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Slavko Krajnc

Evharistija v pravičnosti in pravičnost v evharistiji
Povzetek: Obhajanje evharistije je neusahljivi studenec vsakega pristnega prizade-

vanja za življenje v pravičnosti in miru. Čeprav evharistija v svojih besedilih ne
govori pogosto o socialni pravičnosti niti ne ponuja kakih konkretnih rešitev za
probleme sedanje družbe, moremo vendarle najti v posameznih obrednih sestavinah veliko spodbud in zahtev za spreminjanje in zdravljenje našega pogosto ranjenega odnosa do Boga, do bližnjega in do stvarstva. Evharistija se namreč kaže kot oznanjevanje vesele blagovesti družbene pravičnosti in je udeležencem bogoslužja tudi nenehni klic k deležnosti božje pravičnosti.
Ključne besede: liturgija, evharistija, pravičnost, socialni nauk, očenaš
Abstract: The Eucharist in Justice and Justice in the Eucharist
The celebration of the Eucharist is an inexhaustible source of every genuine
endeavour to live in justice and peace. Although the Eucharist in its texts does
not often speak about social justice nor does it offer any concrete solutions for
the problems of the present society, single ritual elements contain numerous
ideas and demands to change and heal our often injured relationship to God,
to our neighbours and to the environment. Namely, the Eucharist appears as
preaching the good news of social justice and represents, for the participants
in the liturgy, a constant appeal to share the Divine justice.
Key words: liturgy, Eucharist, justice, social teaching, Our Father

O

b naslovu Evharistija v pravičnosti in pravičnost v evharistiji se nam kar spontano postavi vprašanje, kaj imata ti stvarnosti skupnega. Če vzamemo v roke
Kompendij družbenega nauka Cerkve, lahko kaj hitro ugotovimo, da spis pogosto
uporablja izrazoslovje, ki razodeva temeljno vlogo liturgije v življenju kristjana,
medtem ko formalno ni nobenega bistvenejšega govora o tem pomembnem temelju, to je liturgiji.1 Vse to potrjuje, da je na prvi pogled težko najti tehtno povezavo med bogoslužjem in še posebno evharistijo in socialno pravičnostjo, saj se
nam včasih celo zdi, da so molitve, simboli, liturgična oprava, oprema in obredna
dejanja kakor nekaj, kar udeležence vodi proč od tuzemskih skrbi in jih izolira od

1

Rivista liturgica 94, št. 1 (2007), prinaša različne razprave, v katerih avtorji razgrinjajo in obravnavajo
načrt, strukturo in besedilo Kompendija družbenega nauka Cerkve in pri tem kritizirajo, kako omenjeni
Kompendij resda govori o vlogi bogoslužja v življenju kristjana, ne prinaša pa kakega večjega poudarka
o pomembnosti bogoslužja niti ne citira dokumentov cerkvenega učiteljstva, še posebno v zvezi z evharistijo ne (Basilio Petrà, Il Compendio e la liturgia. Osservazioni e annotazioni, RL 94, št. 1:19–32).
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sveta in od socialne pravičnosti, ki bi jo bilo treba doseči, kajti liturgija je v svojem
cilju usmerjena v transcendenco (Kiesling 1977, 353). Vendar – če vzamemo mašna besedila pod drobnogled – lahko kaj hitro najdemo zahteve po pravičnosti ali
družbeni pravičnosti, tako v omenjenih besedilih kakor tudi v navodilih in v načinih
obhajanja.2 Ker pa je namen bogoslužja v tem, »da bi verniki vedno bolj krščansko
živeli« (B 1), ne moremo ne povezovati in ne videti notranjih povezav med liturgijo in družbeno pravičnostjo.

1.

P

Pravičnost v odprtosti drugemu in Drugemu

ravičnost je krepost, ki človeka ureja v tem, kar zadeva drugega; to lahko izrazimo z besedami: Iustitia est ad alterum oziroma Pravičnost ima opravka z drugimi. Pravičnost pravi: obstaja drugi, ki ni kakor jaz, ki pa mu vendarle pripada njegovo. Pravični je pravičen s tem, da drugega potrjuje v njegovi drugačnosti in mu pomaga, da dobi, kar mu gre. Tako torej pravičnost »obstoji v v zajemnem življenju«,
iustitia consistit in communicatione; pravičnost se ukvarja z drugim. Kdor je pozvan
k pravičnosti, je zavezan k temu, da daje, kar pripada drugemu (Pieper 2000, 72–75).
Pravičnost se razumeva kot to, kar zakon definira kot pravično ali nepravično, vendar se tukaj ne bomo ustavljali ob legalni ali kateri drugi pravičnosti (Krašovec 1998;
Bedernjak 1989; Stres 1999), ampak ob pravičnosti v bogoslužju. Bogoslužje obhaja
pravičnost Boga. Namreč: pravičnost Boga je ultimativno Bog sam, pravičen, kakor je.
Božja pravičnost je razcvet dobrega. Zato božja pravičnost neizmerno presega pravno
pravičnost, saj Jezus pravi: »Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pismoukov in farizejev, nikoli ne pridete v nebeško kraljestvo.« (Mt 5,20) Božja pravičnost se kaže predvsem v odnosih. To je dojemanje odnosa do Boga, do bližnjega in do stvarstva. V teh
treh odnosih pa je pomembna tudi svoboda, vendar ne le »svoboda od«, ampak »svoboda za«, to je svoboda za zavezo z Bogom. Zaveza z Bogom se na najodličnejši način
obnavlja v bogoslužju. Tako moremo reči, da je bogoslužje praznovanje božje pravičnosti, božje vladavine, božjega kraljestva, to pa pomeni, da je bogoslužje tudi
ključnega pomena za službo družbene pravičnosti. Mark Searle je zapisal, da »bogoslužje praznuje pravičnost Boga samega, kot je razodeto v zgodovini, zapisano
v Svetem pismu in razglašeno v občestvu vernikov« (Burghardt 2001, 39). V njem
se srečamo s Pravičnim in Vstalim, čigar Duh nas navdihuje in spodbuja k delu za
prihajajoče božje kraljestvo. Zato ni dovolj, da se pravičnosti spomnimo v posameznih sestavinah bogoslužja, na primer v homiliji, v evholoških besedilih ali drugih
2

Pojem »iustitia« se v Rimskem misalu uporablja v širšem pomenu besede. Označuje odnos do Boga in
do božjih zakonov ter božje delovanje in moč, ki ustvarja in drži obljubo kljub človekovi nezvestobi (gl.
navadni hvalospev, RM 312). V odnosu do Kristusa pa se pravičnost razodeva v njegovem »kraljestvu
resnice in življenja, kraljestvu svetosti in milosti, kraljestvu pravičnosti, miru in ljubezni« (hvalospev na
praznik Kristusa Kralja vesoljstva, RM 253), pa tudi kot navdihujoči vir in vrlina, za katero je vredno žrtvovati svoje življenje (GP mučenec zunaj velikonočnega časa; GP mučeništvo Janeza Krstnika; GP sv.
Tomaž Becket, 29. december). Imamo pa nekatera evhološka besedila, v katerih prosimo za dar pravičnosti, v moči katerega bomo širili socialno pravičnost (GP sv. Gregor VII., 25. maj). Še bolj neposredno
pa o družbeni pravičnosti govorijo evhološka besedila pri mašah za napredek narodov (RM 794), za mir
in pravičnost (RM 795), za domovino in državo (RM 792–793), za državne voditelje (RM 793) in za spravo (RM 797) (Chukwudezie Chibuko 1991, 24–29).
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prošnjah, ampak naj bi liturgično praznovanje iz svoje globine in kot celota sporočalo,
da je socialna pravičnost, ki je uresničena v Kristusu, tudi v bogoslužnem zboru. Vrh

tega moremo reči, da že – ne glede na duhovno dispozicijo skupnosti – bogoslužje samo nagovarja človeka in ga vodi k pravičnosti in k delovanju iz pravičnosti.
Naj bodo bogoslužja še tako – človeško gledano – suhoparna, vendarle nosijo v
sebi močno sporočilo družbene pravičnosti, saj so zmeraj zbirni prostori za vse
vrste ljudi iz vseh možnih okolij. Tu se srečujejo bogati in revni, zdravi, invalidi in
bolni, mladi in stari, ljudje različnih ras in narodnosti. In prav vsem tem ne glede
na njihovo vlogo v družbi dajejo božja beseda in molitve, ki jih skupaj z drugimi
molijo, vizijo življenja, utemeljeno na pravičnosti in na drugih vrednotah, o katerih
ni moč slišati v večernih poročilih, v reklamah ali oglasih. Tudi še tako nebogljena
pridiga je vedno »glas vpijočega v puščavi«, ki se nato neopazno vtihotapi v misli
in srca teh, ki jo poslušajo.
Tako vidimo, da ima bogoslužje tudi posebno preroško in didaktično vlogo
ustvarjanja družbene pravičnosti. Tisti, ki resnično služi v bogoslužju, zmore služiti tudi v družbi. In tako iz evharistije prehaja vidik družbene pravičnosti med vse
skupine družbe. Skratka, bogoslužje ustvarja in mora ustvarjati pravičnost; pravičnost poživlja in mora poživljati liturgično obhajanje, ali kakor je zapisal Christopher
Kiesling, »bi moralo liturgično obhajanje zmeraj zanetiti v vernikih tisti ogenj ljubezni,
ki bi se razplamtel in razplamteval nad njimi, da bi z odgovornostjo in v duhu socialne
pravičnosti delovali v vsakdanjem življenju« (Kiesling 1977, 353).

2.

S

Pravičnost v besednem bogoslužju

veto pismo več kakor osemstokrat spregovori o »pravičnosti« in o »pravičnem«, s
tem pa misli predvsem na »dobrega« in sploh »svetega« človeka (Pieper 2000, 85).
Ker je božja beseda, ki jo srečujemo in obhajamo v bogoslužju, živa beseda
Boga, smo poklicani, da v njej iščemo odgovore na življenjska vprašanja in dileme,
ne le takšne, ki zadevajo duhovno življenje, ampak tudi konkretne odgovore na
stiske iz socialnega in družbenega okolja.
V cerkvenem letu pogosto beremo odlomke, ki govorijo o božji pravičnosti in o
nepravičnosti med ljudmi. V njih se nam skozi liturgične dobe kaže Kristus kot služabnik pravičnosti in kot osvoboditelj iz socialne nepravičnosti.
V odlomkih adventnega časa se predstavlja kot božji služabnik, ki je prišel, prihaja in bo prišel, da vzpostavi pravičnost. V svet prinaša novo vrsto ljubezni: ljubezen, ki presega zahteve katerekoli zgolj racionalno zasnovane pravičnosti. Njegova ljubezen in predanost, usmiljenost in dobrotljivost se kažejo v dejanjih pravičnosti.
Berila na prvo adventno nedeljo napovedujejo popolno božjo vladavino nad
stvarstvom in zgodovino in skušajo ujeti najvišjo blaženost tega časa, mesijanski
mir: »Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več
vzdignil meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja« (Iz 2, 1–5, 1. adv.
ned. A), to pa pomeni, da bo vzpostavljena družbena pravičnost, ki bo vodila v mir.
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V letu B nas v prvem berilu Izaija spodbuja k poštenosti in pravičnosti, saj pravi,
da prihaja Bog naproti tistemu, ki z veseljem ravna pravično (Iz 64,4). V letu C beremo odlomek iz preroka Jeremija, v katerem prerokuje božje zavzemanje, »da
požene Davidu mladika pravičnosti, ki bo delala, kar je prav in pravično v deželi«
(Jer 33,14–16). Prihod tega »pravičnega poganjka« pomeni varnost za Juda in za
Jeruzalem. Torej bodo ljudje imenovali Juda in Jeruzalem »Gospod naše pravičnosti«. V drugem berilu (1. adv. ned. A) pa sv. Pavel spodbuja Rimljane, »naj živijo
pošteno, kakor se podnevi spodobi: ne v požrešnosti in v popivanju, ne v posteljah
in v razuzdanosti, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti« (Rim 13,11–14). Vnovič je
to spodbuda k poštenosti in k drži, ki je pogoj za pravično ravnanje z našimi bližnjimi. V duhu vseh teh beril lahko vidimo Kristusa kot Pravičnega, ki bo dokončno
vzpostavil pravičnost v božjem stvarstvu in v zgodovini.
Berila druge adventne nedelje nadaljujejo temo o božji in o družbeni pravičnosti. V prvem berilu leta A beremo Izaijevo prerokbo o prihajajočem Odrešeniku,
nad katerim »bo počival Gospodov duh« z obilo darov. »Pravično bo sodil siromake, pošteno bo branil stiskane ... in pravičnost bo pas njegovih ledij« (Iz 11,1–10),
medtem ko v odlomku v letu B spregovori o božjem prihodu, ki je za vse ljudi. Zato
naj bo vse, kar je vijugasto, ravno in vzpostavita naj se pravičnost in mir (Iz 40,1–
5.9–11). V letu C pa Baruh sporoča Jeruzalemu, »naj se ogrne s plaščem pravičnosti«, in Bog mu bo dal novo ime: »Mir pravičnosti in veličastvo bogočastja«
(5,1–9). Tako tudi v teh prerokbah vidimo Jezusa kot tistega, ki bo prišel in dokončno vzpostavil kraljestvo pravičnosti.
V drugem berilu v letu A prosi Pavel za milost, da bi živeli v harmoniji drug z
drugim v duhu Jezusa Kristusa (Rim 15,4–9), v letu B pa Peter naznanja novo nebo
in novo zemljo, v katerih biva pravičnost (2 Pt 3,8–14). Tema pravičnosti se ponovi tudi v psalmih med berili (Ps 72; Ps 85).
Na tretjo in na četrto adventno nedeljo nas berila opozarjajo na dogodke iz
preteklosti, ki so podlaga za naša pričakovanja o tem, kaj bo v prihodnje. Vendar
tema socialne pravičnosti ne izgine v celoti. V psalmu leta A na tretjo adventno
nedeljo beremo, da Gospod »zatiranim vrača pravico, daje kruha lačnim, osvobaja jetnike …, ljubi pravične« (Ps 146,6–10). V letu B najdemo v prvem berilu odlomek iz Izaija (61,1–2.10–11), ki ga je v skladu z Lukom (4,16–21) Jezus uporabil v
shodnici v Nazaretu. Zadeva njegovo poslanstvo vzpostavitve pravičnosti.
V božičnih liturgičnih praznovanjih pri božičnih mašah govori božja beseda o
Knezu miru, ki bo vzpostavil kraljestvo s pravico in pravičnostjo (Iz 9,1–6). Najprej
oznanjen nizkemu sloju (pastirjem) (Lk 2,1–14) in šele nato modrim, je s svojim
prihodom »očem narodov razodel svojo pravičnost« (Ps 98).
Postni čas je predvsem čas, ko se lahko zavemo, da obstaja prostor za izboljšanje socialnega, ekonomskega in političnega reda, ki bo vodilo v večjo pravičnost.
Kristus nas vabi, da gremo z njim v puščavo in se izpraznimo, da služimo drugim
kot božji služabniki. Med postom lahko preučimo svoje vzorce socialnega življenja,
iščemo napake, pretehtamo svojo sokrivdo pri trajajoči krivičnosti in postanemo
služabniki, ne ovira za prihajajočo božje kraljevanje v pravičnosti. To obdobje spreobrnjenja, »metanoia«, se steka v velikonočno-binkoštno slavljenje z zavestjo o
novem življenju v vstalem Kristusu po daru njegovega Duha. Božja pravična ljube-
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zen se je pokazala po Jezusu in premagala našega največjega sovražnika – smrt
– in s tem vse naše sovražnike, vse sile, ki so delovale proti nam, vključno z duhom
samoljubja in nepravičnosti. Bog je izlil Duha na nas, da bi – tako kakor Jezus – živeli in umrli za kraljestvo božje pravičnosti. Radost novega življenja v petdesetih
dneh velikonočno-binkoštnega obdobja nas osvežuje za dolgo, zahtevno nalogo,
ki nam pogosto jemlje pogum, da bi ustvarili socialno pravičnost v našem svetu.
Naloga zahteva predanost, ki jo lahko obnovimo vsako nedeljo v letu, ko se zbiramo v spomin na božje obljube in na njihovo pričakovano izpolnitev v od mrtvih
vstalem Kristusu. Božja beseda na navadne nedelje v letu nas spominja in spodbuja, včasih prav izrecno, da se potegujemo za socialno pravičnost v naši družbi;
berila pogosto implicitno ali posredno zahtevajo od nas iskanje socialne pravičnosti, tako da gojimo druge lastnosti krščanskega življenja, ki pripravljajo temelje za
pravična socialna dejanja (Empereur-Kiesling 1990, 61–78). Skratka, v vseh dobah
cerkvenega leta spodbuja Cerkev k pravičnosti in miru in postavlja za zgled Kristusa, božjega služabnika, ki je prišel, prihaja in bo prišel za zmago pravičnosti in miru.

3.

V

Pravičnost v nekaterih sestavinah evharističnega
bogoslužja

saka evharistija nas združuje v Jezusu Kristusu in implicira socialno pravičnost.
O tem nam govori že sama beseda communio (gr. koinōnia), ki jo lahko nazorno razumemo iz besed cum + unio, to pomeni »zedinjenje z«. Tako je evharistija razodevanje občestva, ki odpira človekov jaz in ga spreminja v »mi«; ta »mi«,
Cerkev, ustvarja liturgijo in liturgija ustvarja Cerkev. To recipročno zedinjenje vernikov temelji na zedinjenju z Bogom. In ker je liturgija – in še posebno evharistija
– dejanje Svete Trojice, zahteva evharistija dejavno udeležbo vseh udov Cerkve in
gradi občestvo v pravičnosti.
Ko se zberemo k obhajanju evharistije,3 ne gremo v zasebnost neke sobe, ampak v skupnost molitve in socialne pravičnosti ali pa vsaj v skupnost hrepenenja
po socialni pravičnosti. To skupnost lahko sestavljajo: bogati in revni, zdravi in bolni, mladi in stari, poslovneži in nezaposleni, uradniki in delavci itd. Edino razlikovanje, ki je pri bogoslužju dopustno, izhaja iz liturgične funkcije ali občasno zaradi
civilnih avtoritet, pa še to v skladu z liturgičnim pravom. Vse to govori o enakosti
in dostojanstvenosti slehernega človeka v bogoslužju in o nujnosti, da se ta enakost in dostojanstvenost izražata tudi v pravici do pravičnega deleža zemeljskih in
družbenih dobrin, saj so te dobrine božji dar in zato namenjene vsem ljudem.
Pred evharistično molitvijo imamo dvojno darovanje: darovanje kruha in vina in
darovanje za Cerkev v obliki nabirke. V prvem darovanju prinesemo na oltar darove,
3

Socialno pravičnost ali nepravičnost razodeva že uvodna procesija pri maši, v kateri naj pristopijo k oltarju
duhovnik, ministranti in ministrantke (Navodilo o zakramentu odrešenja 31), če ni diakona, tudi bralec ali
bralka, ki nese evangeliarij (RMu 194), lahko tudi psalmist in drugi bralci in bralke za branje prošenj vernikov, pri mašah z otroki pa skupaj z duhovnikom tudi skupina otrok, ki svoje sodelovanje pri vstopni procesiji ponovi še v darovanjski in v obhajilni procesiji (Pravilnik za maše z otroki 34). Skratka, vsako neupoštevanje teh navodil vodi v liturgično nepravičnost in neustvarjalnost. Če so prošnje vernikov avtentična
molitev, potem ne morejo mimo socialne (ne)pravičnosti, za katero smo še posebno soodgovorni.
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ki niso le sad zemlje, ampak tudi sad raznovrstnega dela in truda. To pomeni, da
kruh in vino nista zgolj neki danosti, ampak sad mnogih misli, odločitev, družbene
organiziranosti, distribucije, prodaje in nakupa, preden sta končno prinesena na oltar. Toda prinašati pred Boga nekaj, kar je v družbi krivično porazdeljeno, ni primerno za znamenje božje navzočnosti. Zato si je na primer James L. Empereur zastavil
naslednje vprašanje: »Kako si sploh upamo udeležiti se posvečenih darov, če se ne
zanimamo dovolj za krike revnih, ki so zaprti v kletkah nepravičnih socialnih, ekonomskih in političnih struktur? Takšni darovi so plesnivi in skisani, sicer ne zaradi
bakterij, temveč zaradi socialne nepravičnosti, ki so jo utrpeli številni, po katerih sta
kruh in vino prišla v konkretno občestvo. Zato bi morali Boga najprej prositi za odpuščanje plesnivosti in skisanosti naših družbenih odnosov, polnih gospodarske nepravičnosti, in šele nato darovati Bogu kruh in vino, predvsem pa ‘čisto, sveto in
brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih neminljivega zveličanja’«
(Empereur-Kiesling 1990, 115), kakor molimo v rimskem kanonu.
O drugem darovanju pa nam poroča že sv. Pavel, ki se je v svojem duhovništvu
zavzemal za zbiranje darov v Cerkvah po Grčiji in v Mali Aziji za revno krščansko
skupnost v Jeruzalemu. To zbiranje darov za potrebe Cerkve in za druge karitativne namene ni le izraz pravičnosti, ampak ljubezni, saj človek potrebuje onkraj
pravičnosti tudi ljubezen. Zato omenjeno pobiranje darov pomaga vernikom, da
bolj povezujejo evharistično daritev s socialno pravičnostjo in s konkretnim vsakdanjim življenjem. K temu nas spodbuja tudi odlok o duhovnikih, ki pravi, da je
treba »kristjane učiti, da ne živijo samo zase, marveč naj vsak drugemu streže z
darom, kakor ga je prejel, kot zahteva postava ljubezni« (D 6). Ker se lahko sleherni od nas kaj hitro ujame v nepravičnost, je prav, da nas vsakotedenski preprosti
obred pobiranja denarja po cerkvi oziroma izročitev v »puščico« med bogoslužjem
spomni in spodbudi k odgovornosti in k iskanju socialne pravičnosti glede dobrin,
ki nam jih je zaupal Bog (Empereur-Kiesling 1990, 116).
V logiki darovanja je ključnega pomena to, da ima dar pomembno vlogo v
ustvarjanju ali prelamljanju odnosov. Če je namreč dar zavrnjen, ustvari med sprejemnikom in darovalcem negativen odnos. Ko pa je dar sprejet, se med prejemnikom in darovalcem razvije duhovna vez, ki vabi k izmenjavi darov. Tako se tudi pri
evharistiji izmenjajo darovi. Kruh in vino sta kot vsakdanja hrana, še posebno pa
kot Kristusovo telo in kri božji dar človeštvu. Drugače od teh darov pa je evharistična molitev ali anafora naš povračilni dar Bogu, naš odgovor na božji dar, kakor
beseda »anaphora« že sama po sebi pomeni, saj označuje tako evharistično molitev kakor tudi dar, ki ga darujemo.
Tudi evharistične molitve vsebujejo nevsiljive kazalce socialne pravičnosti, saj
razodevajo enakost vseh, za katere mašnik moli in v imenu katerih mašnik moli.
Tako na primer v tretji evharistični molitvi mašnik moli: »Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo itd.« Se pravi,
da je to prošnja vseh, brez razlike. Skupnost, ki moli, namreč nikogar ne izključuje,
saj moli celo za tako imenovane anonimne kristjane, to je: »za vse, ki te iskreno
iščejo« (četrta evharistična molitev).
Tudi molitev: »Prosimo, Gospod, naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje« razodeva, da smo v liturgijo vključeni vsi enako, in to tisti,
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ki prosimo in molimo, kakor tudi tisti, za katere prosimo ali molimo. Da pa bi bila
naša »daritev vsemu svetu v mir in zveličanje«, smo – podobno kakor Bogu, ki mu
dolgujemo spoštovanje, češčenje in služenje – dolžni izkazovati to isto spoštovanje
in služenje tudi našemu bližnjemu: spoštovanje do njegove osebnosti, do deleža
materialnih in kulturnih dobrin, ki so pogoj za družbeno pravičnost (Empereur-Kiesling 1990, 118–119). Evharistična molitev nas ne spodbuja zgolj k upoštevanju slehernega po načelu enakosti in pravičnosti. Po zgledu Jezusove molitve namreč prosimo v epiklezi nad ljudstvom za enost, da »bi bili vsi eno …, da bi svet
veroval, da si me ti poslal, in da si jih ljubil, tako kot si mene ljubil« (Jn 17,21–23).
Kristus, ki prihaja k meni v obhajilu, je namreč isti Kristus, ki prihaja tudi k bratu
poleg mene. Tako je torej Kristus tisti, ki naju povezuje. In če med nama ni bratske
ljubezni, potem oskrunjava temeljno Kristusovo razsežnost, to je, da naju združuje v pravičnosti, miru in ljubezni. Vse to potrjuje, da enakost in enotnost Kristusovih učencev vključujeta harmonično vzajemno delovanje enakovrednih ljudi, čeprav raznoliko pooblaščenih, od katerih »vsak dela vse tisto in samo tisto, kar mu
gre po naravi stvari v bogoslužju« (B 28).
Ena od ključnih sestavin evharistične molitve je anamneza, v kateri se ne le spominjamo odrešilnih božjih del, ampak tudi tuzemske in nebeške Cerkve, ki obhaja
bogoslužje. Toda kakšna je ta Cerkev, ko pa so celi narodi prikrajšani ne le za osnovni
živež, ampak tudi za temeljno dostojanstvo in za človeka vredno življenje? Ob vseh
teh preizkušanih se je treba v bogoslužju spominjati tudi tistih, ki so umrli zaradi lakote in bolezni, zaradi vojn in morij, zaradi gospodarske in družbene krize. Vsi ti spomini so boleči, zato jih je treba očistiti. Očiščenje spomina pa zahteva najprej to, da
izrečemo resnico, kajti »kar je izrečeno kot resnica, je storjeno; kar ni izrečeno, ni
storjeno; čemur se daje glas, je slišano, in čemur se odreka glas, ni slišano« (Power
2006, 873). Samo iz priznane bolečine se lahko življenje na novo rodi, z izžiganjem
očisti in z balzamom odrešenja ozdravi. Tudi evharistična anamneza more ozdraviti
naš spomin, še posebno ker v hvaležnem spominjanju ni prostora za užaljenost, prizadetost, sovraštvo in zagrenjenost. Hvaležen spomin prinaša vedrino, v moči katere
lahko ozdravljamo tudi druge in gradimo nove odnose med ljudmi. Skratka, »evharistija je najodličnejši kraj, kjer lahko očistimo spomin na vse krivice, ki smo jih povzročili, in tiste, ki smo jih utrpeli, vendar le, če jih nadomestimo z odpuščanjem in spravo, kajti miru ni brez pravičnosti in ne pravičnosti brez odpuščanja,« je zapisal Janez
Pavel II. v poslanici za dan miru leta 2002. Dve leti prej je v imenu vesoljne Cerkve
prosil za odpuščanje: dne 12. marca 2000 je v baziliki sv. Petra uprl pogled v Križanega in dvignil glas Cerkve, proseč odpuščanja za grehe vseh njenih otrok. Sam pravi,
da je »to očiščenje spomina okrepilo korake Cerkve v prihodnost in nas vse napravilo bolj ponižne in čuječe v predanosti evangeliju« (Janez Pavel II. 2001, čl. 6).
Ker pa je »evharistija tudi način življenja, ki od Jezusa prehaja h kristjanu ter se
preko njegovega pričevanja razširja med ljudmi in v njihovi kulturi« (Janez Pavel
II. 2004, čl. 25), je nujno, da postane kristjanov način življenja evharističen, to je:
posnemajoč Kristusa, ki je, kakor molimo v četrti evharistični molitvi, »ubogim
oznanil blagovest odrešenja, jetnikom prostost, potrtim veselje«. Ta razglas božje
in nove socialne pravičnosti vliva upanje na nov red, ki naj vlada v svetu.
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Tudi očenaš je posebno bogat v svojih implikacijah na socialno pravičnost.4 Glede
na sestavo očenaša v Matejevem zapisu evangelija moremo reči, da so prve tri prošnje, v katerih je govor o Bogu samem na tem svetu, hvalospev božji pravičnosti, saj
»On daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim« (Mt 5,45), v drugih štirih, v katerih omenjamo naše upe, potrebe in
stiske, pa smo osredinjeni predvsem na družbeno pravičnost. Temelj družbene pravičnosti je božja pravičnost. Zato moramo najprej iti ven iz sebe in se odpreti Bogu.
Očenaš namreč začenja z Bogom in nas od tod vodi na pota človečnosti in pravičnosti.
Na začetku očenaša je osrečujoči razglas, da smemo reči Bogu Oče. To nas spominja, da smo del človeške družine, ki ji je Bog dal stvarstvo tako, da ima vsak
človek pravico do življenja in do bogastva narave in človekovega dela. Gospodova
molitev je trinitarična molitev, saj »molimo s Kristusom po Svetem Duhu k Očetu«
(Benedikt XVI. 2007, 151). To pomeni, da z molitvijo očenaša gradimo skupnost.
Moliti samo v svojem imenu ali samo za sebe bi pomenilo, izolirati se od Kristusa
in od tistih, ki so združeni v njem in po njem v Bogu. Že sama beseda »naš« zahteva od nas, da izstopimo iz zaprtosti svojega jaza, se odtrgamo od preobilja in od
vsega tistega, kar je zgolj naše, in sprejmemo drugega in druge v vsej njihovi različnosti. Nobena prošnja v očenašu ni v ednini, niti prošnja za odpuščanje grehov.
To pomeni, da Jezus ne razume molitve samo kot naše povzdigovanje k Očetu,
ampak tudi kot našo odprtost do bratov in sester (Krajnc 1999, 162). Iz vsega tega
sledi: če nas zemeljsko očetovstvo ločuje po zakonih nepravičnosti, nas mora toliko bolj združevati nebeško očetovstvo, ki se ravna po zakonu božje pravičnosti.
Prva prošnja očenaša, »posvečeno bodi tvoje ime«, je veroizpoved, da božje
ime pomeni tudi božje bistvo, ki ga priznavamo in spoštujemo. Ime ustvarja možnost nagovora in s tem vzpostavlja odnos. Tako tudi Bog vzpostavlja odnos med
seboj in nami. Ker njegov odnos temelji na pravičnosti, saj je pravičnost sama,
pomeni, da moramo vzpostavljati takšen odnos tudi mi drug do drugega, drugače
je njegovo ime v nas in po nas oskrunjeno. V omenjeni prošnji se skriva tudi vabilo k spoštovanju njegovega imena, predvsem pa njegove veličine.
S prošnjo »pridi (k nam) tvoje kraljestvo« priznavamo najprej božje prvenstvo.
Jezus pravi: »Iščite najprej božje kraljestvo in njegovo pravičnost, potem vam bo navrženo vse drugo.« (Mt 6,33) Kraljestvo pomeni nekaj skupnega, nekaj socialnega.
Ko rečemo kraljestvo, nismo več sami, temveč v odnosu do drugih ljudi; tedaj vemo,
da ne moremo biti sami, da smo vtkani v vse druge ljudi; tedaj vemo, da smo le takrat
resnično ljudje, ko živimo z drugimi (Casetti 1999, 126). Božje kraljestvo je »kraljestvo
resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni« (hvalospev na praznik Kristusa Kralja vesoljstva, RM, 253). »Gre za božje kraljestvo in vladarstvo, v katerem je sprejeta odločilnost njegove volje. Ta volja ustvarja
pravičnost, h kateri spada, da Bogu dajemo njegovo pravico in v tem najdemo merilo za pravo med ljudmi.« (Benedikt XVI. 2007, 160) Ker pa današnjemu svetu primanjkuje pravičnost božje vladavine, je prošnja »pridi tvoje kraljestvo« toliko bolj potrebna za nenehno vzpostavljanje pravičnosti in miru v svetu.
4

Michael H. Crosby (1977) je napisal knjigo Thy Will be Done: Praying the Our Father as Subservise Activity z razlago očenaša in v njej razkril pomen očenaša v relaciji do sodobnega ekonomskega, socialnega
in političnega sveta.
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»Zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji«. Bistvo nebes je, da se tam
neomajno uresničuje božja volja. Zato se moramo ob tej prošnji vprašati o človekovi svobodi in o njegovi sposobnosti za dobro, saj pravi sv. Pavel: »Vi ste poklicani k svobodi, bratje!« (Gal 5,13) Ta poklicanost k svobodi je v tem, »da bi se človek
pri svojih dejanjih ravnal po zavestnem in svobodnem odločanju, to se pravi osebnostno, iz notranje pobude in iz notranjega nagiba« (CS 17). Šele takšno uresničevanje svoje lastne osebnosti vodi človeka k skrbi za bližnjega, za urejene družbene odnose, za razvoj in ureditev sveta.
Božja volja je tudi načrt stvarstva, v katerem mora sleherni izkazovati in deliti z
drugimi božje življenje v skrbi drug za drugega in za stvarstvo. Vse nepravične socialne strukture in načini dela so nasprotni božji volji. Papež Benedikt XVI. je zapisal,
da »zemlja postane ‘nebo’ samo, če in kolikor se na njej zgodi božja volja. Zemlja pa
je zgolj ‘zemlja’, nasprotni pol do neba, če in kolikor se izmika božji volji. Zaradi tega
prosimo za to, da bi bilo na zemlji tako kakor v nebesih, da bi zemlja postala ‘nebesa’. Tudi s starozaveznim pojmom ‘pravičnega’ je bilo mišljeno prav to: živeti iz božje besede in tako iz božje volje ter zaživeti skladno s to voljo ... Božja volja pa je na
najpopolnejši način izpolnjena v Jezusu Kristusu. Ko se oziramo nanj, se naučimo,
da sami iz sebe nikdar ne moremo biti docela ‘pravični’: teža naše lastne volje nas
vedno znova vleče proč od božje volje, zato postajamo zgolj ‘zemlja’. Zato v tej prošnji molimo za to, da bi božja volja premagovala težnost naše sebičnosti ter nas napravila zmožne tiste višine, h kateri smo poklicani.« (Benedikt XVI. 2007, 162)
Prošnja »daj nam danes naš vsakdanji kruh« je prošnja za življenje. Zadeva tako
zemeljski kakor tudi nebeški ali evharistični kruh. Ker je govor o »našem« kruhu,
ne molimo le zase, ampak tudi za druge ... Vsak mora prositi za kruh za vse. »Le
tedaj bomo uslišani, če se pokažemo pred našim Očetom skupaj z brati in sestrami in njihovo potrebo napravimo za svojo, če kot zastopniki celo molimo za tiste,
ki tega sami niso sposobni.« (Casetti 1999, 136) Podobno je zapisal že sv. Janez
Zlatousti, ki pravi, da je »vsak grižljaj kruha na neki način košček kruha, ki pripada
vsem, je kruh sveta« (Benedikt XVI. 2007, 165). Zato je prav, da v prošnji za naš
vsakdanji kruh slišimo tudi Jezusove besede: »Dajte jim vi jesti.« (Mr 6,37) Zanimiva je tudi Ciprijanova misel, ko pravi, da prošnja »daj nam danes naš vsakdanji
kruh« predpostavlja ljudi, ki so se odpovedali bogastvu in njegovemu sijaju zaradi
vere in prosijo kruha samo za danes, to je: samo za tisto, kar je nujno potrebno za
življenje (Benedikt XVI. 2007, 66), da lahko ostane preostali kruh za druge.
Cerkveni očetje pa so četrto prošnjo očenaša razumeli kot prošnjo za evharistijo. »Ciprijan pravi: Mi, ki smemo prejemati evharistijo kot naš kruh, moramo vedno moliti tudi za to, da nihče ne bi ostal odrezan, ločen od Kristusovega telesa.
Zato prosimo, naj nam bo ‘naš kruh’, Kristus, podarjen vsak dan, da mi, ki ostajamo in živimo v Kristusu, ne odidemo stran od njegove zdravilne moči in njegovega
telesa.« (Benedikt XVI. 2007, 170) Tega božjega kruha pa ne smemo zauživati, če
naše življenje ne razodeva pravičnosti in svetosti.
Že starozavezni preroki so kritizirali izraelska bogoslužja, ker jih ni spremljala
socialna pravičnost v njihovem vsakdanjem življenju. Podobno je svaril sv. Pavel
Korinčane, ker se niso zavedali zahtev, ki izvirajo iz prejemanja Gospodovega telesa (1 Kor 11,29). To so namreč zahteve po ustoličenju božje pravičnosti v njiho-
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vem vsakdanjem življenju.
Prošnja »odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom«
zelo jasno razodeva, da je odpuščanje Boga v proporcih naše pripravljenosti, odvzemati bremena z ljudi, jih osvobajati zatiranja in jim zagotavljati pravično porazdelitev dobrin. Pravičnost resda zahteva kazen, toda v zaupanju v Očetovo usmiljenje smemo prositi za odpuščanje.
V drugem delu te prošnje pa vidimo, da smo prav »mi sami, ki postavljamo pogoj, pod katerim naj nam odpusti dolgove, saj molimo: ‘Kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom.’ Če hočemo doseči odpuščanje, moramo najprej sami vsem vse
odpustiti.« (Oražem 1995, 171)
Ko molimo: »Ne vpelji nas v skušnjavo,« se obračamo na Boga s prošnjo: čeprav
potrebujemo preizkušnje, da bi postali bolj zreli in očiščeni krivičnosti, ki jih povzročamo s svojimi dejanji, vendarle prosimo, da nas Bog ne bi preizkušal čez mero,
ampak bi ob skušnjavi dobili dovolj moči, da jo premagamo (1 Kor 10,13). Navadno
se nam skušnjave kažejo kot nesprejemljiv uživaški način življenja, kot hrepenenje
po denarju, po prestižu in po oblasti, pozabljamo pa na skušnjave, kakor je sodelovanje v popačenih in nepravičnih ekonomskih, socialnih in političnih sistemih.
Zato prosimo Boga, da nas osvobodi naše naivnosti, slepote in pajčevine nepravičnosti, v katero se lahko ulovimo prvi in katere prva žrtev smo lahko prav mi sami.
V zadnji prošnji se obračamo na Boga, naj nas »reši vsega hudega«. Tu ne mislimo le na naše osebne grehe, bolezni in tegobe, ampak tudi na izkrivljeni socialni sistem, ki omogoča onečaščenje človekovega dostojanstva in življenja v miru
in pravičnosti.
Apostol Pavel je naročal vernikom, naj se med seboj pozdravljajo s svetim poljubom (1 Kor 16,20), apostol Peter pa, naj se pozdravljajo s poljubom ljubezni (1
Pt 5,14). To je pozdrav, ki izraža željo, živeti in širiti Kristusov mir, in je znamenje
ljubezni in spoštovanja do slehernega človeka. Ta pozdrav ne kaže zgolj želje po
harmoniji drugega z drugim, ampak tudi željo po socialnem redu, v katerem slehernik uživa pravičen delež darov, ki nam jih Bog daje v stvarstvu. Šele ko je vzpostavljen pravičen socialni red, moremo v dnu duše reči Bogu v prvi osebi množine:
»Podari nam mir.«
Besede odslovitve »pojdite v miru« pa razodevajo, da evharistično bogoslužje
nalaga slehernemu dolžnost življenja iz evharistije. Po obhajanju evharistije smo
namreč poklicani k »evharistiji po evharistiji«, torej k nadaljevanju tega, kar smo
obhajali: to, kar smo prejeli, nesemo v svet, in to, kar smo postali, oznanimo drugim.

4.

V

Sklep

eliko sestavin evharističnega obreda bi še mogli obravnavati in ga predstaviti kot klic k socialni pravičnosti. Ob vsem lahko rečemo, da je evharistija zares
edinstvena v delu za pravičnost. Verjetno se povsem strinjamo, da v nobeni družbi nismo tako enako nagovorjeni, sprejeti, obdarovani in blagoslovljeni kakor prav
pri evharistiji. V nobeni družbi niso gospodarski carji in berači deležni enake obrav-
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nave, enakih nalog in enake časti, kakor je to v evharistiji. In nikjer v družbi ni tako
enako razlomljen in razdeljen kruh in nikjer v družbi ne prejemamo v tako enakem
deležu kruha in najrazličnejših dobrin, kakor se nam deli božji kruh pri evharistiji
(Burghardt 2001, 40). Evharistija je zakrament Pravičnosti, ker je Bog pravičnost
in pravičnost je zakrament evharistije, pri kateri »stojimo drug ob drugem, vendar
ne kot bogati ob revnih, modri ob nevednih, močni ob pomoči potrebnih ali pametni ob preprostih, temveč stojimo kot nebogljeni ob nebogljenih in ljubljeni ob
ljubljenih« (Searle 2004, 23–24).
Čeprav evharistija ne spreminja krivičnih socialnih, političnih in gospodarskih
struktur, čeprav tudi ne govori neposredno o zapletenih vprašanjih revščine in
rasizma, o konfliktih in krivicah, niti ne daje konkretnih receptov ali navodil, kako
naj ljudje rešujejo stiske in težave, se vendarle v evharistiji opravlja tudi vzvišena
služba spreminjanja src in misli navzočih, v evharistiji so lahko vsi deležni milosti,
da prepoznajo in priznajo zatiranje, za katero so morda tudi soodgovorni, hkrati
pa so deležni navdihov, v moči katerih se morejo skupaj z drugimi boriti za prihod
božjega kraljestva, ki ga označujejo mir, pravičnost in ljubezen (Burghardt 2001,
42). Tako se spremenjenje pri maši ne zgodi zgolj nad kruhom in vinom, ampak
tudi nad človeškimi srci, ki po evharistiji nadaljujejo evharistijo vsakdanjega življenja v pravičnejšem odnosu do Boga, do bližnjega in do stvarstva. Skratka, »evharistija nam kaže pot služenja, ki na vseh ravneh izključuje sprijeno logiko zlorabe
moči. To je pot solidarnosti, ki darove in sredstva enih postavlja v službo drugih in
vseh drugih, ki so toliko bolj ljubljeni, ker so v potrebi in preizkušnji. To je pot edinosti, tiste organske edinosti, ki se, daleč od tega, da bi oslabila izvirnost in odgovornost vsakega posameznika, gradi z gradnjo mostov med različnostmi z iskanjem
vedno bolj pričakovanih zbližanj v sprejemanju resnice, na obzorju strpnosti, bratstva in miru. Iz tega evharističnega zakramenta mora izvirati velik zanos enodušne
zavzetosti, ki bo prispevala k moralnemu in socialnemu napredku posameznikov,
družin in celotnega ljudstva.« (Janez Pavel II. 1994, 3)

Kratice
B
CS
D
GP
RM
RMu

− Konstitucija o svetem bogoslužju
− Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu
− Odlok o službi in življenju duhovnikov
– Rimski misal, glavna prošnja (Collecta)
– Rimski misal
− Rimski misal, splošna navodila
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