključnih potezah skladen in istoveten
z njegovim prvim prihodom na svet. Jezus ne bo mogel priti na način, da bi izbrisal
lastni nauk: »Blagor ubogim … blagor krotkim … blagor usmiljenim …« (Mt 5,3–11).
Prišel bo kot krotki in ljubeči vladar vsega stvarstva. Novost njegovega drugega prihoda
pa bo v tem, da ga bodo takrat v obljubljenem notranjem spoznanju vsi ljudje prepoznali
in bodo postavljeni pred odločitev, ali sprejmejo njegovo ponudbo navideznega poraza
v ljubezni kot resnično zmago ali ne.
Jezus sam govori o velikih preizkušnjah, ki čakajo svet pred njegovim prihodom in
kako se bo po vsem tem prikazal v svoji slavi (Mt 24, Mr 13, Lk 21). Že ta opis nam v
ozadju razodeva velikonočno logiko prehoda iz smrti v življenje. Njegov prihod bo
zaznamovan z velikim nebesnim prikazanjem znamenja Sina človekovega (Mt 24,30), v
katerem ne moremo drugače, kot da gledamo Jezusov križ. To nas spominja na teologijo
Janezovega evangelija, ki Jezusovo povišanje na križu enači z njegovim poveličanjem v
vstajenju in v večni Božji slavi v nebesih (Strle 1990, 46). Ko Jezus v času življenja
napoveduje svoje križanje, v besedah na neki način že sega naprej proti večnosti: »To
vam je v spotiko? In če boste videli Sina človekovega iti gor, kjer je bil prej?« (Jn 6,60–
62) »Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan ven, in ko bom
povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi« (Jn 12,31–32). »Zdaj me ti, Oče,
poveličaj pri sebi s slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet« (Jn 17,5). »V
poveličanju Božjega Sina je križ še vedno navzoč, tisti križ, ki […] govori in nikoli ne
neha govoriti o Bogu-Očetu, ki je vedno zvest svoji večni ljubezni do človeka. […]
Verovati v križanega Sina pomeni ‘videti Očeta’, pomeni verovati, da je v svetu
navzoča ljubezen in da je ta ljubezen močnejša od vsemogočnega zla, v katero so
potopljeni človek, človeštvo in svet« (BU 7). Tako lahko pričakujemo, da bo križ na
neki način navzoč tudi ob Jezusovem drugem prihodu ob koncu sveta. Križ ni le zunanji
simbol krščanstva, temveč je globoko zapisan tudi v vsebino njegove vere. »V središču
Božjih načrtov in človeške zgodovine stoji križ. Križ je preokretnica časov in je
utemeljen v Božji večnosti. […] Ob križu se dokončno razodene, kdo je Bog in kaj je
svet« (Strle 1990, 186). V tem oziru še bolj jasno stopi pred nas potreba po prečiščenju
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naše svobode, da bi znali in zmogli ob srečanju z Vstalim sprejeti njegov način življenja
in ljubečega darovanja. Sprejemanje križa in trpljenja za kristjane ni le zemeljska vaja v
potrpežljivosti in ponižnosti, temveč resnično urjenje v svobodnem sprejemanju
notranje darovanjske logike nebes. Temeljni kriterij poveličanja je darovanjska
ljubezen.
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3.

ODREŠENJSKI

POMEN

VELIKE

NOČI

V

ŽIVLJENJU KRISTJANA

V prejšnjih poglavjih smo obravnavali veliko noč sprva kot zgodovinski dogodek in
nato kot teološko dogmatično skrivnost, ki ima odrešenjski pomen za vse čase. V
tretjem poglavju sedaj stoji pred nami vprašanje, na kakšen način je lahko človek
soudeležen v tem velikonočnem odrešenjskem dogajanju. Vsakdanja izkušnja nas uči,
da človek sam od sebe ni odrešen. Hrepeni po odrešenju v lastni osebi, v medosebnih
odnosih, v družbi in v odnosu do Boga (Strle 1990, 66–68). Ne le velikonočna
skrivnost, temveč vse verske resnice pravzaprav v sebi nosijo odrešenjski pomen. Zato
verjamemo, da lahko dogmatična spoznanja, ki smo jih v prejšnjem poglavju izluščiti iz
zgodovine odrešenja, v obratni smeri tudi oblikujejo to zgodovino in ji kažejo njen pravi
cilj. Če želi biti velikonočna skrivnost zares odrešenjska, nas mora povleči s seboj v
svojo dinamiko, kakor pravi apostol Pavel: »Spominjaj se Jezusa Kristusa, od mrtvih
vstalega […] Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi živeli; če trpimo, bomo z njim tudi
kraljevali« (2 Tim 2,8.11). Zato bo naše tretje poglavje namenjeno aktualizaciji pomena
velikonočne skrivnosti za življenje kristjana, ki je s krstom pridružen Kristusu in je prvi
poklican, da mu sledi v svojem življenju. Veliko noč bomo razumeli kot gibalni princip,
kot velikonočno logiko oz. paradigmo25 in bomo na različnih področjih konkretnega
življenja iskali njene zakonitosti umiranja in vstajanja. Ob koncu poglavja pa bomo
pogledali, kakšen pomen ima velikonočna skrivnost za celotno stvarstvo.

3.1 Cerkev kot velikonočno Kristusovo telo
Ko se sprašujemo, kako je lahko človek deležen Kristusovega velikonočnega
odrešenja, se moramo najprej ozreti na Cerkev, ki je za kristjana prostor rojstva v
25

Paradigmo v znanosti lahko opišemo kot skupek »temeljnih pojmov in odnosov med njimi, njihovo
strukturo. Paradigma je model ali matrica, okvir in struktura«, ki v neki znanosti opredeljuje vprašanja in
metode za njihovo reševanje (Stres 2018, s. v. »Paradigma«).
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Kristusovo telo. Ne le, da Cerkev varuje in že 2000 let izroča iz roda v rod živi spomin
na Kristusa, temveč je tudi tista resničnost, kjer človek prek zakramentov in občestva
prihaja v živi stik s Kristusom. Nihče ne more slediti Jezusu sam. Kdor bi to poskušal,
bi Jezusa razumel kot enega od modrecev v zgodovini človeštva, od katerega bi prevzel
ta ali oni življenjski nauk. Če pa želi vstopiti v osebni odnos s Kristusom, to lahko stori
le preko živega občestva vernikov. Zato so že cerkveni očetje rekli, da Cerkev rodi
vernike, vsi skupaj pa tvorijo eno Kristusovo telo (1 Kor 12).

3.1.1

Rojstvo in poslanstvo Cerkve iz velike noči

Zametki Cerkve segajo v čas Jezusovega javnega delovanja, ko je poklical prve učence
in postavil dvanajstere apostole kot temeljne kamne Cerkve. Vendar sta šele
velikonočna izkušnja in binkoštni dogodek prihoda Svetega Duha v učencih povzročila
tisto bistveno spremembo v njihovem verovanju, da je od te velikonočne vere apostolov
postalo odvisno tudi nadaljnje verovanje Cerkve kot skupnosti (Guardini 1961, 8). Tako
lahko rojstni dan Cerkve umestimo bodisi v vstajenjsko jutro bodisi na binkoštni
praznik petdeset dni po Jezusovem vstajenju (Koch 2010, 17–20). V simbolnem
gledanju pa so cerkveni očetje prepoznali rojstvo Cerkve in zakramentov že tudi na
veliki petek, ko sta iz Jezusove prebodene strani pritekli kri in voda. V teh elementih so
videli rojstvo zakramentov krsta in evharistije. Hkrati pa so prepoznali tudi povezavo s
stvarjenjem Eve v raju, ki jo Bog med Adamovim spanjem vzame iz njegove strani. Po
tej analogiji se Cerkev kot nova Eva rodi na križu iz prebodenega srca novega Adama,
Kristusa, in je poklicana, da mu ostane trajno zvesta (Balthasar 1997, 123 sl.). Ta
povezava jasno kaže, da mora Cerkev kot Kristusova nevesta in njegovo skrivnostno
telo nadaljevati v svetu isto delo odrešenja, ki ga je začel njen ženin. Ta nujnost ne
izhaja le iz nekakšnega moralnega imperativa, temveč iz jedra njenega rojstva kot telo iz
telesa velikonočnega Kristusa. Cerkev je poklicana oznanjati, ponavzočevati in z deli
posredovati velikonočno odrešenje vsem ljudem do skrajnih mej sveta (Mt 28,19).
Apostol Pavel Cerkev opiše kot Kristusovo telo, ki ga sestavljamo vsi kristjani (1
Kor 12,12–31). Zato kristjan nikoli ne more biti v Kristusu sam, temveč poleg sebe
sreča brate in sestre, s katerimi se skupaj prepozna kot sinove in hčere nebeškega Očeta.
Cerkev je zato organizem, organizirano občestvo, kjer so vsi udje med seboj povezani in
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ima vsak svojo vlogo (Koch 2010, 10). Vse ude med seboj povezuje velikonočna
ljubezen. Cerkev kot Kristusovo telo pa je dolžna živeti in posredovati to Kristusovo
ljubezen v svetu. Cerkev je kot občestvo življenja, ljubezni in resnice hkrati orodje
odrešenja, ki naj bo luč sveta in sol zemlje po vsem svetu. Pravzaprav so v to
združenost s Kristusom poklicani vsi ljudje in bomo šele v eshatološki stvarnosti videli
polno upodobljenost njegovega telesa (C 9).
Drugi vatikanski koncil opiše Cerkev kot Božje-človeško ustanovo v globoki
analogiji s skrivnostjo učlovečenega Kristusa. »Kristus je luč narodov. Zato ta zbor,
zbran v Svetem duhu, goreče želi, da bi s to Kristusovo svetlobo, ki odseva na obrazu
Cerkve, razsvetlil vse ljudi in da bi v ta namen oznanil evangelij vsemu stvarstvu (Mr
16,15). Saj je Cerkev v Kristusu nekak zakrament, to je znamenje in orodje za notranjo
zvezo z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu« (C 1). Cerkev torej ne more živeti
zaprta v svoje okvire, temveč je kot zakrament odrešenja poslana in usmerjena na
celoten svet. »Pojdite in naredite vse narode za moje učence« (Mt 28,19). Jezusova
velika noč se dotika eksistencialnih dimenzij smrti in življenja. Kakor vsako človeško
telo je tudi Jezusovo telo del materialnega stvarstva. Zato je v njegovem poveličanju to
stvarstvo vsaj v enem delu že doseglo svojo prenovo (Turnšek 1999, 134).

3.1.2

Človek v Kristusu spozna svoj polni pomen – CS 22

Čeprav drugi vatikanski koncil nima posebnega dokumenta o Kristusu, lahko rečemo,
da je globoko kristocentričen in velikonočen (Strle 1990, 138). Koncil je namreč v svoje
besedišče vpeljal prej malo znano besedno zvezo velikonočna skrivnost, mysterium
paschale, ki jo razume kot celoto Kristusovega trpljenja, vstajenja in vnebohoda ter jo
označuje kot trajno središče bogoslužja in poslanstvo, ki ga je Cerkev poklicana
uresničevati na svetu (B 5–6.9–10). Kristocentričnost koncila pa na poseben način stopi
pred nas tudi v 22. členu Pastoralne konstitucije o Cerkvi v sedanjem svetu. Zaradi
globokega pomena, ki ga nosi to besedilo, ga bomo tukaj navedli neposredno in dodali
naš kratek komentar:
V resnici samo v skrivnosti učlovečene Besede res v jasni luči zasije skrivnost človeka.
Prvi človek, Adam, je bil namreč podoba prihodnjega, to je Kristusa Gospoda. Kristus,
novi Adam, ravno z razodetjem skrivnosti Očeta in njegove ljubezni človeku v polnosti
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razodeva človeka in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost. […] On, ki je »podoba
nevidnega Boga« (Kol 1,15), je tisti popolni človek, ki je Adamovim otrokom vrnil
bogopodobnost, popačeno začenši s prvim grehom. Ker je v njem človeška narava
privzeta, ne pa uničena, je že s tem samim tudi v nas dvignjena k dostojanstvu brez
primere. Kajti on, Božji Sin, se je s svojim učlovečenjem na neki način združil z vsakim
človekom.

Že prvi stavek tega člena je revolucionaren, saj obrne našo običajno logiko. Ni človek
merilo razmišljanja o Kristusu, temveč je Kristus merilo razmišljanja o človeku. Človek
in Kristus sta tesno povezana. Čeprav je človek Adam v zgodovini nastopil pred
Kristusom, je vendar Kristus kot Božji Sin podoba, po katere podobnosti smo ustvarjeni
ljudje (1 Mz 1,26). Kristus je popolni človek ne kot izpopolnitev obstoječega človeka,
temveč kot pravzor konkretnega posameznika v zgodovini. Koncilsko besedilo se
navezuje na velike kristološke dogme prvih vesoljnih cerkvenih zborov (npr. o
hipostatičnem zedinjenju). V Kristusovi človeški naravi je navzoča človeška narava na
splošno in vsaka posamezna človeška narava konkretno. Zato je Jezus vzor in pogoj
združenja človeka z Bogom. Koncilsko besedilo nato nadaljuje:
Kot nedolžno Jagnje je svobodno prelil svojo kri in nam s tem zaslužil življenje; v njem
nas je Bog spravil s seboj in med nami ter nas iztrgal iz sužnosti hudobnega duha in
greha. […] Ko je trpel za nas, nam je dal ne samo zgled, da bi hodili po njegovih
stopinjah, ampak nam je tudi odprl pot: če po njej hodimo, postaneta življenje in smrt
posvečena in dobita nov smisel. Upodobljen po Sinu, ki je prvorojenec med mnogimi
brati, prejme krščanski človek »prvine Duha« (Rim 8,23), ki ga usposabljajo za
spolnjevanje nove postave ljubezni. […] Gotovo kristjana bremeni nujnost in dolžnost, da
se za ceno mnogih bridkosti bojuje zoper zlo in da pretrpi tudi smrt; toda pridružen
velikonočni skrivnosti bo šel, potem ko je bil upodobljen po Kristusu v njegovi smrti,
okrepljen z upanjem, vstajenju naproti. To velja ne le za kristjane, ampak za vse ljudi, ki
so dobre volje in ki v njihovem srcu milost na neviden način deluje. Ker je namreč
Kristus za vse umrl in ker je poslednja človekova poklicanost v resnici samo ena, to se
pravi Božja, moramo biti prepričani, da Sveti Duh na način, ki je znan Bogu, vsem
ljudem podarja možnost, da se pridružijo tej velikonočni skrivnosti (CS 22).

Ustvarjenost človeka po Kristusovi prapodobi se ne dotika samo objektivno materialnih
temeljev človeške narave, temveč razodeva tudi njen dejavni namen v darovanjski
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ljubezni. Krščansko delovanje ne prihaja iz lastnih moči, temveč iz Kristusa. V taki
združenosti človeka z Bogom tudi njegova dela postanejo posvečena. Koncilsko
besedilo povzema krščansko antropologijo, ki je osredinjena na Jezusa Kristusa. V njem
prispe človeška narava do svojega najvišjega uresničenja. Vsakdo od nas je poklican, da
se v Jezusu popolnoma združi z Bogom. Jezusova oseba razodeva, da je v Božjem redu
človekova narava ustvarjena brez greha, za najtesnejše življenje z Bogom, in je torej
greh, ki ga izkušamo na zemlji, v resnici le odklon od polne uresničitve človeka
(Štrukelj 2004, 195–198). Jezus ni bil le pravi (tj. resnični) človek, temveč je bil tudi
popolni človek, ker ni imel greha.
Če nam združenost Božje in človeške narave v Jezusovi osebi predstavi predvsem,
kaj je vzor in cilj človekovega bivanja, nam velikonočna skrivnost predstavi kako deluje
to večno združenje kot dinamično velikonočno bivanje v Bogu. Skrivnost človeka
namreč zares v jasni luči zasveti ravno v Jezusovi veliki noči, ki Adamovim otrokom
vrača bogopodobnost, tako da jih soudeleži in pridruži velikonočni skrivnosti, kjer
postanejo podobni Sinu (parafrazirano po CS 22). Vsakdo od nas je poklican vstopiti po
Jezusovih stopinjah skozi vrata velikonočne skrivnosti. »Če hoče kdo iti za menoj, naj
se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje
življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel« (Mt
16,2–25 vzp.).
»Človekov odrešenik Jezus Kristus je središče vesoljstva in zgodovine« (ČO 1). Te
besede niso le začetek prve programske okrožnice sv. Janeza Pavla II., temveč opisujejo
Jezusa Kristusa kot trajno središče stvarstva. Ko je v okrožnici kasneje zapisano, da je
»človek pot Cerkve« (ČO 14), vendarle to beremo na osnovi predhodne izjave o tem,
da: »Cerkev želi samo to: da bi vsak človek našel Kristusa, da bi bil Kristus vsakemu
sopotnik na življenjski poti z močjo resnice o človeku in svetu, ki je obsežena v
skrivnosti učlovečenja in odrešenja, s tisto močjo ljubezni, ki iz nje sije. […] Jezus
Kristus je glavna pot Cerkve. Je tudi naša pot ‘k Očetu’ in k vsakemu človeku« (ČO
13). Kristus je tisti temelj, ki razodene človeka človeku in zadnji smisel stvarstva.
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3.1.3

Vstop v Kristusa kot najgloblja podoba krščanskega
življenja

Že v evangelijih in tudi skozi zgodovino krščanstva poznamo različne izraze, ki
opisujejo pripadnost učencev svojemu učitelju Jezusu. Pogosto govorimo o »hoji za
Kristusom« ali o »posnemanju Kristusa«. A zdi se, da notranjo življenjsko povezanost
kristjana s Kristusom najgloblje izrazi besedna zveza »biti v Kristusu« oz. »vstopiti v
Kristusa«, ki jo v svojih pismih uvede in pogosto uporablja apostol Pavel (Plevnik 2004,
131). Biti v Kristusu lahko razumemo kot bivanjsko deleženje in oblikovanost po
Kristusovi skrivnosti (Koch 2010, 80–82). Kot del skrivnostnega Kristusovega telesa
smo kristjani notranje deležni Kristusovega velikonočnega prehoda. »Kristjan zajema
svojo moralno zavest iz prepričanja, da je že zdaj bitno deležen Kristusovega
vstajenjskega življenja in živi v križanem in poveličanem Kristusu, v bitni povezavi z
njim. Ker ve, kaj je, zato tudi ve, kaj naj še postane in kakšna mora torej biti njegova
dejavnost. Umrl je grehu in živi Bogu, zato ne sme več pasti pod staro gospostvo zla s
tem, da bi se znova zapletel v grešna dela. Kristjan je vcepil svoje življenje v Kristusa in
je prav s tem vso svojo dejavnost skupaj s svojim trpljenjem vključil v odrešenjsko
zgodovino, v kateri je pripravljen igrati vlogo, ki pripada edinole njemu« (Strle 1990,
240). »Če smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. […] Kajti kar je
umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi:
mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu. Zato naj v vašem
umrljivem telesu ne kraljuje greh« (Rim 6,8.10–12).
Človek iz lastnih moči ni sposoben posnemati Jezusovega življenja in zgolj zunanja
hoja za njim v smislu moralnih pravil ne more zadostovati za odrešenje. Iz lastnih moči
ni sposoben svobodno in polno živeti velikonočne skrivnosti. V veliko noč lahko
neprisiljeno in z ljubeznijo vstopimo le v združenosti s Kristusom in v njegovi ljubezni.
Le »v njem« lahko zares postanemo alter Christus tudi za svojo okolico in sodelujemo
pri odreševanju sveta. Zunaj njega smo v nevarnosti, da sami sebe doživljamo kot
odrešenike in s tem postanemo pravzaprav antichristi. Papež Frančišek svari pred
starodavnima skušnjavama gnosticizma in pelagianizma, ki nas poskušata prepričati, da
za odrešenje zadostuje razumsko poznavanje verskih resnic ali pa da si odrešenje lahko
zaslužimo z lastnimi močmi (VR 35 sl.). Nasproti temu moramo reči, da je odrešenje
vedno najprej sad Božje ljubezni, ljudje pa smo poklicani, da to prejeto ljubezen
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povzamemo in posredujemo naprej v dejanjih ljubezni do bližnjega. »Niste vi mene
izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad
ostane« (Jn 15,16). Našega deleženja Kristusovega odrešenja ne smemo razumeti
pasivno, kot da bo Bog namesto nas vse storil, niti kot socialno-kulturni boj, pri katerem
je vse odvisno od nas in kjer omejujemo odrešenje zgolj na zemeljske kategorije.
»Delovanje Božje milosti in človeška svoboda se ne izključujeta. Nasprotno: Bog je
temelj človeške svobode, posebej še kot Odrešenik. Iz svobodne ljubezni vzpostavlja
Bog človeka svobodnega: kot stvarnik podarja človeku samostojno, njemu lastno
svobodo; kot odrešenik to po padcu okrnjeno svobodo osvobaja za novo, pristno
odrešenjsko dejavnost, tako da je odrešenje za človeka hkrati dar in naloga, ki naj jo
izpolnjuje v odrešenjski zgodovini« (Strle 1990, 148). Kristusovo odrešenje je nekakšen
objektivni vzrok, subjektivno pa se človek vanj vključi s svobodnim sodelovanjem in z
vključitvijo v mistično telo Cerkve. Človekova svoboda se v polnosti uresniči le v
ljubeči združenosti z Božjo voljo, kar pravzaprav pomeni človekovo svobodno
pokorščino Bogu. Jezus je hkrati pot in cilj, da bi se »v njem« vsi v polnosti združili z
Očetom, »da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v
naju« (Jn 17,21).

3.1.4

Zakramenti uvajanja kot vstopanje v velikonočno
skrivnost

Tako kot celotno življenje Cerkve tudi vsi posamezni zakramenti Cerkve krožijo »okoli
‘Kristusove skrivnosti’, končno okoli velikonočne skrivnosti, ki sestavlja tako rekoč
srce ‘Kristusove skrivnosti’« (Strle 1990, 138). Zato so zakramenti tisto mesto, kjer na
objektivno zakramentalen način postanemo deležni odrešenja, ki je v Kristusu že v
celoti uresničeno. Z obhajanjem zakramentov smo vcepljeni v Kristusa in postanemo
udje njegovega skrivnostnega telesa, ki je Cerkev. Ta objektivni temelj pa ne deluje
avtomatično, temveč terja naše subjektivno svobodno sodelovanje. Vsak prejemnik
zakramenta je poklican, da z milostjo svobodno sodeluje. Le tako je zanj možen resnični
vstop v novo stvarstvo, ki se je s Kristusovim vstajenjem že začelo in razodeva novi cilj
za celotno stvarstvo. Vsi zakramenti namreč govorijo o preobrazbi, ki izhaja iz dogodka
Kristusove smrti in vstajenja, a se vedno tudi odpira za prihod in uresničenje Božjega
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kraljestva na zemlji (Schmemann 2018, 87). Kadar sodelujemo z zakramentalno
milostjo, ki nas vključi v velikonočno skrivnost, takrat umiramo staremu grešnemu
človeku in se rojevamo za novega poveličanega človeka v Božjem kraljestvu.

3.1.4.1 Krst – velikonočno rojstvo v Kristusa
Krst je temelj vseh ostalih zakramentov, pomeni zakramentalni začetek vere v človeku.
Krst ni samo moralno dejstvo, niti samo vstop v institucijo Cerkve. S krstom na
skrivnosten način vstopimo v Sveto Trojico, v katere ime smo krščeni. Simbolika
krstnega obreda jasno govori o krstu kot prerojenju. »Biti krščen pomeni za vernika
zakramentalno ponovno preživeti pot smrti-pokopa-vstajenja Kristusa« (Turnšek 2003b,
232). Človek s krstno kopeljo umre staremu grešnemu človeku in se rodi v novo
življenje v Kristusu (236–237). Antične krstilnice in krstni bazeni so bili oktagonalne
oblike, kar simbolno izraža, da je s krstom človek zakramentalno že vstopil v
eshatološko stvarnost, v tako imenovani osmi dan stvarjenja, ko sta bila v Kristusu
ustvarjena novo nebo in nova zemlja. Belo oblačilo ponazarja brezmadežno novost
življenja v Kristusu, krstna sveča pa Kristusovo luč, ki odslej razsvetljuje človeka
(Kongregacija za bogoslužje 1970, št. 63–64). Krst je v prvi vrsti zakrament vstopa v
velikonočno skrivnost, kjer človek umre grehu v sebi in vstane v novo obliko bivanja, ki
je vsaj zametek poveličanega življenja (Koch 2010, 83).
Krst pomeni vstop v Cerkev. Zato so bile antične krstilnice vedno postavljene zunaj
cerkvenih stavb, saj so katehumeni šele po krstu smeli prisostvovati celotnemu
bogoslužju, predvsem evharistiji. Tudi v srednjem veku so bile v cerkvah krstne kapele
postavljene blizu vhoda v cerkev. Tako se tudi na simbolni ravni pokaže, da je krst prvi
in vstopni zakrament v občestvo Cerkve in da je potrebna procesija, prehod, da se lahko
v prezbiteriju cerkve udeležimo tudi ostalih zakramentov (Turnšek 2018/19, 5–6). Zato
je tudi pomembno, da se zakrament krsta obhaja skupaj s celotnim krščanskim
občestvom, najbolje med nedeljsko sveto mašo, ne pa zasebno v krogu družine in še to
na kakšen termin, ki je določen zaradi ugodnih zunanjih okoliščin (6–7).
Ob tem jasnem velikonočnem izhodišču zakramenta krsta se lahko vprašamo, ali je
v današnjih krstnih katehezah velikonočna vsebina dovolj navzoča. Pogosto namreč na
prvem mestu slišimo razlago, da pri krstu »postanemo Božji otroci« in da krst v človeku
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»izbriše izvirni greh«. Seveda so tudi te resnice v skladu s krščanskim izročilom. A
danes se pojavi težava pravilnega razumevanja teh izrazov (Schmemann 2018, 73). Ker
v današnjem svetu prevladuje misel o izvorni nedolžnosti človeka – predvsem otroka –,
se postavlja vprašanje, s čim je omadeževan ta otrok, da pred krstom ne bi mogli reči,
da je Božji otrok, ali pa pomislek, če morda ustvarjeni človek brez krsta ni Božji otrok?
In kaj neki se zgodi s tem otrokom, ki je postal Božji otrok, če pa na zunaj ni videti
nobene razlike? Vidimo, da se zapletemo v neskončne dileme, ki jim na tej ravni
razprave o izvirnem grehu ne najdemo prepričljivega odgovora. Še več, smo celo v
nevarnosti, da krst razumemo kot neko magično dejanje očiščenja in prerojenja v
»Božjega otroka«, ne da bi zares razložili, kaj to otroštvo pomeni.
Zaradi teh dilem bi bilo danes dobro, da se po vzoru prve Cerkve spet močneje
osredotočamo na jedro velikonočne skrivnosti in novo rojstvo krščenca v Kristusu. Ob
vstopu v krst je potrebna smrt grehu in staremu življenju, ki je zavezano v spone
neodrešenosti. Izvirni greh je resda skrivnost na dnu človeškega srca, vendar njegove
posledice vidimo na vsakem koraku. Čeprav je otrok subjektivno nedolžen, bo zaradi
vpetosti v človeško družino tudi sam ponavljal njene grehe. Smrt staremu človeku pri
krstu pomeni objektivno zakramentalno očiščenje od izvirnega greha, a hkrati pomeni
tudi odpoved vsemu zlu in demonskim silam, ki vladajo v svetu. Zato je potrebno znova
poudariti vlogo eksorcizmov v obredu krsta in pripravljalnih obredih katehumenata
(Turnšek 2018/19, 8–9). Hkrati pa krstna voda tudi napoji krščenca in mu daje resnično
možnost, da bo svoje življenje lahko oblikoval zunaj zavezanosti v spone greha. Seveda
tega ne zmore iz lastnih moči. Zato pri krstu smrt starega človeka dobi svoj odgovor v
rojstvu novega človeka v vstalem Kristusu, kjer duhovno-moralna smrt nad njim nima
več oblasti (Rim 6,9). Kakor je Jezus v veliki noči umrl temu svetu in odprl pot v novo
poveličano bivanje, tako je pri krstu vsak krščeni pokopan v krstno vodo in na
zakramentalni ravni vstane v nov, Kristusov način bivanja. Njegovo telo je objektivno
preobraženo in v njem se preobraža ves svet. Karkoli dela, če to dela zares kot krščeni, s
tem posvečuje svoje okolje (Turnšek 2018/19, 6.10–12). Vera in krst odpirata človeku
pot do odrešenega bivanja po Božjem vzoru. To pa naj bi se kazalo v krščanskih
krepostih, kot so usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost,
odpuščanje, ljubezen (Kol 3,12–14), in v notranjih sadovih, kot so veselje, mir, blagost,
zvestoba, krotkost in samoobvladanje (Gal 5,22–23).
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Življenje po krstu tako postane »posnemanje« Kristusa v njegovem velikonočnem
darovanju Bogu in bližnjim. Izvirni greh zato razumemo kot odklon od velikonočnega
načina bivanja. Posebnost Božjega otroštva pa je v tem, da krščeni postanemo sinovi v
Sinu, v nas deluje Sveti Duh in smo vključeni v Božji velikonočni način darovanja
(Turnšek 2003b, 243). Čeprav je pri krstu izvirni greh izbrisan, človek nosi še posledice
ranjenosti (vpetosti v ranjeno človeštvo). Osebni grehi pomenijo večji ali manjši odpad
od krsta, zato bo kristjan na zunaj še vedno podoben svojim nekrščenim bratom in
sestram. Razlika do njih pa je v tem, da nekrščeni človek usmerja svoje življenje zgolj
na podlagi človeških premišljevanj o pravičnem in dobrem. Krščeni, ki je v Cerkvi
prejel tudi katehezo, pa dela dobro zaradi Kristusa, ki ga osebno pozna in prek
zakramentov v svoje življenje sprejema njegovo velikonočno ljubezen. Kristjan je tisti,
ki je na zakramentalni način (preko krsta) že združen s Kristusom in si tudi aktivno
prizadeva živeti v skladu s to povezanostjo (Guardini 1961, 15.21–22). Celovito krstno
odrešenje je zato kombinacija objektivnih zakramentalnih milosti in subjektivnega
svobodnega sodelovanja z njimi. Celovita krščanska eksistenca se v polnosti razvije šele
takrat, ko v kristjanu pride do svobodne združitve s Kristusovo velikonočno skrivnostjo
(Koch 2010, 87–88).
Zakramente uvajanja in njihovo mesto v katehezi si na vsakih nekaj let za temo
vzame tudi vsakoletni slovenski katehetski simpozij. Tako je leta 2019 obravnaval sveti
krst, 2010 sv. evharistijo, 1997 sv. birmo, 1996 spet krst in 1986 evharistijo. Že to nam
pove, da je tematika pravilnega razumevanja in živega doživljanja zakramentov vedno
aktualna. Če nekoliko pobliže pogledamo samo zadnji katehetski simpozij o krstu
(2019), vidimo, da so si predavatelji enotni v ugotovitvi, da današnji kristjani na splošno
premalo živimo iz krstne milosti (Hari 2019, 33). Ker je zakrament krsta tesno povezan
z vero – ki jo v določeni meri že predpostavlja in jo tudi rodi v srcu človeka –, so kot
prvi ukrep za poglobitev krstnega življenja predlagali poglobitev vere in zavesti o
lastnem krstu. Ta vera se hrani najprej iz pristne in iskrene molitve (46–47.49–52.55) in
iz odnosa z Očetom, katerega ljubljeni otroci v polnosti postanemo pri krstu z vso našo
človeško šibkostjo. Ravno to, da zmoremo pred Bogom, predvsem v zakramentu sprave,
odkrito priznati svoje napake in ranljivost, je ključni element za lastno spreobračanje in
revolucionarno pričevanje v svetu, ki želi svoje šibkosti skriti (Kunej 2019, 66–67.73).
Hkrati smo na podlagi krsta najtesneje zakramentalno povezani z drugimi brati in
sestrami, ki so ravno tako krščeni, in ta vez med nami vzpostavlja družinski odnos
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milosti (Rebec 2019, 96–98). Šele na tej podlagi skupne zakramentalne povezanosti in
goreče zavesti o lastnem krstu je nato možno tudi v katehezi in oznanjevanju, predvsem
pa z življenjskim pričevanjem spregovoriti o veselju nad življenjem v Kristusu, ki ga
krst pravzaprav pomeni (Špelič 2019, 20).

3.1.4.2 Birma – Sveti Duh mazili za velikonočno ljubezen
Drugi zakrament uvajanja, birma, je zakrament poslanstva in zakrament Svetega Duha.
Prihod Svetega Duha ob prvih binkoštih je tesno povezan z veliko nočjo, kot nekakšna
dopolnitev in uveljavitev velikonočnega dogodka v Jezusovih učencih. Podobno danes
lahko rečemo, da birma predstavlja osebne binkošti za kristjana, kot polni razcvet
velikonočnega duha v krščencu. Birmanec bo kot odrasel kristjan pripravljen svobodno
darovati svoje življenje v ljubezni do Boga in do bližnjega (Turnšek 2003b, 253–254).
Sveti Duh ne more navdihovati vernike k čemu drugemu, kakor je navdihoval Sina,
torej k velikonočnemu darovanju.
Besede podelitve zakramenta birme se glasijo: »Sprejmi potrditev, dar Svetega
Duha« (Kongregacija za bogoslužje 1972, št. 27). Darovi Svetega Duha niso nekakšen
dodatni dar, nekakšno birmansko darilo, popolnoma nepovezano s preteklim in
prihodnjim življenjem kristjana. Namen daru Svetega Duha je potrditev in razcvet tega,
kar je birmanec prejel že pri krstu, se pravi velikonočno vstajenje v novo življenje.
Potrditev birmanca v veri ni le vzgojno-moralna potrditev s strani starejše osebe, ki naj
bi mu dala človeški pogum in ponos za pričevanje, temveč je oživitev tlečih milosti v
njem, da bo kot odrasel kristjan lahko še bolj odgovorno in celostno živel svoje
življenje. Birma daje in oživlja moč za krščansko velikonočno darovanje. Zato je birma
zakrament poslanstva, dejavnosti in življenja.
Povezanost med zakramenti krsta, evharistije in birme posebej tesno doživljajo v
Pravoslavni Cerkvi, kjer se hkrati s krstom v istem bogoslužju podeljuje tudi druga dva
zakramenta. Preprosti verniki pogosto niti ne vedo, ali so prejeli zakrament birme oz. da
tak zakrament sploh obstaja. Zato pravoslavni lahko rečejo, da se birma »od krsta
razlikuje le toliko, kolikor se življenje razlikuje od rojstva« (Schmemann 2018, 81). Ko
Kabasilas (Cabasilas 2005) premišljuje o povezanosti in posameznih značilnostih
zakramentov uvajanja, opiše krst kot duhovno rojstvo v Kristusu, kjer krščenec prejme
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novo telo. Birma (μύρον26) temu telesu podeli oživljajočega duha, ki mu podeli
zmožnost gibanja. Evharistija pa mu daje hrano in moč, da se to oživljeno telo začne
premikati in darovati (I.3). Kabasilas izpostavlja velikonočno logiko in daritveni značaj
vseh zakramentov uvajanja. Zanj smo kristjani poklicani darovati in žrtvovati svoje
življenje v Kristusu in skupaj z njim za odrešenje bližnjih (II.8). V tej tesni povezanosti
med zakramenti uvajanja je nemogoče določiti, kateri ima prednost. Šele vsi trije skupaj
omogočijo, da človek v polnosti zaživi svoje življenje v Kristusu (IV.1; IV.5).

3.1.4.3 Evharistija – hrana za velikonočno darovanje
Evharistija je resnično zakramentalno ponavzočenje Kristusovega velikonočnega
prehoda preko smrti v novo življenje.27 Podobno kot pri judovskem liturgičnem
spominjanju se tudi pri obhajanju evharistije liturgično prestavimo v dogodke
odrešenjske zgodovine. Navzoči smo v dvorani zadnje večerje, pod križem na Kalvariji
in Jezusa hkrati gledamo v njegovi poveličani vstali eksistenci (Turnšek 2003b, 279–
281). Evharistija se neposredno rojeva iz velike noči. Obenem nam odpira nov pogled in
kot duhovna hrana daje moč, da bi tudi mi mogli živeti v svetu na poveličan način.
Zakramentalno smo že deležni Jezusovega poveličanega življenja, v konkretnem
življenju pa smo poklicani slediti njegovemu zgledu iz časa njegovega javnega
delovanja. Tako pred veliko nočjo kot po njej je Jezus daroval svoje življenje za
odrešenje ljudi. Vedno gre za darovanje življenja, ki nosi značaj velikonočne skrivnosti.
Zato smo tudi ljudje poklicani darovati svoje življenje iz ljubezni do drugih. Ko v
obhajilu prejemamo v jed Kristusovo telo, na skrivnosten način tudi mi postajamo
žrtvena jagnjeta v Jezusu, edinem brezmadežnem žrtvenem jagnjetu za grehe sveta (Rim
8,36). V vrsti za obhajilo stojimo kot jagnjeta, da postanemo jagnjeta v Njem in bomo
sposobni darovati svoje življenje za bližnje. Prihajamo neprisiljeno zaradi prejete in
svobodno izbrane Božje ljubezni. Na ta način evharistija dopolnjuje krst in birmo ter ju
napravlja v dinamično resničnost, ki traja v času in v nas obnavlja prvotno krstno
oblikovanost.
26

Gr. izraz μύρον označuje pokrstno maziljenje, ki ima pomen zakramenta birme, medtem ko izraz
χρίσμα označuje predkrstno maziljenje oz. krstno maziljenje s pomenom eksorcizma (Cabasilas 2005, op.
13, str. 73).
27
Pri obhajanju evharistije se Jezusova daritev na križu ne ponavlja, temveč se ponavzočuje na
današnjih oltarjih, saj je za odrešenje zadostovala edina kalvarijska daritev (KKC 1366–1367).
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Nebeška gostija, o kateri je Jezus večkrat govoril v svojih prilikah, ima v evharistični
gostiji svoj zemeljski izraz. V eshatološkem jagnjetu na nebeškem prestolu (Raz 5–
8.14.17.21) prepoznamo Jezusa kot velikonočno in evharistično jagnje (Sorč 2003a,
570). Evharistija ni le spomin Jezusove smrti na križu, temveč ponavzočuje celotno
velikonočno skrivnost. Jezus je pod podobo kruha navzoč med nami kot križani in vstali
hkrati. Zdi se, da tu postane veliki petek hkrati velikonočna nedelja in obratno. V ozadju
slutimo velikonočni način notranjega življenja Svete Trojice v ljubečem medsebojnem
podarjanju (Sorč 2018, 172–173).

3.1.5

Velikonočni prehod vodi v polnost Božjega kraljestva

Preučevanje evangelijev nam pokaže, da je bilo Jezusovo javno oznanjevanje in delo
osredotočeno na prihod Božjega kraljestva. »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je
približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1,15) S tem klicem Jezus odpre
svoje oznanjevanje. O nebeškem kraljestvu govorijo njegove prilike in iz njegovih
čudežev razumemo, da je to kraljestvo na neki način že navzoče. »Če pa jaz z Božjim
Duhom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo« (Mt 12,28). V
Jezusovi osebi in njegovih delih je Božje kraljestvo že resnično navzoče, hkrati pa
vidimo, da se v objektivnem redu stvarstva še ni v polnosti uveljavilo (Turnšek 1999,
83–85). Ta napetost, da se odrešenjska resničnost nahaja med že in še ne, je stalnica v
teološkem razmišljanju in je pomembna tudi za naše razumevanje, kako se objektivno
odrešenje konkretno uresničuje v življenju kristjana. Ker velikonočna skrivnost
predstavlja središče, višek in dopolnitev Jezusovega odrešenjskega dela, nam razkriva
tudi temeljni značaj Božjega kraljestva (Sorč 2003a, 548). Poveličano resničnost, ki jo
je Jezus očitno razodel z vstajenjem, je v svoji osebi na zakrit način živel že pred veliko
nočjo. V njegovem oznanjevanju lahko vedno znova prepoznamo velikonočno logiko
umiranja sebi (grehom) in vstajanja v novo življenje. Tako je velikonočna skrivnost na
neki način že vnaprej navzoča v Jezusovi osebi (Schmaus 1980, 42–43). »Kdor namreč
hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga
bo našel« (Mt 16,25).
O Božjem kraljestvu Jezus najjasneje spregovori v govoru na gori. Blagri niso le
tolažba za tiste, ki doživljajo stiske in svoje zadoščenje pričakujejo v večnosti, temveč
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so programsko besedilo Božjega kraljestva. Blagre razumemo kot prvotni in poslednji
Božji načrt za njegovo stvarstvo (Turnšek 1999, 92–94). Posvetni človek pravi, da je
treba zavarovati svoje interese, se boriti in nadvladati drugega. Tu ni prostora za ideale
uboštva, majhnosti, krotkosti in dela za mir, ki jih najdemo v blagrih. Raj in nebesa
obstajajo v tem, da smo pripravljeni živeti v majhnosti in se darovati drug drugemu.
Kdor to živi že na zemlji, v sebi že uresničuje zmago nad svetom (1 Jn 5,4), nad samim
seboj in nad svojim navideznim življenjem, saj že vstopa v velikonočno bivanje. Umrl
je staremu grešnemu človeku in se na novo rodil v Kristusu. V njem nebesa resnično že
prežemajo zemljo. Blagri razodevajo velikonočno logiko darovanja, ki je eshatološki
cilj stvarstva in smo vsi poklicani živeti v njej. Bog, ki v svojem notranjem življenju
živi popolno darovanje, je položil ta isti načrt v svojo stvaritev, kjer pa je zaradi
človekovega greha še zakrita. Njegov zakon ljubečega darovanja v ozadju vedno vlada
na svetu, čeprav se nam iz zemeljske perspektive pogosto zdi drugače. To za nas ljudi
pomeni, da smo poklicani v svobodni ljubezni sprejeti Božjo voljo tudi v neprijetnih
stvareh, na primer ko Bog dopušča trpljenje, bolezni, krivice, smrt, ko ljubi naše
sovražnike ali ko celo sam umira za drugega. V nebesa bomo vstopili le z očiščenimi
srci in očiščeno ljubeznijo, ki blaženosti ne bo hotela zadržati zase, temveč bo v smislu
blagrov trpela vse dotlej, dokler ne bo tudi svojih bližnjih pritegnila k tej blaženosti. To
darovanje, ki ga ljudje pred veliko nočjo in brez nje nismo sposobni živeti, je temelj za
oblikovanje našega zemeljskega življenja, da bi postajalo vedno bolj posvečeno in
odprto za Boga (Sorč 2003a, 573.597).
Podobno kot Božje kraljestvo se tudi Cerkev na zemlji nahaja v stanju med že in še
ne (C 48). Skupaj s stvarstvom se Cerkev giblje v nenehnem medsebojnem iskanju in
nasprotovanju, dokler se ne bosta ob koncu časov oba prelila v Božje kraljestvo (C 5).
Takrat se bo tudi razodela njena celotna in čista podoba, ki nam je danes še deloma
zakrita. Takrat se bodo v ekumenskih prizadevanjih med različnimi krščanskimi
veroizpovedmi pokazale vse tiste pristne značilnosti, ki skupaj pripadajo eni Božji
Cerkvi (Štrukelj 2004, 90).
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3.1.6

Svetniki – krščanski praliki uresničenega življenja

Rodovitnost zakramentalnih milosti v konkretnem življenju kristjana je odvisna od
našega svobodnega sodelovanja. Čeprav je po zakramentih v kali že navzoče celotno
odrešenje, ta kal brez sodelovanja lahko ostane neprepoznavna (Cabasilas 2005, VI.1).
To sodelovanje lahko imenujemo tudi trud za sveto življenje. Vsi smo namreč poklicani
k svetosti. Svetniki so kot Božje mojstrovine odsev Kristusove skrivnosti in hkrati
uresničeni zgledi Božjega načrta za človeka (Štrukelj 2000a, 321–322).
Posebno mesto med svetniki so v Cerkvi od nekdaj imeli mučenci za vero, ki so
darovali življenje za Kristusa.28 Ravno v prelitju krvi so namreč mučenci najbolj
podobni Kristusu in se v največji meri priličijo njegovemu velikonočnemu trpljenju in
smrti, ki je porok za njihovo prihodnje vstajenje skupaj s Kristusom (1 Tes 4,16–17).
Pojem darovanja življenja ni pridržan le mučencem, temveč je pravzaprav vsak kristjan
poklican uresničevati v sebi velikonočno držo darovanjske žrtve.29 Darovanje življenja
ne sme biti moralistična obveznost, niti zgolj posledica neugodnih zunanjih okoliščin,
temveč mora izhajati iz globoke povezanosti s Kristusom. Le v združenosti z njim lahko
sprejmemo ponižno služenje ne več kot napor, temveč kot privilegij v duhu Jezusovih
blagrov (VR 67 sl.). Jezus nas ob poslednji sodbi ne bo spraševal o naši formalni
pravičnosti in veroizpovedi, temveč o ljubezni do bližnjega (Mt 25,31–46).
V tem darovanju nam je življenje svetnikov vzor uresničenega življenja. Svetost ni
nekaj zunanjega, tujega človeku, temveč je zapisana v njegovo po Božji podobi
ustvarjeno naravo. Svetniki niso nadljudje v morju povprečja, ki bi predstavljalo merilo,
temveč so vzor uresničene eksistence, od katere vsi odstopamo (Martins 2003, 343–
345). Vse različne oblike svetništva skupaj razodevajo Božjo voljo in njegovo ljubezen
do ljudi in do našega sveta (C 41). To velja tudi za tiste svetnike, ki so v življenju
doživljali izredne mistične in čudežne pojave (kot so videnja, razodetja, čudežne moči,
bilokacijo, stigme, uvid v dušo). V Božjem pogledu jih lahko razumemo kot vedno
čistejšo uresničitev izvorne človekove poklicanosti, povsem odprte za Božje delovanje v
28

Prva Cerkev je priznavala celo mučeništvo katehumenov, ki še niso bili krščeni, ker so s svojo udeležbo
v katehumenatu že izpričali svobodno voljo po pripadnosti Kristusu. Tako se je razvil nauk o krstu krvi,
ki so ga katehumeni doživeli v trenutku svojega mučeništva (Turnšek 2003b, 247).
29
Papež Frančišek je leta 2017 izdal posebno apostolsko pismo, v katerem je poleg dotedanjih dveh vrst
postopka za ugotavljanje svetništva (mučeništvo zaradi vere, herojske kreposti v apostolskem življenju)
dodal še tretjo obliko postopka za kristjane, ki so iz ljubezni do bližnjega darovali svoje življenje, tako
da so s svobodnim dejanjem volje prostovoljno sprejeli gotovo smrt kot posledico tega dejanja (MD).
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svetu. Kar se nam z zemeljskega vidika zdi kot izredno stanje, pri Bogu predstavlja
realno možnost, ki se že odpira v večnost in po koščkih že razkriva podobo prihodnjega
prenovljenega stvarstva (Balthasar 1977, 17–21). Kriterij za ugotavljanje svetosti pa
niso milostni darovi, temveč ljubezen in darovanje, iz katerih mora življenje izhajati (1
Kor 13–14).
Svetniki nam po koščkih razodevajo, kakšno življenje v uresničeni ljubezni je Bog
pripravil in želel za vse ljudi. Z našo osebno veliko nočjo vstajamo v tisto pravo
resničnost, kakršno Bog v nas od vekomaj vidi in želi, da bi jo tudi sami aktivno
zaživeli (Rupnik 2001, 223–225).

3.2 Velikonočne življenjske drže
Jezusova velikonočna zmaga je objektivni temelj, ki je v stvarstvu odprl možnost in pot
za odrešenje sveta in ljudi. Zakramenti so učinkovita znamenja, ki to označeno milost
odrešenja že resnično uresničujejo v človeku. Da pa pride do polnega razcveta in izraza
odrešenega življenja, je potrebno, da človek s prejeto milostjo tudi svobodno sodeluje.
V ta namen je dobro, da zavestno pozna konkretne cilje, h katerim naj s svojim
prizadevanjem usmerja svoje življenje. Ker velikonočna skrivnost obsega celoto
trpljenja, smrti in poveličanja, se to odraža tudi v velikonočnih življenjskih držah, ki
morajo v sebi ohranjati napetost med treznim soočanjem z zemeljskimi preizkušnjami in
delom za resnično prenovo sveta po podobi poveličanega bivanja v Božji ljubezni.

3.2.1

Zavest lastne grešnosti je prvi korak k odrešenju

Prizadevanje sveta je nenehno usmerjeno v napredek, v iskanje nečesa več. Ljudje se
bojimo lastnega greha. Zdi se nam, da bomo, če bomo priznali svojo šibkost, izgubili
priljubljenost in lastno gotovost. Stremimo za popolnostjo. V tem se še vedno odraža
skušnjava prvega človeka, da hočemo postati kakor Bog (1 Mz 3,5). A pozabljamo, da
smo ustvarjena bitja, ki nimajo izvora sama v sebi, temveč v Bogu. Pozabljamo, da smo
po grehu ranjeni in nagnjeni k zlu. Priznanje grešnosti nas približa naši resnici. Ne gre
za poniževanje. To bi bilo napačno. Človek v Kristusovi luči ni ustvarjen kot grešno
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bitje, temveč kot svobodno. Grešni človek ni niti izhodišče niti cilj stvarstva, temveč je
odklon od resnice. Priznanje grešnosti prav tako ne pomeni vdanosti v greh,
sprijaznjenosti v smislu, saj se ne da nič narediti, saj to je normalno. Cilj je videti
samega sebe v resnični luči. Ljudje ne moremo odrešiti samih sebe, iz svojih lastnih
moči. Potrebujemo odrešenika in potrebujemo spremembo perspektive. Bog nam s
svojim bivanjem na zemlji in z Jezusovim velikonočnim dogodkom razodeva, da težav
ni mogoče rešiti tako, da smo vzvišeni nad njimi, temveč da moramo sprejeti posledice
zla, ki smo ga povzročili, in ponižno, postopno delati za njegovo odpravo. Dobro na
zemlji nikoli ne more biti čista neomadeževana popolnost, temveč se odraža predvsem v
ljubečih življenjskih držah, ki odsevajo velikonočno darovanje za bližnjega.
Vsi veliki duhovni učitelji so na začetek duhovne poti postavili opazovanje in
priznanje lastnih grehov, ki se jih mora vsakdo pokesati in jih izročiti Božjemu
usmiljenju.30 Le kdor se je zares srečal z lastno grešnostjo in jo obžaluje, je pripravljen
na spreobrnjenje in na sprejem Božje usmiljene ljubezni (Štrukelj 2000b, 34). Kdor ne
bi zares priznal svoje grešnosti, bi se prej ali slej zapletel v vezi ošabnosti in podlegel
»samoprevari, kakor da se more, kakršen pač je, vreči v Božje roke in biti nenadoma
sposoben živeti v ‘použivajočem ognju’ Božje ljubezni« (Strle 1990, 368). Zato smo
ljudje dolžni vstopati v velikonočno skrivnost odrešenja najprej zaradi lastnih grehov.
Hkrati pa smo po Jezusovem zgledu vedno poklicani vstopati v veliko noč tudi zaradi
grehov naših bližnjih in celega sveta, bodisi zato, ker trpimo za posledicami teh grehov
ali ker trpimo ob pogledu na brate in sestre, ki so zavezani v zlo in jim želimo na
duhovni ravni pomagati. Če je sam Jezus daroval svoje življenje za vse ljudi sveta, smo
tudi mi dolžni sodelovati pri odreševanju sveta in dopolnjevati, kar primanjkuje
Kristusovim bridkostim (Kol 1,24). O tem pričujejo tudi različna zasebna razodetja
skozi vso zgodovino krščanstva, na primer Marijina sporočila v Fatimi (leta 1917) ali pa
Jezusova naročila sv. Favstini Kowalski (med letoma 1931 in 1938). Vedno znova je
poudarjena prošnja, naj kristjani s svojo molitvijo in žrtvijo pripomoremo k spravi za
grehe vsega sveta.

30

Sv. Ignacij Lojolski temu nameni prvega od štirih tednov svojih Duhovnih vaj (2007, št. 4). Marijanski
svetnik Grignion Montfortski pred izbiro poti popolne posvetitve Mariji postavi nalogo osvoboditve od
vsega zla v sebi in odpoved samemu sebi, kar dosežemo z Marijino pomočjo (1991, št. 78–82). O
zavračanju posvetnosti v prvi knjigi Hoje za Kristusom govori Tomaž Kempčan (2011, I.1 sl.). Ravno
tako sv. Janez od Križa obsežno opisuje in hvali noč čutov in duha za postopno očiščevanje človekovega
bitja od grehov in posvetnosti (Stein 2008). Podobno logiko bi lahko našteli pri vseh velikih krščanskih
mistikih.
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3.2.2

Velikonočni klic k spreobrnjenju

Velikonočna skrivnost nam razodeva globoko omejenost in relativnost običajnega
človeškega pogleda na svet. Ob vstajenju je Jezus vstopil v drugačno obliko bivanja,
kjer vladajo drugačni časovno-prostorski zakoni, a kljub temu ostaja isti in resnično
navzoč na zemlji. V vstalem Kristusu nebeška stvarnost prežema ustvarjeni svet in mu
razkriva njegov poslednji cilj. Med zemeljskim in eshatološkim bivanjem odslej ni več
stroge ločnice (Schmaus 1980, 110). Zato kristjan sveta ne more gledati le sociološko, z
vidika zemeljskih stvarnosti, temveč mora svoj pogled neprestano prečiščevati v luči
velikonočnega odrešenja in Božjega kraljestva. Kakor se človeška narava in svobodna
volja v polnosti uresničujeta le v združenosti z Božjo naravo in voljo, tako se tudi
človekov pogled na svet zares prečisti le v združenosti z Božjim velikonočnim
pogledom (Sorč 2003a, 613–14).
Spreobrnjenje je v tem, da svoje življenje vidimo in živimo v Božji luči, po njegovi
volji, da priznamo presežni izvor in cilj življenja in to usmerjenost vnašamo v naša
konkretna dejanja. Kristjan je tisti, ki je v krstu zakramentalno že doživel očiščenje od
greha in prerojenje svojega pogleda v Božjem pogledu. Hkrati nas izkušnja uči, da nas
od malih nog spremlja tudi z grehom ranjeni egoistični pogled na stvarstvo. Današnji
kristjani se glede vere nahajamo v stanju med že in še ne. Po eni strani že vemo za
Kristusovo vstajenje in smo ga v določenem trenutku verjetno celo osebno izkusili, po
drugi strani pa ta izkušnja ostaja nejasna in negotova, tako da vstajenja v osebnem
življenju največkrat še ne čutimo v celoti uresničenega. Zavedamo se, da je polno
velikonočno prerojenje še napredujoče delo Svetega Duha, sami pa lahko le z majhnimi
koraki sodelujemo pri tej poti duhovne rasti (Strle 1990, 291). Zato je kristjan vedno
poklican k askezi človeškega gledanja in k urjenju velikonočnega pogleda, ki želi
upoštevati tudi duhovno ozadje sveta. Človeška misel se sicer ne more odtegniti
prostorskim in časovnim kategorijam (Strle 1990, 235). Vendar je pomembno, da
namesto običajnega časovno-prostorskega gledanja začnemo presojati stvarnost glede
na odrešenjsko vsebino. Če želimo svet razumeti v zadnjih globinah, nam ne more
zadostovati zgodovinski tek dogodkov, temveč je zadnje merilo oseba Jezusa Kristusa
in njegovo velikonočno odrešenje (Turnšek 1999, 126). »Vse je bilo ustvarjeno po njem
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in zanj« (Kol 1,16). Končni kriterij za presojanje sveta bo nazadnje Božja velikonočna
ljubezen. Naše zemeljsko ravnanje v skladu z velikonočno ljubeznijo ima zato velik
pomen za naše srečanje z Očetom iz oči v oči (Sorč 2003a, 675–676.684). Naše
prihodnje bivanje se že začenja v naših dejanjih in držah v sedanji stvarnosti. Predvsem
pa se je potrebno zavedati, da se dobra in slaba dejanja ne merijo glede na njihov učinek
in uspeh v zemeljskih kategorijah, temveč glede na pristno, iskreno in zastonjsko vero
in ljubezen, ki je bila skozi dejanja izražena (Turnšek 1999, 138).

3.2.3

Darovanjski značaj ljubezni

Ljubezen je eden najpogosteje uporabljanih, najbolj zaželenih, najbolj obremenjenih in
hkrati najbolj zlorabljenih pojmov v današnjem svetu (BL 2). Predstave o ljubezni so
tako različne, da nikakor ni mogoče reči, da imamo ob tem izrazu v mislih vedno isto
držo. Tako je na primer »ljubezen« zaljubljencev, kot jo predstavljajo v večini sodobnih
filmov, nekaj povsem drugega kakor skrbna materinska ljubezen do otroka ali pa zvesta
ljubezen med zakoncema. Ljubezen je pogosto predstavljena kot čustvo naklonjenosti in
popolnega sprejemanja drugega. Vendar pa konkretne situacije pred nas postavljajo
vprašanje, do katere meje je sprejemanje različnosti dobro in zdravo, kdaj pa je
upravičeno postaviti meje. Sprašujemo se, ali je potrebno v odnosih vedno in za vsako
ceno izkazovati le naklonjenost in pozornost, ali pa moramo iz ljubezni do sebe in
bližnjega kdaj izraziti tudi kritiko in nasprotovanje. Do kdaj je neko ravnanje darovanje
samega sebe v ljubezni, kdaj pa se spremeni v prikrito nadzorovanje drugega ali v
nezdravo zlitje in nesvobodno odvisnost drug od drugega. Hrepenenje po ljubezni je
tako globoko vpisano v človeško naravo, da na človeški ravni nikoli ne dospe do svoje
izpolnitve in zato nikoli ne zmanjka vprašanj, kako naj ljubezen pravilno živimo.
Vprašanje o ljubezni je posebej pomembno za kristjane, saj je v naše bistvo
zapisano, da je Bog ljubezen (1 Jn 4,8). Kristjani smo poklicani k ljubezni do Boga in
do bližnjega (Mt 22,37–40). Bogoslužni spev med umivanjem nog pri maši velikega
četrtka poje: »Kjer je resnična ljubezen, tam je Bog.« To pa ne more pomeniti, da je
vsaka človeška predstava o ljubezni tudi Božja. Za kristjana je torej nujno, da se vpraša,
kakšna ljubezen je Bog, če noče postati malikovalec nekega ponaredka ljubezni (BL 1).
Ker je velika noč najgloblje razodetje Boga, bomo odgovor na vprašanje o resnični
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ljubezni iskali v velikonočni skrivnosti. Ljubezen ne dopušča, da bi ravnali proti resnici,
temveč je izpolnitev resnice in razodeva resnico o svetu (LR 5). Katera ljubezen nas
torej vzpostavlja v resnici, ne v pretvarjanju in igranju njenih izrazov?
Pristna ljubezen mora biti vselej velikonočna, pripravljena darovati svoje življenje
za druge. Ljubezen ni le čustvo, ni le medsebojna naklonjenost dveh bitij, temveč je
odločitev, ki se pokaže v konkretnih dejanjih darovanja (BL 19). »Nihče nima večje
ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13). In pristna ljubezen
gre še korak naprej: »Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.
[…] Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre?« (Lk 6,27.32) Ljubezen
se ne presoja glede na cilj, h kateremu je usmerjena, temveč po notranjem značaju
darovanjske ljubezni (Cabasilas 2005, VII.4). Le kar gre skozi smrt velike noči, le kar je
prečiščeno v velikonočni ljubezni, bo končno prešlo v poveličano bivanje. Zato bodo
morali biti krščanski odnosi vedno velikonočni odnosi. To ne pomeni, da moramo v
odnosih iskati trpljenje in ponižanja, saj temelj velike noči ni trpljenje. Nasprotno, v
odnosih bi morala vladati velika strastna ljubezen, ki pa želi odrešenje in dobro
drugega.31 Hkrati pa bodo tudi ljubeči odnosi prej ali slej trčili ob izziv padle človekove
narave in bodo vzbudili trpljenje. »Kdor ljubi, prej ali slej trpi« (Špidlík in Rupnik
2002, 50). Če v ljubezni ni vsaj malo križa, se lahko vprašamo, koliko je ta ljubezen
resnična.32 Po zgledu Božje ljubezni vidimo, da je neko »trpljenje« navzoče že v sami
drži ljubečega podarjanja. To trpljenje pa je lahko zdravilno, če ga vzamemo kot prvi
korak do odrešenja, ko je v križanem Kristusu uničeno zlo (OT 14.21). Le v izjemnih
primerih bomo na zemlji izkusili tisto popolnost križane medsebojne predanosti, ko se
bomo drug drugemu prepustili v tako popolnem zaupanju, da lahko drugi z mano stori,
kar hoče (Špidlík in Rupnik 2002, 44).
Krščanska postava ljubezni temelji na Kristusovi ljubezni, ki ne išče sebe, temveč
daruje svoje življenje za ljudi. To je ista ljubezen kakor tista, s katero je Bog od
31

Stari Grki so za ljubezen uporabljali več izrazov: φιλία označuje ljubezen med prijatelji, ἔρως strastno
ljubezen med partnerji, ἀγάπη pa ljubezen darovanja. V svetopisemskih besedilih je našla svoj prostor
predvsem ἀγάπη, saj najbolje opiše prečiščeno krščansko pojmovanje ljubezni. Ἔρως je bil v splošnem
grškem doživljanju zaznamovan z določeno sebičnostjo in iskanjem spolne zadovoljitve, podobno kot
ima danes v splošnem besedišču izraz erotika negativen prizvok. Zato so se svetopisemski pisatelji in
prevajalci izogibali tega izraza, kar pa ne pomeni, da v Bogu ne obstaja tudi ἔρως, saj on strastno ljubi
svet, ko ga ustvarja, in si ljubosumno želi, da bi tudi njega ljudje ljubili kot edinega Boga. Zares celovito
pojmovanje krščanske ljubezni mora vključevati vse tri vidike ljubezni, ki potrebujejo svoje prečiščenje v
veliki noči (Cantalamessa 2013, 14 sl.).
32
Kabasilas razlikuje med ljubeznijo darovanja, ki dela dobro bližnjemu, in ljubeznijo trpljenja, ki zanj
tudi trpi, če je to potrebno. Ta drugi dokaz ljubezni je veliko večji od prvega (Cantalamessa 2013, 10).
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vekomaj ljubil svet. V tem je spremenjena celotna motivacija moralnega življenja
kristjanov. Kristjan naj ne bi bil dober zaradi moralnega imperativa, temveč zaradi
izkušnje Božje ljubezni. Zaradi nje lahko celo krivice preživlja vedro, z vero in
upanjem, saj je v tem podoben Kristusu in zaupa, da je Kristus že zmagal (Strle 1990,
242–244).
Čeprav smo torej kristjani poklicani darovati svoje življenje v celoti in za ves svet,
smo tudi v tem darovanju glede časa in načina podvrženi prvenstvu Božje volje.
Krščanska ljubezen ne deluje mimo resnice. Resnica in ljubezen se medsebojno
osvetljujeta in dopolnjujeta (LR, št. 3). Kakor je Jezus čakal na »svojo uro« (Jn 2,4;
7,30; 8,20) in je v vrtu Getsemani uskladil svojo človeško voljo z Božjo voljo (Mt
26,39.42), tako smo tudi kristjani poklicani k razločevanju in preverjanju, kateri način
daritve je pravi v Božjih očeh. Življenje lahko darujemo z vsakodnevnim zvestim
služenjem, z javnim poslanstvom, z mučeništvom ali na mnoge druge načine. Spričo
neobvladljivih razsežnosti svetovnih problemov si pač ne moremo sami zamisliti, na
kakšen način bomo najbolje darovali svoje življenje. Tako namreč lahko zapademo
skušnjavi samozadostnosti in naslanjanja na lastne moči, v čemer bi pravzaprav sami
sebe imeli za odrešenike (Solovjov 1999). Velikonočna skrivnost v tem smislu ni nek
brezoseben princip žrtvovanja, ki bi ga po vedno istem ključu nanašali na konkretne
težave, temveč predpostavlja osebno povezanost z Bogom, ki šele razodene pravi način,
kdaj in kako lahko prevedemo našo ljubezen v dejanja. Tudi za zemeljsko smrt velja, da
je le Bog gospodar življenja in le on lahko določi čas in način, kako naj se to življenje
daruje. Zato kristjani v odreševanju sveta ne sodelujemo s slepim aktivizmom ali
fanatizmom, niti ne z željo po mrtvičenju, temveč z ljubeznijo, ki išče najboljše poti za
svoje uresničenje in v tem razodeva Božjo pozorno ljubezen, ki vzpostavlja Božjo
pravičnost v stvarstvu. Te ljubezni pa smo najprej deležni sami, saj je Jezus prvi daroval
svoje življenje za nas (OT 19). »Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili
Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. […] Mi
ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil« (1 Jn 4,10.19).
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3.2.4

Velikost majhnosti

Šibkost, krhkost in krotkost so drže, ki običajno nastopijo zaradi življenjskih
preizkušenj in tudi zaradi soočenja z grehom. A potrebno je ločiti med grehom, ki je
zlo, in krotkostjo, ki je sama po sebi dragocena dobrina. Po apostolu Pavlu imajo
šibkost, nemoč in krhkost v Božji perspektivi posebno veljavo (1 Kor 1–3). Pavel
zamenja pojme pomembnosti in nepomembnosti, moči in šibkosti, velikosti in
majhnosti in s tem razkriva poseben velikonočni program za krščansko življenje. Lahko
govorimo o nekakšnem zasuku piramide. »Ljudje so si dostop do božanskega vedno
predstavljali kot vzpon na piramido in si prizadevali doseči njen vrh z lastnimi, včasih
spekulativnimi, včasih asketskimi silami. A neuspešno. […] S svojim učlovečenjem je
Jezus zasukal to piramido« (Cantalamessa 2016, 19). Ni potrebno, da smo vedno in na
vseh področjih močni, temveč se naša velikost pokaže v tem, da zmoremo priznati svojo
majhnost in prositi za pomoč. Naša majhnost nas namreč odpira za prepoznavanje stisk
bližnjega in za ljubeče darovanje. Krščanska ponižnost ni samoponiževalna, temveč je
izraz globljega poznavanja resničnosti in združenja s Kristusom (VR 112 sl.).
Tu ponovno srečamo vrednote Jezusovih blagrov. Odkrivamo velikonočno logiko
darovanja, ki svobodno sprejema trpljenje, šibkost in celo smrt ter razodeva novo
postavo ljubezni v služenju, ki je temelj prihodnjega stvarstva. Jezus tudi po veliki noči
ne prikliče maščevanja na svet. »Jezus se v slavi vstajenja vede enako ponižno kot v
izničenju Kalvarije. Takšna je narava zmagoslavja, rojenega iz trpljenja« (Cantalamessa
2016, 80). »Bog odgovarja na nespamet sveta s še večjo svojo nespametjo, ko pusti
umreti svojega Sina. Drugega odgovora ni in nimamo pravice nadomestiti ga s čim
drugim. A ta nespamet je v resnici modrost« (Strle 1990, 195). Namesto maščevanja in
nadoblasti pri Bogu vlada usmiljenje, ki ne izključuje pravičnosti, temveč je njena
uresničitev. Usmiljenje bo slavilo zmago nad vsemi krivicami in pomanjkanjem
usmiljenja (Jak 2,13), ne le eshatološko, temveč že sedaj. Odpustiti sovražnikom in jim
preprečiti, da bi še naprej delali proti pravičnosti, je cilj naše ljubezni. Narediti iz
sovražnikov prijatelje je najvišja oblika zmage (Cantalamessa 2016, 134–135). Božja
ljubezen ne zmaguje z odpravo zla, temveč s preobrazbo zla v dobro, sovraštva v
ljubezen (10–12).
Velika noč nas torej nagiba k preprostemu dejstvu, da priznamo in sprejmemo svoje
šibkosti, svojo majhnost, nepopolnost, ranljivost, nemoč, da s polno odgovornostjo in
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zavestjo sprejmemo tudi stiske in preizkušnje. S tem nimamo v mislih tolerantnosti do
greha, ki je zlo v sebi in predstavlja odpad od resnice. Seveda moramo priznati tudi
grešnost, a je namen tega priznanja, da se proti njej tudi borimo. Vendar so šibkosti tudi
del naše ustvarjene narave, v kateri nismo samozadostni in ne prejemamo življenja iz
sebe. Ko priznamo svojo šibkost, se pravzaprav vidimo v pravi luči pred Bogom v naši
ustvarjeni in ranjeni naravi. Tudi Jezusovo življenje od rojstva v jaslih do smrti na križu
govori o tej preprostosti, ki je odprta za preproste ljudi in jim je blizu. Preprostost in
majhnost sta drži, ki spreminjata ljudi, spodbujata k spreobrnjenju in kažeta na bistveno
v življenju.
Danes na vsakem koraku srečujemo ljudi, ki se pehajo za visokimi cilji, kariero,
uspehi ali čim boljšim življenjskim standardom. A vedno pogosteje se srečamo tudi z
izkušnjo izgorelosti. Zdi se, da je naša zahodna družba pozabila na najpomembnejše in
osnovne potrebe življenja, na preprosto zmerno domačo hrano, zadostno količino
spanja, na gibanje v naravi in fizično delo, predvsem pa na skrb za bližnjega, še posebej
za najtesnejše odnose v družini. Največje stvari tega sveta se dogajajo v preprostosti
vsakdanjega služenja. Elementarna skrb za nemočno bližnjo osebo je med
najdragocenejšimi stvarmi na svetu. A tudi ta skrb se danes pogosto prenese na vrtce,
šole in domove starejših. Poklicani smo, da spremenimo svojo perspektivo in se spet
spomnimo na osnovne potrebe vsakega človeka in vsake skupnosti, da bomo našo danes
tako globalizirano družbo mogli spet usmeriti k pravim ciljem.

3.2.5

Odpuščanje krivic

Odpuščanje krivic je morda najtežja stvar v človekovem življenju. Vse stiske, bolečine
in preizkušnje nekako lažje nosimo, če vemo za razloge in krivdo. Krivice pa so posebej
težke, če so posledica namernih človeških dejanj in če ni videti možnosti, da bi s strani
krivca lahko pričakovali opravičilo, pripravljenost za razumevanje in spravo.
Odpuščanje s strani nedolžne žrtve, se, če želi biti iskreno in globoko, pogosto zdi s
človeškega gledišča skoraj nedosegljiva vrlina. Hkrati se zavedamo, da vsak izmed nas
hote ali nehote povzroča nove rane in bolečine. Pred Bogom smo vsi grešni. Vsakdo bo
kdaj povzročil večjo ali manjšo krivico, tudi če nima tega namena. Tudi takrat
potrebujemo odpuščanje: odpuščanje samim sebi, s strani bližnjih in od Boga. Greh
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namreč ne rani le medčloveških odnosov, temveč tudi naš odnos do vsega stvarstva in
do Boga. Le celovit proces odpuščanja nam omogoča, da zares svobodno in v miru
nadaljujemo svoje življenje. Brez odpuščanja bi se utopili v zamerah in krivicah.
Samo Bog lahko v resnici odpušča grehe (Mr 2,7; Lk 5,21). Sami si lahko
prizadevamo za prikrivanje napak, za poboljšanje ali za pobotanje, vendar se bomo prej
ali slej ponovno zapletli v zanke zamer in greha. Spontana reakcija človeka je, da
poskuša sebe opravičiti, zmanjšati pomen svoje krivde, druge pa zlahka obdolži in
zahteva popravo povzročenih krivic. V tem smo podobni prvima človekoma, ko sta se
po padcu v raju izgovarjala na kačo in drug na drugega (1 Mz 3,8–13). Padli človek je
še vpet v miselnost maščevanja, vendar pa ob maščevanju in popravljanju starih napak s
svojimi dejanji največkrat povzroča nove krivice. Zato je edina možnost, da sodbo
prepusti Bogu in si od njega izprosi odpuščanje. Ta sprava in ozdravljenje pa ima svoj
pravzor v velikonočni skrivnosti. Sprava je velikonočni dar Jezusa na križu. In
velikonočna skrivnost nam po korakih razlaga proces odpuščanja, ki sega od soočenja s
krivicami, preko spusta v njihove globine, do končnega vstajenjskega odrešenja, ko
dosežemo spravo z našimi travmami. »Krivda je resničnost, objektivna moč, povzročila
je razdejanje, ki ga je potrebno premagati. Zaradi tega mora biti odpuščanje več kakor le
spregledanje, kot zgolj hotenje pozabiti. Krivdo je potrebno obdelati, ozdraviti in tako
premagati. Odpuščanje nekaj stane najprej tistega, ki odpušča: v sebi mora premagati
zlo, ki se mu je zgodilo, ga znotraj tako rekoč izžgati in s tem prenoviti samega sebe«
(Benedikt XVI. [Joseph Ratzinger] 2007, 171).
O procesu sprave in odpuščanja nam ponuja dragocena spoznanja tudi psihologija,
ko govori o celjenju duševnih ran iz preteklosti. Namesto pozabe svetuje človeku, da
svoje stiske predela, jih preseže, se spravi z njimi in odpusti krivcem. Proces zdravljenja
vključuje veliko korakov: ubesediti stisko, zavarovati se pred novimi ranami, dopustiti
bolečino in žalovanje, odločitev za drugačno življenje, sočutje s krivci in odpuščanje
(Erzar 2019, 12–13). Na poti odpuščanja zelo pomaga, če žrtev uspe videti tudi primere,
ko je bila sama kdaj v vlogi krivca in ji je bilo odpuščeno kot dar, ki prihaja od drugod,
ki ni sad lastnega prizadevanja. Odpuščanje je namreč vedno milost, ki prihaja od zunaj,
od Boga (Erzar 2019, 14). V tem psihološkem procesu predelovanja travme
prepoznamo celoten velikonočni prehod od prvotne zavezanosti v trpljenje, preko
sestopanja v smrt vzrokov in prvotnih ran, do vstajenja v novo, spravljeno in odrešeno
obliko življenja. Velikonočna sprava zato ne bo pomenila zanikanja ali pozabe
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prvotnega stanja, temveč njegovo resnično in najglobljo odrešitev, ki pa je pogosto
lahko lepša in plodnejša kakor prvotna želja po brezskrbnem življenju. Le zavestna in
celovita odrešitev omogoča nove korake v prihodnost (Bizant 2009, 117 sl.).
Na slikovit način nam proces odpuščanja predstavi film Koliba (Hazeldine 2017).
Bog v njem po korakih spremlja glavnega junaka (Macka), da predela bolečino ob
izgubi hčerke. Proces odpuščanja ga vodi do soočenja z lastno grešnostjo in s
pravičnostjo kot neizbežnim zakonom stvarstva. Srečati se mora z ranami iz otroštva, se
spraviti s samim seboj in s svojim očetom. Šele nato je sposoben podariti odpuščanje
storilcu zločina in simbolno pokopati svojo hčer (in svoje bolečine). Ko Mack prehodi
to dolgo pot, se film sklene s čudovitim opisom, ki bi pravzaprav moral veljati za
vsakega kristjana: »Globoka žalost je minila. Mack preživlja večino dneva z globokim
občutkom sreče. Ljubi močneje od večine, hitro odpušča. In še hitreje prosi odpuščanja.
Znova je postal otrok. Ali pa je morda otrok, kot nikoli ni smel biti, ki živi v preprostem
zaupanju in čudenju« (Hazeldine 2017).
Na prvem mestu stoji Božja ljubezen do nas. Ko jo izkusimo in se ji prepustimo,
lahko odpuščamo tudi bližnjim, celo sovražnikom. Pravičnost, ki je položena v temelje
stvarstva, ni poplačana s tem, da se maščujemo za zlo, temveč je dosežena, ko zlo
premagamo z usmiljenjem in odpuščanjem. Takrat Bog podari dar sprave in novega
življenja. Ker je povzročitelj krivic največkrat še bolj pogreznjen v zlo kakor žrtev,
odpuščanja in sprave pravzaprav z njegove strani ne moremo pričakovati. Vendar tudi
takrat, ko ni volje za sodelovanje, lahko sami prehodimo proces odpuščanja in v sebi
oblikujemo dar odpuščanja do krivca. Zato krščanska molitev zajame celo odpuščanje
sovražnikom, ki sodi k vrhuncem molitve. »Očenaš prelomi mehanizme prenašanja
krivde na druge in bega pred lastno odgovornostjo. Kdor iskreno moli ‘Odpusti nam
naše dolge!’, že prizna svoje pregrehe in jih postavi v luč milosti. […] Samo resnica
osvobaja. Kdor prosi za odpuščanje, neha odrivati in pozabljati svoje sence, svoje padce
in grehe, ampak jih izroča Bogu, v upanju na odpuščanje in možnost novega začetka.
[…] Ta prošnja v očenašu pa ima tudi pomemben in zahteven dodatek: ‘Kakor tudi mi
odpuščamo svojim dolžnikom.’ Bogu tako rekoč predlagamo pogoj za odpuščanje. In
prav na ta pogoj nas posebej opozarja Gospod sam, ki pravi: ‘Če namreč odpustite
ljudem njihove pregreške, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne
odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših pregreškov’ (Mt 6,14–15)« (Štrukelj 2018,
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1–2). »Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte,
kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu« (Ef 4,32).

3.2.6

Kristjanov odnos do trpljenja

Trpljenje v sedanjem svetu sooblikuje naše življenje in hkrati predstavlja nerešljivo
uganko. Zahodni svet živi v prepričanju, da zmore odpraviti vse težave z znanostjo,
tehniko in medicino, morda celo z duhovnostjo, ki si jo kroji po svojih željah. Vseeno
pa nas med drugim tudi nove, nepoznane in težke bolezni, tudi najmlajših, soočajo z
dejstvom, da ljudje nismo vsemogočni in da ne moremo obvladati stvarstva. Tudi sicer
nas vsakdanja izkušnja uči, da gre vsaka pristna rast preko napora in umiranja sebi.
Učenje, odraščanje, napor pri delu, cikli umiranja in rojevanja v naravi, povsod
odkrivamo znamenja križa. Tudi v medsebojnih odnosih ne gre brez trenj in umiranja
samemu sebi. Zdi se, da je preizkušnja vtkana prav v temelje sveta. Zato ostane
vprašanje, ali ima trpljenje lahko odrešenjski pomen?
Jezusova velika noč pred nami odpira obzorje zaupanja, da trpljenje in smrt nimata
zadnje besede, saj je Jezus to pot že prehodil pred nami. Nekdo je že pil iz keliha
trpljenja in ostal živ (OT 21). Trpljenje ima lahko različne vzroke. Lahko je neposredna
posledica grehov, včasih ga Bog dopušča kot preizkušnjo naše vere ali pa zato, da bi po
njem prečistil naše napačne predstave. Na neki način pa je vsako trpljenje namenjeno
odrešenju (Balthasar 1997, 74). Trpljenje na skrivnosten način razodeva presežno
dostojanstvo človeka (OT 2).
Kristjanov odnos do trpljenja lahko zavzame več drž. Ko se srečamo s trpljenjem,
je potrebno razločevati med moralnim in objektivnim zlom, torej med grehom kot
človekovim padcem in med zakonitostmi stvarstva, ki jih ne moremo spremeniti. V
vsakem primeru smo poklicani k sočutju do trpečih in, kolikor je v naši moči, k lajšanju
trpljenja bližnjih in omejevanju obsega zla (OT 28). Kadar pa to ni več mogoče, smo
poklicani sprejeti trpljenje in ga darovati v povezanosti s Kristusom. Samo Bog lahko
trpi povsem nedolžno in brez krivde. Vsi ljudje pa trpimo vsaj deloma zaradi lastnih
grehov in iz solidarnosti z grešnim človeštvom. »V času po izvirnem grehu je veličina
ustvarjenega bitja pred Bogom v tem, da nosi na sebi čim manj krivde in čim več kazni
za greh. Z drugimi besedami, da je ‘brezmadežno jagnje’ (1 Pt 1,19)« (Cantalamessa
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2016, 73). »Kdor hoče za vsako ceno odpraviti trpljenje in zlo, običajno hodi čez
trupla« (Špidlík in Rupnik 2002, 49).
Polni pomen trpljenja pa se nam odkriva le v Kristusu. »Ko se človek potopi v
‘morje Jezusovega trpljenja’, pride v območje neskončne Božje ljubezni« (Strle 1990,
199). V Jezusovem trpljenju kristjani prepoznamo drugo plat Božje ljubezni.33 Kristjanu
se ni potrebno bati trpljenja, saj ga sprejema ožarjenega v Kristusu. Nihče ne ve, v
kakšni luči se nam bodo ob poveličanju pokazale stiske sedanjega sveta. Na podlagi
srečanja z vstalim Gospodom, ki je na svojem telesu ohranil odprte rane križanja, pa
lahko verujemo, da bo tudi trpljenje preoblikovano in poveličano v obliko ljubečega
darovanja (OT 24). Jasno je, da je trpljenje na zemlji ena najtežjih stvari, ki lahko prav
do skrajnosti izzove človekove moči. Vendar to ne pomeni, da isto trpljenje povzroča
enako težke učinke tudi v nebesih. Neko trpljenje lahko na zemlji prizadene hudo
bolečino, medtem ko je isti dogodek v nebesih zaznamovan z neskončno Božjo
ljubeznijo. Bog vse stvari živi in dopušča v ljubezni, ljudje pa pogosto trpimo
neodrešeni in zato doživljamo svoje trpljenje boleče. Bog v svoji naravi ne more
občutiti bolečine ali izgube življenjske moči, saj je vsemogočen in absolutno popoln. V
svoji osebi pa doživlja sočutje s človekom. Trpi zaradi človeka, ki greši, in trpi skupaj z
njim, se pravi, ko človekov greh kaznuje in ko ga odpusti (Cantalamessa 2016, 12–13).
Seveda človek ne sprejme vsakega trpljenja svobodno. Večinoma mu je trpljenje
naloženo. A od njegove svobodne privolitve je odvisno, na kakšen način ga bo nosil. Če
sprejema trpljenje z zagrenjenostjo in pod prisilo, je njegov duhovni prispevek v
sodelovanju s Kristusom majhen. Kadar pa svobodno in z ljubeznijo sprejema naloženo
trpljenje, takrat zares sodeluje pri Kristusovi velikonočni daritvi, pri njegovem
odreševanju sveta ali, s Pavlovimi besedami, »dopolnjuje, kar primanjkuje Kristusovim
bridkostim« (Kol 1,24). Takrat v skladu s krščanskim izročilom odrešilno vpliva na
duhovne temelje sveta in se sadovi njegove žrtve lahko pokažejo na drugem koncu
sveta.

33

Zanimivo je, kako tudi jeziki razkrivajo večplastni pomen trpljenja. »Latinski passio oz. grški πάϑος –
enako tudi italijanski passione – pomeni v ožjem smislu trpljenje, bolj splošno pa vsako ‘utrpevanje’,
čustvo, strast ali občutje, pri čemer smo ‘pasivni’. Sama beseda ‘strast/trpljenje’ izraža v grščini,
latinščini in romanskih jezikih skrivnostno vez med bolečino in ljubeznijo: uporabljajo jo namreč tako za
označevanje velike in pretresljive ljubezni, kakor tudi za označevanje velike bolečine« (Cantalamessa
2016, op. 8, str. 11).
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3.2.7

Velikonočni pogled na zemeljsko smrt

Današnja družba si vprašanja smrti ne zastavlja pogosto. Smrt odrivamo na rob življenja
in z njo na hitro opravimo.34 S tem pa izgubljamo tudi možnost za proces poslavljanja in
žalovanja, ki je zelo pomemben za nadaljnje mirno in spravljeno življenje živih. V
današnji družbi je vse naravnano na aktivno življenje. A vendar je smrt neizbežni
sestavni del zemeljskega življenja. Vprašanje smrti povzroča stiske, a tudi daje življenju
neko resnost in odgovornost. Smrt je tista zadnja in največja ovira, preko katere
človekov pogled ne seže (CS 18,1). S smrtjo se ukvarjajo vse kulture in verska izročila,
ki na takšen ali drugačen način poznajo vero v posmrtno življenje (Raguž 2003, 37).
Kljub temu to vprašanje še vedno predstavlja uganko, ki ljudi lahko napolnjuje s
strahom in negotovostjo. Smrt prekine vsako življenje, relativizira vse naše početje,
prizadevanje za uspeh in zemeljsko srečo, in zato vnaprej postavlja življenje pred velik
izziv smisla ali brezsmiselnosti. Tako postane celo življenje, kakor pravi Heidegger,
življenje za smrt, rojstvo pa postane rojstvo za smrt (Strle 1970, 29). Ravno zato pa je
smrt lahko tudi kriterij za modro uravnavanje človeškega življenja. Krščanstvo s svojo
vero v poveličanega Kristusa predstavlja upor proti tej temni usodi in vrata za
razumevanje življenja tudi po smrti (29). Za kristjana smrt ni zadnje obzorje. Kristusu
nam v veliki noči odpira možnost za prehod v novo življenje. S krstom in krščanskim
življenjem smo že na tem svetu deležni semen poveličanega novega bivanja, ki je bolj
ali manj izraženo že na zemlji.
Velikonočna skrivnost kaže, da je Jezus resnično umrl in nato vstal v novo
eksistenco, ki presega in hkrati prežema zemeljsko stvarnost. Jezusova smrt predstavlja
vrata za prehod v novo poveličano življenje. Za njegovo mater Marijo pa nas verska

34

Umikanje starostnikov v domove za starejše, vedno nove razprave o evtanaziji, umikanje umirajočih v
bolnišnice in hospice, umikanje teles pokojnih z domov v poslovilne vežice in še to le za kratek čas,
pokopi z upepelitvijo ali raztrosom … vse to so znamenja, da sodobna zahodna družba želi umakniti
izpred oči fizično pešanje svojih najbližjih, da tudi smrti ne bi doživljali od blizu. V skladu z navodilom
Kongregacije za nauk vere so slovenski škofje letos zapisali: »Pokop telesa rajnega v zemljo je za
katoličana najprimernejša oblika slovesa, saj je človek nedeljiva enota telesa in duše. Kristjani gledamo
na smrt kot na edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in človeka, ki presega omejitve prostora in
časa. Zato menimo, da naj se telesa naših pokojnih v krsti položijo v zemljo na blagoslovljenem
pokopališču. S tem krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles
poslednji dan. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar je po Kristusovem vzoru namenjeno
vstajenju« (Pastirsko pismo slovenskih škofov glede raztrosa pepela pokojnih na pokopališčih 2020).
Škofje nato dodajo, da za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Le pokop na
določenem kraju na pokopališču ohranja sled za pokojnikom in omogoča, da se ga tam spominjamo in
zanj molimo.
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resnica uči, da je bila ob svoji zemeljski smrti z dušo in telesom vzeta v nebesa.35 Ona,
ki je človek kakor vsi mi, le da je bila obvarovana izvirnega greha,36 je skupaj s svojim
sinom predpodoba uresničenega življenja in smrti. V Marijem vnebovzetju lahko z očmi
vere slutimo, kakšen je bil Božji prvotni načrt za življenje ljudi in kako si je predstavljal
naš prehod iz prvega zemeljskega raja v nebesa, tako da bi brezmadežni človek vstopil z
dušo in telesom v nebesa (Strle 1972b, 369). Pri Jezusu in Mariji se tudi mi lahko učimo
življenja in smrti.
Zemeljska smrt torej za kristjana ni absolutna in zadnja meja človeškega življenja,
temveč pomeni prehod v drugačno obliko bivanja, kjer se nam bo razodela polna
resničnost, kakor Bog vidi naše življenje. Zato se kristjanom ni potrebno bati smrti.
Kristjan se s smrtjo srečuje na dvojen način. Po eni strani doživlja njeno dramatičnost in
tragiko kot kazen za greh. Po drugi strani pa jo skupaj s Kristusom že živi kot umiranje
samemu sebi, popolno ljubezen in zato kot prehod v Božje območje bivanja. Zato smo
poklicani svoj pogled že sedaj privajati na presežno nebeško stvarnost in tako na neki
način že sedaj živeti svojo smrt (Raguž 2003, 44–46). V majhnih in velikih preizkušnjah
konkretnega življenja lahko vsak dan sproti izpuščamo svojo navezanost na ta svet in se
odpiramo za darove prihodnjega, z milostjo napolnjenega življenja. Vsak zemeljski
konec dneva nam daje priložnost za vajo izpraševanja vesti, izpuščanja dolžnosti dneva
in umiranja samim sebi v zaupanju, da nas bo v spanju, kakor nekoč v smrti, objel Bog
in nas obudil v novo življenje.
Sv. Frančišek v svoji Sončni pesmi pozdravlja smrt z naslednjimi besedami:
»Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide. Gorje njim, ki
umrjejo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj
druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega« (YOUCAT: molitvenik za mlade 2013, 141).
Frančišek telesno smrt na zemlji pričakuje neobremenjeno, spravljeno in z veseljem
kakor vrata za prehod v večnost. Bolj ga skrbi druga, torej duhovna smrt oz. greh in
pogubljenje, ki dušo oddaljuje od Boga in ji onemogoča odrešeno bivanje v združenosti
z njim. Bolj kot strah pred telesno smrtjo, ki je tako ali tako neizbežna, je pomembno
prizadevanje za čisto vest in pripravljenost za osebno srečanje z Bogom. Ne gre za
35

Praznik s spominom Marijine smrti se obhaja že vsaj od 6. stol. dalje. Na Vzhodu ga imenujejo
Marijino »zaspanje«, pri čemer je mišljena blažena smrt, na Zahodu se je uveljavilo ime Marijino
vnebovzetje (Strle 1972b, 356). Katoliška Cerkev je dogmo o Marijinem vnebovzetju definirala leta 1950
v Apostolski konstituciji Munificentissimus Deus Pija XII. (Strle 1997b, št. 482–487).
36
Versko resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju je papež Pij IX. razglasil 8. decembra 854 v Buli
Ineffabilis Deus (Strle 1997b, št. 479).
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zavračanje zemeljskega življenja, saj se konec koncev odrešujemo le po ljubezni znotraj
tega sveta. Le videti ga želimo v pravi luči, torej ne kot absolutnega, temveč kot
ranjenega in naravnanega na končno poveličanje v ljubezni.

3.2.8

Kdo so »velikonočni kristjani«?

Večkrat se srečujemo s spodbudo, naj kristjani postanemo bolj velikonočni. Ta beseda
je običajno pospremljena z željo, naj bomo bolj veseli, namesto da se predajamo
nekemu neopredeljivemu malodušju in zavezanosti v moralne predpise. Seveda
krščanstvo ni v moralnih predpisih. Ravno tako pa tudi velikonočno veselje ni le
optimizem, pozitivna naravnanost in nasmeh na obrazu. Kristjan se zaveda, da so na
svetu stiske. Ni pozabil, od kod je prišel, v kakšnem (ranjenem) stanju je bil in kakšna
cena (Kristusova) je bila potrebna za njegovo odrešenje. V svoji omejenosti se vedno
znova znajde na začetku poti (1 Kor 10,12). Veselje, ki ga izkuša, zato ni neko čudežno
stanje neobremenjenosti, temveč je zavest hvaležne odrešenosti, obdarovanosti, sprave
in odgovornosti (VR 125). Njegovo stanje bi lahko imenovali zavest odrešene grešnosti.
Krščansko veselje je in mora vedno ostati velikonočno veselje nad odrešenjem od greha
za svobodo Božjih otrok. »Tudi v stanju bridkosti, zaskrbljenosti, strahu in občutku
zapuščenosti od Boga ostane na dnu duha nekaj od tistega miru – neka gotovost in
trdnost, neka notranja luč in jasnost kot jedro vsega. […] Seveda je v stanju, ki je skoraj
docela preplavljeno od bridkosti, komaj še mogoče govoriti o veselju. Ime tega veselja
pa tedaj ostane še vsaj: mir in trdna gotovost! Mir, ki ga je komaj mogoče zaznati
globoko pod vsem nemirom. Trdnost, ki jo je skoraj komaj mogoče videti – globoko
pod vsemi morebitnimi dvomi. Prepričanje, da smo tam, kjer nas hoče Bog, o čigar
ljubezni, ki jo ima do nas, smo se prepričali« (Strle 1970, 34). »Velikonočno veselje si
upa pogledati v oči vsemu – tudi smrti. Kajti smrt se sedaj opira na Jezusovo življenje
onstran smrti« (Strle 1970, 33). Ali pa kot pravi apostol Peter: »Kolikor s Kristusom
trpite, se veselite, da se boste tudi v razodetju njegovega veličastva veselili in radovali«
(1 Pt 4,13).
Ker gre za globoko dramo velikonočnega prehoda, bi lahko govorili tudi o
dramatičnem veselju oz. o dramatičnih kristjanih. Dramatični so, ker poznajo realnost
življenja, soočili so se z grehom in smrtjo, a so skupaj s Kristusom vstali v novo
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življenje in so v tem spoznali dokončno Božjo ljubezen (Cazzago 2004, 131–132).
Poznajo težo realnosti, a nad njo ne obupavajo, temveč so usposobljeni za vedno novo
prehajanje iz smrti v življenje. Dramatični kristjan ni dolžen v vsakem trenutku imeti
nasmeha na obrazu, saj včasih doživlja stiske in tegobe lastne grešnosti ali grešnosti
bližnjih (Strle 1990, 31–35). Poklican je veseliti se s tistimi, ki se veselijo, in jokati s
tistimi, ki jočejo (Rim 12,15). Vseeno pa naj bi iz njegovega pogleda sijala mirna in
vedra zavest odrešenosti v zaupanju na Boga. Zato pravi Danielou: »Upanje ni
optimizem. Je marveč obup, premagan z vero v vstalega Kristusa. In je potrpežljivo
čakanje na popolno uresničenje odrešilnega Božjega načrta« (Strle 1990, 32).
V svetu, ki ob množici potrošniških dobrin izgublja izpred oči smisel življenja, je
toliko pomembneje, da kristjani svojo vero znamo predstaviti kot tisto, ki vodi iz smrti v
resnično življenje. Naša vera bo zares velikonočna, ko bomo skupaj z apostoli
podoživeli zlomljenost velikega petka in vstajenjsko prerojenje velikonočne nedelje.
Kakor apostoli tudi mi potrebujemo gotovost Kristusovega vstajenja. Pravo osebno
odločitev za Kristusa lahko naredimo le na podlagi velikonočne izkušnje, sicer bodo
naša dela izhajala iz nas samih ali zgolj iz moralnega predpisa. Naše krščanstvo bo
postalo bolj velikonočno, ko bomo kristjani notranje podoživljali velikonočne dogodke
in prišli do tiste stopnje povezanosti s Kristusom, da bomo pripravljeni v težkih
okoliščinah izpričati vero vanj (Sorč 2013, 44–45). »Krščanstvo ni vera ‘nesmrtnih’,
temveč ‘vstalih’« (59). Zato kristjani »vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje,
da bi se v našem telesu razodelo Jezusovo življenje« (2 Kor 4,10).

3.3 Velikonočno

odrešenje, namenjeno

vsemu

stvarstvu

3.3.1

Svet v krščanski perspektivi

Danes smo v zahodnem svetu navajeni razumeti svet kot sekularno območje, ločeno od
duhovnega, zato se pred nami odpira vprašanje o avtonomnosti sveta. Drugi vatikanski
koncil pravi, da lahko govorimo o avtonomnosti sveta, v kolikor je ta samostojna
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stvarnost, ki ima svoje naravne, znanstvene in družbene zakonitosti. Hkrati pa dodaja,
da bi bilo napačno, če bi to avtonomijo razumeli kot ločenost od Boga, saj vse stvarstvo
izhaja iz Boga in se brez njega pogrezne v nič (CS 34). Stvarstvo je ustvarjeno iz Božjih
rok in v Božji luči, zato tudi delo za njegovo poveličanje ne more biti zgolj človeški
projekt. Ta napetost v odnosu do sveta se je odražala že med kristjani prvih stoletij.
Zanje je svet najprej stvarstvo, ki ga je Bog ustvaril kot dobro, ga ves čas vzdržuje v
bivanju in bo doseglo svojo polnost v eshatološki perspektivi kot v Kristusu poveličano
stvarstvo. Po drugi strani pa svet oz. posvetno v negativnem pomenu označuje tudi
resničnost, ki se upira Bogu, ko se torej padlo stvarstvo (predvsem človek in družba)
želi vzpostaviti v neki neodvisni avtonomiji do njega (Strle 1990, 233.249). Držo
kristjanov do sveta zato zaznamujeta distanca in služenje. Izkušnja ranjenosti nas uči, da
v sedanjem veku še ne moremo govoriti o poveličanem stvarstvu. Ne le človek, temveč
tudi stvarstvo je zaznamovano z vezmi človekove grešnosti. Poleg tega pa padli človek
ne zmore videti celovitega in odrešenega pomena stvarstva. Zato tudi stvarstvo
potrebuje velikonočni prehod skozi smrt v življenje, da odmre vse negativno,
zaznamovano z neresnico in grehom in se na novo rodi v svojo poveličano obliko.
Vstali Gospod je edini, ki v svojem poveličanem telesu razodeva prihodnji namen in cilj
celotnega stvarstva. Jezusovo vstajenje odpira vrata za velikonočno prenovo sveta
(Turnšek 1999, 132–134).
Končno poveličanje stvarstva je vezano na eshatološko izpolnitev in zato presega
zemeljske okvire. Jezus nas je odrešil ne le znotraj zemeljske resničnosti, temveč
predvsem od nje oz. za njeno prenovo. »Kristjanova ‘odprtost k svetu’ in za svet je
nekaj smiselnega samo tedaj, če je kristjan odprt za svet res kot ‘kristjan’. A človek je
kristjan tedaj, če ‘živi iz vere’ (Rim 1,17), se pravi, če je zakoreninjen v Kristusu, če je
celotno njegovo bivanje postavljeno na tisto, kar se je začelo s Kristusovim križem in
vstajenjem, kjer se je razkrila Božja moč in modrost, kjer se je razodela troedina Božja
ljubezen, ki je za ‘svet’ v njem samem popolnoma nespoznatna in nedosegljiva. […]
Tak obrat kristjanov in Cerkve k svetu, ki bi pomenil odvrat od križa (neločljivega od
vstajenjske zmage nad oblastjo smrti) in s tem pravzaprav odvrat od krščanstva, ne bi
mogel voditi k prenovi Cerkve« (Strle 1990, 258). Če kristjan in Cerkev ne živita zares
prečiščenega svetega življenja iz velikonočne skrivnosti, lahko zaradi svojih resničnih
napak sama postaneta vir drugotnega pohujšanja za svojo okolico (258–259). Božji
namen, smisel in cilj celotnega stvarstva, tudi materialnega, je ljubezen. Svet je
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ustvarjen v Božji ljubezni, ki nam podarja življenje in nas ohranja v njem. Ta ljubezen
je velikonočna, darovanjska, v tem veku pogosto povezana s trpljenjem. Pogosto se
znajdemo v situaciji, ko niti razumski argumenti, niti zunanja prisila ne morejo
pripeljati do želene pozitivne spremembe v svetu. Pogosto je med ljudmi tolikšno
pomanjkanje ljubezni (zaradi ran iz preteklosti), da niso sposobni spremeniti svojega
življenja in zato škodujejo drugim in sebi. Šele ko začutijo resnično ljubezen, so
pripravljeni spremeniti stvari na bolje. Kristusova ljubezen je edina sila, ki je sposobna
odrešiti človeka in svet.
Svet se nezadržno giblje v smeri globalizacije. Politika, gospodarstvo, naravni
ekosistemi, turizem, zdravstvo in bolezni, na vseh ravneh smo povezani v svetovno
družino. Od človekovih odločitev bo odvisno, ali bo to globalizacijsko gibanje vodilo
proti poveličanemu nebeškemu eshatonu ali pa v smeri novega zemeljskega Babilona,
kjer si ljudje vedno znova domišljajo, da se lahko s svojimi močmi povzpnejo do nebes.
Na podlagi Kristusovega velikonočnega prehoda se lahko zavedamo, da še živimo v
ranjenemu stvarstvu in da se ta ranjenost bolj kot materije tiče človekovega srca in
njegove grešnosti. V zavesti človeške ranjenosti bomo kristjani tudi danes morali
kritično presojati svet in zavzemati držo distance in služenja.

3.3.2

Eshatološki pogled na svet

Svet je ustvarjen za eshatološko poveličanje po Kristusovi prapodobi. Kristocentrična
eshatologija nam od konca nazaj razodeva namen stvarstva, ki naj bi ga uresničevali že
v tem veku (Sorč 2003a, 546). »Poslednji časi so že prišli do nas in prenovitev sveta je
že nepreklicno določena in na neki stvarni način že vnaprej izvršena« (C 48,3). Velika
noč nam razodeva globljo resničnost in cilj prenove celotne stvarnosti. Ta cilj pa vidimo
v poveličanem bivanju Svete Trojice, ki smo ga v veliki noči prepoznali kot ljubeče
medsebojno darovanje. Svet bo svojo dovršitev dosegel v Jezusu Kristusu, v njegovem
velikonočnem darovanju. Le kar bo v stvarstvu oblikovano po ljubezni in resnici, bo
prestalo velikonočni prehod, ko bo moralo umreti vse krivično, vse zapleteno v greh in
se na novo roditi vse, kar v teku zgodovine ni bilo uresničeno v ljubezni (Štrukelj
2000a, 296). »To ne bo kakšen povsem nov svet, tuj tistemu, ki bo preminil; marveč bo
ta svet prav to sedanje vesoljstvo, ki pa ga bo Duh poveličanega Kristusa preustvaril, to
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se pravi oživil s svojo prenavljajočo močjo« (Strle 1990, 237). »Prenovitev, ki nam je
obljubljena in ki čakamo nanjo, se je v Kristusu že začela, napreduje s pošiljanjem
Svetega Duha in se po njem nadaljuje v Cerkvi, v kateri po veri spoznavamo smisel
našega časnega življenja, ko v upanju na prihodnje dobrine dovršujemo delo, ki nam ga
je Oče izročil na svetu, in tako delamo za svoje zveličanje« (CS 48,2). Krščanstvo je
vera upanja na prihodnost. Temelj tega upanja je Jezusovo vstajenje. To upanje je vedno
usmerjeno na celoto, na vse brate in sestre, celo na kozmos (Strle 1990, 322).
Kristjani smo poklicani k sodelovanju z Božjim delom odrešenja. To sodelovanje ne
more biti zgolj pasivno čakanje, da bo Bog sam vse storil. Niti ne gre zgolj za človeško
dejavnost, usmerjeno edino na materialni svet in njegovo pravičnost (Strle 1990, 147–
149). Tako kakor pri Kristusovi veliki noči se tudi pri dejanjih kristjanov njihova
odrešilna vrednost meri glede na vloženo ljubezen po vzoru velikonočnega služenja.
Vse naše delo mora voditi do tega, da se izoblikuje daritvena snov za poveličanje. Zato
je potrebno prečistiti naše zemeljske predstave o popolnosti, kot si jo ljudje pogosto
slikamo. Odrešenje sveta ne bo posledica materialnega napredka zemeljskih stvarnosti,
temveč je odvisno od njegove oblikovanosti po Kristusovi velikonočni skrivnosti
darovanja (Sorč 2003a, 548–549). Celo čas, ki je na zemlji ena najbolj zavezujočih
kategorij, bo ob »koncu časov« prešel v poveličani čas, ki bo oblikovan po meri
Kristusove velikonočne skrivnosti (558–559). Iz tega jasno sledi, da delo za nastop
poveličanega sveta ne more biti tuzemski projekt za uvedbo večjega materialnega
blagostanja ali socialne pravičnosti, temveč je v prvi vrsti prizadevanje za svetost in
odrešenje (Strle 1990, 326–327). Tudi če bi se zemeljske politične sile poenotile v bolj
ali manj skladnem svetovnem načrtu (kar je verjetno samo po sebi utopija), lahko z
gotovostjo vemo, da to ne bo poveličano stanje, dokler ne bo v ljudeh povsod vladala
notranja ponižnost in medsebojno darovanje drug drugemu, ki pa je Božje delo v ljudeh.
Le v takšni velikonočni ljubezni se bo lahko uresničila Izaijeva napoved: »Volk bo
prebival z jagnjetom in panter bo ležal s kozličem. […] Krava in medvedka se bosta
skupaj pasli […] in lev bo jedel slamo kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo
luknjo in odstavljeni bo iztezal svojo roko v modrasjo odprtino. Ne bodo škodovali ne
uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo polna Gospodovega spoznanja« (Iz
11,6–9).
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3.3.3

Velikonočni kriterij v odnosu do drugih verstev

Ljudje v današnjem sekulariziranem svetu so precej odmaknjeni od verskih vsebin.
Razširjene in moderne so sicer različne vzhodnjaške duhovnosti, a ko pogovor nanese
na velika svetovna verstva, pogosto slišimo trditev, da so »v bistvu vsa verstva enaka«.
Seveda se lahko vprašamo, v kolikšni meri to drži. Vedno znova se srečujemo s
pobudami za dialog ali kar za »vesoljno bratstvo« religij, ki naj bi iz sveta odpravilo
vojne, revščino in konflikte ter tako pripomoglo k pravičnosti in splošnemu svetovnemu
miru. Papež Frančišek na svojih apostolskih potovanjih daje velik poudarek srečevanju
z različnimi verskimi skupnostmi in dialogu z njimi, saj smo skupaj poklicani k delu za
mir na svetu. Ob vseh teh različnih pobudah se pred nas postavlja vprašanje, na kakšni
podlagi lahko krščanstvo vstopa v dialog z drugimi verstvi, kateri so elementi, ki nas
povezujejo, kje pa so meje dopustnosti, da krščanstvo še ohrani svojo identiteto.
Ker velikonočna skrivnost stoji v središču krščanskega verovanja, moramo pri njej
iskati tudi kriterije za pristen dialog z drugimi verstvi. Drugi vatikanski koncil na več
mestih zapiše, da v različnih verskih in kulturnih izročilih spoštuje in priznava vse, kar
je resničnega in svetega. V teh elementih prepoznava neko naravnanost na Kristusa in
na Cerkev (C 16; N 2; M 11). Kristjani o odnosu do drugih izročil razmišljamo na
katoliški način. V spoštovanju vsega resničnega pri drugih vidimo elemente, ki jih
nazadnje lahko vključimo oz. že odkrijemo v lastnem verskem izkustvu, čeprav morda v
konkretni resničnosti Cerkve niso vedno tudi razviti (Štrukelj 2004, 28.108). O drugih
verstvih sicer ni možno govoriti posplošeno, saj se med seboj tudi znatno razlikujejo. V
primerjavi z njimi se krščanstvo izkazuje kot univerzalna religija. Krščanstvo ni vezano
na določeno narodnost, ni samo duhovni nauk, niti zgolj zemeljska etika. Krščanstvo
vključuje vse našteto, poleg tega pa ustvarja skupnost, spoštuje konkretno osebo,
spodbuja skrb za zemeljsko pravičnost in hkrati pričakuje duhovno poveličanje človeka
v večnosti. Krščanstvo (posebej v katoliški obliki) je v tem smislu integrativno in lahko
odgovori na hrepenenja vseh drugih verstev (Balthasar 2007, 311–312). Ker izhaja iz
konkretnih zgodovinskih dogodkov Kristusovega učlovečenja in velikonočnega
prehoda, se ne more odpovedati svoji zgodovinski utelešenosti in kristološki identiteti.
Zato krščanstvo ni združljivo z medlim sinkretizmom, ki želi različna verovanja
pomešati v neko mešanico in jih s tem hkrati relativizira. Take poskuse doživljamo v
sodobnih tokovih s skupnim imenom New age. Tudi ti pogosto uporabljajo ime in
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zgodovinski lik Jezusa, vendar ga največkrat prikazujejo zgolj kot razsvetljenega
učitelja, ki se v zgodovini večkrat reinkarnira in kliče ljudi k spreobrnjenju stran od
materialnega sveta. Taka podoba Kristusa in Boga ne spoštuje vrednosti stvarstva, kaj
šele Jezusovega križanja. V tem prepoznamo stare gnostične ideje, ki niso združljive s
krščanskim pojmovanjem Odrešenika in Boga (Turnšek 1999, 148–154).
Zgodovinski temelj krščanstva pa nam govori tudi, da je v sedanji zemeljski
resničnosti potrebno spoštovati versko svobodo vsakogar, saj zaradi zgodovinske
pogojenosti niso imeli vsi ljudje dostopa do krščanskega razodetja. Različne kulture, ki
niso bile deležne Božjega posebnega razodetja in oznanjevanja, (še) niso mogle sprejeti
vere v Jezusa Kristusa. Pri tem je zanimivo, da se številna verstva (predvsem vzhodna)
sploh ne sklicujejo na Božje razodetje, temveč se razumejo kot duhovno pot za prehod v
večno blaženost (Balthasar 2007, 302). Vsekakor pa je pomenljivo, da so se take ali
drugačne oblike verovanja pojavile po celem svetu in da so pripeljale do zelo podobnih
moralnih norm, ki so očitno zapisane v samo stvarstvo. Vsako tako izražanje vere lahko
kristjani iskreno spoštujemo, saj kaže na globoko človeško iskanje resnice in hrepenenje
po presežnem.
Velikonočna skrivnost pa nam razkriva še en kriterij za dialog, namreč življenjsko
držo ljubečega darovanja. Ob pogledu na vernike drugih verstev, ki uresničujejo tisto
resnično dobro, ki je navzoče v njihovem verstvu in je zapisano v naravo vsakega
človeka, lahko rečemo, da so naravnani na Kristusa v tolikšni meri, v kolikor v svojem
življenju že uresničujejo držo velikonočnega ljubečega darovanja, ko torej prehajajo iz
smrti zla v življenje dobrega. Ker izhajajo iz drugačnega izročila, se ne zavedajo
»velikonočne« vsebine svojih življenjskih drž, a v svoji vesti vendarle vedo, da delajo
dobro in poznajo resnično ljubezen (Štrukelj 2004, 19). V primerjavi z drugimi ljudmi
ima kristjan velik privilegij, da on tudi osebno pozna Kristusa in razume polni pomen
velike noči, ki ga drugi lahko le slutijo. Vse velikonočne drže in elemente nauka pri
drugih verstvih lahko kristjani spoštujemo in iščemo njihov odsev v lastnem verovanju.
Z iskanjem teh globoko resničnih elementov lahko pravzaprav drug drugemu
pomagamo pri prečiščevanju lastnega verovanja v vedno bolj pristno velikonočno in
torej kristocentrično vero.
Iz vsega povedanega sledi, da znanega stavka »Zunaj Cerkve ni zveličanja« ne
smemo razumeti izključujoče z ozirom na vidno zemeljsko Cerkev, temveč vključujoče
z ozirom na odrešenjsko resničnost in delo Jezusa Kristusa, ki je odprto za vse ljudi. Po
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Kristusu je odrešenje resnično navzoče v svetu in Cerkev je orodje in posredovalka tega
zveličanja za vse, ne le za nekatere (Congar 2000, 129). Kristjani smo prejeli
nezaslužen dar, da smo to Kristusovo skrivnost spoznali in sprejeli. Zato je ne smemo
zadrževati zase. Vera, da je odrešenje v Kristusu odprto vsem ljudem, ni izgovor za
opuščanje evangelizacije, temveč je ravno to razlog, da se kristjani ne zadovoljimo z
dejstvom, da mnogi iščejo odrešenje v medlih predstavah lastnega spoznanja. Poklicani
smo, da jim posredujemo lastno izkušnjo polnosti Kristusovega razodetja, da v svetu
odkrivamo vse pristne oblike velikonočnega darovanja in jih kot take razkrijemo in
privedemo h Kristusu. V tem je temelj misijonskega poslanstva Cerkve (OP 9.28–29).
Ko kristjani zatrjujemo središčnost Jezusovega odrešenja za celotno stvarstvo, tega ne
počnemo iz neke ošabnosti, s katero bi naše prepričanje povzdigovali nad prepričanja
drugih, temveč iz notranje gotovosti in vere v Kristusa. Vsakdo sme biti prepričan v
resničnost svoje vere, drugače je njegova vera slepa. Če bi izhajali iz relativnosti
lastnega verovanja, nas to lahko privede le do žalostnega in mlačnega sinkretizma. Zato
pa mora dialog vedno potekati na temelju priznavanja in skupnega iskanja resnice. Le
kdor priznava, da obstaja resnica, jo lahko išče tudi v sodelovanju z drugimi. In
kristjanov ni strah iskati resnico, saj jo prepoznavajo v Kristusu. Jezusov nauk o
spoštovanju drugega je temelj, na katerem je možno zgraditi resnični dialog namesto
logike nadvlade nad bližnjim (Štrukelj 2004, 110). Krščanstvo se ne more odpovedati
Jezusu Kristusu, še posebej njegovemu velikonočnemu prehodu iz smrti v življenje, ki
predstavlja višek odrešenjske zgodovine in Božjega razodetja. »Jedro krščanstva ni
sistem resnic ali razlag življenja. Ne gre za abstraktne resnice, temveč za Jezusa. On
sam je resnica v osebi – pot, resnica in življenje. Bistvo krščanstva je Jezus iz Nazareta«
(Strle 1990, 135). To misel slišimo tudi v prelomnem trenutku Solovjovove Kratke
pripovedi o Antikristu iz ust starca Janeza, ki tako povzame bistvo krščanskega
verovanja: »Za nas je najdragocenejša stvar v krščanstvu Kristus sam, On sam, in vse
drugo v Njem, kajti mi vemo, da v njem prebiva vsa polnost Božanstva telesno. […] In
tole je naš direkten odgovor na vaše vprašanje: Kaj lahko storimo za vas? Izpovej,
zdajle, tukaj pred nami, da je Jezus Kristus Božji Sin, ki je prišel v mesu, vstal od
mrtvih in bo ponovno prišel; izpovej vero Vanj in mi te bomo z ljubeznijo sprejeli kot
predhodnika njegovega slavnega drugega prihoda« (Solovjov 1999, 43).
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SKLEP

V pričujoči nalogi smo obravnavali velikonočno skrivnost z različnih zornih kotov:
bibličnega, dogmatičnega in pastoralnega. Ker velikonočni dogodek predstavlja
zgodovinsko izhodišče krščanskega verovanja, je hkrati tudi vsebinski temelj za vsako
teološko razmišljanje in prakso. V nalogi smo pokazali, da je velikonočna skrivnost
trajni temelj in referenčna točka, h kateri se mora vsako teološko razmišljanje vedno
znova vračati, iz nje izhajati, se pri njej preverjati in ob njej usmerjati proti pravemu
eshatološkemu cilju. Velikonočna skrivnost se je pokazala kot hermenevtično izhodišče
za razumevanje krščanstva kot celote.
V preteklem stoletju se je na področju teologije uveljavil govor o več teoloških
smereh.37 Vsaka od teh smeri seveda poskuša zaobjeti celoto krščanskega verovanja
skozi oči svojega poudarka. Vendar se danes zdi potrebno, da namesto »številnih
teologij« spet poskušamo razmišljati bolj v smeri »ene celovite teologije«, ki naj
združuje nasprotja (MTK 2012, št. 74 sl.). Taka celovita teologija bo morala izhajati iz
notranjega jedra verskih resnic in bo zato morala biti izrazito kristocentrična in
velikonočna. Ko smo skozi našo raziskavo iskali pomen velikonočne skrivnosti za
življenje kristjana, so se obenem razkrivale tudi nekatere osnovne poteze take
velikonočne teologije. Ob sklepu naloge jih povezujemo v grafični diagram (Slika 2).
Ta shema seveda ne more in nima namena odgovoriti na vsa vprašanja, temveč želi
zgoščeno prikazati in povezati ključne elemente našega dela.
Diagram prikazuje ustroj stvarstva. V središču dominira Jezus Kristus, ki ima roke
razprostrte v znamenje križa, a obenem tudi v držo širokega objema, sprejemanja in
darovanja. Njegova podoba38 simbolno združuje obe plati velikonočne skrivnosti, smrt
na križu in vstajenje v novo poveličano življenje. Drža razprostrtih rok simbolizira
življenjsko držo ljubečega darovanja in je s tem tudi rdeča nit diagrama. Tudi okoli
zemlje opazimo duhovno orbito v obliki križa, ki nakazuje darovanjsko resničnost
celotnega stvarstva, vse materije, kakor si jo je zamislil Bog. Svet je namreč ustvarjen v
37

Glede na njihovo izhodišče in poudarke največkrat govorimo o trinitarični teologiji, teologiji upanja,
politični teologiji, teologiji osvoboditve, feministični teologiji itd. (Sorč 2003b, 56–59).
38
Gre za kip Kristusa Odrešenika na hribu Corcovado nad Rio de Janeirom. Avtor je Paul Landowski.
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velikonočni ljubezni in nosi njen pečat, čeprav je v tem veku še zakrit. V levem
zgornjem kotu je upodobljen Bog Oče kot stvarnik.39 Tudi on ima roke razprte v držo
ljubezni in darovanja. In tudi Sveti Duh v podobi goloba40, ki je vel nad vodami
stvarjenja (1 Mz 1,2) in ki skozi vso zgodovino veje, koder hoče, ima široko razprta
krila v enaki drži ljubezni.

Slika 2: Pregledni sklepni diagram

Na levi strani diagrama je upodobljena zemeljska časovnost, ki jo simbolno ponazarja
usmerjeni vektor časa. Po prehodu skozi Jezusovo skrivnost se časovnost spremeni v
duhovni poveličani čas, oblikovan po križu. Na desni polovici diagrama je torej
upodobljena poveličana (oz. nebeška) stvarnost, ki je prvotna Božja želja za svet in cilj
našega velikonočnega prehoda v Jezusu Kristusu. Ljudje na levi strani, v časovnosti,
opravljajo različna dela na zemlji. Njihove drže rok ponazarjajo temeljne drže, ki so jih
zavzeli v življenju. Le nekateri so zavzeli držo križa oz. darovanjske ljubezni in so v
tem podobni Kristusu. Številni pa imajo drugačne življenjske drže. Okrog cerkva na

39
40

Detajl mozaične poslikave nagrobne kapele družine Selan na ljubljanskih Žalah. Avtor je Stane Kregar.
Detajl vitraja v apsidi bazilike sv. Petra v Rimu. Avtor je Gian Lorenzo Bernini.
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diagramu vidimo skupine ljudi, ki kot celota pripadajo vsemu človeštvu, a se okrog
cerkva povezujejo v občestva. Tudi v teh občestvih najdemo različne življenjske drže, a
je tu procent darovanjske drže večji. To izhaja iz dveh dejstev. Na prvem mestu zato,
ker zakramenti Cerkve realno povzročajo spremembo življenja v prejemnikih. Drugič
pa zato, ker kristjani zavestno sprejemajo katehezo in se vsaj trudijo živeti po Božji
zapovedi ljubezni. Hkrati vidimo, da večja ko je povezanost s Cerkvijo, več naj bi bilo
življenjske drže darovanja.
Na sredini diagrama kraljuje Jezus Kristus kot ljubeči kralj stvarstva, prapodoba
človeka in eshatološki sodnik človeka. Jezus oz. njegova silhueta predstavlja vrata za
vstop v poveličano stvarstvo. »Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu« smo poklicani
vstopiti v poveličano bivanje pri Bogu. Kriterij za vstop ne bo preštevanje in tehtanje
dobrih in slabih dejanj, temveč merilo »nakopičene življenjske drže«. Le kdor bo v
življenju v sebi oblikoval velikonočno držo ljubečega darovanja, bo lahko vstopil skozi
»ozka vrata« v nebeško kraljestvo, kjer je to edina drža (Mt 7,13; Lk 13,24). Kdor iz
kakršnegakoli razloga (še) ne bo imel oblikovane darovanjske drže, se bo v teh vratih
zataknil in ne bo mogel vstopiti oz. bo moral skozi proces očiščevanja v ljubezni (vice),
da se v njem oblikuje življenjska drža nebes. Na diagramu ni upodobljena možnost
pekla, ki smo ga v nalogi opisali kot svobodno odločitev in dokončno zavrnitev Božje
ljubezni, saj Cerkev za nikogar ne reče, da je ta možnost konkretno uresničena.
Na diagramu vidimo, da pripadnost cerkvenemu občestvu pomaga oblikovati v
ljudeh pravilno življenjsko držo, vendar pa zgolj formalna pripadnost Cerkvi kot
ustanovi še ne zagotavlja vstopa v Božje kraljestvo. Vsak človek se bo namreč ob koncu
življenja postavil v vrsto z vsemi drugimi in bo tudi sojen po istem kriteriju ljubezni, ne
pa po formalni pripadnosti Cerkvi. Zemeljska Cerkev zato ni absolutna stvarnost,
temveč ima namen posredovati Božje milosti in pomagati ljudem pri vztrajanju v
ljubečih življenjskih držah. Kot taka je Cerkev na zemlji nekakšen zakrament
velikonočnih drž za življenje sveta. Zato tudi vidimo, da cerkva na desni strani
diagrama ni več, saj se Cerkev prelije v nebeško kraljestvo, v novi Jeruzalem. »Svetišča
nisem videl v njem, kajti njegovo svetišče je Gospod, Bog, vladar vsega, in Jagnje« (Raz
21,22). Na desni strani diagrama, po prehodu skozi Jezusova vrata, vsi ljudje zavzemajo
velikonočno držo darovanja. V njih je »Bog vse v vsem« (1 Kor 15,28). Tudi barva
njihovih teles se je spremenila. Odsevajo barve Svetega Duha, preoblikovani so v
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poveličana telesa. Čeprav živijo v isto drži ljubezni, niso uniformirano enaki, temveč je
v njih neka neulovljiva pestrost in raznolikost.
S tem sintetičnim osnutkom celovite velikonočne teologije smo pravzaprav
oblikovali tudi velikonočno kozmologijo. Velikonočna dinamika je najgloblje zapisana
v same temelje stvarstva in človekovega bitja. Če so v današnjem svetu ti temelji
zakriti, je to le pokazatelj, da je svet globoko zaznamovan s posledicami izvirnega
greha. Kjer ni tudi v konkretnih dejanjih na delu velikonočna drža ljubečega darovanja,
ki daje prostor bližnjemu, mu služi, in po potrebi celo svobodno sprejema nase trpljenje,
tam ne moremo govoriti o tem, da stvarstvo dosega svoj resnični cilj in prvotni namen,
v katerem je bilo ustvarjeno.
Ker se naloga usmerja na jedro krščanskega verovanja in poskuša odkriti njegove
sledi na različnih ravneh, se nujno dotika široke palete teoloških področij. Za nadaljnje
raziskovanje je možno vse obravnavane vidike še poglabljati ali pa iskati velikonočno
paradigmo tudi na drugih področjih, ki v nalogi niso omenjena. Na praktični ravni bodo
ostala vedno aktualna vprašanja, kako lahko življenjske drže, ki smo jih v nalogi opisali,
še konkretneje prevedemo v pastoralne in katehetske smernice, da bo pastorala Cerkve
zares izhajala iz izkušnje velikonočnega prehoda iz smrti v življenje. Taka pastorala bo
z vso odgovornostjo spodbujala zavzetost v prenovi sedanjega sveta, hkrati pa bo
usmerjena v eshatološki poveličani cilj življenja. Življenjske preizkušnje bo
obravnavala z vso odgovornostjo in hkrati kazala na duhovne perspektive, ki dajejo tudi
trpljenju globok smisel. Rdeča nit, osnovna življenjska drža, h kateri bo spodbujala
velikonočna kateheza, bo vedno morala biti velikonočno darovanje življenja in
prizadevanje za spravo z vsemi, celo s sovražniki. Vse to pa z namenom, da bo
prispevala k resnični prenovi stvarstva in človeka po vzoru Kristusove velikonočne
ljubezni.
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POVZETEK

Pričujoča magistrska naloga obravnava velikonočno skrivnost s treh zornih kotov. V
prvem poglavju se avtor na podlagi bibličnih poročil osredotoča na veliko noč kot
zgodovinski dogodek. Sprva se ustavi ob judovskem pashalnem prazniku, tipologiji
velikonočnega jagnjeta in izhoda iz egiptovske sužnosti, ki predstavlja ozadje tudi za
krščansko razumevanje odrešenja. Nato na podlagi pričevanja Jezusovih učencev
predstavi Jezusovo smrt in vstajenje kot temelj verovanja Cerkve. V drugem poglavju se
avtor spusti na raven dogmatičnega razmisleka o velikonočni skrivnosti. Jezusovo smrt
opiše kot spravo za grehe ljudi, njegov sestop v predpekel pomeni najglobljo solidarnost
s padlim človeštvom, njegovo vstajenje in vnebohod pa razodevata poveličano stanje, ki
je v Jezusu odprto za vsakega človeka in celotno stvarstvo. Drugo poglavje se sklene s
premislekom o notranjem življenju Svete Trojice, kjer vlada velikonočna dinamika
svobodne darovanjske ljubezni. V tretjem poglavju avtor aktualizira predhodna
spoznanja z ozirom na življenje kristjana. Avtor najprej predstavi zakramentalni način,
po katerem se človek vključi v dinamiko velikonočne skrivnosti. Nato premišljuje o
nekaterih značilnih velikonočnih življenjskih držah, kot so pripravljenost na priznanje
lastne grešnosti in potrebe po odrešenju, drža preprostosti in majhnosti, darovanjski
značaj ljubezni, pripravljenost odpuščati krivice in seveda svobodno sprejemanje
trpljenja in smrti. Ob koncu poglavja avtor nakaže še univerzalni pomen velike noči, ki
je kot odrešenjska skrivnost namenjena celotnemu stvarstvu in nam daje v roke
primerne kriterije za oblikovanje medverskega dialoga. V sklepu naloge nato v
preglednem diagramu povzame vodilne misli dela in predstavi velikonočno držo
darovanjske ljubezni kot osnovno paradigmo stvarstva.
Ključne besede:
Velika noč, smrt, vstajenje, pashalna skrivnost, Jezus Kristus, odrešenje, darovanjska
ljubezen, Cerkev, uvajanje v krščanstvo, zakramenti
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RIASSUNTO

La presente tesi di master tratta il mistero pasquale da tre punti di vista. Nel primo
capitolo l’autore, sulla base dei racconti biblici, si concentra sulla pasqua come evento
storico. Nella parte iniziale si riflette su tre punti di ricerca che rappresentano il contesto
della comprensione cristiana della redenzione: la festa della pasqua giudaica, la
tipologia dell’agnello pasquale e l’esodo dalla schiavitù d’Egitto. Dopo la parte iniziale
del primo capitolo l’autore, in base alle testimonianze degli apostoli, descrive la morte e
la risurrezione di Gesù come fondamento del credo della Chiesa. Nel secondo capitolo
viene approfondita la riflessione dogmatica riguardo al mistero pasquale, in cui la morte
di Gesù viene specificata come riconciliazione per i peccati degli uomini. La discesa
agli inferi indica, infatti, la solidarietà più profonda di Cristo con l’umanità caduta,
mentre la sua risurrezione e l’ascensione rivelano la vita glorificata, che in Gesù è
aperta a tutti gli uomini e al creato intero. Il secondo capitolo si chiude con la riflessione
riguardo alla vita interna della Santissima Trinità, nella quale prevale la dinamica
pasquale dell’amore quale atto libero di autodonazione. Nel terzo capitolo l’autore
attualizza le scoperte precedenti in riferimento alla vita cristiana. Il capitolo si apre con
la presentazione della via sacramentale per la quale l’uomo entra nella dinamica del
mistero pasquale. In seguito vengono trattati alcuni atteggiamenti di vita specificamente
pasquali. Tali atteggiamenti di vita sono, per esempio, la disposizione a confessare i
propri peccati e a riconoscere il bisogno della redenzione, l’atteggiamento di semplicità
e di umiltà, la caratteristica dell’amore quale atto di autodonazione, la disposizione a
perdonare le ingiustizie altrui e, senza dubbio, l’accettazione libera della sofferenza e
della morte. Alla fine del terzo capitolo viene indicato il significato universale della
pasqua, che ci fornisce – come mistero della redenzione, rivolto al creato intero – criteri
adeguati per il dialogo interreligioso. La conclusione della tesi, infine, riassume le idee
principali della ricerca in un diagramma sintetizzato che presenta l’attegiamento
pasquale di autodonazione come paradigma principale del creato.
Parole chiavi:
Pasqua, morte, risurrezione, mistero pasquale, Gesù Cristo, redenzione, amore,
autodonazione, Chiesa, mistagogia cristiana, sacramenti
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ABSTRACT

The present master thesis treats the paschal mystery from three different points of view.
The first chapter focuses on Easter as a historic event. It opens with the Jewish paschal
feast, the typology of the paschal lamb and the Exodus from the Egyptian slavery,
which represent the background for the Christian understanding of redemption. Then,
building on the testimonies of Jesus’ disciples, the death and resurrection of Jesus are
presented as the foundation of the faith of the Church. The second chapter introduces
the level of dogmatic reflection on the paschal mystery. The death of Jesus is described
as reconciliation for people’s sins; Jesus’ descent to the limbo is viewed as an act of
deepest solidarity with fallen mankind, while his resurrection and ascension are treated
as a revelation of the glorified state, which in Jesus is open for all people and the whole
of creation. The second chapter closes with a reflection on the inner life of the Holy
Trinity as it is guided by the paschal dynamic of free self-offering love. The third
chapter presents an actualization of the preceding discussion with regard to the life of
Christians. It begins with an explanation of the sacramental way through which a human
being enters in the dynamic of the paschal mystery. This is followed by a discussion of
some characteristic paschal attitudes of life such as the readiness to acknowledge one’s
own sinfulness and the necessity of redemption, the attitude of simplicity and smallness,
the donative nature of love, the readiness to forgive injustices and, of course, the free
acceptance of suffering and death. The chapter concludes with the assertion of the
universal meaning of Easter, which, as the mystery of redemption, is designed for the
whole creation and also offers appropriate criteria for interreligious dialogue. Finally,
the concluding chapter sums up the central points of the thesis in a synoptic figure and
presents the Easter attitude of self-offering love as the basic paradigm of creation.
Key words:
Easter, death, resurrection, paschal mystery, Jesus Christ, redemption, self-offering
love, Church, Christian mystagogy, sacraments
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