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ZAHVALA
Zahvala gre najprej Troedinemu Bogu, ki me je v svojem usmiljenju izvolil in poklical v
redovniški in duhovniški poklic. Biti Njegova podaljšana roka Božjega usmiljenja pri
podeljevanju svetih zakramentov je zame vsakdanji vir sreče. Naslednja zahvala gre Božji
Materi Mariji in njenemu brezmadežnemu Srcu za vse prejete milosti, ki sem jih bil deležen v
vseh teh letih. Naprej se želim zahvaliti mojim staršem, ki so me rodili, vzgojili v veri in mi
dopustili, da je v meni dozorel redovni in duhovni poklic. Zahvaliti se želim tudi rodni sestri
Petri, sedaj sestri klarisi Pavli, ki zame in za vse moje sobrate vztrajno moli. Bog ve, kaj vse
vsak dan za nas daruje, predvsem pa me spodbuja na poti duhovne rasti, in za to sem njej in
vsem sestram klarisam iz srca hvaležen. Zahvala tudi bratu Davidu in njegovi ženi Sabini ter
mali hčerki Zali, ki sta jo čakala sedem let, da je ugledala luč življenja. Tudi v njihovem
življenju Bog piše svojo zgodbo in dela čudovite stvari. Vsakodnevna hvaležnost in zahvala
pa gresta mojim dragim bratom salezijancem. Še posebej se želim zahvaliti sobratom na
Rakovniku, vsem salezijanskim bogoslovcem in prednovincema, ob katerih se učim
spolnjevati Božjo voljo dan za dnem. Prav posebej se želim zahvaliti ravnatelju Marku
Košniku, ki je moj dolgoletni duhovni vodja, bivšemu inšpektorju Alojziju Slavku Snoju in
sedanjemu inšpektorju Janezu Potočniku, ki sta mi omogočila dobro redovno formacijo v
Sloveniji in na študiju teologije v Italiji. Na poti formacije sta name pomembno vplivala še
prof. don Stefano Mazzer in don Luigi Testa. Z veseljem se zahvaljujem tudi mojim
priljubljenim avtorjem, ki so to magistrsko nalogo s svojimi deli omogočili. Med njimi naj
navedem zadnje tri papeže – svetega Janeza Pavla II., Benedikta XVI. in sedanjega papeža
Frančiška. Od Cerkvenih očetov naj omenim sv. Avguština in sv. Tomaža Akvinskega. Potem
teologinjo Adrienne von Speyr in oba božja služabnika misijonarja Andreja Majcna in Antona
Strleta. Na koncu se želim še posebej zahvaliti svojemu mentorju prof. dr. Antonu Štruklju za
dobro vodenje in usmerjanje pri nastajanju te magistrske naloge. Hvala tudi lektorici in
salezijanki sotrudnici Mateji Ferenčak za slovnično popravo besedila. Hvala tudi salezijancu
Marjanu Lamovšku za lektoriranje italijanskega povzetka in salezijanskemu bogoslovcu
Matiju Omejcu za računalniško oblikovanje in prelom besedila. Bogu hvala za vse, ki jih tu
nisem omenil, pa so imeli z mano usmiljenje in potrpljenje.
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POSVETILO
Delo in ves trud, ki sem ga vložil v pisanje in sestavljanje te magistrske naloge,
darujem za zveličanje duš dveh svojih prijateljev, ki sta v letu usmiljenja tragično preminula
in jima lahko po Božjem usmiljenju moje dobro delo pripomore k čim prejšnjemu zveličanju
in spravi z Bogom.
Prvi od teh mladih prijateljev je moj sosed in mali bratranec Andrej Suhoveršnik, ki
je bil kot osnovnošolec in srednješolec animator pri oratoriju v Novi Štifti. Otroci so ga imeli
zelo radi zaradi njegove dobrote in veselega značaja. Po naravi je bil zelo nasmejan in
sproščen. Že v srednji šoli pa je padel v slabo družbo in v kriminal. Več let si je s tem služil
denar, njegovo življenje pa je s tem postalo nemirno, hitro, drzno in nevarno. Mogoče si je
celo želel, da bi iz kriminala izšel, pa ni imel moči. Umrl je 21. 8. 2016, star komaj 25 let.
Vzrok in okoliščine smrti so zelo čudne, saj naj bi umrl zaradi nove smrtonosne ulične droge,
čeprav nikoli prej ni bil narkoman. Govorice pa namigujejo celo na to, da je bilo mamilo
podtaknjeno s strani mednarodne kriminalne združbe, katere del je bil. Kaj je botrovalo
njegovi smrti in kaj se je resnično dogajalo za vsem tem, ostaja nepojasnjeno, saj so pogreb in
slovo od Andreja pripravili zelo na hitro brez večjih preiskav. Starša, brat in njegovo dekle
niso imeli dovolj moči in ne denarja, da bi naredili še kaj več, saj je bila v ozadju vsega tega
mafija, katere odpadli član je bil. Žalostna zgodba je lahko tudi v opomin vsem mladim, ki
želijo na hitro obogateti, kar lahko s kriminalom tudi dosežejo, a vprašanje je za kakšno ceno.
Druga še bolj pretresljiva in hkrati spodbudna pa je zgodba pokojnega Klemena
Jakliča, doma iz Ljubljane iz župnije Rakovnik. 18-letnega Klemena so pogrešali in iskali en
mesec, potem ko je neznano kam izginil v soboto ponoči, 5. marca 2016. Nazadnje so ga
videli ob Ljubljanici, potem ko se je sredi noči vračal z zabave v centru Ljubljane. Že
naslednji dan so organizirali iskalno akcijo. Klemena so iskali poleg domačih, prijateljev in
policije tudi mnogi prostovoljci. Večkrat so iskalno akcijo ponovili, a brez uspeha, verjetno
tudi zaradi narasle Ljubljanice, saj je v tistih dneh precej deževalo. Sočasno s to iskalno akcijo
so mladi z Rakovnika (Klemenovi domači, prijatelji in soanimatorji) vsak večer organizirali
molitveno uro z molitvijo rožnega venca pred izpostavljenim Najsvetejšim. Poleg domačih,
prijateljev in znancev se je te molitve vsak večer ves mesec udeleževalo okoli 40 do 50 ljudi,
včasih pa tudi več kot 100. Molitev je najbolj pomagala domačim, ker so bili zaradi
Klemenovega nepojasnjenega izginotja najbolj potrti. Iz razpleta pa lahko rečemo, da je
molitev ganila samega Boga. Po Božji milosti je namreč njegovo truplo Ljubljanica naplavila
prav na belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, 3. 4. 2016 ob osmih zjutraj. Pri maši ob pol
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enajstih so se starši zato še isti dan Bogu zahvalili za to milost. V dneh pred pogrebom je na
molitveno uro pred Najsvetejše prišlo še več ljudi, tako da smo molitev iz kapele prestavili v
cerkev. Ljudje so čutili, da se morajo Bogu zahvaliti, da se je stvar končno rešila in se bodo
lahko domači in vsi drugi od Klemena dostojno poslovili. Na slovo in pogreb od pokojnega je
prišlo izredno veliko ljudi. V molitvenem ozračju in sočutju z domačimi smo se od Klemena
res lepo poslovili. Celo župnijo je dogodek pretresel, ganil in hkrati medsebojno povezal. V
zahvalo za vso molitev, drugo podporo in pomoč so domači za mlade na Rakovniku kupili in
darovali nov vrtiljak, ki so ga postavili v Salezijanskem mladinskem centru Rakovnik. Božje
usmiljenje je napisalo novo zgodbo v družini Jaklič, vse nas pa je navdalo z novim upanjem
in še večjim zaupanjem v Božjo previdnost in pomoč.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
KKC – Katekizem katoliške Cerkve, 2008.
ZCP – Zakonik Cerkvenega parava, 2006.
LA – O laiškem apostolatu (Koncilski odloki), 2004.
OU – Obličje usmiljenja, Misericordiae vultus, bula ob napovedi izrednega svetega leta.
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UVOD
Magistrska naloga o Božjem usmiljenju in sveti spovedi nam lahko v letu usmiljenja
pomaga prodreti v skrivnost in bogastvo tega sporočila. Namen tega dela je v prvi vrsti
predstaviti posamezne vidike nauka o Božjem usmiljenju in sveti spovedi. V nalogi sem zato
zbral veliko citatov različnih avtorjev, ki sem jih skušal s svojo mislijo še dodatno osvetliti in
med seboj povezati.
V prvem poglavju želim poudariti in spomniti na nepretrganost Božjega usmiljena, ki
se razodeva v Stari in Novi zavezi. Prevečkrat namreč slišimo predsodek, da je Bog v Stari
zavezi krut in brezsrčen, v Novi zavezi pa dober in neskončno usmiljen. Preko posameznih
starozaveznih odlomkov lahko ugotovimo, da so ti predsodki neutemeljeni. Poznavanje
posameznih starozaveznih zgodb, likov in oseb nam pomaga bolje razumeti Božje usmiljenje,
ki se je utelesilo v Jezusu Kristusu.
V drugem poglavju nam papeži, ki so službovali po Drugem vatikanskem koncilu,
vsak na svoj način orišejo Božje usmiljenje in sveto spoved. Iz njihovega nauka razberemo,
da so bili dobro zakoreninjeni v Božji besedi in v nauku Cerkve. Prav tako dobro analizirajo
in opišejo stanje v družbi in podajo smernice delovanja Cerkve, ki je v svetu zakrament
odrešenja. Še bolj kot ves njihov nauk, ki so nam ga predali, pa o Božjem usmiljenju govori
njihovo življenje samo. Nekateri analitiki in teologi zato govorijo, da se je Božje usmiljenje
samo podpisalo v njihovo življenjsko zgodbo. Božje usmiljenje zato ni neka teorija, ampak
praksa, ki se udejanja vsak čas v življenju slehernega človeka.
V tretjem poglavju nas misel s pomočjo svetnikov in teoloških mislecev še globlje
popelje v globine Božjega in človeškega usmiljenja. Z njihovo pomočjo lahko tudi mi
presodimo, kakšni so naši nameni usmiljenja. Vedno aktualno vprašanje je tudi kar zadeva
odnos med usmiljenjem in pravičnostjo. Z našega vidika je ta dilema nerešljiva, pri Bogu pa
ni tako, saj pri njem pravičnost in ljubezen popolnoma sovpadata.
V četrtem poglavju se posvetimo zakramentu svete spovedi, kjer pride Božje
usmiljenje najbolj do izraza. V njem okušamo brezmejno Božje usmiljenje, ki preseže vsako
pravično kazen, ki bi si jo za greh zaslužili. Jezus je zakrament svete spovedi postavil po svoji
smrti in vstajenju. V njegovem življenju pa se posamezni vidiki svete spovedi izgrajujejo in
dopolnjujejo, kar lahko vidimo iz posameznih evangeljskih odlomkov od njegovega spočetja
in vse do njegovega vnebohoda. Poleg teološkega razmisleka o zakramentu svete spovedi, pa
ne moremo mimo aktualnega stanja in opuščanja tega zakramenta s strani naših vernikov.
Tega problema ne bomo rešili s poglobljenimi analizami družbe in z novimi pastoralnimi
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pristopi, ampak predvsem z osmišljanjem tega zakramenta, ki ga ima za naše krščansko
življenje. Papež Frančišek je z obhajanjem leta usmiljenja dal dober in resnično potreben
povod, da smo lahko skozi vse leto razmišljali o tem velikem Božjem daru, ki se nam v sveti
spovedi daje. Prav po zakramentu svete spovedi namreč najlažje okušamo Božje usmiljenje.
Prehitevajoča Božja ljubezen je tista, ki nas nagne h kesanju in tudi k spreobrnjenju in bolj
krščanskemu življenju.
V zadnjem petem poglavju nas nagovorijo zgledi zavetnikov leta usmiljenja in dva
slovenska kandidata v postopku za beatifikacijo – božji služabnik profesor Anton Strle in
Božji služabnik misijonar Andrej Majcen. V svetosti so zoreli vsak na svoj način, k temu pa
so pomagali tudi mnogim drugim. Brez svete spovedi si res ne moremo predstavljati
njihovega življenja in dela za rešitev svoje duše in duše drugih, ki so jim bili zaupani. Tudi za
nas ostajajo nebeški priprošnjiki in nam lahko pomagajo na poti k Bogu, mi pa se potrudimo,
da bom ljubili, kar so tudi oni ljubili in se tako zveličali.
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1. SVETOPISEMSKI TEMELJ BOŽJEGA USMILJENJA
1.1 V Stari zavezi
»'Vekomaj traja njegovo usmiljenje', je odpev, ki sledi vsaki vrstici 136. psalma,
medtem ko pripoveduje zgodovino Božjega razodevanja« (Frančišek OU. 2016. 7). Odpev se
ponovi v vsaki vrstici tega psalma. V slovenščini je vzklik »Vekomaj traja njegovo
usmiljenje«, navadno preveden s prevodom »Vekomaj traja njegova dobrota«. Omenjeni
prevod nam v letu usmiljenja ne pomaga prav dosti pri molitvi tega psalma, da bi ob velikih
delih Božjega usmiljenja razmišljali o usmiljenju bolj konkretno. Psalmist je z litanijskim
ponavljanjem vzklika hotel poudariti ravno to, da je Božje usmiljenje konkretno in ne
abstraktno. Prve štiri vrstice so nekakšna uvodna zahvala dobremu Bogu kot avtorju vseh
opisanih velikih Božjih del odrešenja. Prvo od čudovitih Božjih del usmiljenja in dobrote je
ravno ustvarjeno stvarstvo. Naštevanje ustvarjenih nebesnih teles spominja na opis stvarjenja
v prvi Mojzesovi knjigi. S tem še poudari, da se odrešenje in Božje delovanje uresničujeta v
času in prostoru. Osrednji del psalma pa nameni opisu največjega starozaveznega čudeža
odrešenja – izhodu iz Egipta. Zanimivo, da v osrednji trinajsti vrstici opiše razdelitev
trstičnega morja. Podoba razdeljenega morja na dva dela nam prikliče v spomin podobo zveri,
ki je bila presekana na dva dela in je bila s tem poražena. Osrednja rdeča nit psalma pa je
lahko tudi spominjanje na velika Božja dela. Spomin na Božjo dobroto in usmiljenje v nas
krepi upanje in zaupanje v prihodnost. Sporočilo zadnjih vrstic psalma je prav v tej luči precej
mesijansko obarvan, ker omenja obilico kruha in rešitev pred nasprotniki (prim: Benedikt
XVI 2012, 49-59). Zato ni naključje, da je izraelsko ljudstvo ta psalm – »veliki halel« –
vključilo v najpomembnejše bogoslužne praznike. Pred pasijonom je Jezus molil s tem
psalmom usmiljenja. To potrjuje evangelist Matej, ko pravi, da so Jezus in učenci, »'ko so
odpeli hvalnico' (Mt 26,30), odšli proti Oljski gori« (Frančišek OU. 2016, 7). Božje
usmiljenje je vedno nekaj konkretnega in realnega, to se kaže ne samo v tem psalmu, ampak
tudi na drugih mestih v Stari zavezi. Božje usmiljenje je srce Stare zaveze. Na žalost pa je
naša predstava o starozaveznem Bogu večkrat napačna. Boga v Stari zavezi dojemamo kot
srditega in maščevalnega, v Novi zavezi pa dobrotljivega. »Dejansko obstajajo besedila Stare
zaveze, ki morejo podpirati to mnenje. Govorijo o pobijanju in izganjanju poganskega
prebivalstva celih mest in ljudstev na Božji ukaz (5 Mz 7,21-24; 9,3; Joz 6,21; 8,1-29; 1 Sam
15), mogoče je pomisliti tudi na psalme prekletstva (predvsem Ps 58;83;109). Kljub temu ta
pogled ni pravičen« (Kasper 2012, 45). »Stara zaveza je velika šola usmiljenja Boga, ki se
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razodeva Mojzesu« (Schönborn 2009, 43). Bog se je Mojzesu enkrat že razodel v gorečem
grmu na gori in mu povedal, kako mu je ime: »'Jaz sem, ki sem' /…/ 'Gospod, Bog vaših
očetov, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov me je poslal k vam'« (2 Mz 3,14a-15b).
Sedaj pa se mu ponovno predstavi z novim imenom in to mu dvakrat naznani, kakor bi hotel
poudariti svoje »novo« ime. Gospod je rekel Mojzesu: »Izkazoval bom milost, komur hočem
biti milostljiv, in usmilil se bom, kogar se hočem usmiliti« (2 Mz 33,19b). »Tukaj pride do
drugega razodetja imena« (Kasper 2012, 52). Novo ime mu razodene prvič v shodnem šotoru,
ki ga je Mojzes razpel zunaj tabora, potem ko je razbil deset Božjih zapovedi zaradi
nezvestobe in malikovanja izraelskega ljudstva, ker si je dalo uliti podobo Boga v obliki
zlatega teleta. Drugič pa mu Gospod ponovi enako ime po pomenu na Sinajski gori, preden je
Mojzes zapisal deset božjih zapovedi. »Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem
ter klical ime Gospoda /.../ Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in
velik v milosti in zvestobi« (2 Mz 34,5-6b). »Božja ljubezen do njegovega ljudstva je
nepredstavljivo zvesta. A je tudi resnična, resnicoljubna. Njegovo usmiljenje se kaže najprej v
tem, da razodeva resnico. /.../ Na videz brez prizanašanja so postavljeni pred oči njihovi grehi:
od kralja do preprostih ljudi. In v tem se kaže božje usmiljenje, ki ne more biti brez resnice«
(Schönborn 2009, 43). Zgodba o Davidovem grehu nam to potrdi. »Zlasti močan vtis naredi
začetek slavnega psalma 'Miserere', ki ga pripisujejo Davidu, potem ko je z Batšébo,
Urijajevo ženo, zagrešil prešuštvo in ga je prerok Natan poklical na odgovornost« (Kasper
2012, 60). »Usmili se me, o Bog, po svoji dobroti, v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje
pregrehe. Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti« (Ps 51,3-4). Pravična
kazen za njegov greh bi morala biti njegova smrt, kakor je primer tudi sam sodil: »Kakor živi,
Gospod, mož, ki je to storil, mora umreti« (2 Sam 12,5b). Bog pa mu je v svojem usmiljenju
greh odpustil. Smrt pa je zadela njegovega sina. V tem odlomku se že kaže napoved Jezusove
žrtve in smrti za greh. Cena za greh je smrt edinorojenega Božjega Sina. »On svojemu
lastnemu Sinu ni prizanesel, ampak ga je dal za nas vse« (Rim 8,32a).
Enako predpodobo o Jezusovi žrtvi za grehe sveta srečamo v Abrahamovi in Izakovi
zgodbi o žrtvovanju. »Abraham je ponudil svojega umrljivega sina, ki potem ni umrl, medtem
ko Bog izroči smrti svojega neumrljivega Sina v odrešenje nas vseh« (Origen 1977, 11).
»'Abraham je povzdignil oči in pogledal, in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel
v grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega
sina.' (1 Mz, 22,13). Trpi torej Kristus, vendar telesno pretrpi smrt, in to ravno upodablja
jagnje, saj pravi Janez: 'Glejte, Jagnje božje, glejte, ki odjemlje grehe sveta.'« (Origen 1977,
11). Kristus je torej dopolnil, kar se v Stari zavezi kaže v orisih. Z njegovim prihodom dobijo
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tudi dogodki Stare zaveze poln pomen. »Ko pa je nastopila polnost časov, je Bog poslal
svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod
postavo, da bi mi prejeli posinovljenje« (Gal 4,4-5). Njegovo usmiljenje se torej z učlovečeno
Božjo besedo dopolni, ker je Jezus »učlovečenje« Božjega usmiljenja.
»Vrhunec starozaveznega razodetja Božjega umiljenja najdemo pri preroku Ozeju /…/
'Ljudstvo je prelomilo zavezo; postala je nečastna vlačuga. Zaradi tega je sedaj tudi Bog
prelomil s svojim ljudstvom. Sklenil je, da nezvestemu ljudstvu ne bo več izkazoval
usmiljenja' (Oz 1,6). 'Njegovo ljudstvo naj sedaj ne bo več njegovo ljudstvo.' (Oz 1,9)«
(Kasper 2012, 53). Božji pogled pa se ne ustavi in ne obupa nad grešnim ljudstvom. »Po
človeški logiki, bi bilo pravično, če bi se Bog namenil zavreči nezvesto ljudstvo« (Frančišek
OU. 2016, 21). Celo Božje srce ob tem trepeče. Zelo lep opis tega ponazarja s stavkom:
»Moje srce se obrača v meni, moje sočutje prekipeva« (Oz 11,8). »Namesto uničujočega
prevrata stopi prevrat v samem Bogu. Zakaj? Vzplamti Božje sočutje in Bog noče izvršiti
svoje plameneče jeze. V Bogu zmaga nad pravičnostjo usmiljenje« (Kasper 2012, 53). Božja
utemeljitev in opravičenje takšnega ravnanja se skriva v besedah: »Ne bom storil po svoji
srditi jezi …, kajti Bog sem in ne človek, Sveti sem v tvoji sredi« (Oz 11,9). »Božje
božanstvo se pokaže v njegovem usmiljenju. Usmiljenje je izraz njegovega Božjega bistva«
(Kasper 2012, 54). Prerok Ozej enkratno opiše in oriše Božje usmiljenje. Navduši nas Bog, ki
ni apatičen in nekje daleč od stisk ljudi, ampak nas prevzame njegovo veliko in čuteče srce, ki
se vnema v jezi, ki pa se potem od usmiljenja tudi dobesedno obrne okrog.
S predpisi in zakoni, ki jih je Mojzes zapisal v postavo, je bilo izvoljeno ljudstvo
dolžno samo poskrbeti za uboge, sužnje, tujce, sirote in vdove (prim: 5 Mz 8,9; 15,14; 14,29;
15,1-18;16,11.14; 24,10-22; 14,28; 26,12). K izpolnjevanju vseh teh predpisov in boju proti
krivicam so opozarjali in svarili vsi preroki. S tem lahko upravičeno rečemo, da je usmiljeni
Božji obraz deloma zasijal že v Stari zavezi v samem izvoljenem ljudstvu. Seveda pa se je
Božje usmiljenje v Stari zavezi v primerjavi z Novo zavezo kazalo le medlo v orisih in
zametkih tega, kar se izpolni in razodene v Jezusu Kristusu.

1.2 V Novi zavezi
Napoved Jezusovega rojstva v sebi že nosi bogato sporočilo Božjega usmiljenja.
Marijina in Zaharijeva hvalnica to najlepše izrazita. »Zavzel se je za svojega služabnika
Izraela in se spomnil svojega usmiljenja« (Lk 1,54) in »da bi izkazal usmiljenje našim očetom
in se spomnil svoje svete zaveze, prisege, s katero je prisegel našemu očetu Abrahamu« (Lk
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1.72,73a). Evangelista Matej in Luka, ki opišeta v svojem evangeliju dogodke ob Jezusovem
rojstvu, vključita vanj veliko prerokb in elementov stare zaveze, ki so se z Jezusom končno
uresničili in izpolnili. Marijin hvalospev je čudovit primer te dopolnitve. »Mogočne je vrgel s
prestolov in povišal je nizke« (Lk 1, 52). »S tem je ta pripoved izpolnitev starozavezne
zgodovine, kakor je že Ana, Samuelova mati, opevala v svoji zahvalni pesmi kot zgodovino, v
kateri Bog dela mrtve in žive, uboge in bogate, ponižuje in povišuje (1 Sam 2. 1-11)« (Kasper
2012, 65). Marijina hvalnica je dokaz, da je Marija v svojem srcu nosila in ohranila ne samo
Božje besede, ki jih je slišala ob angelovem oznanjenju ali kasneje od Jezusa, ampak je
poznala na pamet tudi besede stare zaveze, v tem primeru zahvalo Elkanove žene Ane ob
rojstvu dolgo pričakovanega sina Samuela. »Z vso pravico verujemo: ko je Božja Mati slavila
usmiljenje, ki so ga 'iz roda v rod' deležni vsi tisti, ki se dajo voditi strahu božjem, so njene
besede obsegle tudi naš rod. Marijin Magnificat ima preroško vsebino; ta se ne ozira samo na
preteklost Izraela, ampak gleda tudi v prihodnost božjega ljudstva na zemlji. Mi vsi, ki danes
živimo na zemlji, smo tisti rod« (Janez Pavel II. 1999, 10). Božje usmiljenje je torej vedno na
delu iz 'roda v rod'. Tudi naše življenje pozna dogodke in primere, ki spominjajo na katero od
svetopisemskih zgodb. Vprašanje pa je, ali jih v tej luči takoj zaznamo in spoznamo ter se
zanje kakor Marija v svoji hvalnici zahvaljujemo in jih v luči Božje besede tudi
premišljujemo.
Izpolnitev Stare zaveze z rojstvom Jezusa Kristusa simbolično predstavlja tudi Jezusov
rodovnik, ki ga oba evangelista Matej in Luka vključita v svojo pripoved o dogodkih ob
Jezusovem rojstvu. »Po Matejevem rodovniku spada Jezus v celoto zgodovine odrešenja, ki
se začenja z Abrahamom (Mt 1,1-17). V tem pomenu se prvi stavek pri Mateju glasi:
'Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina.' Luka seže še širše in uvrsti
Jezusa v zgodovino človeštva, ki se začne z Adamom (Lk 3,23-38)« (Kasper 2012, 64). Tudi
apostol Pavel izrazi izpolnitev Stare zaveze z rojstvom Jezusa Kristusa z besedami: »Ko pa je
nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da
bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje« (Gal 4,4-5). »Kristus
daje celotnemu starozaveznemu izročilu o božjem usmiljenju dokončen pomen. Ne govori le
o njem in ga razglaša s podobami in prilikami, ampak ga predvsem uteleša in pooseblja. On
sam je v nekem smislu utelešenje usmiljenja. Za tistega, ki ga vidi in odkrije v njem, postane
Bog 'viden kot Oče', ki je bogat v usmiljenju« (Janez Pavel II. 1999, 2).
Zlasti Lukov evangelij je prežet s sporočilom o usmiljenju, zato se ta evangelij po
pravici imenuje »Evangelij usmiljenja«. Evangelist na sam začetek Jezusovega javnega
delovanja postavi prizor iz nazareške shodnice, kjer Jezus napove svoj program delovanja in
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poudari, da se je to pismo danes izpolnilo. »V skladu z besedami starodavne Izaijeve prerokbe
je bila vsebina tega programa razodetje usmiljene ljubezni do ubogih, trpečih, jetnikov, slepih,
stiskanih in grešnikov« (Janez Pavel II. 1999, 8). Prvo Jezusovo javno oznanilo pa ni veselo
sporočilo o Božjem usmiljenju, ampak tudi o njegovi daritvi za greh. Prizor v nazareški
shodnici se namreč konča precej žalostno: »Ko so to slišali, so vsi v shodnici pobesneli. In
vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo
mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je odhajal« (Lk 4, 28-30).
Celoten odlomek lahko primerjamo z odlomkom iz stare zaveze, kjer je Gospod dal naročilo
Mojzesu, kako naj se njegovo ljudstvo očiščuje grehov.1 Dva kozlička sta bila vzeta izmed
ljudstva, kakor je tudi Jezus prišel iz Izraelovega rodu. Domačini Jezusa niso sprejeli, ampak
so se nad njim pohujšali in so ga zato hoteli umoriti izven njihovega mesta.2 Apostol Pavel je
zapisal: »Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja
pravičnost v njem« (2 Kor 5,21).
Najgloblje sporočilo o Očetovem usmiljenju pa Jezus vpletel v slikovito pripoved
prilik o usmiljenju. To velja predvsem za priliko o usmiljenem Samarijanu (Lk 10,25-37) in
usmiljenem Očetu ali izgubljenem sinu (Lk 15,11-32). Prilika o usmiljenem Samarijanu je
prilika o skrivnosti Božjega usmiljenja. Jezus sam je usmiljeni Samarijan. Cerkveni očetje so
brali priliko kristološko. »Ali ni mož, ki na pol mrtev in izropan leži na robu poti, podoba za
'Adama', za človeka sploh, ki je resnično padel med razbojnike /…/ Cesta iz Jeruzalema v
Jeriho se tako zdi kot podoba svetovne zgodovine; napol mrtvi na njenem robu kot podoba
človeštva. Duhovnik in levit gresta mimo – iz lastne moči zgodovine, samo iz njenih kultur in
verstev ne pride odrešitev. Če je napadeni podoba človeka sploh, tedaj more biti Samarijan
samo podoba Jezusa Kristusa. Bog, oddaljeni, je v Jezusu Kristusu postal bližnji. V naše rane
vlije olje in vino, v čemer so videli podobo za zdravilno moč zakramentov, on nas popelje v
gostišče, Cerkev, v kateri nas pusti negovati in podari tudi aro, kar stane ta nega« (Benedikt
1

»Gospod je rekel Mojzesu: 'Povej bratu Aronu, naj ne hodi kadar koli v svetišče za zagrinjalo pred
spravni pokrov, ki je na skrinji, da ne umre; kajti prikazoval se bom v oblaku nad spravnim pokrovom. Tole pa
mora imeti Aron s seboj, kadar pride v svetišče: mladega junca za daritev za greh in ovna za žgalno daritev.
Obleče naj sveto platneno spodnje oblačilo, na sebi naj ima platnene hlače, opaše naj se s platnenim pasom in si
priveže na glavo platneno visoko čepico. To so sveta oblačila, zato se mora prej skopati v vodi in jih potem
obleči. Od skupnosti Izraelovih sinov pa naj vzame dva kozla za daritev za greh in enega ovna za žgalno daritev.
Aron naj pripelje junca, ki je določen za njegovo daritev za greh, in opravi spravo zase in za svojo hišo. Nato naj
vzame oba kozla in ju postavi pred Gospoda pri vhodu v shodni šotor. In Aron naj vrže žreba za kozla: en žreb
za Gospoda in drug žreb za Azazéla. Kozla, katerega je zadel žreb za Gospoda, naj Aron pripelje in daruje kot
daritev za greh. Kozla, katerega je zadel žreb za Azazéla, pa naj živega postavi pred Gospoda, da nad njim
opravi spravo in ga pošlje Azazélu v puščavo'.« (3 Mz, 16, 2-10).
2
»Ko dokonča spravni obred za svetišče, shodni šotor in oltar, naj pripelje živega kozla. Aron naj
položi obe roki živemu kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde in hudodelstva Izraelovih sinov, vse
njihove grehe, in jih naloži kozlu na glavo. Potem naj ga po pripravljenem možu pošlje v puščavo. Kozel naj
odnese na sebi vse njihove krivde v nerodovitno pokrajino. Tako naj pošlje kozla v puščavo.« (3 Mz, 16, 20-22).
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XVI. 2007, 211-212). Zelo podobno je o tem odlomku razmišljal tudi Arški župnik, ki
primerja ranjenega popotnika z našo dušo, ki so jo ranili naši grehi. »Ne vaše telo, bratje, vaša
duša je bila umorjena z grehom. Kdo je ta dobri Samarijan, ki je prišel vlit hladila in olja v
vaše rane? Naš Gospod Jezus Kristus, ki je prišel iz nebes. Kam vas je dal pripeljati? Ne v
gostišče, temveč v naročje svoje Cerkve. Komu vas je zaupal? Duhovniku; in mu rekel:
'Prijatelj poskrbi zanj; ko se bom vrnil, ti bom vse poplačal'. Kdaj se bo vrnil? Ob koncu
sveta, ko bo dobri Bog prišel povrnit dobrim in kaznovat hudobne … Mi vsi smo v položaju
tega ubogega popotnika, smrtno ranjenega in puščenega ob robu široke ceste. Ne branimo se
vstopiti v gostišče svete Cerkve in v njej prejeti oskrbo, ki nam jo je pripravil dobri
Samarijan« (Vianney 2000, 65). Jezusovo vabilo ob koncu prilike: »Pojdi in tudi ti tako delaj«
(Lk 10,37b), je jasno povabilo, da smo nosilci Božjega usmiljenja do bližnjega tudi mi. Dela
usmiljenje pa so lahko telesna ali duhovna. Telesna dela usmiljenja so v priliki o usmiljenem
Samarijanu takoj razvidna: popotnike sprejemati, lačne nasititi, žejne napojiti, nage oblačiti,
bolnike obiskovati in jetnike reševati. Zaradi tega se mi je zdelo boljše, da na tem mestu
poudarimo še drugo stran duhovnih del usmiljenja, ki jih prilika prav tako nosi v sebi. Iz
duhovne razlage Cerkvenih očetov in svetega Arškega župnika je razvidno, da se v sporočilu
prilike skrivajo tudi duhovna dela usmiljenja. Poudarili so zakramente. Ko je govora o
človeku, ranjenem od greha, gotovo ne moremo mimo zakramenta svete spovedi. V tem
zakramentu se mora duhovnik poslužiti vseh duhovnih del usmiljena: dvomljivcem prav
svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti, žalivcem odpustiti, nadležne
prenašati, za žive in mrtve Boga prositi. Celo sam Jezus je v priliki izpolnil vsaj eno duhovno
delo usmiljenja in to je zmotne učiti, ko je učitelja postave poučil, kdo je naš bližnji. Duhovna
razlaga te prilike samo potrjuje, kako globoko in uporabno vrednost imajo Jezusove prilike.
V priliki o izgubljenem sinu ali usmiljenem očetu pa sta že v osnovnem sporočilu
zgodbe razvidni obe vrsti del usmiljenja, telesna in duhovna. Pomislimo najprej na telesna
dela usmiljenja: oče mu da imetje, ki mu pripada; ko pride nazaj ga obleče, da mu prstana na
roko; pripravi mu gostijo … Duhovna dela usmiljenja pa so prav tako hitro vidna, in sicer:
velikodušni sprejem s strani očeta nosi v sebi dve duhovni deli usmiljenja: žaljivcem odpustiti
in žalostne tolažiti. Iz pregovarjanja s starejšim sinom pa je oče spet uporabil drug naboj
duhovnih del usmiljenja, ki so: zmotne učiti, dvomljivcem svetovati, grešnike svariti,
nadležne prenašati. To uvodno razmišljanje naj nam pomaga bolje razumeti bogato duhovno
sporočilo te prilike, ki je prava uspešnica ne samo iz verskega, ampak tudi iz literarnega in
kulturno-umetniškega sveta, saj so se ob tej priliki rojevale najrazličnejše svetovno znane
umetnine vseh vrst. Spomnimo se na področje likovnega, dramskega in igralskega
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umetniškega opusa, kjer lahko občudujemo Rembrantovo sliko o izgubljenem sinu in njegovo
upodobitev dveh rok, ki objemata sina. Mojstrsko je upodobil eno močnejšo očetovo roko in
drugo nežnejšo mamino roko. Lahko, da ga je v to upodobitev spodbudila razlaga Cerkvenih
očetov, ki so v priliki iskali Jezusa Kristusa, ker se v priliki javlja le oče. »Avguštin je skušal
vstaviti kristologijo, kjer je rečeno, da je oče objel sina (Lk 15,20). 'Očetova roka je sin,'
pravi. Pri tem bi se mogel sklicevati na Ireneja, ki je Sina in Duha označil za obe Očetovi
roki« (Benedikt XVI. 2007, 218). Vstopimo v sporočilo prilike in v razmišljanje različnih
avtorjev, ki so se navdihovali ob tej priliki in njenem bogatem sporočilu.
»Neki človek je imel dva sin.« (Lk 15,11). »Gospod s tem naveže na izročilo, ki sega
daleč nazaj: tematika dveh bratov preveva celotno Staro zavezo: začenja s Kajnom in Abelom
in gre preko Izmaela in Izaka do Ezava in Jakoba. Na spremenjen način spet odseva v odnosu
11 Jakobovih sinov do Jožefa« (Benedikt XVI. 2007, 214). »Mlajši med njima je rekel očetu:
Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada! In razdelil jima je imetje« (Lk 15,12). »Ta sin
dobi od očeta delež imetja, ki mu pripada, gre od doma in v daljni deželi 'z razuzdanim
življenjem' vse zapravi; v nekem smislu je to človek vseh časov, začenši s tistim, ki je prvi
izgubil delež milosti in prvotne pravičnosti« (Janez Pavel II. 1999, 5). Z Adamovim grehom
smo v dramo izgubljenega sina na nek način vstopili vsi ljudje vseh časov. Iz te drame nas
lahko potegne le nekdo, ki nam bo predstavil norost Božjega usmiljenja, ki nas bo ganilo v
dno duše, da bomo kot izgubljeni sin zahrepeneli po Očetovem domu, kjer imajo vsi vsega v
izobilju. »Cerkveni očetje so temo o dveh bratih povsem splošno nanašali na medsebojni
odnos med Judi in pogani. Ni jim bilo težko v pregrešnem sinu, ki je šel daleč proč od doma
in od samega sebe, prepoznati svet poganstva, kateremu je zdaj Jezus odprl vrata do božjega
občestva milosti in za katere obhaja praznik svoje ljubezni. Prav tako ni bilo težko v bratu, ki
je ostal doma, prepoznati Izraelsko ljudstvo, ki je po pravici moglo reči o sebi: 'Toliko let ti
služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza.' (Lk 15,29b)« (Benedikt XVI. 2007, 220-221).
»Obstajajo pa tudi številni patristični glasovi, ki v obeh sinovih vidijo odsev kristjanovega
življenja, v mlajšem skušnjavo popustljivosti, v starejšem nevarnost prevelike strogosti«
(Söding 2016, 48). V času reformacije pa so »v izgubljenem sinu z Avguštinom in drugimi
videli zgled skesanega grešnika, ki se spreobrne ne iz strahu pred kaznijo, ampak v zaupanju v
očetovo dobroto« (Söding 2016, 48). Jezus Kristus nam je predstavil obličje usmiljenega
Očeta ali še bolje, tako kot pravi sedanji papež Frančišek, »Jezus Kristus je obličje
usmiljenja« (Frančišek OU, 2016, 1) in brez naše vrnitve k Očetu po Jezusu Kristusu,
ostajamo v bedi greha mlajšega sina ali v nesprejemanju zastonjskega daru odrešenja in
milosti starejšega sina, ki se je očetovemu vabilu na gostijo uprl. Vsak odhod sina stran od
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očeta so »Cerkveni očetje tu videli predvsem notranjo oddaljitev iz Očetovega sveta – iz
božjega sveta /…/ Ko je ta človek živel daleč od doma, od svojega izvora, je šel tudi daleč
proč od samega sebe. Živel je stran od resnice svojega bivanja« (Benedikt XVI. 2007, 215216). Kakor za mlajšega sina tako velja za starejšega. Protest in upor starejšega sina proti
očetu, ki ga je pokazal s tem, ko na gostijo ni hotel vstopiti, je na nek način notranja
oddaljitev od očeta. Njegova drama spreobrnjena zato ostaja še odprta in nezaključena. Mlajši
sin pa se odloči drugače. »Šel je vase in dejal: 'koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v
obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote.'« (Lk 15,17). »Te besede izražajo predvsem njegov
odnos do gmotnih dobrin. Vendar se pod površjem teh besed skriva drama izgubljenega
dostojanstva, zavest o zapravljenem sinovstvu« (Janez Pavel II, 1981, 63). »Besede, ki si jih
pripravi za vrnitev domov, nam dajo spoznati daljavo njegovih notranjih potovanj, ki jih zdaj
prehodi« (Benedikt XVI. 2007, 215-216). Njegovo spreobrnjenje se zgodi prav v tem
trenutku, ko se zave in si prizna svoje žalostno stanje, in hkrati, ko se spominja pozitivne
izkušnja domačega doma v zavetju svojega očeta. »Oče 'vidi sina od daleč' in mu gre naproti.
Posluša sinovo izpoved in v njej vidi notranjo pot, ki jo je prehodil, vidi, da je spet našel pot k
resnični svobodi« (Benedikt XVI. 2007, 217). Lik očeta, ki je ob vrnitvi izgubljenega sina
domov poln usmiljenja in razumevanja, nas ne more pustiti ravnodušne. Gane nas njegova
brezmejna velikodušnost, ki ne vsebuje niti kančka očitka ali zamere kljub njegovemu
zapravljenemu imetju in pravic sinovstva, ki jih je z grehom izgubil. »Prapodobo tega
gledanja Boga, Očeta, najdemo v Oz 11, 1-9 /…/ Tako ne bi mogel ravnati noben človek. Bog
ima srce in to srce se tako rekoč obrača proti njemu samemu: tukaj pri preroku kakor v
evangeliju spet naletimo na besedo o 'sočutju', ki je izraženo s podobo materinega naročja.
Božje srce preobrazi jezo in obrne kazen v odpuščanje« (Benedikt XVI. 2007, 217-218).3
Božja širokosrčnost je resnično neizmerna, kljub temu je dobro poudariti, da je oče stekel
izgubljenemu sinu naproti šele, ko se je ta odločil, da se vrne, ko se sin 'spreobrne'. 4 Pomeni,
da oče ni tekal in hlapčeval za njim prej, ko se ta še ni spreobrnil, ampak je čakal na sinovo
3

»Očetova zvestoba samemu sebi – vidik, ki ga odkriva že starozavezni izraz 'hesed', je hkrati opisan s
posebno toplino. Saj beremo, da se je očetu ob pogledu na izgubljenega sina, ki se je vrnil, milo storilo in je
pritekel, ga objel in poljubil« (Janez Pavel II. 1999, 6).
4
»Potek spreobrnjenja in pokore je čudovito opisal Jezus v priliki 'o izgubljenem sinu', katere središče
je 'usmiljeni oče' (Lk 15, 11-24): čar umišljene svobode, zapustitev očetove hiše; skrajna beda, v kateri se sin
znajde, potem ko je zapravil svoje imetje; globoko ponižanje, ko vidi, da mora pasti svinje, in še hujše, ko si želi,
da bi se hranil z rožiči, ki jih jedo svinje; razmišljanje glede izgubljenih dobrin; kesanje in odločitev, da izpove
svojo krivdo pred svojim očetom; pot vrnitve; velikodušni očetov sprejem; očetovo veselje: to so značilne poteze
procesa spreobrnjenja. Lepo oblačilo, prstan in praznična gostija so simboli tega novega življenja, čistega,
častnega, polnega veselja, kakršno je življenje človeka, ki se vrne k Bogu in v naročje svoje družine, ki je
Cerkev. Samo Kristusovo srce, ki pozna globine ljubezni svojega Očeta, nam je moglo tako preprosto in tako
čudovito lepo razodeti globino njegovega usmiljenja« (KKC 1439).
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spreobrnjenje. Tudi k starejšemu sinu oče pristopi šele potem, ko se je ta že približal hiši,
čeprav vanjo ni hotel vstopiti in tudi ker se je za razlog gostije pozanimal pri enem izmed
služabnikov. Oče mu pride naproti in ga skuša pregovoriti, očetovsko in sočutno. Prav tako se
z njim pogovori, mu prisluhne in ga nato nagovori z besedo »otrok«, kar izraža skrb in
ljubezen, ki jo ima do njega. »Starejši brat ne ve nič o notranjih spremembah in potovanjih
drugega, o poti v veliko oddaljenost, o njegovem spustu, ko je šel vase in na novo našel
samega sebe. Vidi le krivičnost. In tu se pač pokaže, da je na tihem tudi on sanjal o svobodi
brez meja, da je znotraj postal zagrenjen v svoji pokorščini in ne ve za milost, da je doma, za
milost resnične svobode, ki jo ima kot sin. 'Moj otrok, ti si vedno pri meni', mu reče oče, 'in
vse, kar je moje, je tvoje' (Lk 15,31). S tem mu pojasni veličino otroštva. To so iste besede, s
katerimi Jezus v velikoduhovniški molitvi opisuje svoj odnos do Očeta: 'Vse, kar je moje, je
tvoje, in kar je tvoje, je moje.' (Jn 17,10)« (Benedikt XVI. 2007, 219-220). Spreobrnjenje in
notranja duhovna pot starejšega sina tako ostaja uganka. Zdi se, da očetovega povabila ne
sprejme. Po duhovni razlagi te prilike, po kateri primerjamo starejšega sina z judovskim
ljudstvom, se lahko v tem razpletu že kaže in napoveduje Odrešenikova pot križa, kjer se je
Očetova ljubezen in usmiljenje v Jezusu Kristusu razodela do konca. »V nobeni drugi priliki
ni Jezus usmiljenja opisal tako mojstrsko kakor prav v tej. Kajti v tej priliki hoče Jezus reči:
kakor ravnam jaz, tako ravna Oče« (Kasper 2012, 72). Vse Jezusovo delovanje je prežeto s
pogledom Božjega usmiljenja in to se pokaže na več mestih in v različnih okoliščinah.
Navedimo samo nekaj najočitnejših primerov. Evangelist Marko opisuje dogodek, ko učence
pošlje same zase v samotni kraj, da se nekoliko odpočijejo po njihovem oznanjevanju. »In
odšli so s čolnom sami zase v samoten kraj /…/ Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico.
Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo
stvari« (Mr 6, 32,34). Poleg tega, da nam sam opis dogodka predstavi Jezusa, ki poučuje, kar
je eno od duhovnih del usmiljenja, je pomenljivo tudi to, da skupaj s tem dogodkom
evangelist opiše tudi Jezusov čudež pomnožitve kruha in rib, s čimer Jezus nasiti lačno
ljudstvo, ki ves dan hodi za njim. Jezusu se ljudstvo zasmili in iz tega nagiba se rodijo tako
imenovana duhovna in telesna dela usmiljenja. »Jezus ima najprej usmiljenje z našim
pomanjkljivim spoznanjem, z našo nevednostjo. Kruh, ki ga potrebujemo bolj kakor vse
drugo, je njegova beseda. Brez tega smo kakor 'ovce brez pastirja'« (Schönborn 2009, 26).
Poleg Jezusa so v tem dogodku glavni protagonisti njegovi učenci, ki kakor velikokrat prej in
potem ne dohajajo in ne razumejo Jezusovega delovanja. »Tukaj prvikrat jasno vidimo, kar bo
še bolj očitno v nadaljevanju: Jezusovo usmiljenje ni na človeški lestvici, presega nas. Kar od
svojih učencev pričakuje, je v resnici nekaj nemogočega. Zato razumemo njihov namig: čas je
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za večerjo, čas je, da ti ljudje odidejo … Prišli smo semkaj, da bi se odpočili, saj je bilo
vendar tako predvideno, saj si nam tako obljubil … Namesto tega imajo zopet dan z
množicami« (Schönborn 2009, 28). Jezusovo usmiljenje je za učene prezahtevno, da bi ga do
konca razumeli. V odlomku srečanja med Jezusom in kanaansko ženo, katere hčer je zelo
mučil hudi duh, pa se na prvi pogled zdi, da so učenci bolj usmiljeni od samega Jezusa. Žena
je k Jezusu vpila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me« (Mt, 15,22). Jezusa je prosila za
ozdravljenje in izgon hudega duha iz hčere. Jezus se sprva na njeno prošnjo ni odzval. Šele po
posredovanju učencev se je ustavil in ji prisluhnil. »Učenci se zdijo sočutni, nasprotno pa se
zdi, da je Jezus trd. Učenci so vljudno izrazili nagib svojega sočutja in rekli Jezusu: 'Izkaži ji
milost, ker nas nadleguje s svojimi klici. Nakloni ji kar hoče, ker vpije za nami, nam gre na
živce, nam je v nadlego' …! To je sočutje apostolov« (Schönborn 2009, 29). Bolj kot za njeno
težavo so apostoli v skrbeh zase. Jezusova strogost in zahtevnost pa žene kljub temu ne
odvrne od njega. »To nas spodbudi k premišljevanju o tem, kako je Jezus tudi zahteven v
svojem usmiljenju. Jezus popelje to ženo s seboj na težavno pot, postavi jo pred izziv in ji ne
nakloni takoj tistega, za kar prosi. V Jezusovem usmiljenju je neka strogost« (Schönborn
2009, 30). Iz te Jezusove drže in odziva razberemo, da se Jezus v svojem sočutju in
usmiljenju, ki ga pokaže vsem, ki vpijejo k njemu: »Gospod Davidov sin, usmili se me.« (Mr
10,48b, Lk 18,39b, Mt 20,30b; Lk 17,13; Mt, 15,22) ali ga drugače prosijo za ozdravljenje
(Mt, 8,5-13), nikakor ne želi omejiti le na telesno ozdravljenja posameznika, ampak hoče
vsakega izmed teh pripeljati do izpovedi vere, ki ozdravlja duha, posledično pa potem sledi še
telesno ozdravljenje. Jezus je zato večkrat pozoren predvsem na duhovno ozdravljenje, ki je
posledica odpuščanja grehov, ali na izgon hudega duha, temu pa nato sledi telesno
ozdravljenje. (Mr 9,14-29, Mt 17,14-18, Lk 13,11-13, Lk 5,17-26 …). Dela usmiljenja
(telesna in duhovna) so torej nedeljivo med seboj povezana. Jezus ozdravlja dušo in telo in to
je tudi zadnji smoter, cilj in poslanstvo Cerkve. V povezavi z duhovnim ozdravljenjem, ki je
posledica Božjega usmiljenja, pa prav tako ne moremo mimo Jezusovih blagrov, ki jih
najdemo v evangeliju po Mateju. Zaporedje naštetih blagrov namreč lepo opisuje glavne
vsebinske poudarke zakramenta svete spovedi. V duhu smo ubogi, če se zavedamo svoje
grešnosti in grehov; v krotkosti jih zato priznamo pri sveti spovedi; in ker nas žalostijo naši
grehi, sklenemo poboljšanje; spovedi nato sledi pokora, kjer si prizadevamo za pravico, za
dela usmiljenja, za čistost srca, za mir, za vztrajnost in zvestobo Kristusu kljub preganjanju.
Tudi sicer si lahko s pomočjo Jezusovih blagrov zelo dobro izprašamo vest in se tako dobro
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pripravimo na sveto spoved. Med blagri ima ravno »blagor usmiljenim«5 osrednje mesto, saj
je peti zapovrstjo izmed osem naštetih blagrov. V blagrih Jezus napove program svojega
življenja6 in življenja slehernega kristjana.

5

»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli« (Mt 5,7).
Blagri najboljše opišejo Jezusa Kristusa, ki se je rodil v uboštvu; vse življenje ostal krotak in pokoren
Očetovi volji; tolažil je žalostne, odpravljal je krivice ubogih, izkazoval je usmiljenje, živel je v čistosti, delal je
za mir, prestal je preganjanje in smrt ter tako dosegel vstajenje in zasluženo plačilo pri Bogu Očetu.
6
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2. BOŽJE USMILJENJE V UČENJU PAPEŽEV PO DRUGEM
VATIKANSKEM KONCILU
2.1 Sveti Janez XXIII.
Življenje svetega Janeza XXIII. je polno dobrih del usmiljenja. O tem pričajo njegovi
življenjepisci. »Med drugo svetovno vojno je v Grčiji pomagal lačnim, reševal obsojene na
streljanje in koncentracijsko taborišče« (Janez XXIII. 2014, 19). V postopku za njegovo
beatifikacijo je Wilhelm von List, njegov zaveznik in pomočnik, nekdanji nemški kancler in
pozneje veleposlanik v Turčiji, povedal, »da je apostolski delegat Roncalli rešil najmanj
24.000 judov. Ladjo, polno judovskih otrok, je s posredovanjem von Papna uspel preusmeriti
proti Palestini. Vse to je delal na tihem, tako da mnogi rešeni niso niti vedeli, komu se imajo
za to zahvaliti« (Janez XXIII. 2014, 19–20). Kot apostolski delegat Svetega sedeža je deloval
v Bolgariji, Turčiji in Grčiji.7 9. Novembra 1927, ko je bil na poti iz Rima v Bolgarijo, se je
za nekaj dni ustavil v Ljubljani, kjer je opravil letne duhovne vaje pri jezuitih. Takrat je v
»Dnevnik duše« zabeležil naslednje trdne sklepe: »Moram in hočem biti vedno bolj človek
poglobljene molitve. Še več blagosti, še več blagosti, dobrote in miru v mojih poslih. Če ne
morem dobro storiti vsega tistega, za kar menim, da je potrebno za blagor duš v poslanstvu, ki
mi je bilo zaupano, se prav gotovo ne smem zaradi tega vznemirjati in plašiti. Opraviti svojo
dolžnost, ki mi jo narekuje ljubezen, to je dovolj«8 (Janez XXIII. 2014, 65). Ob prvi slovenski
7

»Največ pozornosti je namenil dobrodelnemu delu in tako si je pridobil največ prijateljev. V zameno
je želel le molitev. Kar je imel, je sproti razdal« (Janez XXIII. 2014, 19).
8
Na duhovnih vajah, ki jih je opravljal v Ljubljani pri jezuitih pri sv. Jožefu od 9. do 13. novembra leta
1927, je zapisal še več sklepov in spodbud za svoje življenje. »Hočem in mora tako biti, da bo moja molitev
čedalje globlja. Preteklo leto mi je v tem pogledu prineslo izboljšanje. Vztrajno in goreče bom nadaljeval ter več
pozornosti in skrbi posvečal sveti maši, brevirju, branju Svetega pisma, premišljevanju, izpraševanju vesti,
molitvi rožnega venca in obisku Najsvetejšega. Če imam evharističnega Jezusa pri sebi, je to moja sreča. O da bi
tudi on našel pri meni in v mojem življenju svoje Božje zadovoljstvo. V svoje delo moram vnesti še več miru, še
več miru, veselja in tišine. Če ne morem opraviti vsega tega dobro, kot mislim, da bi bilo potrebno za korist ob
poslanstvu, ki mi je zaupano, se ne smem vznemirjati in zmesti. Zadosti je, da storim dolžnost, kot mi jo
narekuje ljubezen. Gospod zmore vsako stvar obrniti v zmagoslavje svojega kraljestva, tudi če mi ni mogoče, da
bi storil kaj več, tudi če sem prisiljen, da na zunaj ne delam dosti. Ta mir in tišino moram vzgajati tudi pri
drugih, z besedo in zgledom. Vedno bolj bom pazil na obvladanje svojega jezika. Bolj moram paziti na izrekanje
sodb tudi proti zaupnim osebam. Na to točno se bom vedno znova vračal pri svojih posebnih izpraševanjih. Iz
mojih ust ne sme priti beseda, ki ni ali pohvala ali odobravanje neke sodbe ali pa spodbuda k ljubezni,
apostolatu, h krepostnemu življenju. Po svoji naravi se z veliko lahkoto izražam. To je Božji dar, vendar je treba
nanj zelo paziti. Smem ga uporabljati zmerno, tako da si bodo ljudje rajši želeli še poslušati me, kot da bi me bili
siti. V svojih odnosih do ljudi, pa naj bodo katoličani ali pravoslavni, vzvišeni ali preprosti, bom vedno skušal
vzbuditi vtis dostojanstva in dobrote, ljubeznivega dostojanstva in vidne dobrote. Čeprav zelo nevreden, ampak
predstavljam med temi ljudmi svetega očeta. Zato moram skrbeti, da jih bom pripravil do tega, da ga bodo
spoštovali in ljubili, tudi prek mene. Tako hoče Gospod. Kako velika naloga in kako velika odgovornost! Da
bom svoje poslanstvo v Bolgariji kar najuspešnejše opravil, se bom s posebno vnemo lotil učenja francoskega in
bolgarskega jezika. Iz raznih znakov, ki sem jih opazil zadnje leto, se moram sprijazniti z mislijo, da se staram in
da kaže telo včasih že znake minljivosti. Treba se bo sprijazniti z mislijo na smrt. To pa naj mi življenje napravi
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izdaji »Dnevnika duše« in drugih duhovnih spisih papeža Janeza XXIII. je ljubljanski nadškof
dr. Jožef Pogačnik zapisal: »Za Povestjo duše sv. Terezije Deteta Jezusa /…/ je Dnevnik duše
papeža Janeza XXIII. najmočnejši duhovni tekst našega časa« (Janez XXIII. 2014, 52).
Omenjeno delo je dobro opredelil in opisal g. nadškof dr. Jožef Pogačnik. O njem pravi, da
gre za »njegovo notranjo molitev, ki ni bila več le razmišljujoča meditacija, marveč molitev
srca in afekta, v njej ni več prevladovalo razglabljanje, temveč prisrčen razgovor z Bogom«
(Janez XXIII. 2014, 73). Vsak bralec, ki bere te spise, se kar naenkrat tudi sam znajde v
pogovoru z Bogom. S tega vidika je to njegovo delo prava mojstrovina molitve, ki je sad
njegovega pristnega odnosa z Bogom. V teh pogovorih z Bogom najdemo tudi čudovite spise
o Božjem usmiljenju in sveti spovedi. V preprostem jeziku jih je papež Janez XXIII. znal
povedati in zapisati, v njih pa se skrivajo globoke resnice vere. O Božjem usmiljenju, ki ga je
nad vse cenil, je v »Dnevnik duše« zapisal: »Kdo bo kdaj mogel izmeriti globine tvojega
usmiljenja? Naj se drugi, če hočejo, navdušujejo za ostale tvoje nadzemske lastnosti, naj
poveličujejo tvojo modrost, naj hvalijo tvojo moč, jaz nikoli ne bom nehal opevati tvojega
usmiljenja. Ali ni tvojega usmiljenja, presladki Jezus, polna vsa zemlja? Ali niso tvojega
usmiljenja polna nebesa in vsa tvoja dejanja? Ali nisi ti oče usmiljenja in Bog sleherne
tolažbe? Sam si rekle, da nočeš daritve, ampak usmiljenje. In jaz, ubogi grešnik, kaj nisem
tudi jaz pravi čudež tvojega usmiljenja?« (Janez XXIII. 2014, 94–95). Ob prebiranju teh
zapisov prav tako ne moremo mimo njegovih vzklikov, ki jih je večkrat ponavljal in na več
mestih tudi zapisal: »Moj Jezus, usmiljenje«9 (Giovanni XXIII. 2012, 89, 96, 110). »'Zgodi se
tvoja volja, o Gospod'; 'Jezus, usmili se'; 'Marija, pomagaj mi'« (Janez XXIII. 2014, 193). S
temi vzkliki je včasih začel, drugič pa končal svoje razmišljanje, ki je bilo večkrat neke vrste
izpraševanje vesti.
Med svoje vsakodnevne naloge je vključil tudi splošno ali posebno izpraševanje
vesti,10 med tedenske naloge pa zakrament svete spovedi. V dnevniku tako beremo o
njegovem sklepu, kjer pravi: »Vsaj enkrat na teden pojdi k sveti spovedi in za to poišči tak
le bolj veselo, bolj razgibano in bolj izpolnjeno z delom. V srcu naj nosim Jezusa, Marijo, Jožefa, duše, Cerkev
in papeža. V dejanju in žrtvah naj bom veder, miren in vesel, vse po zahtevah mojega apostolskega poslanstva. V
odnosih do ljudi pa naj bom dostojanstven, skromen, prizanesljiv in širokopotezen, predvsem pa potrpežljiv,
potrpežljiv … Tako naj bo vse do konca« (Janez XXIII. 2014, 142–144).
9
»Gesù mio, misericordia!« (Giovanni XXIII. 2012, 89, 96, 110).
10
»Posebno izpraševanje: Takoj, ko se zjutraj zbudiš, skleni, da se boš vestno ogibal tistih napak, ki jih
hočeš odpraviti. Če se čez dan zalotiš, da si krenil s prave poti, prosi Boga takoj za oproščenje. Vzdihni, položi
roko na srce in skleni, da boš odslej pazljivejši. Ko si zvečer splošno izprašuješ vest in premišljuješ o vseh
grehih, jih pretehtaj še po svoje! Primerjaj drugi dan s prvim, tretjega z drugim, četrtega s tretjim in tako dalje.
Tako boš spoznal, ali napreduješ v čednosti ali ne in če ti posamezno izpraševanje koristi. Sam se lahko
izprašuješ tudi o kaki čednosti, ki bi jo moral gojiti. Kdor se zna tako izpraševati in to zvečer, ko se odpravlja
spat, ali čez dan, opravi v kratkem času dolgo pot v napredovanju svojih čednosti« (Janez XXIII. 2014, 198).
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čas, ko je spovednik toliko prost, da se ti lahko resnično posveti« (Janez XXIII. 2014, 200).
Na drugem mestu o sveti spovedi spet razmišlja in pravi: »Sveta spoved, na katero se dobro
pripravim in jo vsak teden opravim v petek ali soboto, ostaja trdna podlaga poti svetosti;
ostaja opogumljajoča in miroljubna vizija dobre priprave na srečno smrt, vsako uro in vsak
dan. Ta moj dušni mir in občutek pripravljenosti, ko čutim, da bi lahko pred Gospoda stopil
kadarkoli, mislim, da je znamenje njegovega skrajnega usmiljenja, zaupanja in ljubezni,
zasluga Jezusa Kristusa, katerega namestnik sem na zemlji« (Giovanni XXIII. 2012, 951). V
pripravi na sveto spoved nas spomni na štiri stvari,11 ki nam lahko pomagajo, da bomo sveto
spoved dobro opravili. »Kadar grem k sveti spovedi, moram najprej moliti in prositi Jezusa,
da bi bila v meni 'modrost', ki bi me razsvetlila in bi mi v izpraševanju vesti pomagala
spoznati težo greha in me končno privedla do iskrenega kesanja. Potem naj bo v meni
'pravičnost', s katero se moram obtožiti vseh svojih grehov in se predstaviti spovedniku, ki je
kakor moj sodnik. Potem naj bo v meni popolna 'posvetitev', ko bom klečal pred duhovnikom
in bom preko njegovih rok prejel odvezo, ki mi bo povrnila posvečujočo milost. In na koncu
naj bo v meni 'odrešenje', ki se mi daje v dar, po izpolnitvi zanemarljivo majhne zveličavne
pokore, čeprav bi za svoje grehe zaslužil veliko večjo kazen« (Giovanni XXIII. 2012, 755).
Papeža Janeza XXIII. se je kmalu prijelo ime »Janez dobri« zaradi njegova velike
človekoljubnosti, ki jo je izražal na vsakem koraku. V ozadju te zunanje podobe pa lahko
vidimo, da je bil njegov dober značaj ne samo dar Božje milosti, ampak tudi sad njegovega
prizadevanja in globoke osebne vere.

2.2 Blaženi Pavel VI.
Leto Božjega usmiljenja se je začelo v letu, ko smo obhajali petdeseto obletnico
zaključka Drugega vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora. Pavel VI. je ob zaključku tega
koncila dejal: »Hočemo raje poudarit, da je bila vera našega koncila predvsem ljubezen …
Starodavna zgodba o Samarijanu je dajala temeljne poteze duhovnosti koncila« (Frančišek
OU. 2016, 4). Pavel VI. si je upravičeno zaslužil vzdevek »koncilski papež«, saj si je v času
svojega papeževanja med in po koncilu na vso moč prizadeval za uresničitev sklepov
koncilskih očetov. Drugi vatikanski koncil je imenoval za največji dogodek Cerkve v
dvajsetem stoletju. S številnimi enciklikami, apostolskimi spodbudami, pismi, govori in
homilijami je papež Pavel VI. odgovarjal na potrebe časa. »Prizadevanje za mir je bila stalna
skrb Pavla VI. vse od začetka pontifikata« (Rojnik 2014, 64). V enciklikah in nagovorih
11

Modrost »sapientia«, pravičnost »iustitia«, posvečenje »sanctificatio«, odrešenje »redemptio«.

16

posredno ali neposredno govori tudi o Božjem usmiljenju. Tako najdemo v encikliki
»Kristusova Mater« naslednjo molitev, ki jo je izpisal sam papež: »Poglej, milostljiva Devica,
na svoje otroke, ozri se na trepet svetih pastirjev, ker njihove črede vznemirja vihar zla, glej
bridkost očetov in mater, ki so v skrbeh za svoje otroke. Pomiri vojskujoče, vlij jim misli
miru, usmiljeni Bog, ki mu je tuja vsaka krivica, naj vrne ljudstvom mir in jih vodi po poti
resničnega napredka« (Rojnik 2014, 64). Tudi v molitvi za mir, ki jo je sam sestavil, se obrača
na usmiljenega Očeta: »Spomni se, usmiljeni Oče, vseh tistih, ki so v stiski, ki trpijo in
umirajo za bolj človeški svet. Daj, da bi med vse ljudi, vseh ras in jezikov prišlo tvoje
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Tako bo vsa zemlja polna tvoje slave« (Rojnik 2014,
142-143). V njegovih delih in spodbudah sicer ni posebej zaznati, da bi Božjemu usmiljenju
dajal prvenstveno mesto, kot je bilo to moč čutiti pri papežu Janezu Pavlu II., je pa njegov
prispevek za mir v svetu in nenehna skrb za pravičnost v svetu nekakšen predpogoj in temelj,
na katerem Božje usmiljenje sploh lahko požene svoje korenine. Pravičnost in mir v družbi
sta humus za telesna in duhovna dela usmiljenja. Zato lahko upravičeno rečemo za papeža
Pavla VI., da je več kot odlično pripravil prostor nauku in učenju Janezu Pavlu II, ki je na teh
temeljih lahko razvijal nauk in oznanilo o Božjem usmiljenju. Brez družbenega miru in
spoštovanja človekovih pravic težko razumemo nauk o Božjem usmiljenju, ker je potrebno v
družbi, kjer vladata vojna in nasilje, najprej izpostaviti mir in pravičnost med ljudmi. Brez te
osnovne danosti, pravičnosti in miru smo ljudje kot ujeti v krog maščevanja in neusmiljena.
Pod tem vidikom vidimo, da je papež Pavel VI. ne samo velik mirovnik med sprtimi narodi,
ampak prvi med preroki Božjega usmiljenja.12
Zelo pomenljivo je tudi naslednje njegovo razmišljanje. »Zame je bila moja duhovna
revščina vedno velika skrivnost Božjega usmiljenja. Jaz nisem nič. Revež sem. Bog Oče pa
me tako ljubi, da me želi rešiti, potegniti iz te bede. Tega ne morem storiti sam. Zato je poslal
12

V okrožnici »Razvoj narodov« je najjasneje vidno njegovo prizadevanje za celosten razvoj družbe in
posamezika v njej v smeri pravega sorazmerja med skrbjo za človeški napredek, ki zmanjšuje materialno
revščino narodov, in hkrati za trud v smeri medsebojne solidarnosti in humanizma ljubezni, ki jo črpamo iz
spoznanja Boga in življenja po njegovih vrednotah. »Razvoj se ne omejuje samo na gospodarsko rast, mora biti
celosten, to se pravi, mora pomagati vsakemu človeku in celemu človeku. Krščanski pogled na razvoj vključuje
osebno rast in rast v skupnosti, vključuje iskanje gospodarskih dobrin in rast človeka v njegovi resnični veličini.
Potrebni so tehniki in globoki misleci, ki naj usmerjajo ljudi v novi humanizem ljubezni, prijateljstva, moltve in
premišljevanja. Bolj človeške razmere zagotavljajo razvoj, ki odpravlja pomanjkanje, širi znanje in omiko, si
prizadeva za skupno blaginjo in mir in usmerja ljudi k spoznanju Boga, ki je vir in smisel vrednot« (Rojnik,
2014, 65-66). Papež Pavel VI. pa se v svojih nagovorih ni obračal le na družbeno elito politikov in
gospodarstvenikov, ki imajo v rokah vse vzvode oblasti in so zato odgovorni za blaginjo družbe in prav tako za
pravičnost in mir v njej. Še prav posebej so mu bili pri srcu revni, ubogi in oddaljeni. Kmalu po nastopu
škofovske in kardinalske službe v Milanu je ljudi nagovoril z besedami: »Glavni cilj misijona je oznanjati
pristno evangeljsko besedo oddaljenim. Prva beseda, ki bi jo rad sporočil, je prijateljska prošnja za odpuščanje.
Navadno, ko se približajo oddaljeni, začnemo z očitki, zakaj so se oddaljili. Verjetno jih nihče ni imel rad, nihče
jih ni poučil o veselju, ki ga prinača vera. Morda jih je zaradi naših napak začela utrujati vera in so začeli
prezirati Boga … Dobro, če je tako, oprostite, oddaljeni bratje« (Rojnik 2014, 139).
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svojega Sina, ki mi z dejavno ljubeznijo izkazuje Božje usmiljenje. Da pa bi lahko v sebi
prepoznal Očetovo delovanje po Sinu, potrebujem posebno milost, milost spreobrnjenja«
(Frančišek, 2016, 45). V teh besedah moremo začutiti papeževo veliko ponižnost. Skoraj bi
lahko rekli, da gre za njegovo »kenozis« izničenje. Ta drža pa je možna samo tistemu, ki živi
in je izkusil Božje usmiljenje in ljubezen. V tem zaupanju v Božje usmiljenje in v veri se je
blaženi Pavel VI. mogel modro spopasti z najrazličnejšimi perečimi vprašanji svojega časa.13

2.3 Janez Pavel I.
V pridigi ob začetku škofovske službe je Albin Luciani, beneški patriarh, dejal, »da ga
je Bog izbral zato, ker je želel nekatere reči zapisati v prah, ne pa v bron ali marmor. Zakaj?
Da bi bilo vsem jasno – če bi se zapisano ohranilo –, da gre zasluga za to zgolj Njemu.
Beneški patriarh – poznejši papež – je sebe označil za prah!« (Frančišek 2016, 45). Papež
Janez Pavel I. je tudi pozneje kot papež v svetu zaslovel kot ponižen, urejen in Bogu predan
papež.

2.4 Sveti Janez Pavel II.
Papež Janez Pavel II. je brez dvoma največji glasnik Božjega usmiljenja. »Božje
usmiljenje je po besedi papeža Benedikta XVI. 'ključ za razumevanje papeževanja Janeza
Pavla II'« (Štrukelj 2016, 62). Naziv »Glasnik Božjega usmiljenja« pa si ni pridobil sam in
samo s tem, kar je učil in oznanjal, ampak ga je, kakor kažejo dogodki iz njegovega življenja,
v tem potrdila Božja previdnost. »Sv. Janez Pavel II. je končal svoje življenjsko romanje v
soboto, 2. aprila 2005 zvečer, se pravi po liturgičnem običaju že na začetku nedelje. Tajnik
svetega očeta je ob njegovi postelji obhajal sveto mašo. Bila je že maša nedelje usmiljenja.
Zadnjikrat je sveti oče prejel sveto obhajilo pod podobo nekaj kapljic Kristusove dragocene
krvi in ob 21. uri 37 minut se je vrnil domov k nebeškemu Očetu. Tako se je končala njegova

13

Največjo polemiko in javno neodobravanje je povzročila njegova enciklika »Humane vitae«, v kateri
se je jasno zavzel in zaščitil življenje otrok od spočetja dalje. Preroško je napovedal propad zakonov, družin in
družbe, kjer se bo razširila uporaba kontracepcije kot metode za uravnavanje rojstev. Danes je demografska slika
Evrope in zahodnega sveta močno v krizi prav zaradi teh metod uravnavanja rojstev. Če govorimo o človekovih
pravicah in zaščiti otrok, ki so najšibkejši del družbe, potem je papež Pavel VI. mož usmiljenja, saj se je zavzel
za najšibkejše in najranljivejše v naši družbi. Postal je podoben Mojzesu, ki je v Stari zavezi v postavo zapisal,
da je izvoljeno ljudstvo dolžno poskrbeti in ščititi: sirote, uboge, tujce in vdove (5 Mz 8,9; 15,14). Njegovi
nasledniki so lahko prav zaradi njegovega velikega prizadevanja in dela za mir in pravičnost v svetu naredili
nasednji korak in svetu oznanili in na novo odkrili prekipevajoče Božje usmiljenje, ki ga je bil svet po obeh
vojnah tako zelo lačen.
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zemeljska pot na 'nedeljo usmiljenja', ki jo je on sam vpeljal v jubilejnem letu 2000« (Štrukelj
2016, 62-63). Uro in dan smrti si ni izbral sam, zato lahko brez pridržkov rečemo, da ga je za
glasnika in pričevalca Božjega usmiljenja določila višja sila Božje previdnosti. Prvič se je s
sporočilom o Božjem usmiljenju srečal že v času bogoslovja, ko se je seznanil s spisi sestre
Favstine Kowalske. »Že takrat je slišal o sporočilih, ki jih je sestra dobivala od Jezusa in jih
učinkovito zapisovala v svojem dnevniku« (Schönborn 2009, 41). Njegovo duhovno
oblikovanje in občutljivost za sporočilo o Božjem usmiljenju pa ni ostalo le na teoretični
ravni, kot smo to že omenili. Osebna izkušnja Božjega usmiljenja se je v njem zarisovala
tekom celega življenja na temelju globoke povezanosti z Gospodom in s svetom hkrati.14
»Sporočilo o Božjem usmiljenju je nekako zaznamovalo podobo mojega papeževanja«
(Schönborn 2009, 24). V celoti je papež tedaj, 7. junija 1997, to misel izrazil takole:
»Sporočilo o Božjem usmiljenju mi je bilo vedno drago in domače. Je, kakor da bi se
zgodovina vpisala v tragično izkušnjo druge svetovne vojne. To sporočilo je bilo v teh težkih
letih posebna opora in neizčrpen vir upanja ne samo za prebivalce Krakova, ampak za ves
narod. To je bila moja osebna izkušnja, ki sem jo prinesel s seboj na Petrov sedež in ki nekako
zaznamuje podobo tega papeževanja« (Štrukelj 2016, 63). Proti koncu svojega življenja je
tako tudi sam mogel jasneje prebrati sledi Božjega usmiljenja, ki so se zapisala v njegovo
življenje. »Papež sicer ni predložil sistematičnega nauka o usmiljenju. Njegov način mišljenja
je podoben krožnim stopnicam, ki se vijejo okrog osrednje osi in se strmo dvigajo kvišku. Pri
tem se odpirajo mnogi razgledi na okolico, ki sami zase še ne dajejo celotne podobe. Podobno
je tudi v papeževi misli jasna notranja os, okrog katere se kakor spirala vzpenjajo njegove
vodilne misli o Božjem usmiljenju« (Štrukelj 2016, 4). »Temeljno besedilo je gotovo njegova
okrožnica »Dives in misericordia« (Bog, bogat v usmiljenju), ki velja za »eno najlepših
okrožnic« (kardinal Angelo Sodano) in za »najizrazitejšo teološko okrožnico Janeza Pavla II«
14

Že pred vstopom v »tajno semenišče« je vsak dan hodil na delo v kemično tovarno Solvay mimo
samostana, kjer je živela sestra Favstina Kowalska v kraju Łagiewnik. Med vojno je z delom v kemični tovarni
Solvay nadaljeval, čeprav je bil skoraj dve leti medtem že v »tajnem semenišču«. Po vojni je uradno postal član
semenišča v Krakovu. »Oktobra 1946 se je kardinal Sapieha odločil, da se mora Wojtyła preselil v Rim, da bi
študij dovršil na eni od papeških univerz. Za datum njegovega duhovniškega posvečenja je določil 1. november,
praznih vseh svetih« (Oder 2011, 34-35). Po duhovniškem posvečenju je eno leto opravljal službo kaplana na
podeželju. Vsakodnevno je bil tako v stiku s težkim socialnimi in gospodarskim stanjem ljudi. Takšna pastorala
med preprostim ljudstvom je zanj kot intelektualcu predstavljala pravi izziv. Iz tega vidika bomo lažje razumeli,
zakaj so se vsi čudili njegovi intelektualni prodornosti in hkrati preprostosti, ki je širšemu svetu postala znana že
na Drugem vatikanskem koncilu, kjer je na koncilske očete naredil globok vtis. »Iz teh dni obstaja zabeleženo,
da je Congar, ki ga je Janez Pavel II. 1994 imenoval za kardinala, svojemu koncilskemu dnevniku zaupal:
'Wojtyła napravi velikanski vtis. Njegova osebnost zbuja pozornost. Iz njega izžareva neki fluid, neka
privlačnost, nekakšna preroška sila, ki je zelo mirna, a neovrgljiva'« (Oder 2011, 47). »Najbolj jasno sled je
Wojtyła pustil na osnutku, ki zadeva odnos med Cerkvijo in sodobnim svetom. Ko je razpravljal o osnutku, je
predlagal vrsto pripomb na preveč moralističen ton besedila in na to, da je Cerkev postavljena previsoko nad
svet« (Oder 2011, 46).

19

(Štrukelj 2016, 64). Poleg naštetih lastnosti te okrožnice se v njej jasno vidi, da je osredinjena
na Božji besedi, na Jezusu Kristusu, kar je tudi osrednji nauk in izhodišče Drugega
vatikanskega koncila.15 V nekaterih točkah in smernicah so si enciklika o Božjem usmiljenju
in dokumenti Drugega vatikanskega koncila zelo podobni. V encikliki beremo: »Cerkev se
danes živo zaveda, da bo naloge, ki izhajajo iz nauka Drugega vatikanskega cerkvenega
zbora, mogla uresničevati samo v zaupanju v Božje usmiljenje; to v prvi vrsti velja za
ekumensko prizadevanje, ki hoče združit vse tiste, ki verujejo v Kristusa« (Janez Pavel II.
1999, 13). Stičišče enakih misli z dokumenti Drugega vatikanskega koncila najdemo tudi, ko
je govora o krščanski dobrodelnosti. Koncil zapiše, da si Cerkev »dela ljubezni lasti kot svojo
dolžnost in pravico, od katere ne more odstopiti. Usmiljenje do ubogih in bolnih ter tako
imenovano karitativno dejavnost in medsebojno pomoč za lajšanje vseh vrst človeških potreb
ima Cerkev zaradi tega v posebno veliki časti« (LA 8). Glavni poudarek enciklike vendarle ni
v tako imenovanemu humanizmu in dobrodelnosti, na ravni telesnih del usmiljenja, ampak je
vsebinski poudarek predvsem na teološkem in duhovnem temelju, iz katerega nato izhaja
dejavno usmiljenje v praksi. V encikliki sta vidna dva tipa teologije. Prva je tako imenovana
»teologija od zgoraj«, ki izhaja iz Božjega razodetja. To razodeto Božjo resničnost nato
primerjamo s človekom v svoji resničnosti in nepopolnosti. Druga »teologija od spodaj« pa
izhaja najprej iz človeka in njegovega položaja ter v tem išče Božje sledi v človeškem
življenju. Avtor tega poimenovanja je teolog Karel Raner. Papež Janez Pavel II. je dobro
poznal njegovo teologijo. S tega vidika lahko rečemo, da je v tej okrožnici »Dives in
misericordia« v prvem delu vidna predvsem tako imenovana »teologija od zgoraj«. Prvi
stavek enciklike to jasno nakaže. »Bog, ki je bogat v usmiljenju, je tisti, ki nam ga je Jezus
Kristus razodel kot Očeta« (Janez Pavel II. 1999, 1). V tem delu papež Janez Pavel II. zelo
spretno razvija osrednjo misel, ki jo lahko strnemo v stavku: »Bog postaja v Kristusu in po
Kristusu še zlasti viden v svojem usmiljenju« (Janez Pavel II. 1999, 2). V tem delu zato
razloži in poveže različne svetopisemske stavke, ob katerih razvija svojo misel o Božjem
usmiljenju. Preko nekaterih starozaveznih in novozaveznih odlomkov razloži Božje
usmiljenje in njegove posledice za naše življenje. Drugi del pa je veliko bolj praktičnopastoralen. Ustavi se pri aktualnih družbenih vprašanjih in pri življenju ter delovanju Cerkve
kot glasnice Božjega usmiljenja. V drugem delu enciklike pride s tem do izraza tako

15

»Da bi uresničevali sklepe Drugega vatikanskega cerkvenega zbora, v katerem lahko upravičeno
vidimo novo stopnjo samouresničevanja Cerkve, primernega dobi, v kateri nam je dano živeti, mora Cerkev
vedno voditi jasna zavest, da se pri tem delu za nobeno ceno ne sme zapirati vase. Njen polni smisel je vendarle
v tem, da razodeva Boga, to je Očeta, ki se nam daje 'videti' v Kristusu« (Janez Pavel II. 1999, 15).
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imenovana »teologija od spodaj«, kjer se papež sooči z izzivi današnje družbe in hkrati išče
odgovore nanje.16
»Apostolska spodbuda o spravi in pokori« je naslednje besedilo, pomembno za našo
razpravo. »Papežu Janezu Pavlu II. je ta tema zelo pri srcu. O njej je razpravljal že v svoji prvi
okrožnici Človekov Odrešenik (4. 3. 1979), zlasti pa v okrožnici O Božjem usmiljenju (30.
11. 1980)« (Janez Pavel II. 1985, 3). To delo je nekakšna posledica in sad prej obravnavane
enciklike. »Trije deli dokumenta (1. Spreobrnjenje in sprava kot naloga in prizadevanje
Cerkve, 2. Ljubezen, ki je večja od greha, in 3. Pastorala pokore in sprave) so izrazito
pastoralno zasnovani, čeprav jim ne manjka biblične in teološke utemeljitve, zlasti
eklezioloških poudarkov« (Janez Pavel II. 1985, 4). Pisana je v izrazito personalističnem
slogu, tako da je zelo neposredna in razumljiva tudi preprostemu bralcu. Zelo dobro opiše in
analizira nekatere probleme, ki so danes prav tako očitni in tudi zaradi tega je ta apostolska
spodbuda še vedno zelo aktualna.17 »Zakramentu spovedi namreč preti nevarnost z ene strani
zaradi zamračitve moralne in verske zavesti, zaradi oslabljenega čuta za greh, zaradi
spačenega pojmovanja kesanja in zaradi šibkega teženja po zares pristnem krščanskem
življenju« (Janez Pavel II. 1985, 28). Precejšnjo pozornost nameni problemu izgubi čuta za
greh. V bolj sekulariziranih državah je posledica tega skorajšnje izumrtje obhajanja
zakramenta svete spovedi. Skupaj s to krizo pa gre tudi kriza vere in obhajanje vseh drugih
zakramentov. Iz tega vidimo, kako velik pomen ima zakrament sprave za življenje po veri
vsakega kristjana.

2.5 Benedikt XVI.
Teologija usmiljenja je v delih papeža Benedika XVI. navzoča že od samega začetka.
Najdemo jo že v njegovih prvih in najslavnejših delih, v knjigi »Uvod v krščanstvo«. Tu jasno
utemelji edinstvenost in enkratnost krščanskega pomena Božjega usmiljenja v primerjavi z
drugimi religijami.18 »Iz iniciative svoje ljubezenske moči Bog znova vzpostavlja porušeno
pravico, in sicer tako, da s svojim stvariteljskim usmiljenjem krivičnega človeka napravlja za
16

Z besedo »prvi del« je mišljenih prvih pet poglavij; »drugi del« pa zadnja tri poglavja enciklike.
Razdrobljeni svet (vprašanje diskriminacije in nasila); razklanost med brati; osebni greh, družbeni
greh; izguba čuta za greh (sekularizem, potrošništvo); zakrament pokore in sprave (je v krizi).
18
»V svetovnih religijah zadoščevanje navadno pomeni s človeškimi zadostilnimi deli izvršena
prenova, vzpostavitev porušenega razmerja z Bogom. Skoraj vse religije se ukvarjajo s problemom
zadoščevanja; izhajajo iz človeškega spoznanja o krivdi pred Bogom in skušajo to občutje krivde odstraniti,
krivdo pa premagati s spokornimi opravili, darovanimi Bogu. Zadostilno delo, s katerimi ljudje skušajo pomiriti
božanstvo in ga napraviti človeku naklonjenega, je v središču zgodovine religij. V novi zavezi je skoraj povsem
obratno. Tu ni človek tisti, ki gre k Bogu in mu prinese spravni dar, temveč Bog prihaja k človeku, da bi ga
obdaril« (Ratzinger 2005, 208-209).
17
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pravičnega, mrtvega za oživljenega« (Ratzinger 2005, 209). Bog človeka opraviči in očiščuje
ne zaradi naše iniciative, ampak, kot je zapisal sveti Pavel, »da je bil Bog tisti, ki je v Kristusu
spravil svet s seboj« (2 Kor 5,19). Človek mora v tem smislu samo privoliti v sodelovanje z
Božjim usmiljenjem. »Bog ne zahteva bikov in kozlov, ampak človeka; brezpogojni človekov
'da' je Bogu edino resnično človeško čaščenje. Bogu pripada vse, človeku pa je dana svoboda
pritrditve ali odklonitve, svoboda ljubezni ali zavračanja; svobodni 'da' ljubezni je edino, na
kar mora Bog čakati – to je čaščenje in 'daritev', ki more biti edina zares smiselna« (Ratzinger
2005, 211). Sodoben človek, ki raste v kapitalističnem okolju, kjer se vse plača in prisluži,
težko razume zastonjski dar, zastonjsko milost, ki nam jo Bog brezplačno daje po Jezusu
Kristusu. Teologija zastonjskosti in obdarovanja je bila pod vplivom Lutra in njegovega
nauka »vse je milost« pri kristjanih velikokrat prezrta. Benedikt XVI. je prav v tej smeri
napravil velike korake naprej, ko je ovrednotil Lutrovo teologijo o milosti in na drugi strani
katoliško teologijo, ki vse skozi zagovarja, da milost podpira človeško naravo, vendar jo ne
nadomesti. V tej povezavi tako milost ne izniči človeške svobode, ampak jo okrepi in
usposablja za dobra dela.19 V tem smislu deluje tudi Božje usmiljenje, ki je Božji dar človeku.
Človeka usposablja za dela usmiljenja. »Caritas Christi urget nos«, »Kristusova ljubezen nas
žene« (2 Kor 5, 14), pravi sv. Pavel. Enako je z Božjim usmiljenjem. Božje usmiljenje nas
sili, da smo tudi mi usmiljeni. Telesna in duhovna dela usmiljenja so v Svetem pismu večkrat
poimenovana. Najjasneje se izrazijo v Matejevem evangeliju v priliki o sodbi in v Jakobovem
pismu.20 »Jezusova prilika o sodbi in tudi ta katalog dobrih telesnih del usmiljenja pa čisto
konkretno zapovedujeta: ne smemo se sklicevati na celotno človeštvo, temveč moramo
pomagati prav v tistem posameznem primeru, ko srečam potrebnega človeka. V tem se
krščanska zahteva po ljubezni tudi razlikuje od marksistične, ki je usmerjena ravno v velika
načrtovanje, v strukturalne spremembe, posamične primere pa prezre« (Ratzinger 2003, 240).
Naprej Ratzinger brez dvoma soglaša s tem, da je potrebno nekaj storiti tudi na širši družbeni
ravni s ciljem, da bodo imeli ljudje na splošno boljše socialne možnosti. »Pri vsem tem je
pomembno, da se usmiljenost ne sme nanašati samo na gmotne stvari. Če skrbimo samo za
materialnost, ne storimo dovolj. Samo če pomagamo duhu, če pomagamo človeku v celoti, je
to resnična pomoč. Zato je tem pomembnejše, da ljudem približamo Boga. Postavitev
19

»Ob svetem Pavlu smo videli, da človek ne more postati 'pravičen' s svojimi dejanji, marveč more
resnično postati 'pravičen' pred Bogom samo zato, ker mu Bog podeljuje svojo 'pravičnost' in ga pridružuje
Kristusu, svojemu Sinu. To edinost s Kristusom pa človek doseže po veri. Z drugimi besedami: če je vera prava
in resnična, postane ljubezen, postane ljubezen do bližnjega in se izraža v ljubezni do bližnjega. Vera brez
ljubezni, brez tega sadu, ne bi bila prava vera. To bi bila mrtva vera« (Benedikt XVI. 2009, 103).
20
»Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili« (Mt 25,40). »Kaj pomaga, moji
bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši?« (Jak 2,14).
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moralnih meril je celo prednostno dejanje usmiljenja« (Ratzinger 2003, 241). Praksa in
teorija, telo in duh, telesna in duhovna dela usmiljenja so tako neločljiva realnost vsakega
človeka in vsake zdrave družbe.

2.6 Frančišek
Sveto leto Božjega usmiljenja je največji dogodek in najvažnejše sporočilo sedanjega
papeža vsemu svetu. Njegovo škofovsko in sedaj tudi papeško geslo »miserando atque
eligendo« (usmilil se ga je in ga izvolil) že nakazuje njegovo glavno življenjsko vodilo. Misel
je vzel iz homilije svetega Beda Častitljivega, kjer avtor komentira Jezusovo izvolitev
apostola Mateja za svojega učenca. Usmiljeni pogled Jezusa gane cestninarja in grešnika
Mateja, da se v trenutku spreobrne. V intervjuju, ki je izšel v knjigi »Božje ime je
usmiljenje«, se njegova misel o usmiljenju vedno prepleta z življenjskimi izkušnjami ljudi.21
»Naš čas je kairos usmiljenja« (Frančišek 2016, 19), pravi papež in s tem poudari ugoden čas
našega srečanja z Gospodom. »Cerkev kaže ranjenemu človeštvu svoj materinski obraz, obraz
matere. Ne čaka, da bodo ranjenci prišli potrkat na njena vrata, ampak jih sama išče po cestah
in ulicah. Zbira jih, objema, da se čutijo ljubljene, in jih ozdravlja« (Frančišek 2016, 19). Ob
tem želi spomniti vse vernike, da smo vsi odgovorni za širjenje Božjega usmiljenja med
ljudmi. Zato je izbral vodilno geslo svetega leta usmiljenja: »Usmiljeni kakor Oče,« da bi tudi
po nas bilo v svetu več Božjega usmiljenja.22 Papež je prepričan, da imamo za telesna in
duhovna dela usmiljenja vsak dan dovolj priložnosti. Dovolj je, da se ozremo okli sebe in
bomo videli: reveže, ki nimajo za hrano; družino, ki se komaj prebija skozi mesec;
priseljence, ki se izkrcavajo na naših obalah in vrstijo pred našimi mejami; ostarele, ki so
zapuščeni in nimajo nikogar. »V vsaki zapostavljeni osebi smo poklicani služiti križanemu
Jezusu. /…/ V njih se dotaknemo Gospoda, v njih najdemo našega Boga« (Frančišek 2016,
86). Duhovna in telesna dela usmiljenja sta tako dve poti, po katerih pridemo do Boga.
»Kakorkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25, 40).
»Naša krščanska verodostojnost je odvisna od tega, kako sprejemamo odrinjene, ki nosijo
telesne rane, in grešnike, ki nosijo duhovne rane« (Frančišek 2016, 86). Vsak spovednik mora
21

Pisanje in oznanjevanje papeža Frančiška je zelo dinamično, privlačno in tudi pričevalno. V omenjeni
knjigi je intervju obogatil s številnimi osebnimi pričevanji. Poljudno in preprosto oznanjevanje je doprineslo tudi
k njegovi veliki popularnosti, ki jo lahko skoraj primerjamo s tisto od danes svetega papeža Janez Pavel II. Če
smo za svetega Janeza Pavla II dejali, da se je Božje usmiljenje samo podpisalo pod njegovo življenja, potem
lahko nekaj podobnega rečemo tudi za papeža Frančiška, sodeč po opisu v knjigi »Božje ime je usmiljenje«.
22
V buli papež Frančišek navaja papeža Janeza Pavla II., ki pravi, »da je tema usmiljenja v današnji
kulturi pozabljena: 'zdi se, da današnja miselnost – morda bolj kot nekdaj – nasprotuje Bogu usmiljenja in skuša
že sama pojem usmiljenja izločiti iz življenja ter ga iztrgati iz človeškega srca« (Frančišek OU. 2016, 11).
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biti zato dobesedno opremljen z duhovnimi deli usmiljenja, da pripelje »izgubljene ovce«
nazaj v Očetov objem. »Če jim ne boste dali občutiti Božje ljubezni in usmiljenja, bodo odšle
in se morda ne bodo nikoli več vrnile. Zato jih usmiljeno objemite, čeprav jim ne morete dati
odveze. Dajte jim vsaj blagoslov« (Frančišek 2016, 26-27). Kadar govori o odnosu do
grešnikov, zelo rad poudari, kako je do njih pristopal Jezus. O tem pravi: »Gospod pogosto
praznuje z grešniki, medtem ko se pri tistih, ki se imajo za pravične, le poredko ustavi« (Le
parole di Papa Francesco 2013, 328). V razlagi odlomka o cestninarju Mateju zato poudari
dva glavna trenutka, ki sta cestninarju Mateju spremenila življenje. Prvi odločilen trenutek je
njegovo srečanje z Jezusom, kjer mu njegov usmiljen pogled seže prav do srca. Temu pa sledi
drug ravno tako pomemben trenutek, ki je praznovanje.23 »Spomin na trenutek usmiljenja in
praznovanja da Mateju moč in vsem nam, ki smo se odločili slediti Jezusu, da nadaljujemo to
pot« (Le parole di Papa Francesco 2013, 329). V molitvi Očenaša, ki je nekakšen povzetek
celotnega evangelija, molimo »in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim
dolžnikom« (Mt 6,12) »V teh besedah Očenaša je ves program življenja, utemeljen v
usmiljenju« (Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 2015, 86).
Usmiljenje in odpuščanje nista samo stvari osebne pobožnosti in čutenja, ki bi nam pomagali
biti boljši, ampak sta prerokbi novega sveta, pravi papež.24
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»Ko je Jezus šel od tam, je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedèl pri mitnici, in mu je rekel:
'Hôdi za menoj!' In ta je vstal in šel za njim. Medtem ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precéj cestninarjev in
grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci« (Mt 9. 9-10).
24
»Usmiljenje je prerokba novega sveta, v katerem so dobrine sveta in dela enakomerno porazdeljene in
se zato nihče ne čuti za nič prikrajšanega, posledica tega je bratstvo, ki raste iz medsebojne delitve dobrin in
solidarnosti« (Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 2015, 86-87).

24

3. OZNANILO O BOŽJEM USMILJENJU V KLASIČNI IN SODOBNI
TEOLOGIJI
Krščanstvo se je kaj hitro soočilo ne samo z judovsko tako imenovano biblično
kulturo, ampak tudi s poganskim svetom. Kaj je za jude pomenilo oznanilo o krščanskem
usmiljenju, o tem smo nekaj že govorili. V tistem času pa vemo, da je bila vsa zahodna
kultura, ves poganski svet po večini prežet z grško rimsko antično filozofijo, kjer usmiljenje
ni imelo pozitivnega pomena, ampak so ga imeli za bolezen duše ali za človeško slabost. Ta
pogled na usmiljenje se je oblikoval pod vplivom stoične filozofije. Usmiljenje je bilo za
takratno kulturo nasprotje razumu in pravičnosti, ki sta bili temeljni kreposti človeka. Mesto
in pomen usmiljenja v takratni družbi je bilo, kot vidimo, zelo daleč od evangeljskega
sporočila o usmiljenju. Krščanstvo je tako počasi, korak za korakom spreminjalo in prekvasilo
vso družbo s sporočilom o Božjem usmiljenju. To sporočilo se povsem spontano in
neprisiljeno združuje s sporočilom o Božjem učlovečenju, trpljenju in smrti. Origen v tem
duhu pravi: »Človek je bil ustvarjen po Božji podobi in zato je naš Odrešenik, ki je bil v Božji
podobi, ganjen od usmiljenja, ker je videl, da je človek zapustil njegovo prvotno podobnost
Bogu in si nadel podobo hudiča …, ko je (Jezus) sprejel človeško naravo, je spet prišel k
njemu« (Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 2015, 15).
Izhodišče in temeljna osnova za cerkvene očete je bila vedno Božja Beseda. Njihova razlaga
Božje Besede je še danes aktualna in vedno znova navdihujoča. Največkrat se Cerkveni očetje
odlikujejo po dobri duhovni in eksegetski razlagi posameznih svetopisemskih odlomkov, tudi
teh, katerih osrednje sporočilo je usmiljenje. Tertulian je v tem stilu zapisal: »Bog, ki se je v
stari zavezi razodel Mojzesu kot usmiljen in milostljiv, počasen za jezo in bogat v dobroti in
zvestobi, je isti Bog usmiljena in tolažbe (2 Kor 1,3), ki se je razodel v Novi zavezi«
(Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 2015, 18). Cerkveni
očetje so se poleg pomena in sporočila o Božje usmiljenju, ki nam je bilo oznanjeno po
Jezusu Kristusu in njegovi Besedi, ukvarjali tudi s samim pomenom in izvorom besede
usmiljenje. »V grškem jeziku, v katerem je napisana Nova zaveza, se izrazi usmiljenje z
besedo 'eleos'. Nam veliko bolj domač pa je vzklik in molitev 'Kyrie eleison', s katero se
priporočimo Gospodovemu usmiljenju« (Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione 2015, 18). Grški izraz za usmiljenje je v svoj pomen tako zajel dve
hebrejski besedi, ki izražata Božje usmiljenje. Prva od teh besed je 'hésèd', ki v
svetopisemskem pomenu pomeni Božjo usmiljeno zvestobo do ljudi, drugi izraz pa je
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'rahamîm', ki pomeni Božjo usmiljeno in sočutno ljubezen do ljudi.25 V latinskem jeziku je
beseda usmiljenje »misericordia« sestavljena iz dveh besed: »miseria« in »cuore«, kar se
lahko tudi v našem jeziku pomensko prevede z »ubogi v srcu ali duhu« ali še bolje to izraža
beseda milosrčnost.26 Ciril Jeruzalemski zato pravi, ko govori o božjem in človeškem
usmiljenju: »Prijetna beseda je usmiljenje, dragi bratje, in če je že beseda prijetna, koliko bolj
stvar sama? ... Usmiljenje je torej zemeljsko in nebeško, to se pravi, človeško in božje.
Kakšno je človeško usmiljenje? Takšno da se zavzameš za revščino ubogih. Kakšno pa je
božje usmiljenje? Brez dvoma to, da podeljuje odpuščanje grehov« (sv. Cezarija 1977, 140141). Po besedah sv. Tomaža Akvinskega je usmiljenje Božja lastnost, ker se v usmiljenju
najbolj razodeva Božja vsemogočnost. »Bog je tako mogočen, da se mu ni treba bati drugega;
je tako mogočen, da se more povsem darovati nam; je tako mogočen, da more povsem nositi
in prenašati našo slabost« (Raguž 2016, 88). V »Teološki sumi« se sv. Tomaž Akvinski
sprašuje, ali je usmiljenje človeška največja krepost? V tem razmišljanju odgovarja: »Če bi
bilo v središču krščanske vere samo usmiljenje, bi bila vera oropana notranjosti, globine,
nečesa mirnega, tenkočutnega in rahločutnega, to je močne ljubezni do Boga. Dejansko bi bila
religija brez notranjosti, religija aktivizma in nemira. Z druge strani pa bi bila vera brez
usmiljenja le virtualna vera, zaprta vase, ločena od sveta, nekakšno samoljubje notranjosti
brez skrbi in zavzetosti za ta svet« (Raguž 2016, 89,90). Iz tega izhaja njegova ugotovitev, da
je »Usmiljenje največja krepost, kolikor nas najuspešnejše vodi k drugim, kolikor ustvarja
edinost med nami ljudmi v naši slabosti … Če pa gledamo na krepost z vidika izpopolnitve
človeka kot takega, potem je Tomaževa največja krepost ljubezen. Sv. Tomaž tu misli na
'caritas', na ljubezen do Boga … Tako je usmiljenje največja krepost do bližnjega glede na
stike z bližnjimi, ni pa največja do samega sebe, kolikor se človek z ljubeznijo do Boga
25

»Za pojem 'usmiljenje' uporabljajo starozavezne knjige predvsem dva izraza, ki vsebujeta različna
pomenska odtenka. Največkrat imajo izraz 'hésèd', ki označuje globoko držo 'dobrote'. Kadar se nanaša na
odnose med ljudmi, so ti ne samo dobrohotni drug do drugega, temveč obenem vzajemno zvesti spričo nostranje
obveznosti, torej tudi zaradi zvestobe do samih sebe … Druga beseda, ki v izrazoslovju stare zaveze označuje
usmiljenje, je 'rahamîm', ki že v svojem semantičnem korenu označuje materinsko ljubezen (rehem = materino
naročje). Iz najgloblje in najprvotnejše povezanosti ali kar edinosti, ki veže mater in otroka, se rodi posebno
razmerje do njega, čisto posebna ljubezen. O tej ljubezni lahko rečemo, da je povsem zastojnska, da ni sad
zasluženja in da s tega vidika predstavlja notranjo potrebo: je zahteva srca« (Janez Pavel II. 1999, 4 - opomba št.
52).
26
»V latinščini je beseda 'misericordia' sestavljena iz dveh besed 'miseria' in 'cuore' (revščina in srce).
Beseda 'miseri' izraža skrajno revščino, ki kliče po usmiljenju in sočutju do tistega, ki je v stiski ... Drug izraz, ki
se pridružuje prvemu, pa je beseda srce. Revščina, ki se približa in pridruži besedi srce, ki v sebi nosi latinski
koren 'urere' (kar pomeni zgoreti), povzroči njeno uničenje, kakor bi zgorela v požaru. Naše srce namreč, kadar
opazi bedo v srcu nekoga, ne obsoja, ampak njegovo bedo izniči, da zgori. To držo imenujemo usmiljenje. Kadar
se ti nekdo s srcem približa in ko začutiš njegovo usmiljeno srce, to v tebi použije (zakuri) tvojo bedo, vse, kar je
v tebi negativnega. Ob njem čutiš, da ti želi dobro, ker tvoji bedi ne doda teže, ker je ni več, saj je bila použita (je
zgorela v njegovem usmiljenju). To je čudež in sad usmiljenega srca« (Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione 2015, 20-21).
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vzpenja nad sebe27« (Raguž 2016, 88). »V tem smislu angelski učitelj (doctor angelicus) daje
prednost ljubezni kot resničnosti pozitivnega (občestvo z drugimi) pred usmiljenjem, ki se
nanaša na negativnost (slabost, greh drugega)« (Raguž 2016, 90). Mnogi svetniki, ki slovijo
po delih usmiljenja, so prav v moči Božje ljubezni, ki so jo v svojem življenju prepoznali in iz
nje živeli, naredili toliko dobrega svojim bližnjim, zlasti najbolj ubogim. Največji zgled
današnjih dni konkretne ljubezni do Boga in usmiljenja do bližnjega nam je sveta Mati
Terezija iz Kalkute. Vsak dan je preživela vsaj tri ure pred Najsvetejšim in nato v delu z
najbolj ubogimi na ulici in v sirotišnicah, ki jih je zanje ustanovila. Pred Bogom je zanje
molila s temi besedami: »Moj Bog /…/ ne želim se vrniti nazaj. Moja skupnost so ubogi.
Njihova varnost je tudi moja varnost. Njihovo zdravje je tudi moje zdravje. Moje vse so
ubogi. Ne preprosto ubogi, ampak tisti, ki so najbolj ubogi med ubogimi. Tisti, katerim se
nihče ne upa približati, da bi se ne okužil in umazal. Tisti, ki ne hodijo v cerkev, ker se ne
morejo obleči, ker nimajo obleke. Tisti, ki ne jedo, ker so preslabotni. Tisti, ki ležijo ob
cestah, ker vedo, da bodo kmalu umrli, medtem ko jih mimoidoči zavestno ignorirajo. Tisti, ki
niso več sposobni jokati, ker nimajo več solz« (Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione 2015, 48-49). Ob tej ganljivi molitvi se lahko vprašamo, kje je našla
moč, da je zmogla objeti in sprejeti vsakega reveža? Svojim sestram je zato pogosto govorila:
»Ali ste videle, s kako veliko ljubeznijo in tankočutnostjo duhovnik med sveto mašo drži v
rokah sveto hostijo? Potrudite se, da boste enako delale z umirajočimi v hiši kamor greste,
kjer boste našle Jezusa v trpečih.« (Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione 2015, 49). Svoje poslanstvo biti v službi najrevnejšim je živela zvesto in
predano, ne zaradi nečesa, ampak zaradi Nekoga, kakor pravi sama: »Razlika med nami in
socialnim delavcem je v tem, da oni delajo zaradi nečesa, mi pa delamo za Nekoga«
(Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 2015, 49-50). Kakor
Mati Terezija je bilo v zgodovini veliko svetnikov, ki so postali svetniki usmiljenja, ker so
svetu s telesnimi in duhovnimi deli usmiljenja prinašali samega Jezusa Kristusa v besedi in
dejanju. Eden takih je gotovo sv. Vincencij Pavelski, ki je pri svojem delu za uboge mogoče
najbolj konkretno združil telesna in duhovna dela usmiljenja. Pri tem se je opiral na Jezusove
besede: »'Poslal me je oznanjat evangelij ubogim'. Enakega mišljenja moramo biti tudi mi, ko
delamo, kar je delal Kristus: Skrbeti namreč moramo za uboge, jih tolažiti, jim pomagati in
priporočati drugim. /.../ Ko torej reveže in uboge obiskujemo, skušajmo imeti razumevanje
27

»Kot kristjani ne smemo pozabiti , da je ljubezen do Boga 'boljša' od usmiljenja do drugih. V ljubezni
do Boga (do Boga ne moremo biti usmiljeni!) spremenilo v izraz premoči nad drugimi, še več, drugi bi nam
postal odveč. Drugim bi se kvečjemu razdajali, jim pomagali, ne bi jih pa 'potrebovali'. Usmiljenje bi se
spremenilo v 'nesramno' razkazovanje lastne moči nad drugimi« (Raguž 2016, 88).

27

zanje in tako sočustvujemo z njimi, da bomo čutili kot apostol, ki pravi: 'Vsem sem postal vse'
(1 Kor 9,22)« (sv. Pavelski 1977, 269). Papež Benedik XVI. nas zato v tem smislu vabi, da
smo kot pričevalci in delivci usmiljenja v svetu pozorni ne samo na telesne in materialne
potrebe človeka, ampak tudi na njegove duhovne potrebe.28 Svetega apostola Pavla Bog ni
poklical v prvi vrsti za to, da bi ljudem pomagal s karitativno dejavnostjo, saj mu ob
poklicanosti in spreobrnjenju po učencu Hananiju pravi: »Pojdi, zakaj on je posoda, ki sem si
jo izbral, da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove« (Apd 9,15).
Prvenstveno ga je torej Bog poklical za oznanjevanje, a kljub temu ni ostal samo pri tem,
ampak je sebe preživljal s svojim lastnim delom in je pomagal tudi materialno mnogim
cerkvam s tem, ko je nekatere Cerkve spodbujal k dobrodelnosti.29 Od sv. Pavla in vse do
danes se je v zgodovini zvrstilo mnogo požrtvovalnih mož in žena, ki so vse svoje življenje
zastavili za duhovni in telesni blagor ljudi. V novejši zgodovini omenimo zgled sv. Janeza
Boska, ki se je zavzel za mlade, ki so bili brez doma in nekoga, ki bi zanje skrbel. V svojem
oratoriju je za mlade celostno poskrbel, saj je oratorij bil »za fante dom, ki sprejema; župnija,
ki evangelizira; šola, ki uvaja v življenje, ter dvorišče za njihove prijateljske stike in za
življenje v veselju« (Bosko 2015, 40). Vse to bi lahko z drugimi besedami razložili, da je
zanje poskrbel materialno, duhovno, intelektualno in tudi družbeno-socialno. Preko njega in
njegovega oratorija je v njegovem času šlo preko 100.000 fantov. Njegov preventivni vzgojni
sistem pa seveda ne more 100 % delovati brez pomoči sv. zakramentov, še posebej sv.
spovedi in evharistije.30 K tema dvema zakramentoma je mlade redno vabil in ju vedno znova
toplo priporočal. »Zanj je bilo upanje, usmiljenje in sveta spoved sinonim« (Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 2015, 63). Iz teh nekaj primerov
28

»Če skrbimo samo za materialnost, ne storimo dovolj. /…/ Samo če pomagamo duhu, če pomagamo
človeku v celoti, je to resnična pomoč. Zato je tem pomembnejše, da ljudem približamo Boga. Postavitev
moralnih meril je celo prednostno dejanje usmiljenja« (Ratzinger 2003, 241).
29
Z lastnim delom si je Pavel služil kruh, da komu ne bi bil v breme (prim: 1 Tes 2,9); Cerkev v
Makedoniji je spodbudil, da je pomagala Cerkvi v Jeruzalemu (prim.: 1 Kor 16,1-7).
30
»Nekega dne je don Bosko prišel v neko mesto, kjer je ležal bolan neki njegov prijatelj zelo visoke
starosti … Približal se je postelji in bolnika poklical po imenu. Njegov glas je imel čudovit učinek. Bolnik se je
stresel, odprl oči in prišel k zavesti. 'Oh! To si ti, don Bosko!' 'Zvedel sem za vašo bolezen, in ker sem šel tod
mimo, nisem mogel, da vas ne bi obiskal.' 'Lepa hvala.' ' In kako se imate?' 'Slabo, zelo slabo.' 'Rekli so mi , da
ste že prejeli svete zakramente.' ' Da prejel sem jih.' Toda, ko je izgovoril te besede, se mu je glas zatresel in
pokazal je velik nemir … Ubogi starček je globoko vzdihnil, zdelo se je, da ječi, pogledal je okoli sebe in dejal:
'Oh, don Bosko, moram ti zaupati nekaj pomembnega. Sočustvuj z menoj, oprosti mi mojo slabost in mi nič ne
očitaj. Moram ti zaupati skrivnost'. 'Kar povejte, saj veste, kako vas imam rad.' 'Bilo je tako: Kot majhen deček
sem imel nesrečo , da sem padel v smrtni greh in od takrat me je bilo vedno sram in se ga nisem upal spovedati.
Vsa moja obhajila, tudi prvo sveto obhajilo, so bila božjeropna. Bal sem se, da bi me spovednik obsojal.' 'In v
svoji zadnji spovedi ste vse povedali?' Zamolčal sem. Ti mi pomagaj.' 'Rade volje. Zaupajte v Gospoda, ki je
poln usmiljenja in je umrl za vas.' Starček se je spovedal s čustvi najglobljega kesanja in don Bosko mu je dal
odvezo. Kakor hitro je prejel odvezo, je povzdignil oči k nebu, dvignil roke in vzkliknil. 'Bodi na vse čase
češčeno neskončno Božje usmiljenje!' Ko je to izrekel, so mu roke omahnile na posteljo in je izdihnil« (Lemoyne
2012, 18).
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vidimo, da se v vsakem času srečujeta človeška beda in Božje usmiljenje, ki deluje ne samo
po svetnikih, ampak vseh ljudeh, ki se dajo voditi Božji volji. Božje usmiljenje zato v
zgodovini ubira različne poti in vsakega od nas tudi danes vabi k sodelovanju z njegovim
usmiljenjem, kajti le z Njim bo tudi naše življenje postala zgodba velikega Božjega
usmiljenja. Ob vsej naši dobri volji in Božji pomoči, ki jo premoremo v delih usmiljenja, pa
moramo biti poleg tega pozorni še na nekatera temeljna načela v dinamiki usmiljenja, na
katere nas opozori Sv. Avguštin. V razmišljanju se sprašuje o izhodiščni motivaciji našega
usmiljenja. »Ali je tako, da trpljenja sicer nihče nima rad, pač pa ljubimo sočutje, in ker
sočutja ni brez bolečine, ravno iz tega razloga ljubimo bolečino? ... Tuintam je čisto prav, da
ljubimo bolečine. Samo nečistosti se varuj« (Avguštin 2003, 3, 2). Ob tem razmišljanju nas
torej sv. Avguštin opozarja tudi na čeri in stran poti sočutja in usmiljenja.31 Zato svojo misel
logično nadaljuje: »Kajti, kdor pomiluje nesrečnega, sicer izpolnjuje dolžnost ljubezni, toda
če je iskreno usmiljen, bi mu bilo ljubše, da bi za pomilovanje sploh povoda ne imel. /…/
Potemtakem je mogoče to ali ono bolečino opravičevati, nobene pa ne ljubiti. Zato je tvoje
usmiljenje, Gospod Bog, ki duše ljubiš, neskončno čistejše in globlje kakor naše, zakaj tebe
nobena bolečina raniti ne more« (Avguštin 2003, 3, 2). Božje usmiljenje je tako zanj vir
upanja. »Vse moje upanje je edinole v tvojem velikem usmiljenju« (Avguštin 2003, 10, 29). Z
Božjim in človeškim usmiljenjem se je ukvarjal tudi sv. Tomaž Akvinski, ki pravi, da »ko
Bogu pripisujemo usmiljenje, moramo to razumeti po božje, ko pa ga pripisujemo človeku, ga
je treba razumeti po človeško. V človeku je usmiljenje takrat, ko sočustvuje z nesrečo drugega
... V Bogu je usmiljenje takrat, kadar iz vsake stvari odstrani bedo, pri čemer bedo razumemo
v širšem smislu pomanjkanja« (Bonino 2016, 78). Sv. Tomaž razloži Božje usmiljenje v štirih
korakih: Prvič, »iz usmiljenja izhaja vsako dejanje, s katero Bog odpravlja neko 'pomanjkanje
(defectus)', tako da imamo stvarjenje lahko za delo usmiljenja, in sicer najbolj obsežno.
Drugič, Tomaž razlaga, da so vsa Božja dejanja pravična … Tretjič, če so Božja dela
pravična, so nujno tudi usmiljena, ker pravičnost vselej predpostavlja usmiljenje in je v njem
tudi utemeljena … Božja dobrota, ki je končni povod za stvarjenje, je torej prva korenina
(prima radix) vsega Božjega delovanja v svojih bitjih … Usmiljena ljubezen je torej v temelju
vseh Božjih del … Četrtič, zato v Božjih delih pravičnost z vseh strani preplavlja usmiljenje«
(Bonino 2016, 83). Benedikt XVI. ob tej temi primerja med seboj Božji in človeški vidik
pravičnosti in usmiljenja. »Pravičnost in usmiljenje ter pravičnost in ljubezen sta dve različni
31

Božje usmiljenje se namreč ne more sprevreči v nekaj zlonamernega ali koristoljubnega, medtem ko
se človeško usmiljenje brez pogleda na Božje usmiljenje lahko kaj hitro sprevrže v iskanje lastnih koristi in
samohvale. Zato moramo resnično bolje spoznati in dojeti, kakšen je pravi odnos med usmiljenjem in
pravičnostjo.
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resničnosti samo za nas ljudi, ki strogo ločujemo pravično dejanje od dejanja, storjenega iz
ljubezni. Pravično je za nas to, da damo vsakemu, kar si zasluži. Usmiljeno pa to, da nekomu
nesebično nekaj podarimo. Zdi se, da se ti dve drži medsebojno izključujeta. Toda pri Bogu ni
tako. V njem pravičnost in ljubezen popolnoma sovpadata. Vsako njegovo pravično dejanje je
hkrati tudi gesta usmiljenja in odpuščanja in prav tako je vsako njegovo delo usmiljenja hkrati
popolnoma pravično« (Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione
2015, 16).32 Podobno razmišlja o usmiljenju in pravičnosti tudi teolog in kardinal Walter
Kasper, ko pravi: »Božja pravičnost ni pravičnost, ki kaznuje, ampak pravičnost, ki grešnika
opraviči. /…/ Božja pravičnost je njegovo usmiljenje in njegovo usmiljenje je njegova
pravičnost« (Kasper 2012, 79). Ob tem razmišljanju je dobro poudariti, kar zapiše filozof in
mučenec sveti Justin, »da se Božje usmiljenje razliva na pravične in krivične brez razlike«
(Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 2015, 103). Enako
nam naroča Jezus: »On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter
pošilja dež pravičnim in krivičnim« (Mt 5, 45).33 Podobno kakor Cerkveni očetje se tudi
današnji teologi največkrat upirajo na Božjo besedo in izhajajoč iz nje govorijo o Božjem
usmiljenju. Eden takšnih teologov je tudi sedanji papež Frančišek, ki v svojih nagovorih
uporablja zelo slikovit jezik in jasne prispodobe. O usmiljenju pravi, da je to »Božja osebna
izkaznica« (Frančišek 2016, 21) in »prva Božja lastnost« (Frančišek 2016, 62) ter »Gospod se
nikoli ne naveliča odpuščati, nikoli! Mi smo tisti, ki se naveličamo prositi odpuščanja«
(Frančišek 2016, 8). To je samo nekaj njegovih najbolj znanih stavkov, ki dobro povzamejo
njegovo misel o Božjem usmiljenju. Ob njegovih mnogih svetopisemskih komentarjih
izpostavimo v povezavi z usmiljenjem samo odlomek iz Markovega evangelija o ozdravitvi
gobavca (Mr 1.40-45), ki ga pomenljivo komentira: »Jezus z gobavcem vzpostavi stik,
dotakne se ga. S tem nam daje zgled, kako naj razmišljamo in ravnamo pred telesnim in
duhovnim trpljenjem ljudi. Posnemajmo ta zgled, premagajmo predsodke in togost, tako kot
so jih apostoli, stebri Cerkve. Ti so morali na primer premagati nasprotovanje tistih, ki so tudi
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»Papež Benedikt XVI. že v svoji prvi okrožnici Deus caritas est (2005) … za sistematično izhodišče
svojega družbenega nauka ni naredil pravičnosti, ampak ljubezen. V svoji tretji okrožnici Caritas in veritate
(2009), posebej posvečeni družbenemu nauku, je ljubezen izrecno označil za glavno pot in načelo družbenega
nauka Cerkve« (Kasper 2012, 177). S tem nadaljuje in bogati misel svojega predhodnika svetega Janeza Pavla
II., ki pravi: »Že Stara zaveza nas uči, da je pravičnost sicer pristna človeška krepost in v Bogu transcedentalna
popolnost, vendar je ljubezen 'večja' od nje: večja je v tem smislu, da je prva in temeljna. Ljubezen je tako rekoč
temelj pravičnosti in pravičnost je v službi ljubezni. Prvenstvo in vzvišenost ljubezni nad pravičnostjo (to je
značilnost vsega razodetja) se kaže ravno v usmiljenju« (Janez Pavel II. 1999, 4).
33
V tem istem odlomku pravi tudi: »Slišali ste, da je bilo rečeno: 'Oko za oko, zob za zob' (Mt 5, 38).
Tako so v tistem času pačili pravičnost in današnje oblike se še zmerom zgledujejo po tem vzorcu. Saj je očitno,
da v imenu navidezne pravičnosti (na primer zgodovinske ali razredne) včasih uničujejo bližnjega, pobijajo,
jemljejo svobodo in odvzemajo najosnovnejše človekove pravice« (Janez Pavel II. 1999, 12).
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od spreobrnjenih poganov zahtevali brezpogojno spolnjevanje Mojzesove Postave«
(Frančišek 2016, 64). Papež nekatere misli in pridige naslovi zelo konkretno. In s to razlago je
meril še posebej na škofe in duhovnike v Cerkvi, ki tudi danes niso imuni pred klerikalizmom
in karierizmom, kar posledično meče slabo luč na celo Cerkev. Že sv. Ambrož je zapisal:
»Kadar Kristusovi služabniki izkazujejo usmiljenje, je navzoč tudi Kristus, kadar pa so
neprizanesljivi, je odsoten« (Frančišek 2016, 63). Ko je kardinal Schönborn svojim
duhovnikom pridigal duhovne vaje, je skoraj povsem na začetek umestil nagovor o
usmiljenju. Svoje drugo premišljevanje je naslovil »Pri izvirih usmiljenja«. Več časa se je ob
tem ustavil pri razlagi odlomka o prvi pomnožitvi kruha in izgonu hudega duha iz hčere
Kananejske žene.34 V obeh primerih Jezusa spremljajo učenci. In zaradi njihovega
sodelovanja z Jezusom se njegovo usmiljenje – in če hočemo tudi čudež – zgodi tem ljudem,
za katere učenci prosijo. Božje usmiljenje zato tudi danes išče ljudi, ki bi bili pripravljeni
hoditi v njegovo šolo usmiljenja, da iz njih napravi svoje zveste učence in delivce Božjega
usmiljenja, ki ga svet tako potrebuje. »V svetu brez usmiljenja vsi ljudje hočejo opravičiti
sami sebe. /…/ Ker še nismo prejeli Jezusovega usmiljenja v dno svojega srca, se vedno
nagibamo k temu, da sami sebe razglašamo za 'nedolžne' in obtožujemo druge. Ali pa se
pojavi skušnjava malodušnosti in celo obupanosti, ko brez olepševanja vidimo svoje grehe, ko
se naša beda neizprosno nastani pred nas« (Schönborn 2009, 30-31). Delivci Božjega
usmiljenja v zakramentu svete spovedi so posledično nepogrešljivi glasniki in gradniki
boljšega sveta in človeka in kdor koli moli ali kaj stori za nove duhovne in redovne poklice,
največ stori za širjenje Božjega usmiljenja.

34

Komentar za te odlomke najdemo pod podnaslovom 1.2 Nova Zaveza na strani 12.
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4. POSREDOVANJE
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ZAKRAMENTU SVETE SPOVEDI
Ob koncu svojega zemeljskega poslanstva je Jezus kot svoje zadnje dejanje postavil
zakrament svete spovedi. Njegovega javnega delovanja in čudežev si ne moremo predstavljati
brez odpuščanja grehov. Ob srečanju s hromim in grešnico izrecno poudari, da ima to oblast
in poslanstvo osvoboditve človeka izpod jarma sužnosti greha. »Če je Gospod kot človek
odvezoval od greha, kakor npr. pri Mariji Magdaleni, potem je videl v odvezanem posledice
svoje odveze. Trpel je zaradi greha, a se je veselil nad očiščenjem« (Speyr 1999, 57). »Že
pred njegovim trpljenjem je bilo tako, da če se človek spreobrne k hoji za njim, je vsakokrat
kot človek vzel nase celotni del njegove spovedi« (Speyr 1999, 58). Svojega poslanstva in
oblasti odpuščati grehe pred svojo smrtjo in vstajenjem ni zaupal svojim učencem. Najbolj
očitno se to kaže ob dolgem spisku nalog, ki jih je učencem podelil, ko jih prvič pošlje
oznanjat po dva in dva. »Spotoma pa oznanjajte in govorite: 'Nebeško kraljestvo se je
približalo'. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte« (Mt 10,
7-8). Oblasti odpuščanja grehov ni med naštetimi nalogami, ki naj bi jih v njegovem imenu
opravljali. To nalogo so prejeli šele po Jezusovi smrti in vstajenju. Vprašamo se lahko, zakaj?
Odgovorov je lahko več. Najboljšega je zapisal apostol Peter, ko pravi: »Sam je na svojem
telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih
ranah ste bili ozdravljeni« (1 Pt 2,24). Križ in smrt našega Odrešenika je bila torej potrebna za
naše očiščenje od grehov. Drug možen odgovor na to pa je, da je Jezus ta zakrament
dopolnjeval in izpopolnjeval skozi vse življenje, zato je bil zakrament svete spovedi
postavljen šele po njegovi smrti in vstajenju, tik pred njegovim odhodom k Očetu.
Sprehodimo se po posameznih pomenljivih obdobjih Jezusovega življenja in spoznajmo, v
čem je to povezano z zakramentom svete spovedi. Pri učlovečenju je zanimivo, da Jezus kot
večni Sin, rojen pred vsemi veki, nima besede, ko se angel Gabriel dogovarja z Devico Marijo
o njegovem učlovečenju. »Tudi če Sin od pradavnine vse ve, ga ta vednost zdaj ne skrbi. Sin
pusti Duha, da se dogovarja z Materjo. To je temeljno podrejanje, ki naj bi pozneje stopalo na
dan v vsej skrivnosti spovedi« (Speyr 1999, 28). Jezusova drža pri učlovečenju je temeljna za
spovedanca in spovednika pri vsaki sveti spovedi. Vsak od njiju se pri spovedi podreja
delovanju Svetega Duha. Spovedanec v moči le tega prizna in se pokesa svojih grehov. Kakor
Marija se tako uda božjemu Svetemu Duhu, ki pride in se naseli v njem. Spovednik pa v moči
zakramenta izgovori besede odveze, ki niso njegove in po katerih prejme spovedanec v moči
Svetega Duha odpuščanje svojih grehov. Kakor je bil angel Gabriel samo Božji poslanec, ki je
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Mariji oznanil veselo novico odrešenja, tako je tudi duhovnik samo Božji poslanec, ki
spovedancu omogoči spravo z Bogom. Naslednji primer dvanajstletnega Jezusa nam osvetli
spovedno molčečnost, ki še posebej zavezuje duhovnika. Jezus gre v tempelj, kakor gre otrok
k sveti spovedi. Starši ga iščejo. Ne razumejo Jezusovega ravnanja. Jezus je že v teh rosnih
letih začel grehe ljudi prevzemati nase. V templju se pogovarja s pismouki, ki se čudijo
njegovi modrosti, kakor se duhovnik čudi gorečemu in iskrenemu otroku, ki dobro opravi
sveto spoved. Marija in Jožef se potem, ko najdeta Jezusa, pogovarjata samo s svojim
otrokom in ne s pismouki. Enako se vsak starš, prijatelj ali kdorkoli drug ne more in ne sme o
notranjih stvareh svojih otrok pogovarjati s spovednikom. Njega namreč veže spovedna
molčečnost.35 Jezus se sicer pismoukom ni spovedoval, pa vendar lahko v prispodobi in
prenesenem pomenu primerjamo njegov pogovor s pismouki s pogovorom med spovedancem
in spovednikom. Jezus dalje svojim staršem ni govoril, o čem se je pogovarjal s pismouki,
ampak jim pravi: »Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta« (Lk 2,49).
Tako »povsem jasno potegne mejno črto med pravico Boga in pravico staršev. Naučil se je
stati znotraj uradnega območja Boga, ki je namenjeno njemu osebno in prebuja novo napetost
v njegovem življenju, ki pa je blagoslov tudi za starše, celo tam, kjer jim ni več vse dostopno.
Tu se najmočneje razkrije osebnost spovedi, zavarovana z uradno Cerkvijo« (Speyr 1999, 35).
Sedaj, ko smo odlomek o dvanajstletnem Jezusu, ki ostane v templju brez vednosti staršev,
osmislili in primerjali s spovedno molčečnostjo spovednika, lahko o tem odlomku
spregovorimo še z vidika otroške spovedi in njene časovne umestitve. V ZCP 91436 piše, da
morajo iti otroci k sveti spovedi preden prejmejo prvo sveto obhajilo. Za prejem teh dveh
zakramentov se zahteva otrokovo zadostno spoznanje in skrbna priprava. Starši, kateheti in
duhovniki so zato v vlogi Janeza Krstnika, ki pripravijo pot Gospodu. Vendar je njihova vloga
zelo pomembna, ker kakor Jezus ni začel javnega delovanja pred Janezom Krstnikom, tako so
tudi otroci v veliki meri za prejem zakramentov odvisni od svojih staršev. Jezusov čas
»spovedi«, če krst imenujemo hkrati spoved, določi Janez Krstnik, ki začne poslušen Bogu
35

»Spovedna molčečnost je nedotakljiva; zato je prepovedano, da bi spovednik z besedo ali na
kakršenkoli način in iz katerega koli razloga kakorkoli izdal spovedanca. Obveznost spovedne molčečnosti veže
tudi prevajalca, če je bil navzoč, in vse druge, ki so kakorkoli zvedeli za grehe iz spovedi« (ZCP 983).
»Spričo kočljivosti in veličine te službe ter spričo ljudem dolžnega spoštovanja izjavlja Cerkev, da je
vsak duhovnik, ki spoveduje, pod zelo strogimi kaznimi dolžan ohraniti popolno tajnost glede grehov, ki so se
mu jih spokorniki spovedali. Tudi ne sme uporabljati spoznanj, ki mu jih daje spoved glede življenja
spokornikov. Ta tajnost, ki ne dovoljuje izjem, se imenuje 'zakramentalni pečat', kajti to, kar je spokornik odkril
duhovniku, ostane 'zapečateno' po zakramentu./ V slovenščini govorimo o 'spovedni molčečnosti'« (KKC 1467).
36
Zlasti starši in njihovi namestniki ter župniki so dolžni poskrbeti, da se bodo otroci, ko pridejo k
pameti, na potreben način pripravili in se čim prej po predhodni zakramentalni spovedi nahranili s to nebeško
jedjo; župnik pa mora paziti, da k svetemu obedu ne bodo pristopili otroci, ki še niso prišli k pameti ali za katere
sodi, da še niso dovolj pripravljeni (ZCP 914).
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deliti krst pokore in spreobrnjenja v odpuščanje grehov. »To je bil dogodek, na katerega je Sin
čakal in ga vendarle ni sprožil Sin, temveč ga je moral sprožiti Krstnik … Sina marveč delo,
ki ga je uvedel Janez, brezpogojno obvezuje: ker je to delo spovedi in je Sin prišel, da postavi
spoved« (Speyr 1999, 38). Janez Krstnik je zato vzornik staršem v pripravi otrok na sveto
spoved. Na drugi strani pa je Jezus vzor otrokom, ker je ves pokoren Bogu in Janezu
Krstniku, ki mu je pripravil pot javnega delovanja. Jezus, ki se postavi v vrsto z grešniki za
prejem svetega krsta, je v tem podoben vsem spovedancem, ki pred spovednico v vrsti čakajo
na sveto spoved. Jezus je stopil v vodo reke Jordan, spovedanec pa stopi v spovednico, kjer se
potopi in očisti v zakramentu Božjega usmiljenja, ki ga opere greha in mu povrne krstno
milost. In ko nas duhovnik odveže grehov, ali nismo tedaj čistejši kot spovednik, kakor je bil
Jezus od vsega začetka čistejši od Janeza Krstnika. »Krst je očiščenje, kot tudi Janezov krst
predpostavlja priznanje grehov. Pri Jezusu bo to očiščenje popolna odveza od grehov … Ko
se Jezus da krstiti, se postavi v vrsto z grešniki, ki potrebujejo odvezo; postavi se torej na pot
h križu, kjer bo nosil celotni greh in ga izpovedal pred Očetom« (Speyr 1999, 43). »Sin gre v
svet in skozi svet kot nekdo, ki zbira krivdo za svojo izpoved. Zbira jo, ko jo ves čas jemlje
nase in hkrati – v vzporedju s spovednimi sklepi, ki jih napravlja grešnik – venomer izbrisuje
in uničuje« (Speyr 1999, 44). Jezusovo javno delovanje je zato vseskozi naravnano na spoved,
ki se je dokončno izvršila na križu, kajti »po njegovih ranah ste bili ozdravljeni« (1 Pt 2,24).
»V Gospodovem javnem življenju je vsebovana prvina spovedi, ki se vedno dogaja in je
vendar vedno še odložena, ker ura še ni prišla.37 /…/ Tako živi Sin v potrpežljivosti vse do
križa in ta potrpežljivost raste toliko bolj, kolikor težje postaja breme greha na njem« (Speyr
1999, 44-45). Enako potrpežljiv mora biti vsakdo, ki se zaveda svojega greha in se ga želi
spovedati, vendar je praktično nemogoče, da bi lahko takoj pristopil k spovedi. Občutek
krivde zaradi grehov je zato v duši skeleč. Ob tem si lahko predstavljamo, kako hudo je
moralo boleti Jezusa, kajti mi trpimo zaradi svojih grehov, On, ki ni storil greha, pa je trpel
zaradi naših grehov. Mi smo si svojo pokoro zaslužili, On pa jo je sprejel nase prostovoljno
37

»Vzemimo, da bi živela skupaj dva prijatelja, od katerih je eden duhovnik, ki vsako soboto
spoveduje; njegov prijatelj pa mu na začetku tedna pripoveduje določene napake in grehe, ki jih je storil. To se
dogaja izven zakramenta in izpovedujoči čaka, da bo prišla ura službene odveze. Če gledamo s strani duhovnika,
bi bilo tako, da ta po izvršeni izpovedi že spoznava, kakor tudi Oče vse ve, kar sin nosi, in vendar mu v trenutku
teže bremena noče odvzeti, kajti Sin vendar ni prišel, da bi pomagal samo nekaterim grešnikom, ki bi jih
priložnostno srečal na svoji poti, temveč vsem, ki so kdaj živeli in bodo živeli. In tako mora še dalje živeti, videti
več greha, dati več povoda za pohujšanje grešnikov in končno tako zelo trpeti zaradi greha, da zaradi tega umrje
na križu. Če bi duhovnik svojega prijatelja spovedoval vsak dan ali vsako uro, ker bi ta morda imel to ali ono
kronično napako in ki bi vedno znova težil po odvezi, tedaj bi pač prišel trenutek, ko bi mu duhovnik moral reči:
Prijatelj moj tako je prelahko! Ti prihajaš vedno znova, toda jaz ne vidim nobenega znamenja poboljšanja; v
prihodje bova morala odvezo odložiti. Ti prihajaš vedno znova, toda jaz ne vidim nobenega znamenja
poboljšanja; nosi svojo krivdo, izkusi najprej enkrat, kako ta krivda bremeni, vzemi nase pokoro, ki je v tem, da
se ne boš takoj znebil občutka grešnosti. Počakaj do spovedi do tega, da sam dozoriš« (Speyr 1999, 44-45).
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brez vsake krivde. Jezus je ves čas svojega življenja v tesni povezanosti in komunikaciji s
svojim nebeškim Očetom. »Oče vnaprej zaznamuje in spremlja vsak njegov korak. In Sin daje
Očetu posebno priložnost, da poseže vmes, podobno naprimer kakor spovedniku stalno
pristoji pravica in mora biti ponujena možnost, da izpovedane grehe prekine z vprašanjem ali
vmesnim opozorilom« (Speyr 1999, 48). Pristen odnos med Jezusom in Očetom pa je vendar
na križu prekinjen. Kako bi si drugače lahko predstavljali zadnje Jezusove vzklike »Moj Bog,
moj Bog, zakaj si me zapustil« (Mr 15,34) in »žejen sem« (Jn 19,28). Zapuščenost in žeja po
Bogu sta rezultat velike oddaljenosti od Boga, ki je posledica greha, ki ga je vzel nase in ga
ponesel na križ. Jezus je bil kot nosilec naših grehov na križu v vlogi spovedanca, nebeški
Oče pa v vlogi spovednika. Jezusov občutek osamelosti in trpljenja v vlogi spovedanca je
gotovo znan tudi vsakemu spovedancu. Spoved navadno spremljajo občutki, kot so sram,
občutek krivde, ob odvezi pa lahko občutimo veselje in radost odrešenosti. Od naših občutkov
seveda ni odvisna veljavnost ali neveljavnost zakramenta svete spovedi, pa vendar je
pomembno, da se zavedamo tudi objektivne in realne stvarnosti odveze, ki nam prinese
odpuščanje grehov ne glede na naše počutje in občutke. Jezus se je počutil zapuščenega in
nerazumljenega ne samo zaradi teže naših grehov, ki so ga oddaljili od Boga Očeta, ampak
tudi, ker mu Oče v tem smrtnem boju ni stal ob strani, kot mu je stal ob strani poprej celo
življenje. Tako je Jezus občutil in na lastni koži doživel zapuščenost in nerazumevanje, ki ga
morda doživi tudi prenekateri spovedanec, ki ga njegov spovednik ne razume ali ga pusti
samega v njegovi bolečini brez vsakršne besede tolažbe ali spodbude. »Zapuščenost od Očeta
na križu, popolna osamelost glede na Očeta v podzemlju – to spada v jedro k skrivnosti tiste
'spovedi' greha sveta, ki jo je on prevzel« (Speyr 1999, 59). Gledano iz Očetove strani pa
lahko njegov molk in neodzivnost razumemo še drugače. Če smo nebeškemu Očetu pripisali
vlogo spovednika, potem je njegov molk nujen, kakor je nujen molk spovednika, ki ga
obvezuje spovedna molčečnost. Sinova izpoved in izročitev grehov sveta Očetu zato ostaja
zavita v molk, kakor ostaja zavita v molk vsaka spoved. »Njegovo novo telo je izšlo iz
njegovega križanega in pokopanega telesa … Če obrnemo na spoved, lahko rečemo: njegovo
zemeljsko telo je bilo njegovo telo spovedi, tisto telo, ki naj bi nosilo osebno krivdo vsakega
posameznika, toda tudi izvirno krivdo in krivdo samo na sebi. Vstalo telo pa je telo odveze, ki
mu nič več ni treba nositi greha, ker je bilo nošeno in ker je na križu bilo za vse zadoščeno«
(Speyr 1999, 59). V to razlago zelo dobro poveže spovedančevo izpoved grehov s
Kristusovim telesom, ki je obteženo z grehi in mora umreti, ter novo Kristusovo telo, ki je
telo odveze in odpuščanja grehov, ki vstane iz kalvarije izpovedi v vstajenje odveze. »Ono
telo je zbralo na sebi popolno izpoved, to telo pa se razdaja v čisto odpuščanje« (Speyr 1999,
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59). Vstajenje »nastopi kakor blisk. To je nenadna odveza« (Speyr 1999, 60). Iz spovednice
zato izstopamo kakor prerojeni. Spovednica je zato podoba Jezusovega groba, v katerega
vstopamo duhovno mrtvi in izstopamo duhovno oživljeni. V spovednici kot Jezus pustimo
okrvavljene povoje greha in zla in iz nje odhajamo prenovljeni. Jezus tudi po vstajenju na sebi
še nosi rane, ki so posledica naših grehov, tako tudi spovedancu, ki so mu grehi odpuščeni,
vendarle ostane brazgotina in spomin na greh.38 Rane vstalega Kristusa pa vendarle
imenujemo poveličane rane in so dokaz njegove zmage nad smrtjo. »V vsaki posamezni
spovedi se realno navzoče dogaja troedino odrešenjsko dogajanje križa, dogajanje velike
sobote in vstajenja« (Štrukelj 2000, 85). »Štirideset dni med veliko nočjo in vnebohodom je
…, kakor odmevanje odveze« (Speyr 1999, str. 89). V zakramentu svete spovedi ne zremo le
Jezusovega dela velikonočnega dogodka odrešenja, ampak se v njej zrcali Troedini Bog.
»Oče, Sin in Sveti Duh so drug do drugega v nenehnem spovednem razmerju … in so druga
do druge povsem odprte. Druga pred drugo prav ničesar ne prikrivajo, ampak se kažejo
takšne, kakršne so« (Štrukelj 2000, 68). Njihova osnovna naravnanost drug do drugega
»ponazarja tisto notranje razpoloženje iskrenosti in nezastrtosti pred Bogom, za katero naj si
kristjan pri spovedi prizadeva« (Štrukelj 2000, 68). Jezus Kristus je vse svoje življenje kazal
in učil to božjo naravnanost, biti povsem odprt Očetu. »Tako se mora grešnik pri spovedi, ki
jo je postavil Sin, kazati božjemu namestniku v predanosti, zaupanju in ljubezni« (Speyr
1999, 69). Jezusova največja predanost Bogu Očetu pa se pokaže na križu. »Križ je
'praspoved', ker se na križu v absolutni pokorščini Bog izniči v stanje greha in se tako resnica
(resnica greha in tega, kar je greh povzročil) razodeva močnejša kakor laž. /…/ Zaradi tega
Oče na veliko noč poveliča sina (Jn 13,31-32). Jezusovo vstajenje je hkrati odveza, ki jo Oče
podari svetu. Zato je nadvse primerno, da je zakrament spovedi postavljen prav na
velikonočni dan: 'Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni' (Jn 20,
22-23)« (Speyr 1999, 290-291). Dejstvo, da Jezus zakrament svete spovedi dokončno
postavlja prav po smrti in vstajenju, ko se je oblikovala njegova Cerkev, nam sporoča, da
svete spovedi ne moremo ločiti od Cerkve in njenega poslanstva. Cerkev po Gospodovem
naročilu svoje otroke navaja na spoved. »Čeprav ve, da ne bo mogla nikdar vseh svojih otrok
izoblikovati v dovršene svetnike, ampak bo po Gospodovi obljubi morala pasti vedno znova
črne ovce, mora vendarle v neke vrste pretirani zahtevnosti, ki ji jo Gospod nalaga, biti sama
38

»Greh, ki se ga je izpovedal in za katerega je dobil odvezo, mu bo ostal na nek način v spominu: kot
nekaj, česar je bil nekoč sposoben. Ne sme pa biti predmet nadaljne subjektivne refleksije o svojih lastnih
možnostih in verjetnostnih; moral je nasprotno postati nekaj odtrganega« (Speyr 1999, 188). Izpovedan in
odpuščen greh v zakramentu svete spovedi postane tako za človeka kot tujek, ki mu nič več ne pripada, kot stvar,
ki se ne drži več njegovega jaza. »Spoved spada med tiste reči, o katerih se ne govori, ki pa jih človek niti ne
ohranja v lastni zavesti« (Speyr 1999, 107).
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kakor pretirano zahtevna do svojih članov, da bi v vsakem dosegla kar najvišjo možno
čistost« (Speyr 1999, 92). Zakrament svete spovedi je danes predvsem v zahodnem svetu v
resni krizi. Prvi razlog te krize je izguba čuta za greh. 39 Za reševanje tega problema je sinoda
»priporočila poglobljeno katehezo, pa tudi nič manj poglobljeno analizo« (Janez Pavel II.
1985, 28). Odgovornost za poživljanje in promocijo zakramenta svete spovedi pa ni naloga le
Cerkvene hierarhije, ampak vsakega kristjana.40 »Cerkveno odgovornost ima ne le duhovnik,
ki opravlja službo, temveč vsak. Dober kristjan, ki sreča v Cerkvi zakrknjenega grešnika, je
zainteresiran, da se ta spove« (Speyr 1999, 93). Papež Frančišek to skupno nalogo in
poslanstvo vse Cerkve slikovito opiše: »Cerkev mora oditi ven iz svojih cerkva in občestev ter
poiskati ljudi tam, kjer živijo, kjer trpijo, kjer upajo. Takšno Cerkev 'na prostem' rad
primerjam s poljsko bolnišnico, kakršno uporabljajo na bojiščih. To ni neki stacionaren, dobro
opremljen klinični center, ki zdravi vse vrste bolezni, ampak mobilna ambulanta, ki se odziva
na nujne primere in daje 'borcem' prvo pomoč, da ne umrjejo na bojišču. Tu gre za urgentno
zdravljenje in ne specialistično« (Frančišek 2016, 55). S temi primeri papež nazorno opiše,
kakšen naj bo zakrament svete spovedi, Cerkev pa spodbudi k odprtosti in še večji
dostopnosti zakramenta svete spovedi.41 Cerkveni vidik svete spovedi je pomemben, kar
izraža tudi naslednja misel: »Cerkev je organizem, v katerem kroži Kristusova kri, a tudi kri
vseh, ki ga prejemajo. 'Zastrupljena kri posameznika ogroža in oškoduje zdravje celote'«
(Štrukelj 2000, 52). Vsak vernik, ki se spove in spokori v Cerkvi, v tem smislu pomaga k
svetosti.42 Jezus je prav v pričo farizejev in pismoukov mnogim odpustil grehe in jih nato tudi
telesno ozdravil.43 Farizejem Jezus ne more odpustiti njihovih grehov, ker se jih ne pokesajo.
In to je glavna srčika konflikta med Jezusom na eni strani ter farizeji in pismouki na drugi
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»Papež Pij XII. je že več kot pred pol stoletja dejal, da je največja tragedija našega časa izguba
občutka za greh, pomanjkanje zavesti o grešnosti« (Frančišek 2016, 25). »Prvi vzrok izgube zavesti greha je prav
gotovo treba iskati v izgubi smisla za Boga … za presežno. Drugi vzrok izgube smisla za greh je vrtoglava
avtonomija današnjega človeka. S tem da se je ločil od Boga, se hoče samopotrditi, absolutizirati, postati kakor
Bog. Tretji vzrok izvira iz filozofskega in psihološkega determinizma, ki se zdi, da prevladujeta v določenih
pojmovanjih človeka« (Štrukelj 2000, 17-19). »Čut za greh se skrči kvečjemu na tisto, kar žali človeka. A prav
tu se vsiljuje bridka izkušnja, na katero opozoril že v svoji prvi okrožnici, da namreč človek lahko zgradi svet
brez Boga, a da se bo ta svet končno obrnil zoper človeka« (Janez Pavel II. 1985, 18).
40
»Duhovniki morajo spodbujati vernike, da pristopajo k zakramentu pokore in se morajo pokazati
pripravljene, da obhajajo ta zakrament vsakokrat, ko kristjani prosijo za to iz pametnega razloga« (KKC 1464).
41
Papež Frančišek pa kljub večji odprtosti in dostopnosti za obhajanje zakramenta svete spovedi vse
opozarja na nevarnosti prelahkotnega pojmovanja tega zakramenta usmiljenja. To nazorno opiše: »Spovednica ni
čistilnica … Greh je več kot madež. Greh je rana, ki jo je treba zdraviti. S to podobo sem želel opozoriti, da iti k
spovedi ni enako kot odnesti obleko v čistilnico« (Frančišek 2016, 34). S tem poudari to, kar so pred njim
poudarjali že drugi papeži, da se v družbi izgubja čut za greh.
42
»V zakramentu pokore verniki, ki se spovedo grehov zakonitemu spovedniku, se jih kesajo in
sklenejo, da se bodo poboljšali, z odvezo, ki jo podeli isti spovednik, prejme od Boga odpuščanje grehov, ki so
jih naredili po krstu in se hkrati spravijo s Cerkvijo, ki so jo z grehi ranili« (ZCP 959).
43
Prim. (Lk 5, 1-11; Mt, 9, 1-8; Mr, 1-12) Jezus ozdravi hromega.
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strani. Jezus vseeno poskuša v posameznikih vzbuditi kesanje in spreobrnjenje srca. Najbolj
zgovoren je primer farizeja Simona, ki je Jezusa povabil na večerjo, kamor pride tudi
grešnica, ki mu s solzami moči noge in jih z lasmi briše. V tem pogovoru da Simonu za zgled
grešničino kesanje.44 Spovedanec si torej mora priznati, da je grešnik in da potrebuje Božje
usmiljenje. Papež Frančišek zato pravi: »Da, tudi zavest o grešnosti je milost … Brez milosti
lahko kvečjemu rečemo: omejen sem; imam svoje meje, svoje napake. Priznati se za grešnika,
pa je nekaj drugega. Pomeni, da se postavim pred Boga, ki je naše vse, in se mu izročimo:
svoj nič, svojo revščino, svoje grehe« (Frančišek 2016, 40). »Že to, da gre nekdo k spovedi,
pričuje o začetku kesanja, tudi če to še ni zavestno. Pričuje o želji po spreobrnjenju. Če v
njem ne bi bilo tega začetnega vzgiba, se sploh ne bi šel spovedat. Besede, s katerimi
izražamo svoje kesanje, so sicer pomembne, a tudi dejanje samo je pomembno« (Frančišek
2016, 41).45 Za dobro sveto spoved so prav tako kot notranji vzgibi pomembne zunanje
spodbudne okoliščine. Duhovne vaje so ena takšnih postaj v našem življenju, ki lahko v nas
vzbudi večjo občutljivost za Boga. »Običajna spoved izlušči iz melone le vodo in pečke,
spoved duhovnih vaj tudi meso, tako da ostane le lupina, v katero nato postavimo svečo, da bi
dobili svetilko« (Speyr 1999, 134).46 »Po učinku je spoved duhovnih vaj enaka
spreobrnjenjski spovedi, ker napravi nove predpostavke za celotno bivanje« (Speyr 1999,
302).

4.1 Potrebnost spreobrnjenja
Spreobrnjenje celostno in natančno opiše Katekizem katoliške Cerkve: »Spreobrnjenje
se v vsakdanjem življenju uresničuje z izrazi sprave, s skrbjo za uboge, z udejanjanjem in
obrambo pravičnosti in prava, s priznanjem pogreškov nasproti bratom, z bratskim
opominjanjem, s preverbo življenja (izpraševanjem vesti), z duhovnim vodstvom, s sprejetjem
trpljenja, s potrpežljivostjo v preganjanju zaradi pravice. Vzeti vsak dan svoj križ in iti za
Jezusom je najvarnejša pot pokore« (KKC 1435). V definiciji spreobrnjenja so našteta
nekatera telesna in duhovna dela usmiljenja. Zato je pot spreobrnjenja pot usmiljenja.
44

Prim. (Lk 7, 36-50).
»Če spovednik ne dvomi o spovedančevi pripravljenosti in ta za odvezo prosi, naj mu odveze ne
odreče in ne odloži« (ZCP 980). »Vsak vernik je dolžan, potem ko je prišel v leta razločevanja, da se vsaj enkrat
na leto vestno spove svojih velikih grehov« (ZCP 989).
46
V duhovnih vajah sv. Ignacija Loyolskega ima sveta spoved pomembno vlogo. O tem pričuje tudi
njegova osebna izkušnja. »Sv. Ignacij sam je vedel, kaj pomeni ta zakrament za popolno preusmeritev življenja k
Bogu v Jezusu Kristusu. Na Montserratu je opravil dolgo spoved pri svetniškem benediktincu Juanu de
Chanoses, in sicer se je spovedoval tri dni (Jasno je, da to noče biti propaganda za dolge ali vsaj za 'dolgo
besedne' spovedi.)« (Strle 1967, 302).
45
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Spreobrnjenja torej ni le duhovno doživetje, ki se zgodi in potem izgine, ampak je
vsakodnevna naloga vsakega kristjana. Spreobrnjenec sv. Avguštin je zapisal: »Domine,
fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te: K sebi si nas ustvaril,
Gospod, in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi« (Avguštin 2003, I, 1,1). S tem, ko se
spreobrnemo, sprejmemo v svoje življenje Boga, ki napolni našo duhovno in bivanjsko
praznino. Vsakodnevno prizadevanje za pošteno in Bogu vdano življenje je sad resničnega
spreobrnjenja. Takšno življenje prinaša več veselja in radosti kakor življenje grešnikov, ki
mislijo, da je veselje življenja iz obilja posvetnih užitkov in brezskrbnosti. V tem smislu je
pomenljiva misel ta, da je največja nagrada za pošteno življenje mirna vest. In kaj pomaga
grešniku, če si pridobi vse bogastvo in užije vse radosti življenja, če nima mirne vesti. Mirna
vest je sad čistosti in brezgrešnosti. Avguštinova izpoved ob spreobrnjenju je zato ena izmed
najlepših molitev skesanega in spokorjenega grešnika. »Pozno sem te vzljubil, Lepota, večno
davna, večno nova, pozno sem te vzljubil! In glej, bil si v meni, in jaz sem bil zunaj, in tam
sem te iskal, nelep sem se gnal za lepimi stvarmi, ki si jih ti ustvaril. Z menoj si bil, jaz ne s
teboj. Daleč od tebe so me držale stvari, ki sploh ne bi bivale, ko ne bi v tebi bivale. Vabil si
in klical – in prebil si mojo gluhoto. Bliskal in žarel si – in pregnal si mojo slepoto. Sladko si
mi vzdehtel in vsrkal sem tvoj vonj – -po tebi koprnim. Okusil sem te – in sem te lačen in
žejen. Dotaknil si se me – in zagorel sem po tvojem miru« (Avguštin 2003, X, 27). V tem
razmišljanju Avguštin lepo opiše, da spreobrnjenje prvenstveno ni le delo človeka samega,
ampak je Bog tisti, ki kliče človeka k spreobrnjenju. Jezusovo javno delovanje se je začelo z
besedami: »Spreobrnite se in verujte evangeliju« (Mr 1, 15). Na drugem mestu pa pravi:
»Nisem prišel, klicat pravičnih, ampak grešnike. (Lk 5, 32) ali na drugem mestu »Sin
človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno« (Lk 19.10), ko se sreča z višjim
cestninarjem Zahejem, ki se ob tem spreobrne. Da Jezusovo usmiljenje poraja spreobrnjenje,
vidimo tudi v treh prilika o usmiljenju. O izgubljeni ovci (Lk 15, 1-7), izgubljeni drahmi (Lk
15, 8-10) in o izgubljenem sinu. (Lk 15, 11-32). V prvih dveh prilikah je v ospredju samo
Božje delovanje, ki išče grešnega človeka, in ko ga najde, se tega veseli. Pri izgubljenem sinu
je poudarjeno tudi sinovo iskanje in spreobrnjenje, do katerega pa ne bi prišlo brez predhodne
izkušnje očetove dobrote in usmiljenja. Zato upravičeno pravimo, da je: »spreobrnitev dar
božje milosti. Za to milost pa je treba Boga prositi in z njo sodelovati« (Valenčič 1978, 18).
Prvenstveno je torej spreobrnjenje poseg in delo Božje milosti ter šele nato človekov odgovor
na to. »Spreobrnjenje k Bogu je vedno v odkritju usmiljenja, se pravi tiste potrpežljive in
blage ljubezni … Spreobrnjenje je vedno sad vrnitve k Očetu, ki je bogat v usmiljenju.
Zaresno poznanje Boga usmiljenja, Boga dobrohotne ljubezni je stalna in neizčrpna moč za
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spreobrnjenje, ki ni le kratkotrajno notranje dejanje, temveč tudi stalna naravnanost, dušno
stanje« (Janez Pavel II. 1999, 13). Naloga Cerkve je zato oznanjevanje Božjega usmiljenja,
saj lahko pride samo iz tega oznanila do pristnega spreobrnjenja. Kje drugje pa lahko človek
dobi izkušnjo usmiljenja, kakor ravno v zakramentu svete spovedi? Zato je »najvišji izraz
spreobrnitve zakrament sprave … V zakramentu sprave namreč dobi človekovo prizadevanje
za spreobrnitev svojo potrditev, hkrati pa novo spodbudo in pomoč za nadaljnje prizadevanje«
(Valenčič 1978, 20). Spovednica je v prvi vrsti ne samo kraj usmiljenja, ampak tudi kraj
spreobrnjenja.47 Sv. Janez Zlatousti govori o petih poteh spreobrnjenja. »Prva je obsodba
lastnih grehov, druga, da odpuščamo krivdo svojemu bližnjemu, tretja obstoji v molitvi, četrta
v miloščini in peta v ponižnosti« (Zlatousti 1977, 220). Jezusov pogovor s Samarijanko nosi
značilnosti dobre spovedi, pri kateri pride do spreobrnjenja. Jezus pri Samarijanki najprej
vzbuditi žejo po živi vodi, po Božjem, po spreobrnjenju. Žena je to žejo začutila, zato pravi
Jezusu: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat« (Jn 4, 15).
Žena ob teh Jezusovih besedah občuti vso žalost grešnega življenja, ki človeka ne more
popolnoma potešiti in osrečiti. Čutiti to praznino in puščobo v duši, ki jo prinaša greh, je
začetek delovanja Božje milosti.48 Naslednji korak pa je priznanje svojih grehov. Jezus ženi
pri tem pomaga, ko ji pravi: »Pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem« (Jn 4, 16). »Jezus jo
pošlje, naj pripelje predmet svojega greha … Gospod pripravlja svetlobi pot, ko posije v njeno
temo… Gospod pričakuje od žene kretnjo, s katero prizna krivdo. Privesti mora svojega moža
kot predmet svojega glavnega greha. Človek torej ne more pripraviti prostora s tem, da začne
na robu, s postransko rečjo. Pri pospravljanju se mora takoj lotiti bistvenega« (Štrukelj 2000,
128-129). »Žena odgovori: 'Nimam moža'. Jezus ji reče: 'Prav si rekla: ' Nimam moža'; zakaj
imela si pet mož in tisti, ki ga imaš sedaj, ni tvoj mož; to si prav povedala« (Jn 4, 17-18).
»Gospod potrdi njeno polovično priznanje. Toda Gospod vidi povsem skozi njo, vidi vse
47

Spreobrnjenje Charlesa de Foucaulda se je zgodilo postopoma, a največji korak na poti spreobrnjenja
je doživel ravno pri sveti spovedi. O tem dogodku sam pripoveduje: »Povedali so mi za nekega zelo
spoštovanega duhovnika (očeta Huvelina) … Našel sem ga v spovednici in mu rekel, da se nisem prišel
spovedat, saj nisem veren, ampak da bi želel nekaj informacij o katoliški veri. Prosil sem ga, naj me pouči o veri:
ukazal mi je, naj pokleknem in se spovem, nato me je poslal k obhajilu. (Iz meditacij). »Njegov oče je pritekel,
se mu vrgel v objem in ga nežno poljubil … Prinesite najboljše oblačilo in čevlje in zakoljite pitano tele« (prim.
Lk 15). Kako si dober, moj Bog. Prav to si storil zame! Da, ko sem bil mlad, sem se oddaljil od tebe, od tvoje
hiše, od tvojih svetih oltarjev, od tvoje Cerkve in odšel v daljno deželo, v deželo posvetnega, omejenih bitij,
nevere, brezbrižnosti in zemeljskih strasti … O, kako boleče daleč od tebe je dežela! Dolgo sem se mudil tam,
trinajst let in v grehu in nespameti zapravljal svojo mladost. Tvoja prva milost (ne prva v mojem življenju, kajti
brezštevilne so bile prav v vseh trenutkih, a prav tista, ki je bila kot prvi žarek jutranje zarje moje spreobrnitve)
je bila v tem, da si me preizkusil z lakoto, materialno in duhovno … Dal si mi izkusiti duhovno lakoto in v meni
vzbudil globoko željo po večji moralnosti, boljšem čutu za krepost, duhovnih dobrinah« (Foucauld 2013, 23-24).
48
Charles de Foucauld je svoje stanje pred spreobrnjenjem opisal s temi besedami. »Dal si mi čutiti
globoko žalost, tisto bolečo praznino, kakršna me je žalostila le tedaj … Dal si mi tisti blodni nemir, ki prihaja iz
slabe, zaspane, a še ne povsem mrtve vesti. Še nikoli nisem občutil takšne žalosti, nelagodja in nemira kot tedaj.
Moj Bog, to je bil torej tvoj dar. In tega nisem posumil niti v sanjah!« (Foucauld 2013, 19).

40

njeno prejšnje življenje in ji to pove. In sicer takoj in povsem. Ne more se zadovoljiti z delno
resnico in noče, da žena ostane pri tem mnenju. Hoče jasnost na obeh straneh, potrebuje
popolno priznanje … Polovično krščanstvo ni krščanstvo, polovična vera ni vera, polovična
spoved ni spoved. Gospod zahteva popolne spovedi kot pogoj za njegovo popolno svetlobo
ostaja veljavno do danes. Zato nikakor noče, da bi se ljudje spovedali na pol ali da bi se
njegovi namestniki zadovoljili s polovičnimi spovedmi« (Štrukelj 2000, 131). Jezus ji odkrije
vso resnico, kar žene ne odvrne od njega, ampak v njej vzbudi še večje občudovanje in zato
Jezusu pravi: »Gospod, vidim, da si prerok« (Jn 4, 19). Ob svetih spovednikih, kot na primer
Janezu Mariji Vianeyu, Patru Piju so se ljudje vsakodnevno spreobračali, ker sta temo greha
in bedo grešnega človeka vzela zares in sta zato vsakega spovedanca postavila pred njegovo
duhovno realnost, ki je bila grešniku velikokrat zastrta in se je zaradi tega ni dobro zavedal. 49
»'Greha' se zavedamo le toliko, kolikor se srečujemo z božjo ljubeznijo. Samo to pojasnjuje,
zakaj so imeli prav svetniki tako izostren čut grešnosti: koliko bolj jih je božja ljubezen
prevzela, toliko bolj jih je bolelo, da so ranili božjo ljubezen« (Štrukelj 2000, 8). Samarijanka
v Jezusu prepozna preroka. Jezus pa ji na koncu razodene svojo pravo naravo, ko ji pravi:
»Jaz sem (Mesija), ki govori s tabo« (Jn 4,16). Po tem priznanju se zdi, da se njuno srečanje
na silo zaključi s tem, ko se vrnejo učenci in se začno pogovarjati z Jezusom. V resnici pa je
njuna »spoved« takrat dosegla svoj namen, ker je žena priznala greh, Jezus Kristus pa se ji je
do konca razodel. Žena pri vodnjaku pozabi vrč in se brez njega vrne nazaj v svoj kraj, kjer
ljudem pričuje o tem srečanju. Ženino spreobrnjenje bi lahko opisali s prispodobo, ki nam jo
opiše sv. Avguštin, ko pravi: »Če hočemo vrč napolniti z nečem dobrim, ga moramo najprej
izprazniti. Ti moraš biti napolnjen z dobrim in osvobojen slabega. Predstavljaj si, da te hoče
Bog napolniti z medom, ti pa si še poln kisa. Kam bo vlil med? Potrebno je najprej vreči stran
slabo vsebino vrča, vendar ker to še ni dovolj za sprejem skrivnostne stvarnosti, ga je
potrebno še prej temeljito očistiti s čistilom. Imenujemo to novo stvarnost zlato ali vino.
Karkoli rečemo v zvezi s to neizrekljivo stvarnostjo, želimo s tem imenovati Boga« (Bosio
1995, 106-107). Samarijankin vrč je ostal pri Jezusu in učencih popolnoma prazen. Vrč je
prispodoba Samarijanke same, ki je ostala po srečanju z Jezusom izpraznjena greha. To je
začetek njene nove poti. Začetek njenega spreobrnjena. Jezus jo je očistil grehov in nečistosti
ter ji razodel stvarnost svojih milosti. Njena naloga pa je, da se tega oklene in svoje življenje
napolni z vodo, po kateri ne bo žejna, z milostmi Svetega Duha, ki edini more človeška
potešiti. Če srečanje med Samarijanko in Jezusom definiramo kot »spoved«, jo lahko potem

49

»Bolj ko je človek potopljen v greh, manj se čuti grešnika« (Štrukelj 2000, 41).
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imenujemo »spreobrnjenjska spoved«. »Spovedanec zapusti spreobrnjenjsko spoved kot
spremenjen človek. Ker ta sprememba kakor vsaka druga, ki vzbuja manj pozornosti, pripada
Cerkvi in ker naj te in vsake ostale učinke milosti upravlja Cerkev, mora spovednik izmenjati
s spovedancem nekaj besed o tem. Ta je lahko zaradi prejete milosti kakor opojen in ves iz
sebe, tako da ne ve več, kako bi se vedel« (Speyr 1999, 124-125). Naslednji korak vsakega
spreobrnjenja pa je, da ga je potrebno umestiti v Cerkev. Poleg Jezusa in Samarijanke so se ob
njiju ob koncu srečanja znašli tudi apostoli. Namen svete spovedi in spreobrnjenja je ponovna
vključitev v skupnost vernikov, v Cerkev. »Tudi cilj spovedi jasno kaže cerkveno razsežnost:
najprej v tem, da je posamezni kristjan s spovedjo vedno globlje uveden v središče Cerkve in
je s tem vedno znova sprejet v občestvo svetih … Milost spovedi, tako kot vsaka milost, ni
zgolj osebna milost za življenje spovedanca, ampak 'prekipevajoča milost občestva' za Cerkev
in svet« (Štrukelj 2000, 76). »Tedaj je žena odložila svoj vrč, tekla v mesto in pripovedovala
ljudem: 'Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj če je on
Kristus?'« (Jn 4, 28-29). »Možno je tudi to, da ima tukaj apostolsko poslanstvo, da mora
drugim izravnavati pot do spovedne milosti, morda celo o tem govoriti« (Speyr 1999, 126127). V njenem primeru je njeno pričevanje spodbudilo še druge, da so se odpravili k Jezusu
in mu prisluhnili. Vendar njeno pričevanje ostaja za druge kljub temu drugotnega pomena v
primerjavi s kasnejšim osebnim srečanjem z Jezusom. Z drugimi besedami bi lahko rekli.
Doživeti spoved in odpuščanje ali o tem smo nekaj slišati, sta dve različni stvari. Samarijani,
ki so Jezusu prisluhnili, so zato ženi dejali: »Ne verujemo več zaradi tvojega pripovedovanja,
kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta« (Jn 4, 42). Samarijanka in z
njo tudi drugi njeni sovaščani so bili grešniki, ki so ob srečanju z Jezusom stopili na pot
spreobrnjenja in svetosti. Nekaj podobnega se zgodi pri vsaki spovedi. »Spoved je kot čudež
predvsem dogajanje: navzočnost velike spreobrnitve grešnika v svetnika« (Speyr 1999, 82).
»Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici« (Jn4, 23).
Sad spreobrnjenja je pravo čaščenje. Moliti v duhu in resnici pa pomeni poleg molitve tudi
vsakodnevno dobro izpraševanje vesti. S takšno molitvijo in z vsakodnevnim izpraševanjem
vesti postajamo vedno bolj podobni pravim častilcem, kakršnih si želi nebeški Oče.
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5. GLASNIKI BOŽJEGA USMILJENJA IN ODLIČNI SPOVEDNIKI
5.1 Sveta Favstina Kowalska
Sveta Favstina je prva svetnica novega tisočletja, ki jo je Janez Pavel II. razglasil na
belo nedeljo (in albis), na "nedeljo Božjega usmiljenja" v svetem in jubilejnem letu 2000. Ob
njeni kanonizaciji je dejal: »Koliko duš so že potolažile besede 'Jezus, vate zaupam', ki jih je
božja previdnost navdihnila v srcu sestre Favstine!«50 (Modrijan 2015, 12). V njenem
dnevniku skoraj ne najdemo strani, kjer ne bi bila omenjena Jezusova velika želja po širjenju
in poznavanju velikega Božjega usmiljenja.51 Jezus ji je med drugim naroči: »Napiši: Vse, kar
obstaja, je skrito v notranjosti mojega usmiljenja, globlje kakor otrok v osrčju matere. Kako
boleče me rani dvom o moji dobroti! Zelo boleče me ranijo grehi nezaupanja!« (Kowalska
2001, 1076). V dnevniku tako zapiše veliko Jezusovih sporočil, ki jih prejme po mističnih
doživetjih vse od otroških let naprej. Zelo pomenljiva in zanimiva je njena molitev k božjemu
usmiljenju. Vanjo vključi vsa najpomembnejša čutila in dele telesa.52 Gotovo s tem misli na
človeka kot celoto, ki ga mora povsem prežeti Božje usmiljenje. Nobene škode pa ne
50

»Tolažeče sporočilo o Božjem usmiljenju je namenjeno predvsem tistim, ki so jih prizadele hude
preizkušnje ali trpijo pod velikim bremenom storjenih grehov, zato so izgubili zaupanje v življenje in jih mami,
da bi se predali brezupu. K njim se obrača blago Kristusovo obličje, žarki njegovega srca jih božajo in sijejo
nanje, jih grejejo, jim kažejo pot in jih napolnjujejo z upanjem. Koliko duš so že potolažile besede 'Jezus, vate
zaupam', ki jih je božja previdnost navdihnila v srcu sestre Favstine! Ko bomo Jezusu preprosto izročili svoje
srce, bo pregnal goste oblake, ki so nad nami, in posvetil na nas s svojimi svetlimi žarki« (Modrijan 2015, 1213).
51
»Glasnica mojega usmiljenja si; izbral sem te za to službo v tem in prihodnjem življenju« (Kowalska
2001, 1605). »Danes (pa) pošiljam tebe k vsemu človeštvu z mojim usmiljenjem. Nočem kaznovati obolelega
človeštva, želim pa mu spregovoriti tako, da ga priklenem na svoje usmiljeno srce« (Kowalska 2001, 1588).
52
»Kolikokrat moje prsi dihnejo, kolikokrat utripne moje srce, kolikokrat moja kri zakipi po mojem
telesu, toliko tisočkrat želim poveličevati tvoje usmiljenje, o presveta Trojica.
Vsa se želim spremeniti v tvoje usmiljenje, da bi bila živi odsev tebe, o Gospod. Naj ta največja božja lastnost, to
je brezmejno božje usmiljenje, skozi moje srce in mojo dušo dospe k bližnjim.
Pomagaj mi, o Gospod, da bi bile moje oči usmiljene, da nikoli nebi sumničila in ne sodila po zunanjosti, ampak
iskala to, kar je v dušah mojih bližnjih lepo, in jim pomagala.
Pomagaj mi, da bi bil moj sluh usmiljen, da bi se sklanjala k bližnjim v potrebah, da bi moja ušesa ne bila
brezbrižna ob bolečini in vzdihljajih bližnjih.
Pomagaj mi, Gospod, da bi bil moj jezik usmiljen, da bi o svojih bližnjih nikoli ne govoril zaničljivo, pač pa da
bi imel za vsakega besedo tolažbe in odpuščanja.
Pomagaj mi, Gospod, da bi bile moje roke usmiljene in polne dobrih del, da bi svojim bližnjim znale delati le
dobro in bi nase sprejemala težja in napornejša opravila.
Pomagaj mi, da bi bile moje noge usmiljene, da bi svojim bližnjim vedno hitel na pomoč, ne oziraje se na svojo
onemoglost in utrujenost. Služenje bližnjim je moj pravi počitek.
Pomagaj mi, Gospod, da bi bilo moje srce usmiljeno, da bi čutil vse trpljenje bližnjih in da nikomur ne odrečem
svojega srca. Iskreno se bom srečevala tudi s tistimi, za katere vem, da bodo zlorabili mojo dobroto, toda sama se
bom zaprla v Srce usmiljenega Jezusa. O svojem trpljenju bom molčala. Moj Gospod, naj se tvoje usmiljenje
odpočije v meni.
Ti sam mi naročaš, naj se vadim v treh stopnjah usmiljenja. Prvič: delo usmiljenja, kakršna koli že bodo. Drugič:
beseda usmiljenja; česar z dejanjem ne bomo zmogli, naj se uresniči z besedo. Tretjič: molitev; česar ne bomo
mogli uresničiti niti z dejanjem niti z besedo usmiljenja, to vedno zmoremo v molitvijo. Molitev pošiljam celo
tja, kamor telesno ne moremo priti. Moj Jezus, spremeni me v sebe, kajti ti zmoreš vse.«
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naredimo tej molitvi, če z njo mislimo na Kristusovo telo, ki je Cerkev. Vsi njeni udje morajo
biti prežeti z Božjim usmiljenjem in pod vodstvom glave, ki je Kristus. Kakor je zapisal sv.
Pavel: »Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje« (1 Kor 12, 27). Še pred tem pa sv. Pavel
opisuje, kako morajo vsi udje skrbeti predvsem za tiste ude, ki so slabotnejši med njimi.53
Tako je tudi v Cerkvi. Kristus se kot glava Cerkve še posebej ozira na grešnike. Vse hoče
objeti s svojim usmiljenjem in odpuščanjem. Sveta Favstina Kowalska je v svoj dnevnik
zapisala pretresljiv pogovor med usmiljenim Jezusom in grešnikom.54
Sveta Favstina Kowalska imenuje sveto spoved »sodišče usmiljenja« (Kowalska 2001,
975). Jezus ji naroča: »Ko prihajaš k spovedi, vedi, da jaz sam čakam nate v spovednici«
(Kowalska 2001, 1602). »Samo skrivam se za duhovnikom, vendar v duši sam delujem. Tu se
beda duše srečuje z Božjim usmiljenjem. Povej ljudem, da iz tega izvira usmiljenja lahko
zajemamo milosti samo s posodo zaupanja« (Štrukelj 2016, 74). Za dobro opravljano sveto
spoved so nujne tri stvari. Tri razpoloženja srca: iskrenost, ponižnost in pokorščina.55 To so

53

»Telesni udje, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, in tisti, za katere mislimo, da so manj častni
za telo, obdajamo z obilnejšo častjo in tisti, ki so za nas neugledni, imajo obilnejši ugled, tisti pa, ki so za nas
ugledni, tega ne potrebujejo« (1 Kor 12, 22-24a).
54
- Jezus: "Ne boj se, grešnik, svojega Odrešenika. Prvi se približujem tebi, ker vem, da se sam nisi
sposoben dvigniti k meni. Ne beži, otrok, od svojega očeta. Želi se pogovoriti na samem s svojim usmiljenim
Bogom, ki ti sam želi izreči besede odpuščanja in te obsuti z milostmi. Kako draga mi je tvoja duša! Zapisal sem
te na svoje dlani. Povzročil si globoko rano v mojem srcu."
- Grešnik: »Gospod, slišim tvoj glas, ki me kliče, da bi se vrnil s krive poti, pa nimam ne poguma ne
moči.«
- Jezus: "Jaz sem tvoja moč, dal ti bom moči za bojevanje."
- Grešnik: »Gospod, priznavam tvojo svetost in se te bojim.«
- Jezus: "Moj otrok, zakaj se bojiš usmiljenega Boga? Svetost me ne ovira, da bi ne bil usmiljen do tebe.
Glej, človek, zate sem na zemlji postavil prestol usmiljenja. Ta prestol je tabernakelj in s tega prestola usmiljenja
želim stopiti v tvoje srce. Glej, nisem se obdal ne s spremstvom ne s stražo. Vsak trenutek imaš dostop do mene.
Ob vsakem dnevnem času se želim pogovarjati s teboj in te obsipati z milostmi."
- Grešnik: »Gospod, bojim se, da mi ne boš odpustil tako velikega števila grehov. Moja beda me
napolnjuje s strahom.«
- Jezus: "Moje usmiljenje je večje kakor tvoja beda in beda vsega sveta. Kdo je izmeril mojo dobroto?
Zate sem se spustil iz nebes na zemljo; zate sem se dal pribiti na križ; zate sem dovolil s sulico odpreti svoje
presveto Srce in sem ti odprl studenec usmiljenja. Pridi in črpaj s posodo zaupanja milosti iz tega izvira.
Ponižnega srca nikoli ne zavračam. Tvoja beda je utonila v globinah mojega usmiljenja. Zakaj bi se z menoj
prerekal zaradi svoje bede? Napravi mi veselje in mi izroči vse svoje stiske in vso bedo, jaz pa te bom napolnil z
zakladi svojih milosti."
- Grešnik: »Gospod, s svojo dobroto si premagal moje kamnito srce. Glej, z zaupanjem in ponižnostjo
se bližam sodišču tvojega usmiljenja. Z roko svojega namestnika mi podeli odpuščanje. Gospod, čutim, kako sta
se milost in mir izlila v mojo ubogo dušo. Čutim, da me je popolnoma prevzelo tvoje usmiljenje, Gospod. Več si
mi odpustil, kot sem si upal pričakovati ali kot sem bil sposoben pomisliti. Tvoja dobrota je prekosila vse moje
želje. Zdaj te, prevzet od hvaležnosti za toliko milosti, vabim v svoje srce. Blodil sem okrog po krivih poteh kot
izgubljen otrok, ti pa mi nisi prenehal biti oče. Pomnoži v meni tvoje usmiljenje, saj vidiš, kako sem slaboten.
- Jezus: "Otrok, ne govori več o svoji bedi, ker se je več ne spominjam. Poslušaj, moj otrok, kaj ti želim
povedati: Prikleni se na moje rane in črpaj vse iz izvira življenja, kar koli more tvoje srce poželeti. Slastno pij iz
izvira življenja in ne boš omagal na poti. Glej v sijaj mojega usmiljenja in ne boj se sovražnikov svojega
odrešenja. Slavi moje usmiljenje" (Kowalska 2001, 1485).
55
»Ponovno želim povedati tri reči tistemu, ki odločno hrepeni po svetosti in ki želi tudi sadov oziroma
koristi od spovedi.
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potrebne lastnosti spovedanca, da opravi dobro sveto spoved. Sveta Favstina Kowalska je bila
pozorna tudi na spovednikovo vlogo in potrebne lastnosti, ki naj bi krasile vsakega dobrega
spovednika in duhovnega voditelja. »Spovednik je zdravnik duš. Kako more zdravnik
predpisati dobro zdravilo, če ne pozna bolezni?« (Kowalska 2001, 112). Potrpežljivost,
blagost, modrost in izkušenost so lastnosti spovednika, ki jih pripisuje dobremu spovedniku.
Duhovno vodstvo mora prinesti duši duhovni napredek. Glede tega je bila Favstina Kowalska
odločna in je znala tudi drugim sestram prav svetovati ali jih posvariti, da bi se odločile za
pravega spovednika ali duhovnega voditelja.56

5.2 Sveti Janez Marija Vianney
Ko je prišel Janez Marija Vianney v Ars mu je bilo kmalu jasno, da župljani te župnije
ne hodijo k spovedi. Ob tem bi se lahko jezil ali pa enostavno skomignil z rameni in si dejal:
'Briga me. Toliko slabše za njih.' To stanje pa mu ni dalo miru. Živo se je zavedal posledic
greha in grešnega življenja, zato je ljudem začel govoriti, kako grd je greh in kako lepa je
krepost.57 Poleg tega je bil ljudem vedno na voljo za sveto spoved. Spovednica je zato kmalu
postala njegov dom. Njegovi življenjepisci govorijo, da je spovedoval cele dneve in da so
ljudje kmalu ne samo ure, ampak celo več dni čakali, da bi se pri njem lahko spovedali.58

Prvič – popolna iskrenost in odprtost. Tudi najsvetejši in najmodrejši spovednik ne more na silo v dušo
vliti tega, kar želi, če kdo ni iskren in odprt. Neiskren in vase zaprt človek se v duhovnem življenju izpostavlja
velikim nevarnostim. Gospod Jezus se takšnemu ne razodeva na višji način, ker ve, da od posebnih milosti ne bo
imel nikakršnih koristi.
Drugič – ponižnost. Če kdo ni ponižen, mu zakrament spovedi ne koristi dovolj. Ošabnost zadržuje
človeka v temi. Ne zna se in se ne želi temeljito poglobiti v prepad svoje bede. Pretvarja se in se izmika vsemu
tistemu, kar bi ga ozdravilo.
Tretjič – pokorščina. Nepokoren kristjan ne bo nič dosegel, čeprav bi ga spovedal sam Gospod Jezus.
Tudi najbolj izkušen spovednik takšnemu človeku ne more pomagati. Nepokorna oseba se izpostavlja velikim
nevarnostim, ne napreduje v popolnosti in se v duhovnem življenju ne znajde. Bog zelo bogato obdari dušo s
svojimi milostmi, vendar samo pokorno dušo« (Kowalska 2001, 113).
56
»Nekoč mi je ena od sester zaupala, da si namerava izbrati nekega duhovnika za duhovnega voditelja
… Med molitvijo sem spoznala, da njena duša ne bo imela duhovne koristi od tega vodstva. Pri naslednjem
srečanju mi je spet pripovedovala o veselju zaradi tega duhovnega vodstva. Z njo sem se veselila, toda ko je
odšla, me je Jezus strogo opomnil. Rekel mi je, da bi ji morala povedati, kar mi je on dal spoznati v molitvi. To
sem storila takoj pri prvi priložnosti, čeprav me je veliko stalo« (Kowalska 2001, 1423,1424).
57
Svojim župljanom je rad ponavljal: »Naš Gospod je na zemlji kakor mama, ki nosi v naročju svojega
otroka. Otrok svoji mami ne prizanaša in jo brca, grize in praska. Vendar se mama za to ne zmeni, ker ve, da ne
sme otroka spustiti, sicer bo padel, saj še ne zna hoditi. Vidite, kakšen je naš Gospod. On je z nami potrpežljiv,
ko slabo ravnamo in ko smo arogantni ter nam odpušča kljub vsem našim neumnostim, saj je z nami vselej
usmiljen« (Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 2015, 32).
58
»Viannej je spovedoval cele dneve po 16 do 18 ur; za vsakega spovedanca je porabil le toliko časa,
kolikor je bilo nujno potrebno, in vendar so morali romarji čakati po dva, tri ali še več dni. Prav v vrsti pri
spovednici so čakali 30, 50 ali celo 70 ur« (Kolarič 1999, 177). »Papež Janez Pavel II. ga je poimenoval
mučenec spovednice« (Kolarič 1999, 175).
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Njegove spovedi niso bile dolge.59 Njegov nagovor je bil kratek in jasen. Prav tako pokora.
Sam pa je za svoje spovedance na skrivaj opravljal pokoro, ker se je bal, da jo oni ne bi uspeli
opraviti ali da bi bila zanje prenaporna.60 Obseg pokore pa se zdi, da je bil v njegovem času
kljub prizadevanju in boju proti strogosti in janzenizmu večji od današnje povprečne pokore,
dodeljene med sveto spovedjo. Tudi v pridigah govori o obsegu in vsebini pokore. »Povejte
mi, bratje, kaj navadno dobite za pokoro? Le nekaj rožnih vencev, kakšne litanije, kakšno
dobro delo, majhne odpovedi. Povejte mi, ali je vse to v kakšnem sorazmerju z grehi, ki
zaslužijo večne muke?« (Vianney 2000, 81). Kot izkušen spovednik je znal za vsakega
spovedanca najti pravo pokoro. »Brez dvoma je najboljša pokora, ki se daje pri spovedi, tista,
ki je zadostilna in obenem zdravilna. Vianneju se je često posrečilo, da je poiskal občutljivo
mesto v duši« (Kolarič 1999, 189). Zaradi tega daru uvida v dušo človeka so se ljudje obračali
k njemu z vsem zaupanjem. Mnogim je postal ne samo spovednik, ampak tudi duhovni
vodnik. »Zaupanje množic do Vianneja je postalo brezmejno. Imeli so ga za 'nezmotljivega in
od Boga navdihnjenega vodnika'. Viannej je odločal naglo in jasno. Dvignil je oči proti nebu,
nato je brez obotavljanja in z veliko gotovostjo odločil. Včasih pa si je izprosil nekaj časa za
premislek. Sem in tja je tudi dejal, da se bo posvetoval s kakim sobratom« (Kolarič 1999,
199). Breme življenjskih odločitve vseeno ni prevzemal nase, ampak je vsakemu skušal
odpirati pogled in obzorje glede njegove poklicanosti, poslanstva in dela.61 Po njegovem
mnenju je sveta spoved glavni način duhovnega vodstva, saj ima spovednik pred sabo
spovedanca, ki išče ne samo spravo z Bogom, ampak tudi duhovnih nasvetov, da bi se grehu
mogel izogniti in milost dalj časa ohraniti. Naloga spovednika je tako podobna vlogi
usmiljenega Samarijana, ki je vselej pripravljen nuditi pomoč od greha ranjenemu človeku in
ga duhovno prenoviti in okrepiti z zakramenti Cerkve.62 Po Janezu Mariji Vianneju se ni
zgodilo mnogo telesnih ozdravitev in čudežev. Ne bi pa mogli prešteti množice ljudi, ki so se

59

Viannej je bil pri spovedovanju hiter. Tudi od spovedancev je zahteval, da so kratki. Pri enem
spokorniku se ni zamudil dolgo, razen če je šlo za dolge spovedi« (Kolarič 1999, 181).
60
»Neki duhovnik je vprašal Vianneja: 'Kako se je mogoče v nalaganju pokore pri spovedi držati prave
mere?' Viannej mu je odgovoril: 'Moj način je tale: Dam jim majhno pokoro, ostalo napravim zanje sam'«
(Kolarič 1999, 188).
61
»Neko dekle je želelo na vsak način v samostan. Viannej, ki je poznal skrite nagibe, ji je svetoval, naj
si poišče raje službo med svetom. Drugo dekle je mislilo, da je poklicano v zakon. Viannej ji je pokazal višji cilj:
redovno življenje. Neka dama iz Grenoblja ga je vprašala, ali naj odpre kavarno, da si bo priskrbela sredstev za
vzgojo svojih otrok. Viannej ji ni hotel svetovati, poslal jo je k župniku domače župnije. Mislil je, da bo mogel
on bolj pravilno razsoditi« (Kolarič 1999, 199).
62
Glej na strani 8.
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za časa njegovega življenja in vse do danes zaradi njegove vere in gorečnosti spreobrnili in
poboljšali.63

5.3 Sveti Leopold Mandić
»Frate assolve-tutti« (»Pater da vsem odvezo«) so nekateri skoraj s prezirom
komentirali Leopoldovo širokosrčnost in usmiljenje v zakramentu svete spovedi, ki jo je
izkazoval vsakemu spovedancu. »P. Leopold se je naučil usmiljenja do grešnikov od samega
Jezusa, zato je rekel tistim, ki so se čudili njegovi velikodušnosti: 'Vidite, on nam daje zgled!'
– Pri tem je pokazal na križanega. – Nismo umrli za duše mi, ampak on, on je prelil zanje
svojo božjo kri. /…/ 'Če bi mi Jezus očital preveliko širino pri spovedovanju, bi mu rekel:
Gospod, ti si mi dal slab zgled, ker si zaradi svoje neskončne ljubezni do duš umrl na križu.'«
(Bernardi 2000, 168).64 Papež Frančišek je v svoji knjigi 'Božje ime je Usmiljenje' navedel
prav ta primer sv. Leopolda Mandića, ko govori o duhovnikovi drži usmiljenja, ki mora
postati lastna vsakemu duhovniku in spovedniku. Navidezna popustljivost in prevelika
velikodušnost v podeljevanju odveze v zakramentu svete spovedi ima tudi drugo plat resnice.
Njegovi sobratje so ga zvečer večkrat videli utrujenega in izmučenega od dolgega
celodnevnega spovedovanja. Zato so ga nagovarjali naj gre spat in se tako odpočije. On pa je
raje del noči prebedel v molitvi in zadoščenju za grehe svojih spovedancev. Vsakemu je znal
obrazložiti svoje početje z besedami: »Molim pokoro za tiste, ki sem jih danes spovedal. Ker
jim dam malo za pokoro, moram sam zadoščevati zanje« (Bernardi 2000, 78). Drža usmiljenja
in dobrote je bila patrova osebna odločitev. Za to držo usmiljenja in dobrote se je pater
Leopold Mandić osebno odločil. Temu je morda botroval tudi neljub dogodek iz mladosti, ko
ga je spovednik za nek mali greh, ki ga je povedal pri spovedi, najprej krepko okregal, nato pa
mu je dal še težko pokoro. Drža usmiljenja in dobrote je bila patru Leopoldu Mandiću lastna
ne samo po značaju, ampak jo je izražala tudi njegova pojava in njegovo obnašanje. V višino
je meril le 135 cm, kar bi lahko v njem vzbudilo občutek manjvrednosti, povrhu vsega pa je
imel še govorno napako. Besede so mu spodrsavale z jezika. »Le pri maši in odvezi pri
spovedovanju je lahko besede jasno in gladko izgovoril« (Bernardi 2000, 73). Omenjene hibe
bi ga lahko naredile občutljivega, nedostopnega in zaprtega samega vase, a je z Božjo

63

»Grof Prosper des Garets je povedal: 'Nekoč sem vprašal g. župnika: Koliko velikih spreobrnjenj je
bilo med letom?' Odgovoril mi je: 'Več kot 700'« (Kolarič 1999, 186).
64
»Več kot petdeset let spovedujem, pa mi vest ne očita, ker sem vedno dal odvezo, pač pa mi je žal za
tista dva ali tri primere, ko je nisem mogel dati. Morda nisem storil vsega, kar bi moral, da bi bil zbudil kesanje
tudi v tistih dušah« (Bernardi 2000, 168).
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pomočjo zavedajoč se svoje majhnosti in ne zaslužnosti tako še lažje razumel in tolažil
vsakega, ki je pri njem iskal spodbude in Božje usmiljenje. V Padovi je postal zelo iskan ne
samo kot spovednik, ampak tudi kot duhovni voditelj. Mnogi so ga izbrali za svojega
duhovnega vodnika in jih je potem spremljal vse življenje. Glede duhovnega vodstva je dejal:
»Največja milost Gospoda Boga je, če nekdo najde pravega spovednika in dobrega duhovnega
voditelja. Kako malo jih je, ki so tako srečni! Vsak duhovnik spoveduje, toda eno je
spovedovati, drugo pa voditi duše po poti popolnosti« (Bernardi 2000, 174). O duhovnem
vodstvu se v njegovem času še ni veliko govorilo. In tudi sicer je bilo to sprejemljivo in
mogoče le kot del svete spovedi. O tej obliki vodenja duš k Bogu je imel pater Leopold
Mandić presenetljivo moderne poglede. Nekemu duhovniku je dejal: »V spovednici ne
smemo delati reklame za svojo izobrazbo. Ne smemo govoriti o stvareh, ki so za mnoge duše
previsoke. Nasprotno lahko s svojo neprevidnostjo porušimo, kar Gospod namerava zgraditi v
dušah. Bog deluje v njih; mi se moramo umakniti in se omejiti samo na to, da pomagamo
božjim načrtom na skrivnostnih poteh zveličanja in posvečenja neumrljivih duš« (Bernardi
2000, 177). Pri duhovnem vodenju se je držal pravila: »Ne vsiljevati ljudem svojega načina
gledanja, ampak se rajši prilagajati drugim in jim pomagati, da se ravnajo po svojih osebnih
sposobnostih« (Bernardi 2000, 175). Pater Leopold Mandić se je spovedal vsak dan. Svojega
spovednika je večkrat zamenjal zaradi prestavitev sobratov v druge skupnosti. »Duhovnega
voditelja pa je imel vedno istega. Osebno se ni mogel z njim pogostoma srečevati, zato mu je
občasno pisal« (Bernardi 2000, 174). Ohranilo se je le dvanajst teh pisem, ki so bila za
njegovo duhovno življenje najpomembnejša. Če pogledamo njegovo življenje, delo in
poslanstvo skozi velikonočno skrivnost Jezusa Kristusa, je v sebi upodobil Jezusa, ki spremlja
učenca na poti v Emavs. Vsakemu spovedancu se je namreč posvetil, mu prisluhnil, nato pa
mu predložil nauk, ki je temeljil na Svetem Pismu in cerkvenem učiteljstvu. Oboje je redno
prebiral in priporočal tudi drugim. Njegova drža v spovednici in pogovorih je bila tako
očetovska, prežeta z dobroto in usmiljenjem.

5.4 Sveti pater Pij
Sveti pater Pije je v srca ljudi zapisan kot velik priprošnjik. Že za časa življenja so se k
njemu zgrinjale množice. Slutnja njegove svetosti je mnoge privabila, da so prišli k njemu,
nekateri pa so se ob srečanju z njim tudi spreobrnili in spremenili svoje življenje.65 Papež
65

»Lepa in bogata Italijanka Luisa Vairo je šla v San Giovanni, ker so njeno zanimanje, kot pri drugih
radovednežih, vzbudile stigme. Maria Winowska je pripovedovala, da je Luisa ob vstopu v majhno cerkev
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Benedikt XVI. je zato o njem dejal: »Pater Pij je eden tistih izrednih ljudi, ki jih Gospod od
časa do časa pošlje na zemljo spreobračat duše« (Zavala 2014, 13). Spreobrnjenja pa se
zgodijo samo ob velikih svetnikih. V osnovi vsake svetosti je globoka povezanost z Bogom,
ki ima svoj temelj v krepostnem življenju in pristni molitvi. Svoje duhovniško poslanstvo je
vsakodnevno uresničeval v spovedovanju in maševanju. V podeljevanju teh dveh
zakramentov se je odražala njegova globoka povezanost z Gospodom. Na sveto mašo se je
pripravljal v zbranosti in molitvi. Ravno tako na spovedovanje. Pomenljiv je naslednji primer:
»Nekega dne mu je sobrat rekel, da bi bilo dobro, če bi posvetil več časa spovedovanju, saj
morajo številni ljudje, ki prihajajo z vsega sveta, čakati tudi po več dni, da bi prišli na vrsto za
spoved. On je odgovoril: 'Misliš, da prihajajo sem zaradi patra Pija? Ljudje prihajajo, ker
želijo slišati, kar jim ima Gospod povedati. In če jaz ne molim, kaj lahko povem ljudem?'«
(Amorth 2013, 189). V tej globoki povezanost z Bogom je pater Pij prav preko molitve črpal
moč za spovedovanje. »Ko je šel v spovednico, se je vedno ustavil pred Marijino podobo in
Milosti polni zaupal svoje delo usmiljenja in odpuščanja« (Pij 1998, 72). Kakor mnogi drugi
spovedniki je tudi on zadoščeval in se pokoril za grehe svojih spovedancev. »Pater Pij je tako
ljubil duše, da pri tem ni računal na žrtve, molitve, napore. Dobro je vedel, da se duše plačajo
s krvjo. Pogosto je govoril: 'Duše se kupujejo. Cena, ki jo je treba dati, je vedno ista.' Pogosto
je svojim spreobrnjencem govoril: 'Rodil sem te v ljubezni in trpljenju. Koliko sem trpel
zaradi tebe. Kupil sem te za ceno svoje krvi.' /…/ Ko ga je nekdo vprašal, ali ga rane bolijo, je
nevoljno odgovoril: 'Mar mislite, da mi je Bog dal rane kar tako zaradi lepšega?'« (Pij 1998,
70-71). Nase je jemal celo bes hudega duha, ker se je Bogu ponudil v spravno žrtev za
grešnike.66 Upravičeno lahko patra Pija, kakor Janeza Marijo Vianneja in Leopolda Mandića
nepričakovano in neutolažljivo zajokala. Njena glasna tožba pred tabernakljem je zbudila pozornost več
duhovnih hčera patra Pija, ki so ga obvestile o njeni navzočnosti. Približal se je Luisi in ji rekel: 'Pomiri se, otrok
moj! Usmiljenje nima meja, Kristusova kri opere vse zločine tega sveta'. 'Pater, hočem se spovedati!' je
odgovorila Luisa, ki se je le nekaj minut prej rogala tem, ki so šli k spovedi. 'Morate se pomiriti,' je vztrajal.
'Vrnite se jutri'. Luisa Vairo je vso noč prebedela in preštevala svoje premnoge grehe, saj se ni spovedala že od
otroštva. Ko je naslednje jutro klečala na kolenih v spovednici, je bila kot ohromela. Ni vedela, kje naj začne.
Pater Pij se je odločil, da ji pomaga začeti naštevati obžalovanja vredni spisek njenega življenja. Na koncu je
rekel: 'Se ničesar več ne spomnite?' Od sramote jo je spreletela mrzlica in malo je manjkalo, da ni šla njena
spoved rakom žvižgat. Luisa se je z nadčloveškim naporom premagala in dodala: 'Da, pater; še nekaj mi je ostalo
…' 'Hvaljen bodi Bog!' je veselo zavpil. 'To sem čakal'. In dal ji je odvezo. Tisti dan je predstavljal mejnik v
življenju Luise Varo, ki je sprejela molitev in pokoro z gorečnostjo novinke« (Zavala 2014, 61-62).
K patru Piju je prišel k spovedi Alberto del Fante, ki je bil pravnik in novinar in mu je dejal: »'Gospod
pater, sicer nisem veren, pošten pa sem bil vedno.' 'Kaj, vi pošteni?' Začel mu je naštevati vse grehe po vrsti. Del
Fante je bil razorožen. Res je bil pošten in je vse priznal« (Pij 1998, 124). Spreobrnil se je in od tedaj naprej
živel po Božji volji. Postal je prvi življenjepisec patra Pija.
66
»Nekoč je šel s semeniščniki na sprehod. Prosili so ga, naj jim pove kaj lepega. 'Lepega? Ne, nekaj
žalostnega vam bom povedal,' in plane v jok. 'Prav danes je neki fant v naši cerkvi prejel obhajilo po nevrednem.
Jaz sam sem mu ga dal.' Med fanti je zavladala tihota. Kmalu pade eden od fantov na kolena in jokaje pravi: 'Jaz
sem bil to.' P. Pij ga dvigne, reče drugim, naj gredo naprej in ga kar na cesti spove. 'No, sedaj vam bom povedal
nekaj bolj veselega.' Fantje so se razveselili. 'Ali vidite to podplutbo pod mojim očesom?' 'Kje ste jo dobili?'
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imenujemo za mučence spovednice. O tem pričajo naslednja dejstva. »P. Pij je spovedoval
včasih tudi po devetnajst ur na dan: daljšo dobo pa deset do petnajst ur na dan. Gotovo pa je
bilo več kot 100 oseb na dan, zjutraj in popoldne. Nekateri računajo, da je p. Pij spovedal
okoli 5 milijonov ljudi. Povprečna spoved pri njem je trajala okoli tri minute. Spovedal je po
20 oseb na uro. Že ta hitrost je bila mučna zanj, pa tudi misel in pogled na množico
čakajočih« (Pij 1998, 71-72). Znano je, da je pater Pij pri spovedovanju mnogim odrekel
odvezo, če pri njih ni opazil pravega kesanja. »Takim je odločno rekel: 'Če se ne čutiš nič
krivega, ti ne morem dati odveze, naj ti jo da Bog. Pojdi, ne preizkušaj moje potrpežljivosti'«
(Pij 1998, 75). Vedno je imel pred očmi, da mora iz človeka izkoreniniti zlo, da se lahko vanj
naseli kaj dobrega. Zato so bile njegove besede jasne in odločne. Tiste, ki jim ni mogel dati
odveze, je poskušal omehčati z besedami: »'Nesrečnež, svojo dušo si prodal vragu' …
'Nesrečnež si na poti v pekel' … Nesrečnež, pojdi in se obleci' … 'Beži, zgini, pokesaj se in se
spet vrni'« (Pij 1998, 75). Večino tistih, ki niso dobili zakramentalne odveze pri njegovi
spovedi zaradi slabega kesanja in obžalovanja svojih grehov, se je kasneje vrnilo in dobro
opravilo sveto spoved. Vsaka pridržana odveza je patra Pija zelo bolela. »Nekemu duhovniku
je zaupno povedal: 'Ko bi ti vedel, koliko trpim, ko moram komu odreči odvezo. Ali vedi,
bolje je, da prejme človek ukor od človeka na zemlji, kot pa od Boga na drugem svetu'« (Pij
1998, 75). Pri svojem spovedovanju je pater Pij znal uporabljati »nasmeh ali bič, toplo in
ostro, celo grobo besedo, ko je čutil, da je potrebno. Tudi ostre besede odkrivajo Pijevo skrb
za blagor duš« (Pij 1998, 75). Če bi hoteli pri patru Piju najti glavne Jezusove poteze in
primerjavo, bi zanj lahko rekli, da je bil najbolj podoben Jezusu, ki ozdravlja, izganja hude
duhove in odpušča grehe. Vsake dobre spovedi je bil namreč zelo vesel, preganjal pa je
farizejsko navidezno pravičnost ljudi, ki so kakor pobeljeni grobovi v sebi skrivali veliko
množico grehov, katerih se včasih v svoji zakrknjenosti niso niti zavedali. Veličina njegove
jasnosti, odločnosti in prodornosti je zato mnoge privedla k pravemu spoznanju svojih grehov
in posledično h kesanju in dobri sveti spovedi. Mnogi so prav po dobro opravljeni sveti
spovedi pri patru Piju spremenili in poboljšali svoje krščansko življenje.

'Dobil sem jo v boju s hudim dihom.' Vsi napeto prisluhnej. 'Kako to?' Ker sem branil nekoga od vas, ki je imel
nečiste skušnjave. Veselo je to, da se je boril proti njim. In ker je klical Marijo na pomoč je s tem dobil tudi mojo
pomoč. In zmagala sva. Fant se je rešil skušnjav in je zaspal. Jaz pa sem jih dobil zaradi besa hudega duha. Vesel
sem, da sva dobila bitko, čeprav za tako ceno'« (Pij 1998, 36-37).
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5.5 Božji služabnik Anton Strle
Njegovo novomašno geslo je bilo: »Povsod Boga.« Misel, ki je opevana v znani
cerkveni ljudski pesmi, pa ima za njegovo življenje še globlje sporočilo. Sam o tem
pripoveduje: »Pred 10. letom starosti sem na kraju, ki ga še sedaj z vso razločnostjo gledam v
spominu, vzkliknil: 'Kako lepo bi bilo, če bi ne bilo Boga, če bi mogli delati, karkoli bi hoteli.'
Še danes me pretrese, če se na to spomnim. Vse življenje mi dokazuje, kako zlagana je bila ta
trditev … Čez nekaj časa mi je prišlo nekaj takega, kakor če bi me sredi poti nekdo zgrabil za
vrat in me vrgel na tla ter mi dejal: 'Ne po tej poti! Čisto v drugo smer.' Prvič sem tedaj do
dna svojega bitja zaslutil, kako nekaj silnega je Božja svetost (kaj je sveti Bog) in kako sem
izgubljen«67 (Brglez 2015, 9). Ta izkušnja »spreobrnjenja«, kakor jo nekateri imenujejo, je
bila zanj zelo dragocena, saj pravi, da je po tem dogodku prejel milost vere in od takrat naprej
ni nikoli več podvomil v obstoj Boga. Iz njegovih šolskih let se je ohranilo kar nekaj njegovih
pesmi, ki jih je sam napisal ob različnih priložnostih.68 Vedno je gojil posebno ljubezen in čut
za lepoto slovenskega jezika. »Dobro je poznal naše literate, znal veliko del na pamet in jih
kasneje tudi rad navajal« (Kogoj 2015, 105). Prešernov Sonetni venec je pri njem dobil še
globlji pomen.69 V času študija teologije je z enako vnemo kot poprej leposlovje sedaj študiral
bogoslovje. Na pobudo prof. L. Ehrlica »naj vsak od slušateljev izbere en evangelij in si ga
čim bolj usvoji pod vidikom razumskih in drugih temeljev vere, je Strle zapisal: 'Jaz sem si
izbral Janezovega. Za vse poznejše odločilno 'odkritje' je bilo, ko sem bral: 'Kako bi mogli
verovati vi, ki prejemate čast drug od drugega in ne iščete časti, ki jo daje edino Bog … Če
67

»Nekaj dni sem bil kakor omamljen od notranjega pretresa; več večerov kljub utrujenosti od trdega
dela čez dan nisem in nisem mogel zaspati, vedno znova sem trepetaje obujal kesanje … Sam nisem vedel, kdaj
in kako, pa se je čez nekaj dni začel čisto polagoma naseljevati v dušo mir in globoko veselje, kakršnega prej
nikoli nisem občutil. Ob misli na Jezusa Kristusa je obraz neizrekljivo svetega in pravičnega Boga začel sijati v
usmiljeni ljubezni, ki odpušča vse in nepreklicno. Prevzelo me je ,neizrekljivo in veličastno veselje, 'o kakršnem
govori sv. Peter (1 Pt 1,8)'. Dogodek je tako globoko posegel v njegovo življenje, da ga je sam vedno imel za
temeljnega, prelomnega na njegovi nadaljnji poti. Obrnil ga je k 'obličju živega in usmiljenega Boga', od
katerega se ni nikoli več odvrnil. Odtlej je bil drug človek« (Kogoj 2015, 100-101).
68
Kmalu po mamini smrti je nastala pesem Pri Jezuščku,
Četudi prijatelje svoje zgubim,
pri Tebi še vedno utehe dobim,
in trnje četudi me zbada na poti,
saj prideš naproti Ti bedni siroti!
V veliki sem sili, o Jezušček moj,
nesreča se zgrinja sedaj nad menoj.
Oh, mati preljuba umrla mi je –
kje zame na svetu ljubezen je še??
O, Jezus, le Tebe zdaj hočem ljubiti,
na veke jaz hočem le Tebi služiti.
69
Ob tem pravi, »da je dobila začetna kitica takoj svojevrstno vsebino. 'Življenja moj’ga magistrale' je
bil v mojih mislih takoj poistoveten s Kristusom. Ti si življenja moj’ga magistrale. Vse misli ’zvirajo z ljubezni
ene. In kjer ponoči v spanju so zastale, zbude se, ko spet zarja noč prežene« (Kogoj 2015, 105).
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boste v mojem nauku vztrajali, boste zares moji učenci; spoznali boste resnico in resnica vas
bo osvobodila'« (Jn 5,44; 8,31–32). Poleg študijske vneme70 se je v času bogoslovja, kot
vidimo, poglabljal v duhovno življenje. Središče njegovega duhovnega življenja je bila sveta
evharistija, potem premišljevalna molitev (meditacija) in na tretjem mestu rožni venec.
»Nepogrešljivo sredstvo za napredovanje v duhovnem življenju sta mu bila vsakdanje
izpraševanje vesti in redna spoved« (Kogoj 2015, 108). Skrbno je opravil tudi vsakoletne
duhovne vaje.71 Sam o sebi je rekel, da je v času bogoslovja sicer pretiraval v stremljenju po
popolnosti zaradi svojega šibkega zdravja,72 kljub temu pa se vse življenje ni ustavil v svojem
zavzetem študijskem in raziskovalne delu. Ves trud v tej smeri njegove globoke duhovnosti ni
zmanjšal, ampak jo je okrepil. V vsej ponižnosti je dobro vedel in vsem rad ponavljal misel:
»Cerkve ne bodo prenovili teologi, ampak svetniki.' /…/ 'Cerkev bolj potrebuje Vianejev
kakor pa učenih doktorjev, bolj Janezov Vianejev kakor pa Rahnerjev'«73 (Pirš 2015, 125).
Njegovo študijsko in znanstveno delo je bilo vedno globoko prežeto z molitvijo. Živo se je
zavedal besed sv. Bernarda, ki pravi: »'Brez molitve ni teologije'. 'Največ vedo o Bogu tisti, ki
ljubijo.74 Njim mora teolog prisluhniti'« (Štrukelj 2015, 144).
Božji služabnik Anton Strle je po duhovniškem posvečenju dokončal študij teologije
in se potem vpisal na doktorski študij. Doktorsko disertacijo je opravil s področja dogmatike.
Šestnajst let kasneje ga je škof Vovk imenoval za docenta in nato za profesorja na Teološki
fakulteti. »Kot profesor je predaval vse predmete, ki so spadali pod dogmatiko, dolga leta je
študente teologije s posebnim predmetom uvajal tudi v znanstveno delo. Predaval pa je eno
leto tudi nauk o Cerkvi, več let pa cerkvene očete« (Brglez 2015, 37). Kot profesor dogmatike

70

Veselje do učenosti je širil tudi na druge: »Nekomu je priporočil: 'Radi kaj pametnega berite, čas
natančno uporabljajte.'« O svojem študiju pa je dejal: »Povem, da sem kot študent v veliki meri kar skoraj divje
študiral ravno zato, da bi se varoval greha, in sem se le toliko naučil, /…/ da morem uporabljati knjige v 10
jezikih – in to kljub slabotnemu zdravju in velikim preizkušnjam, katerim sem bil podvržen« (Kogoj 2015, 107).
71
Močno sredstvo za rast duhovnega življenja bogoslovcev in za pripravo na duhovniško poslanstvo so
bile letne duhovne vaje, ki so bile večinoma ignacijanske. Ob premišljevanjih si je Strle zapisoval spoznanja,
oblikoval svoj odnos do Boga, do poklica, do tistih, s katerimi je živel, do profesorjev in študija. Uresničevanje
konkretnih sklepov iz duhovnih vaj je potem temeljito preverjal v mesečnih rekolekcijah« (Kogoj 2015, 108).
72
Sam o sebi je rekel: »Moj ideal je bil že od prvih semeniških let izčrpati se v službi Bogu po
Marijinem posredovanju … Jaz sem nekoliko pretiraval, vsaj z ozirom na svojo slabotnost, in zdaj se precej
maščuje« (Kogoj 2015, 108).
73
»Za Božjega služabnika Antona Strleta je bila teologija pomembna. Njej je posvetil velik del svojega
življenja, veliko svojih naporov. A svetost mu je bila pomembnejša. Tako je bil tudi glede teologije prepričan, da
je dobra, kolikor nas vodi k svetosti« (Pirš 2015, 125).
»Za Strleta povsem velja čudovita beseda, ki jo je izrekel francoski dominikanec François-Marie Léthel:
'Tous les saints sont théologiens, seul les saints sont théologiens.' (Vsi svetniki so teologi, samo svetniki so
teologi). 'V resnici so samo svetniki pravi teologi'« (Štrukelj 2015, 144).
74
»Kolikokrat je prof. Strle izrekal odločilno vprašanje: 'Teolog, ali si pripravljen umreti za Kristusa?'
To je namreč resen primer krščanskega pričevanja« (Štrukelj 2015, 144).
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na Teološki fakulteti je za vsak zakrament posebej pripravil skripte za študente.75 V njih je
urejeno in sistematično predstavil nauk Cerkve za vsak zakrament posebej. Izredno urejene in
vsebinsko dodelane skripte so dokaz njegove marljivosti in zavzetosti pri osebnem
poglabljanju in podajanju potrebnega znanja bodočim duhovniškim kandidatom.76 Vsako
temo in poglavje je dobro utemeljil in obogatil z mnogimi nauki Cerkvenih očetov in tudi
drugimi modernimi teologi. S tako dobro pripravljenim gradivom za študente je mogel
mnogim duhovnikom priučiti in privzgojiti pravi čut do zakramentov.77
Svoje dolgoletno strokovno in znanstveno teološko delo je kronal s knjigo »Vera
Cerkve«, kjer je zbral glavne dokumente cerkvenega učiteljstva.78 Prenekatere je tudi sam
prevedel in uredil. V svojih delih je zakrament svete spovedi redno imenoval zakrament
»pokore«. Glede poimenovanja četrtega zakramenta z imenom »spoved« ima naslednje
utemeljene pomisleke. »S teološkim smislom tega zakramenta božjega usmiljenja in drugega
prerojenja v Kristusu gotovo ni skladno, da bi ga začeli imenovati 'zakrament sv. spovedi',
kakor se je pri nas ponekod že začelo uveljavljati. S tem bi pospeševali že tako močno
75

»Prof. Strle je napisal skripte, to je učbenike za naslednja področja dogmatične teologije: Zakramenti
(veliko izdaj), Kristologija in soteriologija (veliko izdaj in več delov), Mariologija, Zakrament sv. zakona,
Osnovne resnice o Kristusu in Mariji, Uvod v metodiko znanstvenega dela (več izdaj), Kristologija in
soteriologija, Kristusova milost, Delovanje Svetega Duha po zakramentih, O skrivnosti Boga, Teološka
antropologija (več izdaj), O veri, upanju in ljubezni, Kristologija in soteriologija (prenovljena in dopolnjena
izdaja), Patrologija (Zahodni očetje), Odpustki, Skrivnost Boga, Vera Cerkve, Teološka antropologija II:
Kristusova milost, Eshatologija (Smrt in večno življenje), Koncilski odloki 2. Vatikanskega vesoljnega
cerkvenega zbora, V tretje tisočletje z Marijo, Krščanska eksistenca. – Prof. Strle je včasih v enem letu izdal tudi
pet ali šest svojih skript (recimo 1968 in 1971). Bogoslovci smo jih razmnoževali, zlagali in vezali« (Štrukelj
2015, 146).
»Prof. Anton Strle je kot docent za dogmatiko (od 1958), izredni (od 1967) in redni profesor (od 1972)
veliko časa in moči posvetil pripravi kakovostnih ciklostilnih skript za študij vseh področij dogmatične teologije.
Za svoje slušatelje je napisal dvajset skript ter tri dodatke k skriptom. Mnoge skripte so doživela ponatis in
prenovljeno izdajo. Skupno število strani je ok. 4670, če upoštevamo samo prve izdaje, brez dopolnjenih izdaj«
(Dolenc 2015, 133).
76
»Prof. Strle je napisal celo vrsto skript za študente. Večkrat je med predavanji dejal, da so tako
obsežne zato, da bi mogli študenti kasneje kot duhovniki zajemati iz njih snov za svoje duhovno življenje in za
pridige« (Pirš, 2015, str. 122). Zakrament sv. pokore je razdelil na naslednja glavna poglavja: Postavitev
zakramenta pokore (nauk Cerkve in pričevanje sv. Pisma); Zunanja znamenja in notranji učinek zakramenta
pokore, (materija in forma); O bistvenih sestavinah zakramenta pokore posebej (kesanje, spoved, zadoščevanje,
odveza); Delivec in prejemnik ter potrebnost prejemanja zakramenta pokore; O odpustkih.
77
»Kot bogoslovni učitelj se je vedno poglabljal v Božje razodetje, ki ga živo izročilo in cerkveno
učiteljstvo verodostojno uči, varuje in ohranja. Teološki traktati, ki jih je vedno znova posodabljal v svojih
skriptih, so zares 'temelj in steber resnice', ki ga je zvesto predajal naprej kot 'zdravi nauk' (sana doctrina) in tudi
svoje učence spodbujal: 'To premišljuj, v tem bodi ves' (Haec meditare in his esto) (1 Tim 4,15)« (Štrukelj
2015, 147).
V starosti 41 let je začel predavati na Teološki fakulteti in bil 29 let aktivni profesor. Tudi po svoji
upokojitvi leta 1985 je še vedno ostal povezan s Teološko fakulteto.
78
»Že od 6. gimnazije naprej si je Strle izpisoval vse, kar je prebral, sprva na roke, kasneje s pisalnim
strojem. Če je bral v tujem jeziku, je redno vsebino vsaj v povzetku tudi prevedel. Pri tem je zgoraj navedel
naslov dela, vmes pa strani, kjer je bila določena vsebina. Tako je imel vedno pri roki gradivo, opeko, iz katere
so nastajali najrazličnejši sestavki. Tega gradiva se je nabralo na metre. Večinoma je tudi razporedil po abecedi.
Delal je hitro, tako je tisto, kar je bilo bolj pomembno, običajno naknadno izpilil v lepo slovenščino« (Pirš 2015,
121).
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razširjeno skrivljeno poimenovanje, kakor da bi pri tem zakramentu šlo v prvi vrsti ali celo
skoraj samo za to, da povem svoje grehe – drugo je kvečjemu nekaj čisto stranskega, na kar ni
treba obračati prav nobene pozornosti« (Strle 1967, 300). S to pripombo želi poudariti
naslednje. »Zakrament pokore je zakrament spreobrnjenja, spremenitve mišljenja, zakrament,
'metanoje', kakor so ga pogosto imenovali vzhodni Cerkveni očetje … Grehe samo
pripovedovati nikakor ne ustreza smislu tega zakramenta« (Strle 1967, 300). Po Strletovem
mnenju bi zaradi te nevarnosti, da ne zapademo miselnosti, da je pri zakramentu spovedi
najvažnejša »izpoved« grehov, najboljše, da četrti zakrament poimenujemo zakrament
spreobrnjenja ali pokore. Takšno poimenovanje bi bilo koristno še iz drugih vidikov.
Izpostavi splošno razširjenost nauka psihologije in psihoterapije, ki je zabrisala pojem greha.79
Po njegovem mnenju je prav zaradi teh novih vplivov in dejavnikov v družbi današnji človek
nagnjen k bolj spontani obliki svete spovedi. Pri tem citira tuje avtorje: »Z ene strani moramo
vztrajati pri objektivnosti učinkovitega znamenja absolucije in ne smemo preiti k temu, da bi
tudi mi preprosto kapitulirali pred moralnimi težavami; z druge strani pa moramo danes
morda iskati svobodnejših in bolj spontanih oblik spovedi, pri katerih se spovednik in vernik
srečata bolj kot brata in ne tako zelo v slovesnosti liturgičnega odnosa, ki predstavlja za
mnoge skoraj nepremagljivo oviro« (Strle 1975, 515).80 Bolj kot vsaka razprava o
pomembnosti svete spovedi pa je potrebna redna, vsakodnevna možnost vernikov za sveto
spoved. »Skušnja kaže, da ljudje, vsaj v mnogih naših krajih, nikakor ne opuščajo masovno
zakramenta sv. pokore, če je duhovnik res čim bolj na razpolago za spovedovanje, seveda ob
urah, ko je ljudem pripravno … Če ljudje le nekajkrat pridejo zastonj ob takem času, ko je
bilo z gotovostjo napovedano, da bo priložnost za spoved, bo prišlo v resnici tudi do
množičnega opuščanja« (Strle 1967, 302). Kako pomembna je sveta spoved za versko
prenovo, se je božji služabnik Anton Strle globoko zavedal. Vse druge dejavnosti in
pastoralne obveznosti duhovnika v župniji so brez sadov, če ne poskrbi, da bi se ljudje lahko
redno in dobro spovedali svojih grehov.81 »Resnična prenovitev Cerkve in njena usposobitev
za vesoljno misijonarsko nalogo še zdaleč ni toliko odvisna od 'odstranjevanja kičev' v

79

»Toliko je že bilo govora o 'kompleksu krivde', da kristjan nič več ne ve, koliko je še resnično

grešnik.«

80

V smeri lažjega pogovora med spovedancem in spovednikom so se v letih po Drugem vatikanskem
koncilu temu primerno prilagodile tudi spovednice in spovedni kabineti. V povezavi s tem je dobro opozoriti na
današnje probleme v Cerkvi zaradi ovadb zoper spolne zlorabe, ki so se zgodili tudi med obhajanjem zakramenta
svete spovedi. Te nove razmere nas silijo k ponovnemu razmisleku in če je potrebno tudi k določitvi potrebnih
pogojev, ne samo za veljavnost obhajanja zakramenta svete spovedi, ampak tudi njenih okoliščin.
81
»Zakrament sv. pokore je tudi še danes neprecenljiva dobrota za premnoge duše. Premnogi se rešijo
po tem zakramentu, ko so bili že na robu propada, včasih tudi pred samomorom ali vsaj pred usodnim 'naj gre
kamor hoče', 'saj tako vse nič ne pomaga'« (Strle 1967, 302).
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bogoslužnih prostorih, od 'prilagoditve izrazoslovja' pri oznanjevanju in podobno…, kakor pa
od tega, ali bomo duhovniki izpolnili koncilsko naročilo: Duhovniki 'se pri delitvi
zakramentov združujejo s Kristusovim namenom in njegovo ljubeznijo; to se zgodi še posebej
tedaj, ko so vedno in v vsakem primeru pripravljeni za spovedovanje, kadarkoli to verniki
upravičeno prosijo' (D 13, 3)« (Strle 1967, 303). Glede zakramenta pokore je rad ponavljal:
»Duhovnik, ki ne ljubi spovednice, ne ljubi duš«82 (Strle 1967, 303). Sveta spoved je po
njegovem mnenju ključni zakrament pri prenovitvi verskega življenja ljudi. Sam je
spovedoval vse življenje,83 zadnjikrat prav dan pred svojo smrtjo.

5.6 Božji služabnik misijonar Andrej Majcen
V teh nekaj vrsticah se ne bomo toliko ustavljali pri njegovem velikem misijonskem
delu, ki ga je opravljal na Kitajskem in Vietnamu, kjer je skrbel za najbolj uboge, predvsem
mlade, ampak v prvi vrsti pri njegovi duhovni podobi in poslanstvu spovednika, ki jo je
opravljal zadnjih dvajset let na Rakovniku. Zakrament svete spovedi je nadvse cenil. O tem
govori tudi njegova stalna pripravljenost za spovedovanje, ne samo v teh zadnjih letih
njegovega življenja, ampak vse od začetka.84 V domovino se je iz misijonov prvič vrnil po 23letnem misijonskem delu. V tem času je bil tudi v domovini na voljo za spovedovanje. O tem
govori njegov komentar, ki ga je izrekel sobratom pred vrnitvijo v misijone: »Tudi sam sem
precej spovedoval, le nekaj me je prizadelo, to namreč, da malo mladine prihaja k spovedi, pa
še ta se ne zna dobro spovedovati. Dodajmo našim vsakdanjim molitvam še ta namen, da bi
po Marijini priprošnji naša slovenska mladina našla pravo pot k svojemu večnemu cilju«
(Ciglar 2005, 70). Povsod, kjer je deloval, se je zanimal za mlade, bolje rečeno za njihove
duše. V enem od svojih premišljevanj je zapisal. »Res je, da je malokdo ljubil kitajske in
vietnamske fante tako, kot sem jih jaz … Morda sem jih ljubil tudi afektivno in čustveno s
toplino svojega srca, pa tudi z najvišjo stopnjo moje ljubezni, da rešijo svojo dušo« (Ciglar
2013, 61). V službo spovednika je bil izrecno postavljen trikrat. Najprej v Makao, potem na
Taiwanu in nato v domovini, najprej za dve leti v Želimljem in nato do smrti na Rakovniku v
82

Njegova gorečnost pri poučevanju bodočih duhovnikov je bila posredno tudi gorečnost za duše vseh
vernikov, h katerim so bili ti duhovniki poslani.
83
»Božji služabnik prof. dr. Anton Strle je veliko let vsak dan spovedoval v cerkvi pri uršulinkah v
Ljubljani« (Ferkolj 2016, 92).
84
Beograjski nadškof Stanislav Hočevar je o njem, ko je bil še njegov predstojnik, dejal: »Koliko
pogovorov, koliko pisem, koliko stiskov rok; predvsem pa koliko ur spovedovanja. In vedno odprta vrata
njegove sobe. Naj je začel pisati še tako pomembno zadevo, če je prišel klic, da ga kdo čaka za spoved, je že bila
v roki palica, da je odhitel v »temnico ljubezni«, kakor so radi poimenovali spovednice. Prepričan sem, da ga je
Bog vzel k sebi v tem letu Boga Očeta in letu zakramenta sprave, da bi nam dal spomin in opomin: ne pozabite
na zakrament sprave!« (Hočevar 1999, 20).
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Ljubljani. Glede na njegovo delo lahko rečemo, da je bil v službi spovedovanja v vmesnih
obdobjih, ko je bil izgnan najprej iz Kitajske in nato iz Vietnama. Vendar je prav v tem času
stopil na pot svetosti, 'vzpon na goro Karmel', kakor to obdobje tudi sam imenuje.85 Iz
misijonskega delovanja, ki je delo navzven, se je prelevil v arhitekta notranjega življenja.
Postal je iskan spovednik in duhovni voditelj doma in v tujini.86 V svoj osebni duhovni načrt,
ki ga je oblikoval v zlatomašnem letu 1983, je umestil tudi stran, ki jo je posvetil svojemu
poslanstvu spovedovanja. Na tej strani najdemo napis: »Spovednik si! Alter Don Bosco« –
drugi don Bosko«, spodaj prilepi sliko don Boska, ki spoveduje svoje fante, nato se »vrednoti
kot spovednik, in sicer pod naslednjimi vidiki; 'Kako si spovedoval: – si bil priseben, – si bil
oseben, – si bil goreč, ponižen, – si bil površen, – si bil nestvaren, – si bil čuječ, – si obujal
'5'87, – si obudil kesanje, – sklep + ljubezen, – si bil programatičen, – si bil na razpolago, – si
bil evharističen, – si bil marijanski, – si bil odkritosrčen?« (Ciglar 2005, 105). Pri vsakem od
teh vprašanj je nato z znaki (+,×,©,~,l) ocenil, kako je izpolnil ta sklep (znaki pomenijo: +
pazil; × pozabil, se pregrešil; © ali je bilo tako?).88 V tem stilu samopreverb je sam sebe
ocenjeval na najrazličnejših področjih življenja in dela. »Vedno in povsod in v vsem se je
opazoval pod duhovnim drobnogledom«89 (Ciglar 2005, 103). Ocenjeval in preverjal je:
molitev, premišljevanje, sveto mašo, sveto spoved, bratske odnose, značaj, skrb za zdravje,
osebno urejenost … Nekateri njegovi duhovni zvezki so tako ena sama tabela sklepov in ocen.
Nekatera področja je preverjal in ocenjeval dnevno, druga mesečno in letno. Izpraševanje
vesti je bilo zanj pomembno orodje duhovne rasti. Iz njegovih različnih obrazcev, ki jih je
sam sestavil, vidimo, kako rad je preiskoval svoje srce in dušo. Enega teh obrazcev
izpraševanja vesti je sestavil po desetih božjih zapovedi, ki ga je tudi zase prikrojil in z
rimami obogatil.90 Podobno je storil tudi za kesanje in razmišljanje o zlatomašnikovih
85

Preko 6000 strani rokopisa; premišljevanj, duhovnih dnevnikov in osebnih duhovnih načrtov, ki so
delo njegovih zadnjih 20 let življenja, nam pričuje o njegovi osebni duhovni rasti.
86
»Kaj je pomenil vietnamskim sobratom, bivčim gojencem in drugim, spričuje šest kilogramov pisem
(brez ovojnic), ki so mu jih napisali v teh dvajsetih letih ... Njegova pisma so bila prave okrožnice, ki so jih brali
in študirali, ob njih prirejali duhovne obnove in duhovne vaje. »Samo en primer: še leta 1993 so priredili
tridnevno študijsko srečanje katehetov, na katerem se jih je zbralo tristo trideset, obravnavali pa so pismo, ki jim
ga je poslal Majcen.« Sobratom v Vietnamu je tudi iz Slovenije še naprej pomagal tako gmotno, kakor tudi
duhovno. »Rakovnik se je okrog Majcna spremenil v nekakšni zbirni center za pomoč Vietnamcem: zbirali so
obleke, blago, obutev, predvsem pa zdravila, tudi tehnične pripomočke« (Ciglar 2007, 33).
87
'5' – Pomeni 5 sklepov, ki si jih je zadal.
88
Glej sliko št. 3., str: 59.
89
»Ali rasteš v milosti in zrelosti salezijanskega duhovnika?« ... Sledi ocenjevanje v šestih sklopih (od
septembra 1983 do decembra 1984): »1. Cum ipso – Z njim: Ali sem čistega srca in ponižen? ... 2. Očetov sem:
Ali sem v posvečujoči milosti? ... 3. Marijin sem: Ali sem ponižen in skromen? ... 4. Velik molivec: Ali
zdihujem kot David? ... 5. Bodi svet: Ali se trudim, delam sklepe? ... 6. Si duhoven: Kako je z duhovnim
branjem? ...« (Ciglar 2013, 14,15).
90
»Izprašuj se danes, ali z milostjo Svetega Duha res sodeloval si in podobo Jezusa v duši upodabljal in
risal si. Izprašaj se tudi, če krstna sveča vere še vedno gori in ti po poti Kristusovega življenja v nebesa še vedno
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rokah.91 K sveti spovedi je hodil vsakega 10. in 24. v mesecu. Njegovo zaupanje v zakrament
svete spovedi pa izraža tudi njegova kratka molitev in želja, ki jo je neštetokrat molil. »Daj,
da se bom pred smrtjo še enkrat skopal v zakramentu sprave, da bi šel k Bogu ves v milosti«
(Hočevar 1999, 16). Kar zadeva pa njegovo vsakodnevno spovedovanje vernikov, omenimo
še njegovo spovedno molitev, ki jo je imel prilepljeno na vratih spovednice in jo je vsak dan
molil.
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»Ne obsodi me, če sem bil pri odvezi predober, premalo zahteven; imel premalo

modrosti kot učitelj, premalo svetosti kot voditelj, premalo odločnosti, da bi jih odvrnil stran
od slabe poti« (Ciglar 2013, 29). Njegova stalna pripravljenost za spovedovanje priča o
njegovi veliki vnemi za reševanje duš in o njegovi veliki veri, ki jo je imel v moč zakramenta
svete spovedi, iz katerega prejemamo mnoge milosti.93
sveti? /.../ Zapovedi pri krstu si tudi obljubil izpolnjevati in se o tem tudi večkrat izpraševat. Ali 1., 2. in 3.
zapoved Svete Trojice izvršiš, ko molitve, zaobljube, zakramente z vero, upanjem, ljubeznijo izvršiš? Ali ti 4.
zapoved s ponižno pokorščino pomaga salezijansko družbo graditi in ti iz predstojnikov in sobratov mistično telo
JK narediti? Ali te 5. Božja zapoved uči Pavlovo in Rinaldijevo ljubezen v srca bratov izlivati, in se po don
Boskovi oporoki in ljubezni oblikovati? Ali ti 7. in 10. zapoved pove, da navezanost našega srca na posvetnosti
ta prava Kristusova nedeljiva ljubezen nikakor ni? Ali te 6. in 9. zapoved uči, da Adama počutnega in ošabnega
sleči treba bo in salezijanca veselega, močnega, čistega obleči treba bo? Ali ti 8. zapoved kaj pove, da resnična
'čen' Svetost 'i', za zrelost kristjanove popolnosti v resnici nekaj pomeni? To naj bi bil moj vsakdanji kruh in pri
premišljevanju, spovedi, zatajevanju vsakega trenutka resen trud« (Ciglar 2006, 228-229).
91
»O Bog, zopet sem grešil in dušo, Božji tempelj oskrunil. Žal mi je, zelo mi je žal, res zelo, zelo,
zelo! Ker tebe, moj ljubljeni Oče, užalostil sem zelo, zelo, zelo! O Marija, odpri mi srce, odpri mi vrelec milosti
do Jezusa z Odrešenikovo krvjo, operi dušo, očisti in posveti jo. Nič več grešiti, v milosti Božji živeti si srčno
želim. V svetem molku, v intimnosti Svetega Duha z učiteljico Marijo naj živim. Sebičnost treh jazov znebiti si
želim, oči, fantazijo, očisti in tebi, o Marija, srce, počutnosti v varstvo izročim. Odpusti mi, ljubim te. Očisti,
operi, posveti me, da te ljubim še bolj in bolj. Tukaj sekaj, reži, postrgaj, ponižaj, odtrgaj me od zemlje, da bi bil
tvoj, še bolj. Satan s fantazijami mi večkrat simpatije obujajo in v počutne vzgibe kri in čute zbujajo. Oh angel,
Božji moj varuh, stoj mi ob strani nocoj in mi v mojih zadnjih bojih čisto dušo obvaruj.« (Ciglar 2013, 31-32).
Njegova molitev ob zlati maši:
»Zlatomašnik, od Boga si nam poslan, da duhovnikove roke: blagoslavljajo v imenu Očeta – odpuščajo grehe
pred Bogom, sprejemajo grešnike z ljubeznijo – posvečujejo v spovedi, darujejo Bogu spravno daritev – molijo
za grešnike, strežejo in služijo revnim – brišejo solze žalostnim in zdravijo, delijo dobrote in služijo bratom –
vodijo v nebesa, odpirajo srečo, vsak dan sprejmejo križ na rame – nenehno vsem delajo dobro, in da bi bile
graditeljice svetosti« (Ciglar 2013, 11).
92
»Hvala Ti, da si me izvolil za delitelja spovedne svetosti. Meni, nevrednemu služabniku, odpusti
nepopolnosti: odpusti mi, ker nisem osebno vsakega vodil, da se nisem poglobil in da nisem dobro slišal! Ne
obsodi me, če sem bil pri odvezi predober, premalo zahteven; imel premalo modrosti kot učitelj, premalo svetosti
kot voditelj, premalo odločnosti, da bi jih odvrnil stran od slabe poti. Danes Te zopet za vsakega spovedanca
prosim milosti: da s Svetim Duhom po Mariji lepo, jasno priznajo grehe; da jim razgreješ duše, da obžalujejo; da
jih vodiš s svojo lučjo; daj jim moč in vztrajnosti, da se poboljšajo; da krenejo na pravo krščansko pot in si
oblikujejo podobo Jezusa Kristusa. Napravi, o Gospod, moje in njihovo srce po Tvojem presvetem Srcu: tempelj
Božji! Totus Tuus, o Jezus in Marija!« (Ciglar 2013, 29), (Totus Tuus – Ves Tvoj).
93
Zapisi g. Andreja Majcna govorijo o njegovi zavzetosti za spovedovanje: »Bodi točen v spovednici
vedno, ko je potrebno« (Ciglar 2013, 45). »Noč in dan bodi pripravljen, da pomagam, spovedujem, sem na
razpolago, da sem vsem vse« (Ciglar 2013, 10). »Moj spovednik me vabi, da za vsakega spovedanca tudi stalno
molim« (Ciglar 2013, 30).
»Rad spoveduj mlade. Pripravljaj Božje kraljestvo v srcih posebno z dobrim naukom, opominjanjem in
vodenjem. Skušaj res biti krotak in zavzet, da vsakega pripelješ k Očetu in Sinu in Svetemu Duhu po Mariji. Da
bi vsi rešili duše in postali udje skrivnostnega Jezusovega telesa« (Ciglar 2013, 27-28). »O Marija, Mati
modrosti, pomagaj mi, da bom znal prav slišati, prav razsoditi, prav povedati, prav ogreti, da bo odrešenjska
milost res očiščevala z Jagnjetovo krvjo, res posvetila Božji tempelj, res vodila k pravi notranji prenovi ter
notranji intimnosti v ljubezenskem življenju z Jezusom« (Ciglar 2013, 29-30).
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Pri spovedi je rad ponavljal misel: »Nikoli biti tak, kot si bil – ampak: Qualis esse debet/kakršen bi moral biti!«
(Ciglar 2013, 9).
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POVZETEK
Celo Sveto pismo je ena sama zgodba Božjega usmiljenja. Iz ust površnih poznavalcev
Svetega Pisma pogosto slišimo, da je bil Bog v Stari zavezi maščevalen in srdit, poln jeze in
boja. Bog Nove zaveze pa je po Jezusu Kristusu predstavljen kot dober in usmiljen.
Preko posameznih starozaveznih odlomkov, likov in oseb lahko ugotovimo, da so ti predsodki
neutemeljeni, saj v njih občudujemo Božje usmiljenje, ki v zametkih, obrisih in predpodobah
že nakazuje na Jezusa Kristusa. V novozaveznih prilikah nam Jezus mojstrsko opiše Božje
usmiljenje in ga s svojim življenjem tudi potrdi. Skozi vso zgodovino Cerkve so različni pisci
in avtorji v luči Božjega razodetja razlagali nedoumljivo skrivnost velikega Božjega
usmiljenja.
Papeži so po Drugem vatikanskem koncilu vsak na svoj način posredovali to
edinstveno sporočilo Božjega usmiljenja. Poleg tega pa se je Božje usmiljenje kar samo
podpisalo pod pontifikat vsakega od njih na svoj in edinstven način. S pomočjo del Cerkvenih
očetov in modernih teologov ni bilo težko osvetliti najpomembnejše vidike Božjega in
človeškega usmiljenja ter zakramenta svete spovedi. Z njimi ugotovimo, da je usmiljenje
največja krepost, kolikor nas najuspešnejše vodi k drugim. Z vidika izpopolnitve človeka kot
takega pa je največja krepost ljubezen in to ljubezen do Boga. Vedno aktualno vprašanje
zadeva tudi odnos med usmiljenjem in pravičnostjo. Iz človeškega vidika je ta dilema
nerešljiva, ni pa tako pri Bogu, saj je pri njem vsako pravično dejanje hkrati tudi dejanje
usmiljenja in odpuščanja in prav tako je vsako njegovo delo usmiljenja hkrati popolnoma
pravično. V Božjem usmiljenju se zrcali njegova vsemogočnost, saj je tako mogočen, da more
povsem nositi in prenašati našo slabost.
Sprehodili smo se tudi po Jezusovem življenju, ki nam ravno z vidika svete spovedi
osvetli posamezne vidike tega zakramenta. Iz tega ugotovimo, da je Jezus zakrament pokore
pripravljal skozi vse življenje. Ni težko ugotoviti, da dandanes v življenju vernikov zakrament
svete spovedi izgublja svoj pomen. Če hočemo zakrament svete spovedi vzeti zares in ga
današnjemu človeku predstaviti in promovirati, potem ga moramo bolje poznati in osmisliti
njegov globlji pomen. Leto usmiljenja, ki ga je razglasil papež Frančišek, je bilo zato več kot
dobrodošlo, da smo se v skrivnost Božjega usmiljenja še bolj poglobili in zakrament svete
spovedi na novo osmislili. Spreobrnjenje dobi prav v zakramentu svete spovedi svojo
potrditev. Spovednica je zato v prvi vrsti ne samo kraj usmiljenja, ampak tudi kraj
spreobrnjenja.
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Glasniki Božjega usmiljenja so v svojem življenju našli svoj način, s pomočjo
katerega so živeli in širili usmiljenje. Nekateri iz med njih so to uresničili kot spovedniki,
drugi z oznanjevanjem, spet drugi z resnim študijem in učeno besedo, vsem pa je skupno to,
da so globoko cenili sveto spoved, molitveno in duhovno življenje. Njihova bogata izkušnja
svete spovedi je za vse spovednike in spovedance poučna izkušnja in dobrodošla pomoč pri
vrednotenju svoje svete spovedi. V, konkretni izkušnji svete spovedi in pripravi nanj sta nam
lahko še bližje zgleda naših dveh rojakov in Božjih služabnikov Antona Strleta in misijonarja
Andreja Majcna. Njuna globoka vernost in resnost v pripravi na sveto spoved nam je lahko
vsem v spodbudo. Prav tako nas lahko obogati njuna poučenost, dobra verska in razumska
podlaga. Vse to pa napravi, da je zakrament svete spovedi še lepši in stori, da z njegovim
obhajanjem v nas še bolj raste spoštovanje do njega. V izpraševanju vesti in v molitvi pred
vsakim spovedovanjem se prav tako kaže njuna dobra in resna priprava na obhajanje
zakramenta Božjega usmiljenja. Iz vsega tega še jasneje zablesti njuna pot svetosti.
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RIASSUNTO
Tutta la Bibbia è una sola storia della misericordia di Dio. Spesso sentiamo da chi non
conosce tanto bene la Sacra scrittura che nel Vecchio Testamento Dio sia vendicativo, irato,
pieno di rabbia e di lotta. Il Dio di Nuovo Testamento invece si presenta in Gesù Cristo come
buono e misericordioso. Attraverso alcuni brani del Vecchio Testamento e dei personaggi
coinvolti si può dire che questo pregiudizio è infondato. La misericordia di Dio si mostra
proprio in quei brani e in quei personaggi, quali in se già prefigurano Gesù Cristo. Nelle
parabole del Nuovo Testamento Gesù Cristo magistralmente descrive la misericordia di Dio e
la conferma con la sua vita. In tutta la storia i diversi scrittori e gli autori proprio nella luce
della rivelazione di Dio spiegavano il mistero insondabile della misericordia di Dio.
Tutti i sommi pontefici dopo il Concilio Vaticano secondo hanno trasmesso, ognuno
nel proprio stile, questo messaggio della misericordia di Dio. Inoltre possiamo dire che la
misericordia di Dio stessa abbia posto la propria firma in particolar modo in opera di ciascun
pontefice. Con l’aiuto dei padri della Chiesa e dei teologi moderni, non era difficile illuminare
i punti più importanti della misericordia Divina e quella umana, come pure il sacramento della
confessione. Con loro abbiamo visto, che la misericordia è la più grande virtù in quanto ci
porta ad altri. Dal punto di vista della perfezione dell’uomo invece la più grande virtù è
l’amore e cioè quello verso Dio. La domanda sempre attuale è anche questa: Quale rapporto
tra la misericordia e la giustizia. Partendo dall’uomo questo dilemma risulta irresolubile; da
Dio, invece, non è così, perché da Lui ogni sua azione di giustizia è nel contempo anche
l’azione di misericordia e di perdono, e ogni sua azione di misericordia è nello stesso tempo
anche completamente giusta. Nella misericordia di Dio è riflessa la sua onnipotenza, perché in
essa egli può sopportare la nostra debolezza.
Se guardiamo tutta la vita di Gesù dal punto di vista del sacramento della confessione
essa ci mostra i punti più importanti di questo sacramento. Da lì vediamo che Gesù preparava
il sacramento della confessione attraverso tutta la sua vita. Però nella vita quotidiana dei
credenti non è difficile vedere, come questo sacramento nella loro percezione e pratica sta
perdendo l’importanza. Se vogliamo prendere il sacramento della confessione sul serio e
presentarlo all’uomo d’oggi, dobbiamo conoscerlo meglio e dargli un senso più profondo.
L’anno di misericordia, proclamato dal Papa Francesco, è stato perciò un’ottima occasione
per approfondire il mistero della misericordia di Dio e del sacramento della confessione. Il
fatto è che proprio nel sacramento della confessione la conversione riceve la sua conferma. Il
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confessionale è perciò principalmente non solo un luogo della misericordia, ma anche un
luogo della conversione.
I Missionari della misericordia Divina hanno trovato il loro modo per vivere e
diffondere la misericordia. Alcuni di loro hanno realizzato questo come confessori, altri come
predicatori, altri ancora con lo studio e la parola saggia. A tutti questi era in comune un
profondo rispetto per la confessione, la preghiera e la vita spirituale. La loro ricca esperienza
della confessione è sia per i confessori sia per i penitenti un esempio per valorizzare
l’esperienza di confessione. I nostri servi di Dio il professor Anton Strle e il missionario
Andrej Majcen sono per noi un esempio vicino perché sono i nostri compaesani. La loro
profonda fede e la serietà nella preparazione della confessione possono essere uno stimolo
anche per noi. Altrettanto ci può arricchire la loro competenza nel campo come pure
un’ottima base religiosa ed intellettuale. Tutto questo rende il sacramento della confessione
ancora più bello e ci aiuta a rispettarlo nella sua celebrazione. Nell’esame di coscienza e nella
preghiera all’inizio della confessione si mostra la loro buona e seria preparazione per
celebrare meglio il sacramento della misericordia Divina. In tutto questo con chiarezza
risplende la loro via di santità.
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