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Nada Vojičić
Eshatologija pravoslavne Cerkve

Povzetek: Smrt je neizbežna resničnost, ki zadeva vsakega človeka. Po krščanskem 
verovanju je smrt v človekovo zgodovino vstopila kot kazen za nepokorščino 
prvega človeka. Ker pa je Bog človeka ustvaril za življenje, ga ne prepusti pro-
padu, temveč ga po Jezusu Kristusu reši s svojim odrešenjskim posegom. Kr-
ščanski nauk o poslednjih rečeh poskuša predstaviti dogajanja, ki jih bo človek 
doživljal v trenutku smrti pa vse do poslednje ali strašne sodbe. Eshatologija 
pravoslavne Cerkve govori o posebni sodbi, ki nastopi v trenutku človekove 
smrti, ko je v procesu prehajanja skozi tako imenovane zračne mitnice soočen 
s svojimi dobrimi in slabimi deli, ki jih je storil v tuzemskem življenju. V poseb-
ni sodbi Bog človeku določi stanje nepopolnega trpljenja ali pa stanje nepopol-
ne blaženosti, v katerem bo ostal vse do poslednje sodbe ob Kristusovem po-
novnem prihodu. Izjemnega pomena v tem procesu so molitve, ki se opravlja-
jo za umrlega. Pravoslavno učenje resda zavrača katoliški nauk o vicah, vendar 
se kljub temu nauka bistveno ne razhajata.

Ključne besede: smrt, eshatologija, pravoslavna Cerkev, posebna in poslednja sodba, 
nebesa in pekel, nauk o zračnih mitnicah, paruzija, apostazija, anastazija

Abstract: Eschatology of the Orthodox Church 
Death is an inescapable reality that affects everyone. According to the Christian 
belief, death became part of human history as a punishment for the disobedi-
ence of the first man. However, since God created man so that he might live, he 
does not leave him doomed, but saves him through Jesus Christ by his redee-
ming intervention. The Christian doctrine of the last things tries to portray the 
events to be experienced by man at the time of death and all the way to Judge-
ment Day or Doomsday. The eschatology of the Orthodox Church speaks of the 
special judgement that ensues at the time of one’s death, when one is, in the 
process of passing through so-called aerial toll houses, confronted with his/her 
good and bad deeds committed during earthly life. At the special judgement, 
God consigns man to a state of incomplete suffering or to a state of incomplete 
bliss, in which he stays until the very Judgement Day at the second coming of 
Christ. Of particular importance in this process are the prayers said for the de-
ceased. It is true that the Orthodox teaching rejects the Catholic doctrine on 
Purgatory, yet there are no significant differences between the two doctrines.

Key words: death, eschatology, Orthodox Church, special judgement and Judge-
ment Day, heaven and hell, doctrine of aerial toll houses, parousia, apostasy, 
anastasis

Bogoslovni_vestnik_2_2011.indd   171 21.6.2011   8:39:26



172 Bogoslovni vestnik 71 (2011) • 2

Ko govorimo o pravoslavni Cerkvi, mislimo na eno samo Cerkev, ki jo sestavlja 
več nacionalnih Cerkva, od katerih so nekatere avtokefalne, druge pa imajo 

status avtonomnosti.1 Vsem tem Cerkvam so skupni vera, bizantinski obred in v 
bistvenih zadevah tudi cerkveno pravo, pa tudi eshatologija kot sestavni del teo-
logije. Nekatere razlike, ki jih pri eshatološkem nauku zasledimo, v glavnem niso 
značilnost kake posamezne nacionalne Cerkve, saj nastajajo razlike v učenju celo 
znotraj iste Cerkve.2 Celotna pravoslavna teologija bistveno temelji na učenju pr-
vih sedmih koncilov, na Svetem pismu, na učenju cerkvenih očetov in na izročilu. 
Poleg tega je za pravoslavno teologijo tudi danes izjemnega pomena zelo plodo-
vito teološko ustvarjanje nekaterih izjemno pronicljivih menihov teologov, ki de-
lujejo predvsem kot skrbniki pravega nauka.

Pravoslavno pojmovanje eshatolologije se razlikuje od katoliškega učenja3 in je 
ena od tem, ki že vse od vélikega razkola leta 1054 dalje poglablja razhajanje med 
Cerkvama. Razliko v učenju pomeni predvsem vprašanje, kaj se dogaja s človekom 
oziroma njegovo dušo neposredno v trenutku smrti pa vse do poslednje sodbe. 
Na zedinitvenem cerkvenem zboru v Firencah leta 1439, ko so podpisali unijo med 
Cerkvama, je pravoslavna delegacija med drugim sprejela tudi katoliško učenje o 
poslednjih rečeh. Vendar glede na to, da unija ni zaživela, je bil poprej sprejeti 
nauk v pravoslavni Cerkvi po večini ovržen.4 Del pravoslavnega klera, ki se je z uni-
jo strinjal, pa je v pravoslavno eshatologijo vključil tudi katoliško učenje o vicah in 
to še danes povzroča neenotnosti v nauku tudi znotraj same pravoslavne Cerkve. 
Pri naši predstavitvi eshatološkega nauka se bomo poskusili osredotočili na uče-
nje, ki je v pravoslavni Cerkvi najbolj razširjeno.

1. Kaj se dogaja s človekom v trenutku njegove smrti?

V trenutku smrti je človekova duša skrivnostno ločena od telesa in izpostavlje-
na posebni sodbi.5 Človekovo materialno telo je prepuščeno trohnenju, in to 

1 Avtokefalne Cerkve so organizacijsko in upravno popolnoma neodvisne od drugih. Pravico imajo same 
izbirati svojega poglavarja (patriarha, nadškofa metropolita in nacionalno sinodo) in niso zavezane 
jurisdikciji nobenega drugega patriarhata, ampak skupaj s preostalimi pravoslavnimi Cerkvami sestavljajo 
eno samo pravoslavno Cerkev. Avtonomne Cerkve lahko v veliki meri same upravljajo vsaka svojo Cerkev, 
medtem ko njenega poglavarja izbere patriarh tiste, s katero so povezane. Avtokefalnih Cerkva je 
petnajst: carigrajska, aleksandrijska, antiohijska, jeruzalemska, ruska, srbska, romunska, bolgarska, 
gruzijska, ciprska, grška, poljska, češka in slovaška, albanska in sinajska.

2 Nauki v pravoslavni Cerkvi niso tako enotno formulirani kakor v katoliški Cerkvi. Razlogi za to so tudi v 
tem, da pravoslavni Cerkvi vse od zadnjega (ekumenskega) koncila v Niceji leta 787 dalje ni uspelo sklicati 
vsepravoslavnega koncila, kjer bi uskladili neujemanja v nauku, ki so nastala v več kakor tisoč letih.

3 Pravoslavno učenje se razlikuje tudi od protestantskega pojmovanja eshatologije, a ker sta si kljub 
razlikam bliže katoliški in pravoslavni nauk in ker pri nas prevladuje katoliška Cerkev, bomo v tem 
prispevku zaradi lažjega razumevanja večkrat uporabili primerjave med tema Cerkvama.

4 Dokončno in uradno je bil nauk o vicah v pravoslavni Cerkvi ovržen leta 1722 na sinodi v Carigradu.
5 V pravoslavni teologiji se za opis obsmrtnih dogajanj govori o duši, ki ob smrti zapusti telo in gre v pekel 

ali nebesa. Ob poslednji sodbi bo duša ponovno združena s svojim (poveličanim) telesom. V novejši 
katoliški teologiji so nastali pomisleki o ustreznosti takšne formulacije. Govorimo o pomisleku, da »telo 
in duša nista dva človekova dela, temveč dva različna načina ene same nedeljive resničnosti, ki je človek 
sam. Človek je duša in telo. To dvoje je človek v eni sami nedeljivi enoti. Zato smrt prizadene celotnega 
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vse do ponovnega Kristusovega prihoda, ko bo znova združeno s svojo dušo, ki jo 
čaka poslednja sodba. Kljub temu da je telo v biološko-materialnemu smislu po-
loženo v grob, je treba poudariti, da v trenutku posebne sodbe pred Boga (v smi-
slu njegove celostne eksistenčne opredeljenosti) stopi celoten človek. Ta celostnost 
je mišljena kot človekova popolna in dinamična skoncentriranost v duši (Mijač 
1988, 69). Človek je človek (tudi) po telesu.

Človekova duša ob smrti niti za trenutek ne preneha obstajati, temveč živi dalje. 
Še več, duša se svojega bivanja še bolj zaveda kakor poprej. Poleg tega globljega 
zavedanja se duša v onstranstvu spominja tudi vsega svojega življenja: svojih de-
janj, misli, namenov. Vendar duša v trenutku smrti za seboj pušča spomine nave-
zanosti, na primer na svojo hišo, družino, službo in podobno,6 ostanejo pa spomi-
ni, ki so povezani s človekovimi krepostmi. Duše umrlih vstopijo v zagrobno življe-
nje s celotno vsebino, z vsemi svojimi mislimi, čustvi, z vsemi svojimi vrlinami in 
slabostmi in s svojim celotnim moralnim svetom. Sv. Janez Kasijan pravi, da duša 
po ločitvi od telesa ni nedejavna ali celo brez zavesti, kakor trdijo nekateri, temveč 
zadrži celo svoja razpoloženja, kakor so upanje, strah, radost ali žalost (Rouz b.l., 
94). Da duše po ločitvi od telesa niso pasivne ali brez zavedanja, potrjuje tudi 
evangeljska pripoved o ubogemu Lazarju in bogatašu.7

Duša je torej takoj ob smrti postavljena pred posebno sodbo. »Kakor je ljudem 
določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba.« (Heb 9,27) Glavne kriterije v tre-
nutku sodbe pomeni človekova vera (ali nevera) v troedinega Boga – v Boga Oče-
ta, v Sina in v Svetega Duha, njegov odnos do odrešenjskega dejanja Jezusa Kri-
stusa in njegov odnos do Kristusove Cerkve (Justin 2009, 2). Ob vsem tem so na 
sito postavljena človekova dela, presojana v luči vere. »Veliko mi jih bo reklo tisti 
dan: ‘Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu 
izganjali demonov in v tvojem imenu storil veliko mogočnih del?’ In takrat jim bom 
naznanil: ‘Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostav-
no’.« (Mt 7,22–23) Bog v posebni sodbi vsaki posamezni duši odredi stanje, v ka-
terem bo ostala vse do poslednje sodbe ob Kristusovem drugem prihodu. Pravič-
nim dušam Bog dodeli začasno in nepopolno blaženost (raj), grešnim dušam pa 
začasno in nepopolno trpljenje (pekel).

človeka. Kdor trdi, da smrt prizadene samo telo, ne jemlje resno dejstva smrti. Potem se zdi tako, kot 
da bi bila duša ob smrti osvobojena telesa kakor lastne kletke in bi se tako mogla napotiti k Bogu. V 
resnici pa smrt prizadene celotnega človeka, njegovo celotno eksistenco. Smrt nas v celoti prizadene, 
a nas tudi v celoti postavi v naše dokončno bivanje pri Bogu ... V smrti pride pred Boga celoten človek 
z ‘dušo in telesom’, to je z vsem svojim življenjem, s svojim osebnim svetom in z vso nezamenljivo 
zgodovino svojega življenja.« (Sorč 2003, 642–643) Tako v novejših katoliških teoloških objavah lahko 
zasledimo, da se ne govori več o duši, ki gre k Bogu, temveč o človeku. Kljub temu pa Kongregacija za 
nauk vere priporoča, da se v oznanjevanju še dalje uporablja izraz duša.

6 V smislu psalmistovih besed: »Ko njegov duh odide, se vrne v svojo zemljo, tisti dan propadejo njegovi 
načrti.« (Ps 146,4)

7 »Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in je bil pokopan. In 
ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. 
Zaklical je: ‘Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi 
ohladi jezik, kajti trpim v tem plamenu.’ Abraham mu je rekel: ‘Otrok, spomni se, da si v življenju dobil 
svoje dobro, Lazar pa prav tako hudo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in 
vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti 
k nam …’« (Lk 16,22–26)
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V pravoslavni eshatologiji obstaja zanimivo učenje o tako imenovanih zračnih 
mitnicah,8 iz katerega izhaja tudi izvajanje liturgičnih obredov in molitev štirideset 
dni po človekovi smrti. Versko izročilo v pravoslavnem svetu je bogato z različnimi 
zgodbami in pričevanji, ki slikovito in dramatično opisujejo potovanje duše skozi 
mitnice.9 Kaj se torej takrat dogaja?

Božja sodba nad (od telesa ločenimi) krščanskimi dušami se izvaja prek dobrih an-
gelov in zlih duhov. Ti angeli in duhovi med človekovim življenjem beležijo vsa njego-
va dobra in zla dela. Na poti proti raju ali peklu dušo umrlega soočajo z njenimi dobri-
mi in slabimi deli, od katerih je tudi odvisno njeno posmrtno stanje. Skozi dvajset 
mitničnih postaj, ki jih duša na svoji poti prečka, se razgrne celoten krščanski moralni 
kodeks, ki je tudi merilo presoje posameznikovih del. Pri prvi mitnici se razkrijejo z 
besedo storjeni grehi, pri drugi Bogu dane neizpolnjene zaobljube, pri tretji obsojanje 
bližnjih in klevete, pri četrti greh požrešnosti, pri peti greh lenobe, pri šesti greh kraje, 
pri sedmi skopuštvo in pohlep, pri osmi greh oderuštva, pri deveti greh nečastnega 
zaslužka, pri deseti greh zavisti, pri enajsti greh napuha in oholosti, pri dvanajsti greh 
jeze in besa, pri trinajsti greh zamerljivosti in lakomnosti, pri štirinajsti greh uboja, pri 
petnajsti greh čaranja in prerokovanja, pri šestnajsti greh nečistovanja, pri sedemnaj-
sti greh prešuštva, pri osemnajsti greh sodomije, pri devetnajsti greh herezije in pri 
dvajseti mitnici greh neusmiljenja in surovosti do bližnjih (Mijać 1988, 69). Dušam, ki 
skozi mitnice pridejo oprane grehov, je namenjeno stanje blaženosti v božji bližini, 
grehov neopranim pa stanje trpljenja v peklu. Vendar vsem dušam v raju ali peklu ni 
dodeljena enaka stopnja blaženosti ali trpljenja, temveč je intenzivnost stanja enega 
ali drugega prilagojena stopnji posameznikove moralne popolnosti ali nepopolnosti. 
»Posmrtno stanje duš torej ni absolutno pasivno, vendar ga duše ne morejo več spre-
minjati … Moralna rast v tuzemskem življenju se v onstranstvu konča … Stanje duš po 
smrti je podobno moralnemu stanju vsake individualne duše za časa življenja na zemlji 
… Religiozno-moralno stanje duš se v zagrobnem življenju korenito ne spreminja … V 
zagrobnem življenju je kesanje nemogoče, saj tam dozoreva, kar je začeto na zemlji 
…« (70) Duša umrlega torej za spremembo svojega stanja ne more storiti ničesar. Zato 
pa ji lahko pomagajo molitve, ki jih zanjo opravljajo še živeči ljudje v tostranstvu.10

V skladu z bogatim naukom o tem, kaj se po smrti godi z dušo umrlega, so v pra-
voslavni Cerkvi zelo živi tudi liturgični obredi in molitve za pokojnikovo dušo. Njego-
va duša nujno potrebuje pomoč v molitvi zlasti ob točno določenih dnevih. Najprej 

8 Srbsko: vazdušna mitarstva, rusko: воздуш́ные мыта́рства. Mitnice so bile včasih manjše hiše ali 
prostori, v katerih so se pobirale pristojbine. Mitnice (carinarnice) so bile npr. na vhodu v mesto, kjer 
se je ob vstopu plačala določena vsota denarja – mitnina. 
»Ko duša kristjana v spremstvu svetih angelov odide v nebo, zli duhovi pred njo prinašajo njene 
storjene grehe. Za izpraševanje duš ob njihovem prehajanju skozi zračna prostranstva, so zli duhovi 
ustanovili posebne straže in sodišča v posebnem redu. Plasti podnebeškega prostranstva so 
zapolnjene s stražami zlih duhov. Ko pride duša do njih, jo njihove vojske vsaka posebej izprašajo o 
njenih grehih. Te straže in sodišča, mimo katerih duša po ločitvi od telesa prehaja, se v spisih svetih 
očetov imenujejo ‘mitnice’.« (Antonije 1968, 41)

9 O tem so veliko pisali tudi cerkveni očetje in svetniki (sv. Janez Zlatousti, sv. Makarij Véliki, sv. Marko 
Efeški, sv. Ciril Jeruzalemski, sv. Bazilij Véliki, sv. Teodora, sv. Perpetua idr.).

10 Zato je v pravoslavni Cerkvi tako zelo ukoreninjen običaj prižiganja sveč za umrle duše, ki ga spremljajo 
molitve. Nič nenavadnega ni, da se v državah s prevladujočo pravoslavno tradicijo tudi ljudje, ki drugače 
ne obiskujejo liturgičnih obredov v cerkvi, ob smrti bližnjega držijo običaja prižiganja sveč in opravljanja 
molitev za pokojnika.
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takoj ob smrti, ko prvič stopi pred Boga. Prve tri dni je duša relativno svobodna, saj 
obiskuje ljudi, kraje, hiše in predele na zemlji, ki jih je pokojnik imel rad. Tretji dan 
je navadno dan pogreba in takrat duša drugič stopi pred Boga. V pravoslavni Cerkvi 
je v navadi, da se na pokojnikov grob prinese nekaj hrane, pri tem ne smejo manj-
kati pšenica, vino in olje (pšenica je simbol vstajenja, medtem ko vino pomeni Kri-
stusovo kri). Hrana naj bi simbolno krepčala dušo na njeni poti. Med tretjim in de-
vetim dnem duša obiskuje rajska naselja. Deveti dan tretjič stopi pred Boga. Tega 
dne se obeležuje tudi sedmina in navadno gredo najbližji člani pokojnikove družine 
na njegov grob. Od devetega do štiridesetega dne duša obiskuje naselja in mesta 
pekla. Štirideseti dan četrtič stopi pred Boga. Ta dan je za dušo najpomembnejši, saj 
se takrat izvrši tudi sodba. V navadi je, da tega dne člani pokojnikove družine na grob 
prinesejo štirideset malih sveč in da duhovnik opravlja molitve s prošnjami Bogu za 
milostno sodbo pokojniku.11 »Po štiridesetem dnevu nekatere duše prebivajo v sta-
nju predokušanja večne radosti, druge pa v strahu pred večnimi mukami, ki bodo v 
polnosti nastopile po strašni sodbi. Do strašne sodbe se stanje duše še lahko spre-
meni, še posebej s prinašanjem Brezkrvne žrtve (z omenjanjem pokojnika pri litur-
giji) kot tudi drugih molitev.« (Rouz b.l., 98)

Nauk o mitnicah je del pravoslavne eshatologije, ki je bil v zgodovini velikokrat 
napačno razumljen. Mnogi današnji pravoslavni bogoslovci in intelektualci pod 
vplivom racionalističnih tendenc v celoti zavračajo nauk o mitnicah in ga imajo za 
poznejši dodatek. Po njihovem mnenju naj bi bil plod človeške domišljije, ki nima 
nobene resne podlage ne v Svetem pismu, ne v besedilih svetih očetov, ne v du-
hovni resničnosti. Pravoslavni teologi opozarjajo, da racionalistično in dobesedno 
razumevanje teh besedil dejansko lahko vodi v napačne razlage in da so mladi 
ljudje danes zaradi prevlade skrajnega racionalizma oropani spoznanja o obstoju 
različnih ravni resničnosti. Tako se skozi racionalno seciranje besedil Svetega pi-
sma, življenjepisov svetnikov in spisov cerkvenih očetov povsem zamegli duhovno 
sporočilo, ki je drugače primarni namen teh besedil. Na to opozori tudi moskovski 
metropolit Makarij (19. st.), ki poudari potrebo po razumevanju nujnosti, da si 
fenomene duhovnega sveta človek poskuša približati na antropomorfen način, saj 
mu je svet čutov blizu. Tako je tudi nauk o mitnicah treba razumeti v duhovnem 
in ne v grobo čutnem smislu. Ali kakor je rekel angel sv. Makariju Aleksandrijske-
mu: »Zemeljske stvari sprejemaj kot zelo slabo razvite nebeške stvari.« (38)

2. Ponovni prihod Jezusa Kristusa – paruzija

Drugi prihod Jezusa Kristusa na zemljo je vrhunec eshatoloških dogodkov in 
kot takšen tudi izpolnitev človeka in dopolnitev časa (zgodovine). Obenem 

pomeni tudi poslednjo oziroma strašno sodbo, kakor jo v pravoslavni Cerkvi po-
gosto imenujejo. Takrat bodo mrtvi vstali v svojih telesih in prenovilo se bo celotno 
stvarstvo (kozmos). Beseda paruzija je grškega izvora in pomeni navzočnost in 

11 Pravoslavna Cerkev nadalje poudarja pomen duhovniške molitve ob polletnici in ob enoletnici smrti. 
Poleg tega je pravoslavna Cerkev v spomin na umrle namenila še posebne štiri dni v bogoslužnem letu, 
tako imenovane zadušnice.
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obenem najavo prihoda sijajnega gosta. Torej so novozavezni pisci besedo, s ka-
tero so v grško-rimskem svetu napovedovali cesarjev prihod, uporabili za najavo 
(ponovnega) prihoda Jezusa Kristusa. Obenem pa izraz paruzija nakazuje, da je 
sijajni gost – Jezus Kristus – tukaj že navzoč. Ta navzočnost se (skrito) kaže po za-
kramentih in (vidno) po Cerkvi.

Ob prihodu Jezusa Kristusa, ki bo prišel s slavo in silno močjo, kakor poročajo 
evangelisti,12 bodo najprej vstali umrli. »Ne čudite se temu, kajti pride ura, v kate-
ri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov glas. In tisti, ki so delali dobro, bodo od-
šli v vstajenje življenja, tisti pa, ki so delali hudo, v vstajenje obsodbe.« (Jn 5,28–29) 
Z božjo močjo bodo telesa umrlih ponovno združena s svojimi dušami in bodo tako 
postala duhovna in nesmrtna. Čeprav bodo vstala telesa duhovna, ne bodo izgu-
bila svojega bistva, torej tistega, zaradi česar je telo bilo telo, saj vstajenje ni ustvar-
janje novega telesa, temveč oživljanje in preobrazba starega. Tudi tistim ljudem, ki 
bodo v trenutku paruzije živeli, se bodo telesa hipoma spremenila v duhovna in 
nesmrtna. »Istovetnost in razlika med sedanjimi in vstalimi telesi bo podobna is-
tovetnosti in razliki med posejano pšenico in klasom; bistvena, genetska istovetnost 
se ohrani, vendar se pojavi tudi velika razlika.« (Justin 2009, 3)

Po vsesplošnem vstajenju ljudi v svojih telesih bo sledila poslednja ali strašna 
sodba, ki bo zajela vse ljudi vseh časov. »Vsi se bomo namreč morali pojaviti pred 
sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, 
dobro ali slabo.« (2 Kor 5,10) Strašna sodba bo dokončno manifestirala neskončno 
božjo pravičnost in božjo milost. Strahota in groza strašne sodbe bo predvsem v tem, 
da bodo grešniki v tistem trenutku jasno uvideli, da je Jezus Kristus resnični Bog, da 
se je resnično učlovečil, trpel in umrl zaradi odrešenja vseh ljudi in da je on njihov 
edini resnični odrešenik. Takrat bodo grešniki spoznali, da je Kristusov evangelij edi-
ni pravi smisel in cilj človekovega življenja na zemlji in da je edini, po katerem se 
ljudje lahko rešijo groznega nesmisla greha in smrti in se tako izognejo večnemu 
cesarstvu zla – peklu. Poslednja ali strašna sodba bo torej dokončno ločila pravične 
od nepravičnih tako, da bodo pravični prejeli večno blaženost v Bogu in nepravični 
večno trpljenje v hudičevem cesarstvu (2009, 4). Takrat bosta delna radost in slava, 
ki ju pravični že delno spozna v raju, zamenjana s polnostjo večne radosti v novem 
prenovljenem svetu. Tisti, ki pa niso sprejeli Kristusovega odrešenja, bodo združeni 
s svojimi vstalimi telesi trpeli v peklu. Vendar stanje pravičnih in grešnih v raju ali 
peklu ne bo za vse enako. »Vsakdo bo živel v takšnem stanju, ki odgovarja njegovim 
moralnim kvalitetam, kar pomeni: dobri v dobrem, zli v zlu; in čas bo ponovno postal 
večen, saj kot pravi Sveto pismo, ‘časa več ne bo’ dopolnila se bo Božja skrivnost.« 
(Milić, 1983, 27) Stopnja blaženosti bo odvisna od moralne popolnosti posameznika 
(pravičnega). Tako bodo tudi muke večnega trpljenja odvisne od stopnje grešnosti 
posameznega grešnika. V tem smislu govori sv. Pavel: »Drugo je veličastvo sonca in 
drugo veličastvo lune in drugo veličastvo zvezd. Zvezda se namreč od zvezde razli-
kuje po veličastvu. Tako je tudi z vstajenjem mrtvih.« (1 Kor 15,41–42a)

Človekova dokončna in večna usoda je torej odvisna od vsakega posameznika in 
od njegove svobodne odločitve za dobro ali zlo že v zemeljskem življenju. »Tisti, ki 
ljubijo zlo, bodo po vsepravični božji sodbi takšni tudi vstopili v večno življenje in vso 

12 Mt 24,29–31; Mr 13,24–27; Lk 21,25–28.

Bogoslovni_vestnik_2_2011.indd   176 21.6.2011   8:39:27



177177Nada Vojičić - Eshatologija pravoslavne Cerkve

večnost živeli s svojo ljubeznijo do zla, tako kot so z njo prostovoljno živeli že na ze-
mlji. Bog bi namreč prenehal biti Bog ljubezni in pravičnosti, če bi jih na silo odtrgal 
od svobodne odločitve za greh in zlo.« (Justin 2009, 4) Svobodna volja, ki je posa-
mezniku dana po božji vsemogočni stvariteljski volji, je tisto, v čemer se kaže sled 
človekove bogopodobnosti. Bog je ustvaril človeka brez greha, »vendar je bila ta 
brezgrešnost relativna, ne absolutna; temeljila je na človekovi svobodni volji in ni 
bila pogojena z njegovo naravo« (Popović 1932, 87). Človek, ki ga je Bog ustvaril po 
svoji podobi, je svoje ustvarjeno čistost, nedolžnost, brezgrešnost in svetost zatemnil 
z grehom neposlušnosti. S tem se je odvrnil od svojega Stvarnika in vstopil v svet 
greha, trpljenja in smrti. Torej greh ni ontološki princip, temveč je posledica člove-
kove zlorabe svobodne volje proti Bogu. Vendar Bog v svoji neskončni ljubezni sve-
ta in človeka ni prepustil razsulu greha, temveč je, ko je nastopila »polnost časov«, 
posredoval s svojim odrešenjskim dejem. Človeško zgodovino lahko v tem smislu 
delimo na tri obdobja – eone (Mijač 1988, 4): prvi je trajal od stvarjenja do Kristu-
sovega rojstva, drugi bo trajal od Kristusovega rojstva do paruzije in tretji bo večnost.

3. Apostazija in anastazija (apostasis in anastasis)

Arhaična govorica in predstavne podobe, ki prežemajo celotno eshatologijo, 
so današnjemu človeku precej tuje in zato težko sprejemljive. Simbolne po-

dobe, kakor jih ponuja eshatološki jezik, so zelo drugačne od tistih, ki opredelju-
jejo človekov predstavni svet danes. Tako kakor v številnih krščanskih Cerkvah po 
svetu se tudi v pravoslavni Cerkvi srečujejo s tendenco oddaljevanja vernikov od 
Cerkve. Morda v pravoslavni Cerkvi to ni tako izrazito na deklarativni ali celo prak-
tični ravni, temveč bolj v smislu prilagajanja nauka svojim lastnim predstavam, ki 
so prepredene z različnimi teozofijami in elementi iz drugih religij. Po drugi strani 
pa ni malo tistih, tudi mladih, ljudi, ki popolnoma zaupajo učenju Cerkve in ki ve-
rujejo, da »je Kristus glava Cerkve in istočasno glava vsega vidnega in nevidnega, 
ter da se njegovo odrešenjsko delo po Cerkvi udejanja v svetu« (Mijač 1988, 19).

Nekateri torej odgovore na temeljna vprašanja o smislu življenja in smrti iščejo 
znotraj vere in Cerkve, drugi pa v sodobni znanosti in tehnoloških dosežkih in tako 
na znanstven način skušajo priti do resnice. Kljub različnim izhodiščem pa je mogo-
če zaznati, da se ljudje danes zelo pogosto sprašujejo o usodi človeštva in sveta. 
Politična dogajanja v svetu, naravne katastrofe, degradacija okolja, kriminal, nasilje, 
stagnacija vrednot in morale, človeku ne vlivajo pretiranega optimizma. Da se bliža 
konec sveta in slutnja, da »poslednji čas« ni več daleč, je prepričanih mnogo ljudi, 
ne glede na versko ali ideološko opredelitev. Kristjani že od vsega začetka oznanjajo 
in pričakujejo ponovni Kristusov prihod in z njim povezana kataklizmična dogajanja. 
Tako tudi v pravoslavni Cerkvi, ki prepoznava apokaliptične razsežnosti v svetu, ozna-
njevanje dobiva vedno bolj eshatološko naravo (7). V pravoslavni teologiji govorijo 
o dveh značilnostih poslednjih časov: o apostaziji in o anastaziji (29–59).

Apostazija je grška beseda in pomeni odpad, tisto, kar v teologiji označuje pre-
lom s Kristusovo vero in z njegovo Cerkvijo. Pri tem je mišljeno oddaljevanje od 
Cerkve, ne samo v smislu odmika od naukov, temveč tudi moralno-socialni propad 
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kot eden od zanesljivih znamenj prihajajočega konca časov. Posledica verske krize 
naj bi se najbolj vidno kazala prav v krizi splošnih moralnih vrednot. »Tole pa vedi, 
da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, 
lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in ne-
sveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladanja, divji, brez ljubezni 
do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga, 
držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč.« (2 Tim 3,1–5) 
Po videnju Cerkve smo takšnemu izvotljenju dobrega in samozavestnemu paradi-
ranju slabega priča tudi danes. Odpadanje od vere in od Cerkve, nemorala, lažna 
učenja, posmehovanja Kristusovi Cerkvi, skrunjenje svetih mest in končno tudi 
fizično preganjanje Cerkve so reči, ki se dogajajo v našem vsakdanu. Čeprav je 
apostazija pravzaprav plod človekove svobodne volje, pa naj v bi tej planetarni 
razsežnosti širjenja zla bistveno vlogo odigrale demonske sile. Fenomen aposta-
zije je namreč po učenju pravoslavne teologije v samem bistvu satansko delo. 
»Suggestio diaboli je temeljni povzročitelj perverzije volje, ki človeka oddaljuje od 
Boga.« (1988, 31) Demonske sile so resda nevidne, vendar so učinki teh sil realni. 
Ob koncu časov naj bi se vse te temne sile realizirale v prihodu Antikrista. V Anti-
kristu, glavnem satanovem sodelavcu na zemlji, bo skoncentrirana polnost satan-
skih moči. Antikrist, ki bo utelešenje zla in laži, bo v vsem absolutno nasprotje 
Kristusa, ki je utelešeno dobro in resnica. Po krščanskem verovanju bosta nastop 
Antikrista in z njim povezano brezvladje na zemlji znamenje konca sveta. Obenem 
pa bo to za kristjane zanesljivo naznanilo ponovnega prihoda Jezusa Kristusa, ki 
bo v sijaju in moči triumfalno manifestiral dokončno zmago dobrega nad zlom.

Nasprotnega pomena od apostazije pa je anastazija in pomeni dviganje, buje-
nje in vstajenje. Anastazija kot odrešenjski proces ima svoj izvor v vstajenju Jezu-
sa Kristusa in bo trajala vse do paruzije. Vstajenje Jezusa Kristusa namreč ni en-
kratno zgodovinsko dejanje, temveč pomeni začetek novega eona. Jezusovo en-
kratno vstajenje (anastasis) se – vse do vstopa v nadzgodovino – nadaljuje v di-
namiki anastazije. Proces anastazije se v svetu udejanja po delovanju Kristusove 
Cerkve in po vseh, ki so v veri sprejeli Kristusa za odrešenika. Sile delovanja ana-
stazije se manifestirajo na dva načina. Prvi je v zadrževanju (to katechon) in drugi 
v aktivnem delovanju. To katechon je izraz, ki opisuje način zoperstavljanja apo-
staziji, silam Antikrista. Prvi ta izraz uporabi sv. Pavel, ko pravi: »Veste pa tudi, kaj 
ga zdaj zadržuje, da se ne more razodeti pred časom. Skrivnost nepostavnosti je 
namreč že na delu; treba je samo, da se umakne on, ki zadržuje.« (2 Tes 2,5–6) 
Preprečevanje Antikristovega delovanja na način zadrževanja deluje po državnih 
oblasteh, po Cerkvi in po Jezusu Kristusu. Državna oblast (rimsko cesarstvo), ki je 
v Razodetju opisana predvsem negativno, kot zlo, ima pri sv. Pavlu pozitivno vlogo: 
»Vsak naj se podreja oblastem, ki so nad njim. Ni je namreč oblasti, ki ne bi bila 
od Boga.« (1 Rim 13,1) Poleg tega se božje kraljestvo začenja že tu na zemlji in pri 
svojem delovanju vključuje tudi državno oblast, ki ima vlogo vzdrževalca reda in 
preprečevalca kaosa in anarhije. To je torej to katechon, da bi se Antikrist polastil 
državne oblasti in prek nje udejanjil svoje sile zla, tako kakor naj bi se na primer 
polastil oblasti v rimskem cesarstvu in še katere druge v zgodovini sveta. Drugi 
način zadrževanja zlih sil se dogaja po Cerkvi. Cerkev je v svojem bistvu kot Kristu-
sovo telo in po svojem poslanstvu katechon. že sam obstoj in delovanje Cerkve v 
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svetu pomenita za satanske zle sile veliko oviro. Kljub temu da zle sile poskušajo 
uničiti Cerkev po njenih posameznih delih, pa je ta v svojem bistvu nepremagljiva. 
Cerkev namreč v bogoslužju nenehno vzpostavlja živo vez s Kristusom in z bližnjim 
in tako vedno znova poraja življenje. Jezus Kristus je edini in poslednji, ki se lahko 
zoperstavi Antikristovemu opustošenju. Kristus sam ni to katechon – to kar zadr-
žuje –, temveč je on sam tisti, ki zadržuje – o katechon.

Anastazija poleg delovanja na način zadrževanja deluje proti silam apostazije 
tudi v smeri udejstvovanja. Tako se z evangelizacijo, z oznanjevanjem božje bese-
de in z delom Cerkve v svetu rojevajo novi kristjani, ti v krstu in oni drugi v oživlja-
nju svoje vere. Po veri in po prepričanju Cerkve (ne zgolj pravoslavne) je anasta-
zija – kljub izjemni moči apostazije – tista sila, ki bo na koncu doživela triumf v 
ponovnem prihodu Jezusa Kristusa.

4. Sklep

Kakor smo lahko videli, je pravoslavno pojmovanje končne usode človeka in z 
njim celega stvarstva predstavljeno zelo slikovito, vsaj kolikor lahko razbere-

mo iz eshatoloških spisov pravoslavnih teologov. Opisi posmrtnega dogajanja, ki 
ga srečujemo v pravoslavni teološki literaturi, so v primerjavi s prikazi v katoliški 
teologiji zelo podrobni in nazorni. Po pestrosti predstavnih podob, ki s svojo dra-
matičnostjo burijo človekovo domišljijo, so zagotovo na prvem mestu opisi tako 
imenovanih zračnih mitnic.13 Poleg tega so zelo zanimivi tudi prikazi različnih videnj 
in zagrobnih izkušenj, ki so jih doživljali in jih še doživljajo številni ljudje po vsem 
svetu. Pravoslavna Cerkev poskuša ta doživetja razložiti s svojim naukom o posmr-
tnem življenju. Poleg tega pravoslavni teologi pri posameznih temah o poslednjih 
rečeh radi posegajo po opisih zagrobnih videnj, ki so jih doživeli krščanski svetni-
ki in svetnice, in s tem poskušajo dodatno podpreti nauk.

V poglavju, v katerem je prikazan pravoslavni nauk o mitnicah in o posebni sod-
bi, lahko zaslutimo, zakaj nekateri teologi pravoslavno pojmovanje pekla in raja, 
kakršna bosta do poslednje sodbe, primerjajo s katoliškim učenjem o vicah.14 Na-
videzna podobnost je najbrž botrovala temu, da so tudi nekateri pravoslavni teo-
logi po neuspelem zedinitvenem zboru v Firencah v svoja učenja vključili nauk o 
vicah.

13 V katoliški Cerkvi je podobno z naukom o vicah, ki je v zgodovini močno buril človekovo domišljijo, kakor 
je mogoče zaslediti tako v umetnosti kakor tudi v ljudskem izročilu.

14 Nekateri pravoslavni teologi v eshatološki nauk vključujejo učenje, ki spominja na katoliški nauk o vicah. 
Po katoliškem učenju gre duša umrlega takoj ob smrti v vice (lat. purgatorium). Torej je, preden se ji 
določi usoda pekla ali raja, izpostavljena očiščevalnemu procesu (njegovega trajanja ni mogoče poznati), 
v katerem se lahko osvobodi preostalih grehov in vstopi v rajsko blaženost ali pa, če se oklepa greha, v 
peklensko trpljenje. Stanje ostane nespremenjeno vse do poslednje sodbe. V tem procesu ji pomaga 
Cerkev z molitvami in s priprošnjami k Bogu. Po pravoslavnem učenju pa se človekova duša štirideset 
dni po smrti pomika po zračnih mitnicah, kjer je soočena z vsemi svojimi deli, tako slabimi kakor dobrimi. 
Po preteku tega časa gre duša ali v raj ali pa v pekel, kjer je v stanju nepopolne blaženosti ali nepopolnega 
trpljenja. Tudi stopnji blaženosti in trpljenja nista za vse duše enaki, temveč se razlikujeta glede na 
stopnjo posameznikove pravičnosti in grešnosti v njegovem življenju. Molitev Cerkve in spominjanje 
imen umrlih v liturgiji je velikega pomena za umrlega predvsem v fazi preizkušanj v zračnih mitnicah; 
tudi tistim, ki so že v peklu, lahko prinese olajšanje ali pa celo bistveno spremembo stanja.
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že na začetku smo povedali, da nauk o poslednjih rečeh v pravoslavni Cerkvi ni 
čisto enoten. Najbliže so si tisti teologi, ki se pri svojem učenju sklicujejo na Sveto 
pismo in na prvih sedem koncilov. Pravoslavni teologi se strinjajo, da po smrti nih-
če več ne more pridobivati zaslug in se pokoriti za svoje grehe, da bodo vsi umrli 
vstali ob ponovnem Kristusovem prihodu in da bo Kristus takrat sodil mrtvim in 
še živečim. Poleg tega so si enotni v tem, da bo nagrada za pravične in kazen za 
grešne podeljena glede na posameznikovo stopnjo pravičnosti in grešnosti, da ob 
koncu sveta zemlja in celotni kozmos ne bosta uničena, temveč prenovljena in da 
so molitve in dobra dela, ki jih Cerkev in verniki opravljajo za umrle, upravičena 
in koristijo dušam. Njihovi nauki pa se razhajajo v tolmačenju narave posebne 
sodbe takoj po smrti in narave zadoščevanja, ki naj bi jo duše umrlih opravljale tik 
pred posebno sodbo. Mnenja pravoslavnih teologov se krešejo tudi glede obsto-
ja stanja ali mesta, ki naj ne bi bil niti pekel niti nebesa, glede narave delovanja 
molitev in dobrih del, ki jih živi opravljajo za umrle, in glede tistega, iz česar sesto-
ji bistvo blaženosti v nebesih (Kolarić, 2005, 312).

Ne glede na enotnost in neenotnost v konkretnem eshatološkem učenju posa-
mezne Cerkve, pravoslavne ali katoliške, pa je vsem skupno dejstvo, da je vstajenje 
od mrtvih ob Kristusovem ponovnem prihodu ena temeljnih krščanskih dogem, ki 
se omenja tudi v nicejsko-carigrajski veroizpovedi,15 v kateri na koncu stojijo besede: 
»In pričakujem vstajenje (od) mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen.«
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