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Kaj pomeni: odgovoriti na prejeto božjo ljubezen? 
(Rim 12,1-2)

Povzetek: Članek izpostavlja v eksegetski razlagi Rim 12,1-2 Pavlovo uporabo sta-
rozaveznih obrednih pojmov in jih bere v luči kerigmatičnega dela pisma (Rim 
1,18-11,36). Besedna zveza logikh. latrei,a je razložena z vzporednico v 1,19-32 
in v 9,4; vzklik parasth/sai ta. sw,mata z vzporednico v 6,3-14; izraz qusi,a pa s 
3,25. To kaže na zakrito kristološko razsežnost, na Pavlovo razumevanje, da je Kri-
stus edina prava daritev spravne narave. Kristjan je s krstom poklican, da živi daro-
vanjsko držo v pridruženosti Kristusovi daritvi, in to daje zakramentalne temelje 
odgovarjanju na božjo ljubezen. V Rim 12,2 je klic k daritvi pojasnjen na ravni 
prave notranje naravnanosti posameznika, ki kaže na dejavno navzočnost Svetega 
Duha, v moči katerega je mogoče razlikovanje božje volje kot pot do izpolnitve 
osebnega deleža v odrešenjskem načrtu. Notranje vzporednice potrjujejo splošno 
uveljavljeno pravilo, da je etično vzpodbudne vsebine treba brati v luči kerigmatič-
nih; pismo Rimljanom je torej v tem smislu zasnovano kot skladna celota.

Ključne besede: pismo Rimljanom, bogoslužje, daritev, preobrazba, krst, razli-
kovanje, božja volja

Abstract: What Means to Respond to God’s Love Received? (Romans 12:1-2)
In an exegetic interpretation of Romans 12:1-2, the article brings out Paul’s use of 
Old Testament ritual terms and reads them in the light of the kerygmatic part of 
the letter (Romans 1:18–11:36). The sequence of words logikh. latrei,a is expla-
ined by the parallel in 1:19-32 and 9:4, the exclamation parasth/sai ta. sw,mata is 
explained by the parallel in 6:3-14, and the expression qusi,a is explained by 3:25. 
This shows the concealed christological dimension, Paul’s understanding that Je-
sus Christ is the only real sacrifice of atoning character. By his baptism, every Chri-
stian is called to live the attitude of sacrifice in association with Christ’s sacrifice, 
which gives sacramental foundations to responding to God’s love. In Romans 12:2 
the call to sacrifice is explained at the level of the right orientation of the indivi-
dual. This shows an active presence of the Holy Spirit, on the strength of which it 
is possible to discern God’s will as the route to fulfilling one’s personal part in the 
plan of redemption. Internal parallels confirm the generally established rule that 
ethically edifying passages have to be read in the light of the kerygmatic ones. In 
this sense, the letter to the Romans is designed as a harmonious whole.

Key words: Romans, liturgy, sacrifice, transformation, baptism, distinction, God’s 
will
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Pismo Rimljanom ima kot sinteza celotnega Pavlovega nauka dva dela, ki se 
med seboj dopolnjujeta. V prvem, poučnem delu (1,18-11,36) predstavi Pavel 
evangelij z glavno mislijo, da človeka ne opravičujejo dela postave, ampak vera v 
Kristusa, po katerem je Bog izkazal svoje véliko usmiljenje vsakemu človeku. Od-
lomek Rim 12,1-2 pa uvaja drugi, etično vzpodbudni del (12,1-15,13), ki pojasnju-
je, kaj pomeni odgovoriti na zastonjski dar božje ljubezni in iz vere v Kristusa žive-
ti dejavno ljubezen. Pavel v tem odlomku želi prerasti starozavezno logiko izpol-
njevanja del po postavi, tako da opiše globlje temelje kristjanovega delovanja.

Izbrane vrstice (Rim 12,1-2) izpostavljamo predvsem z vidika Pavlove uporabe 
starozaveznega tempeljskega obrednega jezika (v. 1) in posameznikove notranje 
naravnanosti v zavzemanju odločitev (v. 2). Kakšno novost želi poudariti Pavel, ko 
v tem kontekstu govori o »smiselnem bogoslužju«? V čem vidi pomen kristjano-
vega darovanja, v kakšni notranji drži? Na kakšnem način je daritev odgovor Bogu?

V metodološkem smislu uporabljamo komparativno metodo, ki jo dopolnjuje-
mo po potrebi s semantično in z retorično analizo.

1. Zgradba Rim 12,1-2

Odlomek vsebuje Pavlovo prošnjo skupnosti, ki ji zaradi tipičnega uvodnega 
glagola parakalw/1 rečemo para,klhsij (v. 1a). Pavel na tem prehodnem delu 

pisma prosi kristjane, naj odgovorijo Bogu na prejeti dar božjega usmiljenja. Nanje 
se obrača bolj v smislu spodbujanja in tolažbe kakor pa svarjenja in opominjanja.2 
Kaj to pomeni, lahko vidimo pozneje v Rim 12,6-8, ko med različnimi milostnimi 
darovi, s katerimi so obdarjeni posamezni kristjani, omenja tudi dar spodbujanja 
(para,klhsij) kot poseben dar za tolaženje drugih z božjo tolažbo.3

Vsebina Pavlove prošnje ima teološki temelj, ki je božje usmiljenje (oivktirmo,j)4, 
in ga lahko razumemo v luči celotnega kerigmatičnega dela pisma (1,18-11,36), v 
katerem Pavel opisuje odrešenjski proces prav na tem temelju božje ljubezni. Pa-
dlo človeštvo, ki si zasluži božjo jezo (Rim 1-4), je namreč v Kristusu opravičeno 
(Rim 5-8) in to božje usmiljenje zajame vse narode, tudi Izrael (Rim 9-11). Božje 
usmiljenje je za Pavla zastonjsko dejanje Boga Očeta, ki ga pojasnjuje v Rim 5,8 

1 Glagol parakale,w najdemo v Rim prvič na tem mestu, nato pa še v 12,8; 15,30 in 16,17. Glagol večino-
ma nakazuje prehod na etične vsebine (1 Tes 4,1; Flp 4,2; Ef 4,1; 1 Tim 6,2) in ima zelo pestro pomensko 
polje: »prositi, povabiti, spodbuditi, rotiti, tolažiti, opominjati«. Kaj dejansko za Pavla to pomeni, vidimo 
v 2 Kor 1,3-4, ki je dobrohotni nagovor (exordium) tega pisma.

2 Pavel izbere raje obliko para,klhsij, ki ima lahko tudi tolažilni ton, kakor da bi uporabil bolj tradicional-
no parai,nhsij, ki poudarja svarilni ton.

3 V Rim 12,8 pravi: »kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja« (ei;te o` parakalw/n( evn th/| paraklh,sei).
4 Množinski samostalnik oivktirmo,j je v LXX vedno prevod hebrejskega izraza rahămîm »drobovje, notra-

njost, materino naročje« (1 Kr 3,26; Ps 22,11). Izhaja iz glagolskega korena rāham, »biti rahločuten, 
nežen, mil, sočuten«. Izraz prevajamo v ednini (Vulgata: per misericordiam Dei). Glagol oivkti,rw najde-
mo v 9,15, njegovo sopomenko evlee,w pa v 9,15.16.18; 11,30-32, tudi samostalnik e;leoj v 11,31. Za 
nekatere beseda oivktirmo,j označuje sorodstvo med tistimi, ki so iz istega materinega naročja, nakazuje 
zastonjsko, brezpogojno materinsko ljubezen, ki jo Pavel v globljem smislu pripiše nebeškemu Očetu.
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takole: »Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko 
smo bili še grešniki.« Pavel torej spodbuja skupnost kristjanov, ki že verujejo v 
Kristusa in so v prepoznanju svoje grešnosti doživeli božje usmiljenje. Zdaj je na 
njih, da temu vredno odgovorijo Bogu. Zgradba vrstic:5

A – uvodna formula s teološkim temeljem: v. 1a
Parakalw/ ou=n u`ma/j( avdelfoi,( Prosim vas torej, bratje,
dia. tw/n oivktirmw/n tou/ qeou/ zaradi božjega usmiljenja,

B – prošnja v obliki obredne alegorije: v. 1b
parasth/sai ta. sw,mata u`mw/n darujte svoja telesa
qusi,an zw/san a`gi,an euva,reston tw/| qew/|( v živo, sveto in Bogu všečno žrtev;
th.n logikh.n latrei,an u`mw/n\ to je vaše smiselno bogoslužje.
 
C1 – negativna pojasnitev: v. 2a
kai. mh. suschmati,zesqe tw/| aivw/ni tou,tw|( In ne prilagajajte se temu svetu, 

C2 – pozitivna pojasnitev: v. 2b
avlla. metamorfou/sqe th/| avnakainw,sei tou/ noo.j ampak se preobražajte v prenavljanju uma,

D – temeljni namen: v. 2c
eivj to. dokima,zein u`ma/j ti, to. qe,lhma tou/ qeou/( da boste razpoznavali, kaj je božja volja,
to. avgaqo.n kai. euva,reston kai. te,leionÅ kaj je dobro, všečno in popolno.

Ta odgovor povzema Pavel na obredni ravni z izrazom »smiselno bogoslužje« 
(v. 1b); to izpostavlja skupnostno razsežnost. Nato ga pojasnjuje v v. 2 na ravni 
osebnega odločanja oziroma naravnanosti v delovanju. Antitetična zgradba v. 2 
ustvarja napetost med negativno in pozitivno naravnanostjo, to pa ponazarja, da 
je človek nenehno postavljen pred odločanje za dobro, da to ni samoumevno. Ko 
je že naravnan na Boga, pa lahko dosega temeljni namen oziroma cilj, h kateremu 
končno spodbuja Pavel vernike, to je razpoznavanje božje volje, izpolnitev tega, 
kar je v božjem načrtu za vsakega posameznika. Trije pridevniki, ki označujejo, 
kakšna naj bo žrtev (živa, sveta, Bogu všečna), najdejo vzporednico v treh posa-
mostaljenih pridevnikih, ki opisujejo lastnosti božje volje (kar je dobro, všečno in 
popolno) in na poseben način povezujejo v. 1b z v. 2c. Pavel torej prosi, da bi ver-
niki izpolnili božjo voljo, potem ko so jim bili grehi odpuščeni.

2. Starozavezni pomen tempeljskega obredja

V hermenevtičnem smislu izpostavimo vprašanje, zakaj se Pavel v Rim 12,1b 
izraža tako neposredno v obrednem jeziku, kako naj razumemo izraze (para-

sth/sai, »darovati«; qusi,a, »žrtev«; latrei,a, »bogoslužje«), ki so tipični za obredno 

5 Podajam lasten prevod Rim 12,1-2, sicer pa navajam citate iz jeruzalemske izdaje Svetega pisma Nove 
zaveze (SPJ, 2010).
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žrtvovanje v jeruzalemskem templju. Kaj želi s tem povedati? Obredno življenje je 
bilo v Stari zavezi temeljnega pomena, podaril ga je Bog sam in je v Mojzesovi po-
stavi pomenilo najbolj vzvišeno službo Bogu, ki je zavezovala k točno določenemu 
načinu življenja. Bogoslužje je bilo vir veselja, ki so ga Judje živeli v obhajanju pra-
znikov skozi leto, ko so podoživljali najpomembnejše božje dogodke rešitve in 
slavili Boga. V templju je na najpopolnejši način prebival Bog sam, zato je pomenil 
največ, kar je Izrael kot izvoljeno ljudstvo imel. Ko Pavel v Rim 9,4 našteva sedem 
temeljnih darov, ki jih je prejel starozavezni Izrael, je med njimi tudi bogoslužje 
(latrei,a). Pomenljivo je tudi, da se ta seznam končuje z osmim darom, ki je Kristus 
sam, saj izhaja po mesu od njih (9,5). Pavel najbrž želi s tem nakazati novost, ki jo 
vzpostavlja Kristus glede tempeljskega bogoslužja.

Da bi to bolje razumeli, poglejmo najprej, kakšne različne poglede na tempelj-
sko bogoslužje najdemo že pri prerokih in v modrostnih spisih in potem v raznih 
skupnostih Pavlovega časa pred porušenjem templja. Starozavezn preroki so že 
zelo zgodaj opominjali, da so tempeljske daritve zgubile povezavo s konkretnim 
življenjem, da so jih začeli živeti preveč pozunanjeno. Zato so kazali na potrebo 
po spreobrnjenju, po moralni prenovi, in ponavljali, da so Bogu bolj všeč dela 
usmiljenja (Iz 1,10-20),6 da je edina daritev le skesano srce (Dan 3,38)7. Zelo zgo-
voren je psalm zahvale (Ps 40,7-9), v katerem se darovalec zaveda, da Bogu bolj 
ugaja, če namesto klavnih in žgalnih daritev pride on sam pred Boga, pripravljen, 
da z veseljem izpolni božjo voljo.8

Tudi kumranska skupnost, ki je bila živa v Pavlovem času, je imela negativen 
odnos do tempeljskega obrednega žrtvovanja zaradi izprijenosti jeruzalemskih 
duhovnikov, čeprav je duhovništvo v duhovnem smislu cenila in povezovala tudi 
z mesijanstvom. Nadomestilo za tempeljske daritve je videla v poslušnosti posta-
vi in v prizadevanju za čisto življenje znotraj skupnosti.9 Filon Aleksandrijski raz-
laga vsebine, ki govorijo o tempeljskem obrednem žrtvovanju, na alegoričen način, 
to pomeni, da jih interpretira v moralnem smislu.10 Po porušenju templja leta 70 
so z ustanovitvijo rabinskega judovstva celotni sistem obrednega žrtvovanja na-
domestili z molitvijo, s študijem postave in z dobrimi deli.

Kakšen odnos je imel do tempeljskega obrednega žrtvovanja predkrščanski Pa-
vel, ki je pripadal farizejski ločini (Gal 1,13; Flp 3,5)? Iz spisov Jožefa Flavija in iz 
zgodnje rabinske literature lahko sklepamo, da so farizeji pravila obrednega očišče-

6 Tudi Oz 2,1-2; 4,1-2; 6,4-6; 9,4-5; Am 2,5-8; 25,21-25; Mih 6,6-8.
7 V Danielovi knjigi je opisano novo pojmovanje obredja, ki se razvije ob ponovnem uničenju templja pod 

helenistično nadvlado (2. st. pr. Kr.). Nanj kaže Azarjájeva molitev sredi ognja, ki pomeni preganjanje in 
trpljenje: »V tem času ni vladarja ne preroka ne voditelja, ne žgalne ne klavne ne jedilne ne kadilne 
daritve, ne kraja, kjer bi darovali pred teboj in našli usmiljenje. Toda zaradi strte duše in ponižnega duha 
nas sprejmi. Taka naj bo danes naša daritev pred teboj in nakloni nam, da ti s celim srcem sledimo ...« 
(Dan 1,38-40a)

8 Ps 40,7-9: »Nad klavnimi in jedilnimi daritvami nisi imel veselja, odprl si mi ušesa (LXX: »telo si mi pri-
pravil«)... tedaj sem rekel: ›Glej, prihajam.‹ V zvitku knjige je pisano o meni: izpolnjevati tvojo voljo mi 
je v veselje, moj Bog, tvoja postava je globoko v mojem srcu.«

9 IQS IX,3-4.
10 Prim. De Spec. Leg. I,201.281−282; De Plant. 42; Leg. All., I,272.
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vanja, ki so bila resda vezana le na tempeljsko žrtvovanje, radi prenašali tudi na 
svoje domove z utemeljevanjem, da vsako družinsko omizje lahko postane oltar. 
To naj bi bistveno določalo njihov način življenja, obremenjen z mnogimi dodatni-
mi pravili glede prehranjevanja, sobote in umivanja rok, ki so obvezovala duhovni-
ke v templju. Pavel je najbrž že v obdobju svojega farizejstva razumel, da obredje 
ni vezano na posebne čase in prostore, na posebne kretnje in osebe, kakor je zah-
tevala starozavezna služba v templju, ampak se obredje prenaša na celotni način 
življenja, ki se dogaja v družinskem krogu. To miselnost potrjujejo tudi nekatere 
vsebine v pismih, ki jih Pavel opisuje v obrednem jeziku, čeprav so vezane na raz-
lične življenjske situacije, ko govori: o širjenju evangelija (Rim 1,9-10), o odpovedi 
nečistovanju (1 Kor 6,18-20), o denarni nabirki za Cerkev v Jeruzalemu (2 Kor 9,11-
15), ki jo imenuje leitourgi,a, saj je na primer ljubezen do ubogih že bogoslužje.

Ta pregled kaže, da med tempeljskim bogoslužjem in njegovimi posledicami v 
načinu življenja že zgodaj ni bilo ustrezne povezave in da se je uporabljal pozuna-
njeni način darovanja, ki v konkretnem življenju ni imel posledic. Pavel nam zato 
želi v Rim 12,1-2 predstaviti »smiselno bogoslužje«, ki je utemeljeno v Kristusu.

3. edina žrtev je kristus

Iz Pavlovih pisem se na različne načine kaže, da je Kristus edina resnična žrtev, da-
rovana enkrat za vselej, presega vse starozavezne daritve in razveljavlja starozave-

zni način darovanja. Najbrž je Pavel dobro poznal razvejani tempeljski sistem žrtvo-
vanja, ki je za različne priložnosti predpisoval različne žrtve. Na mestih, kjer neposre-
dno uporabi obredni jezik za opis odrešenjskega dogodka, se lepo izrazi vidik spravne 
daritve. V Rim 3,21-26 pravi, da je Kristus s svojo krvjo ìlasth,rion, »spravni pokrov«, 
to pa vzpostavlja povezavo z vélikim spravnim dnem.11 Bog je spravil človeštvo s seboj 
po prelitju Kristusove krvi in vsak, ki veruje vanj, lahko prejme božje usmiljenje.

V 1 Kor 5,7 pravi, da je bil Kristus, naša pasha (to. pa,sca h`mw/n), žrtvovan. Če-
prav starozavezna pashalna daritev ni imela spravnega pomena, ji ga Pavel v no-
vozaveznem smislu pripisuje. Iz sobesedila je razvidno (1 Kor 5), da izstopa vidik 
sprave. Pavel govori o incestu, ki lahko kot stari kvas izpridi celotno skupnost. 
Dejstvo, da je bil žrtvovan Kristus, naša nova pasha, zavezuje k čistosti življenja, k 
temu, da je treba postrgati stari kvas, ki je greh, in zaživeti spravo v Kristusu.

Pavel tudi v opisih, ki govorijo o Gospodovi večerji, izpostavlja pomen spravne 
daritve, če jih beremo znotraj konteksta. V 1 Kor 10 predstavi Gospodovo večerjo 
kot žrtvovanje, ki ga primerja s poganskim žrtvovanjem jedi, da bi izpostavil na 
globlji, duhovni ravni razliko v ozadju obeh žrtvovanj. Tisti, ki so deležni kruha in 
keliha, imajo delež pri Kristusovem Telesu. Čeprav Pavel v primerjavi izhaja iz da-
ritvenega vidika, ga pa v nadaljevanju razvije v smislu naše udeleženosti pri njem. 

11 To je zlati pokrov, ki je bil nad skrinjo zaveze v najbolj svetem delu templja v Jeruzalemu in je nanj samo 
na véliki spravni dan duhovnik izlil kri darovane živali; prek tega je Bog odpustil grehe ljudstvu (2 Mz 
25,10-22; 3 Mz 16). Ta beseda (i`lasth,rion) je v 21 od 27 primerov v LXX prevod besede kapporet in 
pomeni zlati pokrov čez skrinjo zaveze.
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Podobno stori v 1 Kor 11,23-25, ko poudari, česa smo mi deležni, ko se nam daje 
v hrano, da bi vredno pristopali k tej skrivnosti.

4. naša pridruženost kristusovi daritvi

Na kaj torej Pavel misli, ko v 12,1b spodbuja vernike, naj darujejo (pari,sthmi) 
svoje telo (sw/ma) v žrtev (qusi,a), ki je živa, sveta in Bogu všečna? Na kakšni 

antropološki in kristološki podlagi lahko pokažemo, da to pomeni našo udeleže-
nost pri edini pravi daritvi, ki je Kristusova?

Najprej se ustavimo pri dejstvu, da Pavel govori o daritvi telesa (sw/ma). Heleni-
stična kultura je imela zaradi vplivov platonizma in stoicizma dualistični pogled na 
človeka. Telo je nosilo – drugače od duše – negativni predznak in darovati svoje 
telo v žrtev bi bilo po takšnem prepričanju nevredno dejanje, žrtev bi nikoli ne 
mogla veljati za sveto. Pavlova uporaba besede sw/ma pa je bistveno drugačna. V 
pismu Rimljanom zasledimo bogat pomenski razvoj te besede, ki ima na antropo-
loški ravni semitsko podlago, to pomeni, da je človek razumljen kot celota. Pozi-
tivna naravnanost je odvisna od tega, s kakšnim globljim namenom človek živi, kaj 
v temelju določa njegovo življenjsko usmeritev. Če se v ljubezni daruje za druge, 
je celotna osebnost naravnana pozitivno, tudi telo. Človek se namreč lahko daru-
je le celostno: ko se z vsem srcem zavestno za to odloči, ko sodelujeta razum in 
volja, lahko daritev živi tudi konkretno v telesu, kakor se je Kristus v telesu daroval.

Pavel ima v 12,1-2 v mislih človeka, ki je že prejel krst. Kaj to pomeni, kakšno 
notranjo preobrazbo, opiše v 6,3-14: tu predstavi obred krsta kot našo udeleženost 
pri Kristusovem odrešenjskem dogodku, saj pravi: »s krstom smo bili torej skupaj 
z njim pokopani v smrt ...« (v. 4); »z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti ...« 
(v. 5); »križan skupaj z njim ...« (v. 6); »da bomo z njim tudi živeli ...« (v. 8). Pavel 
na najgloblji, bivanjski ravni razlaga našo dejansko vraščenost v Kristusa in šele na 
podlagi te nove identitete, ki jo imamo v Kristusu, vzklika: »izročite (parasth,sate) 
sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti v življenje« (6,13). Ta vzklik ima vzpore-
dnico v našem obravnavanem odlomku (12,1b), saj se ponovi isti glagol: »darujte 
(parasth/sai) svoja telesa v živo, sveto, Bogu všečno žrtev« (12,1b).

Ustavimo se še pri treh pridevnikih, ki opredeljujejo »žrtev« na način, ki pred-
postavlja našo krstno preobrazbo. Prvi pridevnik, živa, živeča (aktivni sedanji dele-
žnik glagola za,w), je v paradoksnem smislu vezan na žrtev, saj je morala biti žrtev, 
ki je bila darovana v templju, do konca použita, kri (to je življenje) ji je morala od-
teči. Tako smo kristjani v krstu odmrli grehu, ko smo umrli s Kristusom in smo de-
jansko »kakor iz smrti živi (zw/ntaj)« (6,13). Biti »živa žrtev« pomeni najprej dokonč-
no, celostno izročitev Bogu, ki v smrti staremu človeku odpira v Kristusu pot nove-
ga življenja. Kristus nam je s svojo smrtjo na križu izrazil ljubezen, od katere nas nič 
ne more ločiti, ne smrt ne življenje, zato lahko v njem vse vzdržimo (Rim 8,10-11).12

12 Pavel se v 2 Kor 4,10 še bolj neposredno o tem izrazi, ko uporabi pojem ne,krwsij, umiranje, ki nakazu-
je vsakodnevni, trajajoči proces, ne enkratnega dejanja.
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Samo žrtev, ki je sveta (a[gioj), je vredna, da je darovana Bogu. Kristjan to posta-
ne s krstom, ko prejme »prvine« Duha. Pavel zato rad imenuje kristjane a[gioi, sve-
ti, saj so po Svetem Duhu dejansko posvečeni v Kristusu (Viagulamuthu 2002, 451). 
Tudi tretji pridevnik, euva,restoj tw/| qew/|, »Bogu všečen«, spominja na temeljno zna-
čilnost: že v Stari zavezi je bilo namreč za žrtev bistvenega pomena, da je bila pri 
Bogu sprejeta, da je ugajala Bogu, in to se je zgodilo takrat, kadar je bila daritev v 
skladu z božjo voljo, kakor je Kristus sam s svojo daritvijo izpolnil voljo Očeta.

5. Smiselnost bogoslužja

Pavel povzema klic v darovanje z razglasitvijo: »to je vaše smiselno bogoslužje«, 
ki je za nekatere obredna alegorija.13 Bogoslužje (latrei,a) je izraz, ki je v Sta-

ri zavezi temeljno vezan na darovanje (Ps 27,6b; 119,108; 141,2), z daritvami so 
se Bogu zahvaljevali (Ps 54,6.8; 107,22; 116,12.17). Opazimo lahko, da psalmisti 
polagajo več pozornosti na notranjo naravnanost tistega, ki opravlja bogoslužje, 
kakor pa na dejanje žrtvovanja (Ps 40,6-8; 50,14.23; 51,16-19; 69,5+30-31); prav 
tako tudi v našem besedilu v nadaljevanju (Rim 12,2) pozornost prehaja na notra-
njo naravnanost v darovanju. Glede na ožji kontekst lahko rečemo, da ima Pavel 
v mislih smiselnost bogoslužja, ki je v tem, da je naše darovanje pridruženo Kri-
stusovi daritvi, da je v živem odnosu z Njim. To pa nas zavezuje v razpoznavanje 
božje volje, v zavedanju, da smo eno Kristusovo telo, da nas on sam po Svetem 
Duhu povezuje. Tudi kliče nas, da bi živeli med seboj ljubezen.

Od nekdaj je zbujal pozornost nenavadni pridevnik logikh,,14 smiselna, ki opre-
deljuje božjo službo.15 Nekateri pri tem izpostavljajo nasprotje med razumnim 
bogoslužjem in nespametnim češčenjem oziroma malikovanjem, ki ga Pavel opi-
suje v Rim 1,19-32 (Palinuro 2004, 172), ko na samem začetku pisma govori o pa-
dlem človeštvu, da bi poudaril, kako potrebni smo bili božjega usmiljenja v Kristu-
su. Človek, ki se je odvrnil od Boga, je v svoji izprijenosti in pokvarjenosti uma 
začel častiti svoje telo (v. 25). Nesmiselnost (v. 21-22) padlega človeštva je v tem, 
da je zamenjalo stvarnika s stvarstvom in naravne medsebojne odnose s protina-
ravnimi (v. 26-27), da ni bilo več sposobno razlikovanja (Rim 1,28), ker je zatajilo 
božji načrt (v. 32). Smiselno bogoslužje pa poudarja preobraženost novega člove-
ka, ki ima »prenovljen um«, s katerim spoznava božjo voljo in svoje dragoceno 

13 Alegorija je ena od retoričnih figur, ki jo Pavel večkrat uporabi. To pomeni, da ista beseda na različnih 
pomenskih ravneh izraža različno vsebino, ravni pa so povezane tako, da pomen prve ravni postane 
pomenljiv za drugo raven. Alegorija se razlikuje od metafore, pri kateri je ena beseda uporabljena na-
mesto druge, da bi ji dala drug pomen, alegorija pa tangit solam rem.

14 Pridevnik logikh, je helenističnega izvora in je v Pavlovih pismih hapax legomenon, v LXX pa ne nastopa, 
nima hebrejske sopomenke. Najdemo ga samo še v 1 Pt 2,2. Označuje »to, kar zadeva pomen, kar je v 
skladu z razumom«.

15 Besedna zveza je vstopila tudi v prvo evharistično molitev rimskega kanona, v kateri se po dobesednem 
prevodu Vulgate omenja kot rationabile obsequium, in to v kontekstu prošnje, da bi bilo evharistično 
bogoslužje Bogu všeč in bi bili po njem tudi vsi mi preobraženi.
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mesto v odrešenjskem načrtu.16 Kakor je v 1,24.26.28 Bog tisti, ki je padlo človeštvo 
prepustil samo sebi, tako jih je samo Bog lahko v Kristusu ponovno našel. Naše 
življenje je torej smiselno bogoslužje, kadar z ljubeznijo odgovorimo na božjo lju-
bezen, saj drugače naša daritev ne bi imela pomena, kakor pove Pavel tudi v 1 Kor 
13,3b: »Če bi žrtvoval (paradw/) svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa ne bi imel, mi 
nič ne koristi.«

6. Preobrazba uma za razlikovanje božje volje

Pavel v nadaljevanju (v. 2) pojasni, s kakšno notranjo držo se je mogoče odlo-
čiti za takšno daritev, ki je Bogu všeč. Vrstica ima zgradbo antitetičnega para-

lelizma, ki je zgrajen na dveh kontrastnih glagolih. Tako nam Pavel postavi pred 
oči dve nasprotujoči si notranji naravnanosti, kakor da bi nam hotel vsaditi v za-
vest, da smo nenehno postavljeni pred izbiro: eno ali drugo, ko kot kristjani živimo 
sredi tega sveta, pa vendar nismo od tega sveta.

Najprej ponazori samozadostnost človeka, ki svoje ravnanje oblikuje po krite-
rijih tega sveta (tw/| aivw/ni tou,tw|), nato pa držo, odprto božjemu preobražanju.17 
Oba glagola, suschmati,zomai,18 »prilagoditi se, priličiti se«, in metamorfo,w, »spre-
meniti se, preobraziti se«, sta v medijalnem načinu v povratni, refleksivni obliki in 
že z glagolsko obliko nakazujeta notranje dogajanje. Ker sta oba glagola sestavlje-
na, so večkrat izpeljevali njuno vsebinsko razliko na podlagi primerjav med njuni-
ma nosilnima besedama, morfh, in sch/ma.19 Drugi glagol (»preobražati se, dopušča-
ti preobrazbo«) po mnenju mnogih izraža passivum theologicum, ki kaže na delo-
vanje Svetega Duha v »prenovljenem umu« (Palinuro 2004, 153). »Um«, ki je v 
helenističnem jeziku sinonim za srce, organ odločanja za ljubezen, postane prostor 
delovanja Svetega Duha, kakor razumemo z vzporednico v Rim 8,27: »In on, ki 
preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z 
božjo voljo.« Na navzočnost Svetega Duha v nas opozarja Pavel tudi v 1 Kor z re-

16 Penna (2008, 34) prevaja pridevnik logikh, kot »pravšnja, primerna«, navezuje se na način življenja. To 
zanj pomeni, naj bo daritev usklajena z dostojanstvom, ki ga je človek prejel, in zato v njem lahko od-
govarja na ljubezen z ljubečo daritvijo.

17 Sestavljenko avnakai,nwsij (prenavljanje, obnova) najdemo samo v Tit 3,5 še. Nakazuje ponavljajoč se, 
stalen proces, ki zajema celotno življenje in se ne zgodi kar nenadoma (glagol avnakaino,w v 2 Kor 4,16; 
Kol 3,10).

18 Glagol srečamo samo v 1 Pt 1,14, nikoli pa v LXX, zelo redek je tudi v poganski literaturi in ima moralni 
pomen. Izhaja iz besede sch/ma, ki lahko pomeni »podobo, vidik, pogoj, obnašanje, to, kar se predstavlja 
na zunaj«. Navezuje se na sooblikovanje, na prilagoditev v načinu obnašanja, na strinjanje z moralnimi, 
z verskimi in s kulturnimi modeli, ki so splošno uveljavljeni. To je vezano na sedanji čas, ki je nasproten 
prihodnjemu času, kakor pripoveduje judovska apokaliptika, uveljavljena v Pavlovem času. Zato je to 
kvalitativno nasprotje, čeprav sta obe obdobji (sedanji in prihodnji aivw,n) v časovnem sosledju.

19 Izraz sch/ma opredeljuje »pojavitev«, ki je zaznavna navzven, morfh, pa izraža temeljno notranjo bivanjsko 
držo. Prim. Flp 2,7: »ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo (morfh,n) služabnika in 
postal podoben ljudem. Po zunanjosti (sch,mati) je bil kakor človek.« V Flp 3,21 uporablja Pavel glagol 
metaschmati,zw v smislu eshatološke preorazbe: »Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobra-
zil (metaschmati,sei) naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno (su,mmorfon) telesu svojega veliča-
stva.« (Penna 2008, 27–29).
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toričnim vprašanjem (1 Kor 3,16; 6,19): »Ali mar ne veste, da je vaše telo tempelj 
Svetega Duha, ki je v vas in da ga imate od Boga in da niste sami svoji?« Človek 
dopušča preobrazbo, ko se vedno globlje odpira božji ljubezni, ki je po Svetem 
Duhu izlita v njegovo notranjost (Rim 5,5).

Kaj bi pomenilo prilagajanje oziroma oblikovanje sebe po shemah, ki pripadajo 
»temu veku« (tw/| aivw/ni tou,tw|) oziroma miselnim vzorcem, značilnim samo za 
zemeljsko realnost, razumemo tudi iz 1 Kor, kjer Pavel večkrat »ta vek« veže na 
modrost tega sveta, ki je kontrastna božji modrosti. Pavel pravi, da je Kristus sam 
za nas postal božja modrost, in to modrost, ki jo je Bog pred veki vnaprej določil 
za naše poveličanje (1 Kor 1,20; 2,6-8; 3,18), ki torej presega ta čas, razdeljen na 
veke. Ko predstavlja Kristusa kot božjo modrost, utemeljuje njegov večni obstoj. 
Prilagajati se »temu veku« pomeni, živeti po kriterijih človeške modrosti, v misel-
nosti, ki ne sprejema Kristusovega križa, ker je zanjo nespamet. Zato tudi ne more 
prepoznati svoje pridruženosti njegovi daritvi kot temeljne usmerjenosti krščan-
skega življenja. Istomiselnost s Kristusom, zavedanje, da »imamo Kristusov um« 
(1 Kor 2,16), pomeni namreč vedno nov klic v izpolnitev svojega deleža pri njego-
vi daritvi, pomeni klic v daritev sebe tam, kjer on želi, kakor je bil on sam v vsem 
poslušen Očetu. Pavel se zaveda, da človek v svoji zgolj človeški modrosti, ki ji je 
logika križanega Odrešenika nespamet, ne bi nikoli izbral poti daritve, saj je na-
gnjen k iskanju lažjih poti.

Pavel osmišlja celotni proces notranjega preobražanja z namenom, da bi raz-
poznavali (eivj to. dokima,zein) božjo voljo. To ni dejavnost, ki jo človek sam na sebi 
lahko izpolnjuje, potrebna je odprtost Svetemu Duhu, poslušnost njegovemu gla-
su, ki je para,klhtoj, ki ima pri Bogu vlogo posrednika za nas v skladu s tem, kar je 
božja volja (Rim 8,27). Odprtost Svetemu Duhu je možna samo, če smo že spreje-
li Kristusa, če se zavedamo svoje vcepljenosti vanj.

Vsebina božje volje je v nadaljevanju pisma (12,3-15,13) predstavljena glede 
na medsebojne odnose, saj je posameznik le del Kristusovega telesa, poklican z 
drugimi v istost čutenja v Kristusu.20 V neposrednem kontekstu (12,3-8), ki sledi 
obravnavanemu besedilu (12,1-2), izstopa povezava med besednima zvezama »za 
razpoznavanje« (eivj to. dokima,zein) (12,2) in »za istomiselnost« (eivj to. swfronei/n) 
(12,3). Prvi konkretni primer, pri katerem se izrazi razlikovanje božje volje, se na-
vezuje na prejete darove (karizme). Pavel naroča vernikom, naj imajo pravo mero 
glede na prejeti dar karizme, da ne bi precenjevali sebe, ampak bi drug ob drugem 
prav razbirali svoj delež. V teh povezavah izstopa odgovornost, da svoje razlikova-
nje božje volje preverimo v skupnosti vernih, da se znamo podariti za druge v tem, 
kar gradi skupnost.

20 Te tri etične kategorije so za nekatere ključ do razumevanja celotnega etičnega dela pisma. Di Marco 
(2007, 119–130) razvija vsebino 12,3-15,13 takole: 12,3-13,7 (dobro); 13,8-14 (popolno); 14,1-15,13 
(všečno). V 12,3-13,7 je predstavljena raznolikost oblik ljubezni, ki vse izražajo daritev samega sebe tako 
znotraj kakor zunaj skupnosti. V 13,8-14 je prikazana medsebojna ljubezen kot temeljni princip krščan-
skega življenja. Odlomek 14,1-15,13 spodbuja k sprejemanju tistih, ki so slabotni v veri, in to utemelju-
je z globokimi teološkimi razlogi.
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7. Sklepi

Videli smo, da Pavel spodbuja k odgovoru na božjo usmiljeno ljubezen na dveh 
ravneh: na obredni ravni z uporabo tempeljskega obrednega besedišča (12,1) 

in na ravni posameznikovega notranjega življenja, na kateri predloži kriterije od-
ločanja v razpoznavanju božje volje (12,2). Ko Pavel seže na obredno raven daro-
vanja v templju, spomni na edino pravo spravno daritev (3,25), na Kristusa, ki smo 
mu s krstom na bivanjski ravni pridruženi, ko skupaj z njim umremo grehu in zaži-
vimo v njem novo življenje, vcepljeni v njegovo Telo, ki je Cerkev (6,3-14). Obredno 
besedišče odpira torej povezave s prvim delom pisma na kristološki in na zakra-
mentalni ravni. Pavel želi s tem povedati, da na božjo ljubezen lahko odgovorimo 
samo v globoki notranji preobrazbi, ki jo povzroči zakramentalno življenje v nas. 
Pavel torej z obredno razsežnostjo nakaže, od kod človeku moč za daritev: v ne-
nehnem živem odnosu s križanim in vstalim Kristusom, v nenehni odprtosti delo-
vanju Svetega Duha. Celostni odgovor, ki zajame celotno osebnost, pomeni ne-
nehno razpoložljivost za božjo voljo, in to v darovanju za druge tako, da bi bila 
skupnost vernih dejansko to, v kar jo Kristus po svoji daritvi kliče, ko jo združuje v 
eno.

V takšnem pogledu je naša daritev lahko le zahvala za Kristusovo daritev, ki je 
edina spravne narave. Lahko rečemo, da odgovarjati na božjo ljubezen za Pavla 
pomeni: najprej živeti vedno večjo odprtost tej ljubezni, ki nas preobraža, nas dela 
podobne njemu in nam tudi daje delež pri njegovem trpljenju; to samo z njegovo 
pomočjo lahko izpolnimo. Ni torej pomembna dinamika, da moramo namreč Bogu 
nekaj dati, nekaj storiti, ampak mu lahko v odgovor izročimo le same sebe, svoje 
srce in um; to je najprej dejanje notranje aktivnosti, razpoložljivosti za njegovo 
voljo. Vez med razodevanjem božje ljubezni in našim odgovorom nanjo je zelo 
tesna. Že samo prizadevanje za vedno večjo odprtost božji ljubezni je odgovarja-
nje nanjo. Razodevanje Kristusove ljubezni v njegovi daritvi za nas, v deleženju 
njegovega telesa in krvi postaja kraj razpoznavanja njegove volje, kraj razumeva-
nja odgovora v smeri večje edinosti v njem.

kratice
De Plant. –  Filon Aleksandrijskij. De Plantatione

De Spec. Leg. – Filon Aleksandrijski. De Specialibus Legibus 

IQS – The Manual of Discipline [kumranski rokopis]

Leg. All. –  Filon Aleksandrijski. Legum Allegoriae

LXX – Septuaginta
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