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Maitreja B. Crema in Jezus Kristus: Med samouresničenjem in odrešenjem. Dok-
torska disertacija. Mentor Ciril Sorč, somentor Lenart Škof. Teološka fakulteta 
Univerze v Ljubljani, 2013. XIV, 339 str. 

»Kdo me bo rešil?!« je krik današnjega človeka. Kako priti iz te »krize«, iz stanja 
neodrešenosti, iz stanja neuresničenosti? Na to vprašanje so bili skozi zgodovino 
človeštva dani različni predlogi, različne smernice, različne rešitve, katerih se člo-
vek oklene. Avtor se v svoji disertaciji poglobi predvsem v dve rešitvi. Eno je začr-
talo krščanstvo oziroma katolištvo, drugo pa ezoterika. V nalogi se sooči s podob-
nostmi in z razlikami med enim in drugim naukom. Zaradi velike razvejanosti gno-
stičnih in ezoteričnih naukov, h katerim sodi tudi Maitreja, se je avtor osredotočil 
na Maitrejo B. Crema. V celotni nalogi predstavlja in razvija rešenjski in odrešenj-
ski vidik Cremove ezoterike in krščanskega nauka o odrešenju. Predstavi podob-
nosti in razlike med enim in drugim naukom in zapiše sklepne ugotovitve. Da bi 
dosegel svoj namen, je moral avtor najprej odkriti in prikazati (od)rešenjsko raz-
sežnost posameznega nauka.

Avtor v prvem poglavju obširno opiše krščanstvo s kristološkega in soteriolo-
škega vidika (14 do 134). Približati želi krščanski nauk o odrešenju tistim, ki ga še 
ne poznajo ali ga napačno razumejo. Tukaj predstavi nekatere ključne pojme kr-
ščanstva (pog. I, 1.5), ki jih uporabi kot okvir in za primerjavo z ezoteričnimi ključ-
nimi pojmi (pog. II, 1.5), nadaljuje pa z osrednjo temo osebe Jezusa Kristusa (pog. 
I, 2) in njegovega odrešenja (pog. I, 3). Predstavitev nadaljuje z udejanjenjem od-
rešenja, ki ga je pridobil Kristus za nas (pog. I, 3.3). Konča pa s poboženjem kot 
enim od vidikov odrešenja oziroma udejanjenja odrešenja (pog. I, 3.4). Avtorjev 
namen torej ni splošni prikaz krščanstva v vseh njegovih dimenzijah, ampak prikaz 
krščanstva v njegovi odrešenjski razsežnosti. Posveti se predvsem bibličnemu poj-
movanju odrešenja in pomembnim prispevkom cerkvenega učiteljstva in teološkim 
razmislekom. V ospredje postavi temo o »kristologiji namestništva«, ki poudarja, 
da je Kristus kot zastopnik človeštva namesto nas opravil spravno daritev. Avtorju 
se zdi pomembno, da krščansko tematiko o Kristusu in o odrešenju celostno in 
avtentično predstavi, preden gre v soočenje z ezoteričnim učenjem, ker ezoterika 
nekatere krščanske vsebine interpretira po svoje. 

V drugem poglavju (136 do 242) avtor predstavi z gornjega vidika (rešenjskega) 
tisto, kar lahko uporabi za boljšo primerjavo s krščanstvom oziroma katoliško vero. 
Glavni poudarek bo na Maitreji B. Crema (pog. II, 2) in na ezoteričnem samoure-
sničenju (pog. II, 3). Da bi laže umestili in razumeli ti dve stvarnosti, pisec na sa-
mem začetku izpostavi nekaj glavnih potez ezoteričnega nauka (pog. II, 1), to pa 
mu pozneje pride prav tudi za primerjavo z nekaterimi ključnimi pojmi v krščanstvu 
oziroma katolištvu. Del poglavja nameni osebnim izkušnjam Benjamina Crema z 
Maitrejo in z mojstri modrosti (pog. II, 1.3.4.1). Ker je ezoterika precej širok pojem, 
se avtor pri raziskovanju omeji predvsem na moderno in sodobno ezoteriko. Ko 
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rečemo moderna ezoterika, mislimo na učenje teozofinje Helene Petrovne Bla-
vatske in Alice A. Bailey ter drugih teozofov (pog. II, 1.3). Ko spregovorimo o so-
dobni ezoteriki, pa mislimo predvsem na ezoterika Benjamina Crema (pog. II, 
1.3.4), na spletno stran Share Slovenija (pog. II, 1.3.5.1) in na Duhovno univerzo 
v Ljubljani (pog. II, 1.3.5.2). Maitreja B. Crema in ezoterično samouresničenje, o 
čemer bo govor, sta namreč v večji ali manjši meri povezana z njihovim razume-
vanjem ezoterike. S tega vidika avtor ne vidi potrebe, da bi posvetil več pozorno-
sti drugim virom ezoteričnega nauka. 

Prvo in drugi poglavje sta zastavljeni tako, da je mogoče med prebiranjem opa-
ziti posamezne podobnosti in razlike, ki obstajajo med ezoteriko (pog. II) in krščan-
stvom oziroma katoliško vero (pog. I). V tretjem poglavju (244 do 309) pa avtor 
nekatere podobnosti in razlike še bolj izpostaviti. Tukaj neposredno in kritično 
sooči oba pristopa. V ta namen izbere nekatere pojme in vsebine, tiste, ki se mu 
zdijo še posebno pomembne za primerjavo, ter jih sooči med seboj. Avtor opozo-
ri na stične točke in na razhajanja obeh pristopov. V prvem delu poglavja se tako 
rekoč neposredno posveti Maitreji B. Crema in Jezusu Kristusu (pog. III, 1), v dru-
gem ezoteričnemu samouresničenju in odrešenju v Kristusu (pog. III, 2); v tretjem 
pa ezoteriki in krščanstvu (pog. III, 3). 

V ospredju avtorjevega zanimanja so štiri glavne teme, ki so izpostavljene v sa-
mem naslovu: Maitreja B. Crema, Jezus Kristus, odrešenje in samouresničenje. 
Vsa druga snov, vključno z osrednjimi pojmi krščanstva in ezoterike, ki se jih avtor 
loti, je le okvir za osvetlitev omenjenih tem in v podporo hipotezi. In ta hipoteza 
je: pokazati, da Maitreja B. Crema ni Kristus in da je eden in edini Kristus Jezus iz 
Nazareta; da je ezoterično samouresničenje nezdružljivo s krščanskim odrešenjem; 
da se ezoterična filozofija v svojem bistvu razlikuje od krščanstva oziroma katoliške 
vere; da to ni božji načrt. 

»Moč« in sporočilnost doktorske naloge mag. Ivana Hočevarja je tako v kritič-
nem soočenju dveh religij, to pa bi moglo postati dobra podlaga za nadaljnje pri-
merjave na medreligijskem in na religijsko-filozofskem področju ter med raznimi 
duhovnimi gibanji. Vsekakor je koristen prispevek k razumevanju ezoteričnih nau-
kov (pomembna je bogata literatura z ezoteričnega področja), hkrati pa tudi vzo-
rec za nadaljnja soočenja. Predvsem pa se v nalogi vseskozi kaže dialoški pristop, 
ki zahteva spoštljiv odnos do drugega in drugačnega. Prepričan sem, da bo objava 
naloge spodbudila rodoviten dialog in boljše medsebojno poznavanje.

Ciril Sorč


