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Ivan Platovnjak
Žrtvovanje v krščanski duhovnosti

Povzetek: Večina leksikonov in jezikovnih slovarjev poudarja, da je »praksa« žrtvo-
vanja navzoča v vseh religijah, a z različnimi poudarki in oblikami. V središču 
krščanstva sta žrtvovanje Jezusa Kristusa in njegovo vstajenje za odrešenje vsa-
kega človeka. Jezus Kristus je s svojim enkratnim žrtvovanjem odpravil vse dru-
ge oblike žrtvovanja. Ker je krščanska duhovnost živeta, udejanjena krščanska 
vera v Kristusovem Duhu, je v njej žrtvovanje zagotovo navzoče. Temeljno vpra-
šanje pa je, ali je žrtvovanje njena bistvena razsežnost ali pa samo ena od mno-
gih. V razpravi odgovarja avtor na to vprašanje z analizo ankete Žrtvovanje v 
krščanski duhovnosti, ki jo je pripravil in izvedel v letu 2016. V prvem delu raz-
prave predstavi anketni vzorec, nato pa še rezultate analize te ankete. V zadnjem 
delu na podlagi rezultatov analize prikaže, da je žrtvovanje kot odpovedujoča 
in darujoča se ljubezen bistvena razsežnost krščanske duhovnosti. 

Ključne besede: duhovnost, krščanstvo, žrtvovanje, anketa, odpoved, darovanje, 
zadoščevanje 

Abstract: Sacrifice in Christian Spirituality
Most lexicons and vocabularies stress the fact that the »practice« of sacrifice 
is present in all religions, although it comes in a variety of emphases and forms. 
The sacrifice of Jesus Christ and his resurrection aimed at redemption of all 
men are central to Christianity. With his unique sacrifice, Jesus Christ dispensed 
with all other forms of sacrifice. Since Christian spirituality is manifest, actua-
lized Christian belief in the Spirit of Christ, it most certainly encompasses sacri-
fice. The basic question, however, remains open, and that is whether sacrifice 
is the essential dimension of this spirituality or merely one of many. In the pre-
sent paper the author answers this question by presenting an analysis of the 
survey »Sacrifice in Christian Spirituality« he prepared and conducted in 2016. 
In the first part of the paper, the concept of the survey is demonstrated, con-
tinuing with presentation of the survey results. In the concluding part, the 
author, on the basis of the results, illustrates that sacrifice as self-denying and 
self-offering love is an essential dimension of Christian spirituality. 

Key words: spirituality, Christianity, sacrifice, survey, self-denial, self-offering, sa-
tisfaction 
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Večina leksikonov in jezikovnih slovarjev poudarja, da je »praksa« žrtvovanja nav-
zoča v vseh religijah, a z različnimi poudarki in oblikami (Beirnaert 1962. s. v. Op-
fer; Catholic Encyclopedia 2012, s. v. Sacrifice; Fornari 2006, s. v. Sacrificio; SSKJ 
2000, s. v. Žrtvovanje). V središču krščanstva je žrtvovanje Jezusa Kristusa na križu 
za odrešenje vsakega človeka in vsega sveta. Jezus Kristus je s svojim žrtvovanjem 
odpravil vse druge oblike žrtvovanja. Njegovo žrtvovanje pa je tesno povezano z 
njegovim vstajenjem. Sam o sebi pravi: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal 
svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak 
bi imel večno življenje.« (Jn 3,16)

Ker je krščanska duhovnost živeta, udejanjena krščanska vera v Kristusovem 
Duhu (Desseaux 1986; Špidlík 1998; Platovnjak 2013), je v njej žrtvovanje zagoto-
vo navzoče. Temeljno vprašanje je, ali je žrtvovanje njena bistvena razsežnost ali 
pa samo ena od mnogih. Glede na različne teologe, ki govorijo o navzočnosti žr-
tvovanja v krščanstvu in o njegovi duhovnosti, bi lahko naredili različne sklepe. 
Nekateri zelo malo (Špidlík 1998) ali pa sploh ne govorijo o tem (Truhlar 1974), 
drugi postavljajo to v ospredje (npr. razlage različnih krščanskih pobožnosti; Nadrah 
2014). Nismo pa našli nobene raziskave, ki bi prikazala, kako ljudje sami razumejo 
navzočnost žrtvovanja v krščanski duhovnosti. Zato smo se odločili, da izvedemo 
anketno raziskavo (Žrtvovanje v krščanski duhovnosti) med ljudmi, ki živijo krščan-
sko duhovnost sredi vsakdanjega življenja, da bi z njo mogli odgovoriti na naše 
temeljno vprašanje. Ker različni leksikoni in jezikovni slovarji dajejo besedi žrtvo-
vanje veliko različnih pomenov, bomo z analizo ankete poskusili prikazati, kaj an-
ketirani razumejo pod besedo žrtvovanje na splošno in kaj jim žrtvovanje pomeni 
v okviru živete krščanske vere. 

Najprej bomo na kratko predstavili anketo in pojasnili, kdo je nanjo odgovarjal, 
nadaljevali pa s predstavitvijo rezultatov njene analize. Končno bomo skušali na 
podlagi rezultatov analize prikazati tudi temeljna sporočila ankete in smernice, ki 
jih ta sporočila ponujajo za globlje razumevanje žrtvovanja v krščanski duhovnosti. 

1. Anketni vzorec 
Anketa (2016) z naslovom Žrtvovanje v krščanski duhovnosti, ki jo je sestavil avtor 
razprave, je obsegala 28 vprašanj. Na spletni strani https://www.1ka.si je bila ak-
tivna od 10. 4. do 8. 5. 2016. Delno je na vprašanja odgovorilo 1298 anketiranih, 
celotno anketo pa je izpolnilo 1093 vprašanih (30 % moških in 70 % žensk). Naj-
manj anketiranih je bilo starih do 25 let (9 %). V skupinah od 26 do 35 let, od 36 
do 45 let, od 46 do 55 let in v skupini starejših od 56 let pa je bilo v vsaki okoli 20 
% anketiranih. V anketi je sodelovalo največ poročenih (52 %) in samskih (22 %). 
10 % je bilo med njimi bogoslovcev, oseb posvečenega življenja in duhovnikov, 
ločenih 5 % in ovdovelih 4 %. Kar 7 % vprašanih je tu izbralo odgovor »drugo«. To 
so bili predvsem tisti, ki živijo v zunajzakonski skupnosti, so zaročeni itd. 37 % an-
ketiranih ima predbolonjsko univerzitetno izobrazbo, 24 % predbolonjsko višje-
šolsko izobrazbo, 22 % srednješolsko izobrazbo, 9 % znanstveni magisterij ali dok-
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torat. 11 % jih je diplomiralo na teološki fakulteti. Po statusu je večina anketiranih 
zaposlena (58 %). Večina jih je na vprašanje, kaj bi rekli o svoji vernosti ne glede 
na to, ali hodijo v cerkev ali ne, odgovorila, da so verni (60 %), kar 30 % pa da so 
močno verni. Nevernih je bilo med njimi le 2 % (graf 1).

Graf 1: Ne glede na to, ali hodite v cerkev ali ne, ali bi zase rekli, da ste ...? 

Graf 2: Če ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto hodite v zadnjem času k 
verskim obredom (mašam)? Izberite en odgovor. 

Večina vprašanih (85 %) doživlja sebe kot »duhovne« znotraj krščanstva ali ka-
tere druge religije. Samo 1 % jih med njimi ni »ne duhovnih in ne povezanih z re-
ligiozno tradicijo«. Nekaj se jih je opredelilo kot »drugo« (6 %), ker niso prav ra-
zumeli ponujenih pojmov. Večinoma so tisti, ki so se označili kot »drugo«, »du-
hovni znotraj Cerkve«. 
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Večina anketiranih hodi enkrat na teden ali še pogosteje k maši (75 %). »Drugo« 
je označilo 10 % anketiranih. Toda večina od teh je napisala, da so večkrat na te-
den, pogosto tudi vsak dan, pri maši. Samo 4 % med njimi ne gredo k maši nikoli 
ali skoraj nikoli (graf 2). 

Za večino vprašanih so zelo pomembne osebna molitev (74 %), sveta maša 
(63 %), sveta spoved (53 %) in božja beseda (47 %) (graf 3).

Večina anketiranih veruje v Boga (89 %), nekaj manj v troedinega Boga (81 %), 
dokaj skromen delež med njimi pa v reinkarnacijo (8 %) in v napovedovanje pri-
hodnosti (12 %) (graf 4).

Na anketo so torej odgovarjali v veliki večini zelo verni kristjani, ki krščansko 
vero prakticirajo in verujejo v njene temeljne resnice. Vzorec je dokaj velik in do-
bro predstavi zelo verne in precej aktivne kristjane v Cerkvi na Slovenskem: zaob-
jame približno enako vsa starostna obdobja odraslih kristjanov, vključuje oba spo-
la, vse stanove in stopnje izobrazbe. Ne moremo pa iz rezultatov te ankete preve-
riti, kaj mislijo obrobni in oddaljeni kristjani. 

2. Analiza rezultatov ankete 

2.1 Pomen besede žrtvovanje 

V tem delu bomo z analizo prikazali, kaj pomeni anketiranim beseda žrtvovanje 
na splošno in kaj v luči njihove živete vere ali duhovnosti. Ker dajejo različni leksi-
koni in jezikovni slovarji besedi žrtvovanje veliko različnih pomenov, smo posku-
sili z anketo ugotoviti tisti pomen žrtvovanja, ki ga nosijo anketirani v sebi, da bi 

Graf 3: Prosim, označite, kako je kaj od naštetega pomembno za vaše življenje.
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lahko potem na koncu odkrili smernice, kako prav razumeti žrtvovanje v krščanski 
duhovnosti. 

2.1.1 Splošni pomen besede 

S prvim vprašanjem v anketi so bili anketirani povabljeni, naj na kratko odgovori-
jo, na kaj najprej pomislijo, ko slišijo besedo žrtvovanje. Na vprašanje jih je odgo-
vorilo 1216. S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti pomen te besede, ki ga nosijo 
anketirani v sebi in je v njih vedno latentno in necenzurirano navzoč. Večina je 
sledila navodilom in so odgovorili na kratko, nekaj pa jih je zapisalo tudi obsežnej-
šo razlago. Precej jih je napisalo tudi več pomenov, ki jih ima ta beseda zanje, in 
tako smo skupaj prejeli 1480 »zapisov pomenov« besede žrtvovanje. 

Graf 4: Prosim, povejte, v kaj od naštetega verujete oziroma verjamete.



250 Bogoslovni vestnik 76 (2016) • 2

Pri analizi njihovih odgovorov smo odgovore razdelili v posamezne skupine po-
mena besede žrtvovanje, ki se najpogosteje najdejo v odgovorih. Iz prikaza v gra-
fu razberemo: kar 412-krat zapisali, da pomislijo na odpoved z različnih vidikov: 
»Odpovedati se sebi/nečemu, kar mi je pomembno/slabim navadam/egoizmu v 
dobro drugemu/skupnosti« (graf 5). To je malo manj kakor četrtina vseh zapisov. 
Polovico manjkrat, 203-krat, prepoznajo v tej besedi nekaj negativnega: sebe ali 
druge kot žrtev, žrtvovanje živali in ljudi, 96-krat pa je omenjeno, da jih ta beseda 
spomni na starozavezna darovanja. 

Pomen žrtvovanja kot darovanje: »darovati, živeti za, posvetiti kaj svojega (življenje, 
čas, talente …) drugemu/skupnosti« je omenjen 166-krat. Če prištejemo k temu še 
138-krat omenjeni pomen »zastonjsko, nesebično darovanje, služenje, ljubezen«, vi-
dimo, da je poleg odpovedi drugi najpogostejši pomen žrtvovanja darovanje. 

Zanimivo, le 133-krat omenjajo, da jih beseda spomni na Jezusovo žrtvovanje, 
še mnogo manj pogosto − samo 15-krat − pa, da jih spomni na posnemanje Jezu-
sa Kristusa, na življenje po evangeliju. Seveda moramo upoštevati tudi: 55-krat 
povedo, da jih izraz spomni na »darovati/odpovedati se zaradi ljubezni do Boga«.

2.1.2 Pomen besede žrtvovanje v luči živete vere ali duhovnosti

Da bi lahko ugotovili, kako anketirani razumejo besedo žrtvovanje ne le na splo-
šno, temveč tudi v luči svoje živete vere ali duhovnosti, so bili vsi povabljeni, da 
na kratko opišejo, kaj zanje osebno pomeni beseda/pojem žrtvovanje v okviru 
njihove živete vere oziroma duhovnosti. Na vprašanje je odgovorilo 1142 vpraša-
nih. Nekateri so to pojasnili bolj na kratko, drugi kar obsežno. Mnogi so opisali 
tudi več pomenov, ki jih ima ta beseda zanje (graf 6).

Večina vprašanih prepozna v žrtvovanju odpoved (299-krat). Njihove različne 
razlage, kaj jim žrtvovanje kot odpoved pomeni, lahko, če jih povzamemo, ubese-

Graf 5: Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo »žrtvovanje«?
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dimo takole: »Odpovedati se sebi/nečemu, kar mi je pomembno/slabim navadam/
egoizmu v dobro drugega/skupnosti« (graf 6).

Skoraj za tretjino manj pogosto je žrtvovanje razumljeno kot darovanje (208-
krat), to je: »Darovati, živeti za, posvetiti kaj svojega (življenje, čas, talente …) dru-
gemu/skupnosti.« V odgovorih pogosto uporabljajo besede: darovanje, živeti za, 
biti za, vztrajati v zvestobi obljubi ali sprejeti nalogi, dati se na voljo, posvetiti svo-
je življenje, čas, moči, darove, sposobnosti … Zelo pogosto jasno povedo, da je to 
v dobro/zaradi drugih/drugega (zaradi bližnjega znotraj zakona ali družine ali pa 
zaradi drugih, s katerimi živijo, tudi zaradi sodelavcev, sovernikov, potrebnih, bol-
nikov, ostarelih itd.), pa tudi v dobro različnih skupin, katerih člani so (najpogoste-
je je to župnija). 49-krat je iz odgovorov povsem razvidno, da je oziroma so razlog 
žrtvovanja kot darovanja oziroma odpovedi nečemu sozakonec oziroma člani dru-
žine, pogosto tudi otroci.

Večkrat je jasno povedano, da je razlog odpovedi dobro drugega ali skupine, 
poleg tega pa je 95-krat izrecno navedeno, da je razlog darovanja/odpovedovanja 
ljubezen do Boga, do Jezusa Kristusa. Posebno pogosto je poudarjeno, da mora 
biti žrtvovanje resnično zastonjsko in nesebično darovanje, služenje ali udejanje-

Graf 6: Kaj za vas osebno pomeni beseda žrtvovanje v okviru vaše živete vere oziroma  
duhovnosti?
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na ljubezen (77-krat). »Samo v ljubezni dobi žrtvovanje svoj pravi smisel in po-
men,« zapiše nekdo od anketiranih. Drugače je žrtvovanje le navidezno oziroma 
lažno, menijo drugi. 

Tretji najpogosteje navedeni pomen žrtvovanja (137-krat) je: »Pomagati, dela-
ti dobro drugim, še posebno ljudem v stiskah/skupnosti.« Mnogim pomeni žrtvo-
vanje tudi to, da sprejmejo in darujejo svoje trpljenje, bolečine, krivice, ki jih do-
življajo, za odrešenje drugih (110-krat). Nekateri so posebej poudarili, da svojim 
prošnjam zase, še zlasti pa za druge prilagajo tudi svoje žrtve. Te žrtve namenijo 
Bogu kot pokoro za svoje grehe in za grehe drugih. Neka anketiranka je zapisala: 
»Blizu mi je fatimska duhovnost: žrtvovati se v tem smislu pomeni, delati pokoro 
zase in za druge (podobno kakor fatimski pastirčki).« Kar 80-krat je omenjeno: za 
nekatere je žrtvovanje tudi to, da si redno vzamejo čas za molitev, za obhajanje 
svete maše, za postenje in za druge asketske vaje. 

Mnogim pomeni žrtvovanje to, da sprejmejo in osmislijo svoje stiske, trpljenja 
in težave zaradi drugih ali skupnosti, v katerih živijo (58-krat). Pomembneje jim je 
graditi odnos, kakor da bi nekaj pretrpeli in naredili, čeprav se jim upira ali pa si 
tega prav nič ne želijo. Kar 27-krat je omenjeno, da je prav potrpljenje tudi po-
membna žrtev za druge ali skupnosti, 60-krat pa je izrecno rečeno: žrtvovanje je 
pogosto to, da postaviš drugega pred sebe, tako v družini kakor v različnih sku-
pnostih, tudi delovnih. 

Nekajkrat je poudarjeno tudi, da je žrtvovanje posnemanje Jezusa Kristusa (105-
krat). Žrtvovanje je sad življenja po evangeliju in po Jezusovem vzoru. Samo 38-
krat pa vprašani povedo, da jih ta beseda spomni na Jezusovo žrtvovanje. 33-krat 
je navedeno, da z žrtvovanjem osebno in duhovno rastejo, nekateri pa doživljajo 
tiho radost, notranji mir, življenje (36-krat). 

Graf 7: Kaj za vas konkretno pomeni, da se žrtvujete?
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Zanimivo, samo 11-krat je omenjeno, da jim žrtvovanje pomeni darovati denar 
ali kaj drugega. Le 6-krat pa je izrecno rečeno, da jih ta beseda spomni na daro-
vanje živali ali ljudi. 

Kar 71-krat anketirani omenijo, da jim ta beseda dela težave in težko razumejo 
njen pravi pomen. Pogosto se jim zdi zelo negativna. Mnogi tega niti ne povedo, 
temveč kar samodejno izraz nadomestijo ali zamenjajo z besedo darovanje, slu-
ženje, ljubezen, razdajanje itd. Mnoge spomni na besedo žrtev, vendar pa nihče 
ne bi bil rad žrtev, in tudi ne verjamejo, da Bog to želi od njih, če je Bog usmiljenje 
in ljubezen.

Če primerjamo te odgovore z odgovori, ki so jih anketirani izbrali v nadaljevanju 
ankete (izbrali so lahko več − do tri − odgovorov), vidimo, da je stanje nekoliko 
drugačno (graf 7). V ospredju ni več odpoved, ampak darovanje in sprejemanje 
težav. Upoštevati moramo, da je to vprašanje postavljeno pozneje in da so anke-
tiranci do tod že malo več premišljevali o tej temi in si že ustvarili globlji pogled 
na žrtvovanje. Hkrati pa to razkriva, da sta pri večini vprašanih bolj v ospredju po-
zitivni vidik žrtvovanja, torej vidik darovanja samega sebe in vsega, kar sem ali 
imam, in vidik sprejemanja tega, kar življenje prinaša, ne da bi iskali kaj posebne-
ga. Pomenljivo je tudi to, da je le 5 % anketiranih pri odgovoru o pomenu žrtvo-
vanja označilo odgovor: »Da si čimmanj privoščim in dam čimveč drugim.« Torej 
ni tako v ospredju odpoved sebi v smislu, da se povsem odpovem vsemu, kar mi 
je v veselje in radost, ali pa ker me k temu priganja občutek, da si drugega ne za-
služim. Prav tako je pomembno, kako malo vprašanih misli: žrtvovanje je to, da 
redno molim, se udeležujem svete maše in se spovem svojih grehov. Nekateri so 
med »drugo« celo zapisali, kako je sploh mogoče, da bi bil obisk svete maše žr-
tvovanje. 

Graf 8: Označite, koliko je po vašem mnenju navzoče žrtvovanje v krščanstvu, kakor ga 
poznate in ga doživljate.

Srednje (2%)

Zelo (10%)

Ne vem (6%)

Nič (4%)

Malo (2%)



254 Bogoslovni vestnik 76 (2016) • 2

2.2 navzočnost žrtvovanja v krščanstvu in razlogi za to 

Anketirani so bili povabljeni, da označijo, koliko je po njihovem mnenju navzoče 
žrtvovanje v krščanstvu, kakor ga poznajo in doživljajo. Največ med njimi, 44 % od 
1261 vprašanih, jih meni, da je malo navzoče, 34 %, da je srednje navzoče, 14 % 
pa, da je zelo navzoče. Le 2 % jih misli, da ni nič navzoče, 5 % pa jih je izbralo od-
govor »Ne vem«. Že hiter pogled na odgovore pokaže: skoraj polovica jih meni, 
da je žrtvovanje v njihovem življenju malo navzoče (graf 8). 

Po opredelitvi, kako je po njihovem mnenju žrtvovanje navzoče v krščanstvu, 
so bili vprašani povabljeni, da na kratko opišejo razloge, zakaj menijo tako. Odgo-
vorilo jih je 1128. 167 je med njimi takšnih, ki menijo, da je žrtvovanje zelo nav-
zoče, in navajajo različne razloge za to (graf 9). V ospredju so: Kristus se je žrtvoval 
in ga kristjani posnemajo (49-krat); življenje je darovanje za druge (40-krat); to je 
bistvo krščanstva (39-krat). Poleg teh razlogov so še manj številni: žrtvovanje oči-
ščuje (10-krat), zgledi duhovnikov in redovnic in redovnikov (9-krat), zgledi zakon-
cev, staršev (8-krat), Cerkev to spodbuja (7-krat), pa tudi strah pred Bogom (12-
krat) in to, da nekateri hočejo biti žrtve (16-krat). 

Če pa pregledamo odgovore tistih, ki vidijo v krščanstvu srednje ali malo navzo-
če žrtvovanje, so odgovori povsem drugačni. Iz njih se čuti, da bi po njihovem mo-
ralo biti to bolj navzoče, a, žal, ni (grafa 10 in 11). Glavni razlog vidijo obojni v ego-
izmu (85-krat in 153-krat). Ta razlog se kaže v sebičnosti, v brezbrižnosti, v zazrtosti 
zgolj vase in v iskanje osebnega udobja, koristi in lažjih poti, brez naporov in težav, 
v pomanjkanju iskrene in dejavne ljubezni in medsebojnega spoštovanja. Vprašani 
navajajo: »Vsak več ali manj gleda le na sebe. Vedno manj je prilagajanja in pripra-
vljenosti sprejemanja drugih in drugačnosti.« »Ljudje skrbijo le sami zase. Stiske 
drugih skoraj ne opazijo oziroma je nočejo opaziti.« »Ljudje smo pogosto nezado-
voljni že z vsakdanjimi okoliščinami, godrnjamo že zaradi majhnih nevšečnosti.« 

Graf 9: Razlogi, da je žrtvovanje zelo navzoče v krščanstvu.
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Nadaljnji razlog za srednjo ali majhno navzočnost žrtvovanja najdejo v vplivu 
sedanjega časa na ljudi (68-krat in 111-krat). Predvsem je zelo velik vpliv potro-
šniškega individualizma, materializma, hedonizma itd. Eden od anketiranih je za-
pisal, da so razlogi za to »današnji način življenja, prevladujoči egocentrizem, nar-
cisoidna kultura, pomanjkanje zdravega očeta v vzgoji otrok, razkroj tradicionalnih 
vrednot, permisivna vzgoja itd.«. Drugi je preprosto rekel, da »smo otroci sodob-
nega časa«. Tretji pa: »Preveč nas je zajel tok današnje družbe, individualizma, 
materializma in ni več občutka za drugega, za dobro.« Spet nekdo drug: »Zaradi 
duha časa, ki vse tovrstne kreposti odklanja.« 

Graf 10: Razlogi, da je žrtvovanje srednje navzoče v krščanstvu.

Graf 11: Razlogi, da je žrtvovanje malo navzoče v krščanstvu.
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Tretji najmočnejši razlog za takšno stanje pa vidijo vprašani v površinsko žive-
tem krščanstvu (41-krat in 149-krat). Veliko jih je preprosto zapisalo: »Ker je veli-
ko navideznih kristjanov.« Nekdo je povedal: »Kristjani premalokrat v resnici živi-
mo popolno ljubezen, tisto, ki nas je uči Jezus.« (423-krat) Spet drug: »Ker smo 
kristjani ›padli‹ na izpitu v poglavjih življenja, kjer se daš drugemu (zakon, služba, 
družba …), v iskanju hitrih rešitev, ko nastane problem.« 

Četrti »najmočnejši« razlog za takšno stanje je po mnenju anketiranih nepozna-
vanje pomena žrtvovanja (41-krat in 84-krat). Nekdo je zapisal: »Neznanje, o tem 
se ne govori ali pa se ne govori na pravi način.« Drug: »O žrtvovanju se premalo 
govori; predvsem pri duhovnikih ni veliko spodbud v tej smeri. V vsem ugodju, ki 
nas obdaja, se zdi o tem govoriti nesmiselno.« »Žrtvovanje je v današnjem svetu 
razumljeno zelo negativno, zato se tudi v krščanstvu večina tej temi izogiba,« pove 
neki vprašani. Anketiranka pojasnjuje: »Morda je iz nekega premočnega poudar-
janja žrtvovanja, pozabljanja nase, vse samo za druge, prešlo v drugo skrajnost, ko 
smo žrtvovanje pozabili, ga izrinili iz pridig, verskega tiska. Na misel mi prihaja pri-
merjava z avtoritativno vzgojo, ki je bila včasih navzoča. Upor in odgovor nanjo je 
bila permisivna vzgoja. Niti prva niti druga ne zdržita. Mislim, da je podobno z žr-
tvovanjem. Samo enostransko poudarjanje ne zdrži dolgo časa. Vendar pa ima vsa-
ko obdobje v zgodovini krščanstva poudarek, ki ga potrebuje v tistem času.« 

Nemajhen vpliv ima tudi negativni pomen, ki ga za mnoge nosi beseda žrtvo-
vanje (16-krat in 34-krat). Številnim je ta beseda »odbijajoča«. Nekdo pravi: »To 
je pojem, ki ima zame negativno konotacijo.« Marsikdo predlaga, naj se raje upo-
rablja beseda darovanje, ker imajo mnogi »negativen odnos do pojma žrtvovanje«. 
Beseda namreč vsebuje prizvok žrtve (biti žrtev), nesmiselnega, krivičnega trplje-
nja, nesvobode, usode, mazohizma …

Ob vsem tem se poraja vprašanje, ali bi bilo res prav, da bi bilo takšno žrtvova-
nje, kakor ga nekateri razumejo in želijo, sploh navzoče v krščanstvu. Eden od an-
ketiranih je namreč zapisal: »Nisem še prejel potrebnih milosti, da bi globlje do-
živel ali razumel žrtvovanje. Mogoče malo tudi zato, ker je pojem pogosto napač-
no razlagan v smislu: Moraš se žrtvovati za druge, da bo Bog vesel.« Iz nekaterih 
odgovorov, zakaj je v krščanstvu premalo navzoče žrtvovanje in kako se premalo 
razlaga pri pridigah, je mogoče razbrati prav to, kar je zapisal ta anketirani. Če se 
razume žrtvovanje na takšen način, je res bolje, da ga v krščanstvu ni. Takšno ra-
zumevanje namreč ni v skladu z evangelijem in ni v duhu Jezusa Kristusa in njego-
vega žrtvovanja za nas.

3. žrtvovanje v krščanski duhovnosti  
v luči rezultatov ankete 

Analiza ankete je pokazala, kako je skoraj polovica anketiranih prepričana, da je 
žrtvovanje v krščanstvu malo navzoče. Toda iz navajanja odgovorov, da je tako 
predvsem zaradi egoizma, vpliva časa, površnega krščanskega življenja in zaradi 
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nepoznavanja pomena žrtvovanja, lahko vidimo: večina jih meni, da bi moralo biti 
žrtvovanje v življenju kristjanov zelo navzoče. Hkrati pa je zelo dobro vidno to, da 
imajo mnogi težave z razumevanjem pomena besede žrtvovanje. Lahko rečemo, 
da so različne oblike odpovedi, sprejemanje trpljenja ali težav in podobnega, kar 
je del žrtvovanja, za sodobne kristjane težava. Današnje krščanstvo se pogosto živi 
z zelo malo žrtvovanja. 

Anketirani razumejo žrtvovanje zelo različno, čeprav so v veliki večini zelo ver-
ni kristjani in precej aktivni. Poskusili bomo izluščiti, kakšno vlogo in pomen ima 
žrtvovanje v krščanski duhovnosti. 

1) Žrtvovanje kot daritev Bogu. Veliko leksikonov (Beirnaert 1962, v. s. Opfer; 
Catholic Encyclopedia 2012, s. v. Sacrifice; Fornari 2006, s. v. Sacrificio) si je edinih 
v tem, da žrtvovanje pomeni najprej obredno dejanje, v katerem se daruje ali po-
sveti nekaj božanstvu ali Bogu, da bi se vzpostavila komunikacija z njim oziroma 
premostila razdalja med njim in človekom. Ideja in praksa žrtvovanja sta navzoči 
v različnih religijah, seveda z različnimi poudarki in v različnih oblikah. V krščanstvu 
Jezus Kristus, ki kot velikonočno »žrtveno jagnje« dopolnjuje in nadomešča lik ja-
gnjeta stare zaveze, odpravi vse druge oblike žrtvovanja. Kristusova daritev je 
predvsem v darovanju samega sebe in svojega življenja v poslušnosti in ljubezni 
do Boga Očeta in do ljudi v njihovo odrešenje (KKC 613). Z darovanjem samega 
sebe je Jezus naredil prehod od žrtvovanja zunanjih stvari v daritev samega sebe. 
Tako postane središče življenja darovanje življenja Bogu in bratom (M 5). Kristu-
sovo žrtvovanje je popolno darovanje samega sebe, svoje lastne osebe vse do 
smrti; dar, ki ga navdihuje brezmejna ljubezen, ljubezen, ki gre »do konca« (Jn 
13,1) (Mattiazzo 2012). 

Anketa pokaže, da mnogi vprašani razumejo žrtvovanje kot darovanje samega 
sebe in tega, kar človek je ali ima, Bogu in bližnjim, kot posnemanje Jezusa in kot 
udejanjenje božje ljubezni. Ta pomen je prišel v ospredje proti koncu ankete (graf 
8). Na začetku ankete pa je beseda žrtvovanje spomnila ne prav veliko anketiranih 
na Jezusovo odrešenjsko žrtvovanje za vse ljudi. Precej več jih je pomislilo na žr-
tvovanje živali ali ljudi in na to, da je nekdo prisiljen biti žrtev. Ne prav veliko manj 
je bilo takšnih, ki jim je izraz pomenil starozavezna žrtvovanja (graf 5). Ko pa zač-
nejo bolj poglobljeno razmišljati o žrtvovanju znotraj krščanske vere, jih ta beseda 
precej pogosteje spomni na Jezusovo daritev življenja in na božjo ljubezen do njih 
(graf 10). To potrjuje, da je res, kar ugotavljajo mnogi anketirani: razloga za pre-
majhno navzočnost darovanjske dimenzije v krščanski duhovnosti sta poleg vpliva 
časa in egoizma tudi nepoučenost o resničnem pomenu žrtvovanja in površno 
krščansko življenje (grafa 11 in 12). 

2) Žrtvovanje kot odpoved. Analiza ankete pokaže, da je med anketiranimi zelo 
v ospredju razumevanje žrtvovanja kot odpovedi. To pokažejo še posebno odgo-
vori na vprašanje, na kaj najprej pomislijo, ko slišijo besedo žrtvovanje: »odpove-
dati se sebi/nečemu, kar mi je pomembno/slabim navadam/egoizmu v dobro 
drugemu/skupnosti« (graf 5). Prav tako je ta vidik žrtvovanja v ospredju, ko opi-
sujejo pomen žrtvovanja v sklopu svojega živetega krščanstva ali duhovnosti, če-
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prav že precej manj (graf 6). Proti koncu ankete je ta pomen žrtvovanja že na tre-
tjem mestu, za darovanjem in za sprejemanjem (graf 7). Iz tega lahko sklepamo, 
da večina anektiranih nosi v svojem podzavestnem oziroma spontanem razume-
vanju žrtvovanja prav predstavo odpovedi: nečemu se moram odpovedati, ne 
smem nečesa imeti samo zase, moram postaviti potrebe in želje drugih pred svo-
je. Ko pa začenjajo več razmišljati in ozaveščati žrtvovanje v sklopu svoje živete 
krščanske duhovnosti, počasi stopi v ospredje tudi podoba žrtvovanja kot darova-
nje, sprejemanje, udejanjena ljubezen. 

Razumevanje žrtvovanja kot odpovedi lahko pomeni dvoje.

Prvič, anektirani se zavedajo, da je odpoved del hoje za Jezusom Kristusom, 
torej krščanskega življenja. Jezus zelo jasno pove: »Če hoče kdo iti za menoj, naj 
se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« (Lk 9,31) Prav tako 
Jezus vabi vsakega človeka k spreobrnjenju (Mr 1,15): obrne naj se proč od sebe 
in od strahu zase, da bo lahko, ves zazrt v Očeta, živel evangelij. Odpoved sebi ga 
tako osvobaja, da more skupaj z Jezusom v moči Duha živeti Očetovo darujočo 
ljubezen do vsakega človeka. To zavedanje o pomembnosti odpovedi potrjujejo 
tudi odgovori, s katerimi anketiranci povedo, da jih precej razume žrtvovanje kot 
posnemanje Jezusa in sodelovanje z Očetom in z Jezusom (grafi 6, 7 in 10) in da 
je za pomanjkanje žrtvovanja v krščanstvu krivo površno življenje po evangeliju 
(grafa 11 in 12). Mnogi njihovi odgovori razkrivajo tudi to, da je zelo pomemben 
vidik odpovedi samemu sebi odpoved slabim navadam in egoizmu, predvsem v 
dobro drugih in skupnosti, katerih člani so. 

Drugič, odpoved samemu sebi lahko kaže tudi človekovo nespoštovanje in ne-
sprejemanje samega sebe, navidezno ponižnost, mišljenje, da si drugega kakor to 
ne zasluži. V njem se lahko naseli drža žrtve, drža »cankarjanske matere«, ki je 
uničujoča zanj samega in za druge okoli njega. Mnogi anketirani tudi zato zavra-
čajo besedo žrtvovanje, ker vidijo, kako nekatere ljudi takšna drža razčlovečuje, 
jih zapira pred pristnim evangeljskim veseljem in pred radostjo darujoče se ljube-
zni v svobodi in resnici, h kateri kliče Oče po Jezusu Kristusu vsakega človeka (Jn 
15).

3) Žrtvovanje kot darovanje. V odgovorih v anketi je postopoma vedno bolj pri-
hajal v ospredje darovanjski pomen žrtvovanja: »darovati, živeti za, posvetiti kaj 
svojega (življenje, čas, talente …) drugemu/skupnosti« (graf 6); proti koncu je ta 
vidik celo presegel vidik odpovedi (graf 7). V tem se razkriva njihovo zavedanje, 
da je darovanje odgovor na to, kar dela Bog v svojem usmiljenju in ljubezni zanje. 
Kakor je Bog v Jezusu Kristusu dar zanje, želijo tudi sami postajati dar za druge in 
za Boga, da se lahko Bog po njih daruje drugim.

Analiza je tudi pokazala, da je mnogim anketiranim veliko bliže beseda darova-
nje kakor žrtvovanje in da jo zato raje uporabljajo. Večina anketiranih si je kar 
podzavestno prevajala besedo žrtvovanje z besedo darovanje. Zanimivo je, da se 
podobno dogaja tudi mnogim prevajalcem cerkvenih dokumentov (npr. KKC). La-
tinsko besedo sacrificium in iz nje izpeljane besede za žrtvovanje prevedejo v dru-
gih svetovnih jezikih pogosto kar z darovanjem. Verjetno je tudi njim ta beseda 
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bližja in razumljivejša. 
Precej anketiranih je izrecno izrazilo, da beseda žrtvovanje ni ustrezna za pra-

vilno razumevanje krščanstva in njegove duhovnosti. Jezus Kristus ne pričakuje, 
da bi bili mi žrtve nekoga, temveč želi, da bi tako kakor on, v vsej svobodi, ki nam 
jo daje, ljubili drug drugega (Jn 15,12), služili drug drugemu (Mr 10,45; Lk 12,37) 
in darovali svoje življenje drugim kakor on sam (Mt 20,28; Jn 3,16). Jezus je zelo 
jasno poudaril, da daje svoje življenje za vse človeštvo povsem svobodno: »Nihče 
mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe.« (Jn 10,18) Beseda darovanje vklju-
čuje besedo dar, ki je temeljnega pomena za žrtvovanje oziroma darovanje. Be-
seda dar kaže na svobodo, ki jo imata darovalec, in tisti, ki mu je nekaj podarjeno, 
obdarovanec. Dar lahko obdarovanec sprejme ali zavrne (Rožič 2014), hkrati pa je 
spodbujen, da tudi sam daruje nazaj ali naprej, sebe ali nekaj svojega. 

4) Žrtvovanje kot zadoščevanje. Anketa je pokazala še nekaj: po prepričanju 
nekaterih anketiranih ljudje s svojimi žrtvami omogočajo Bogu, da jim odpusti, 
oziroma s svojimi žrtvami zadoščujejo za svoje grehe in za grehe drugih. V tem se 
vidi odsev nauka o zadoščevanju, še posebno Anzelmovega nauka o zadoščevanju, 
naših liturgičnih molitev (Rimski misal 1975, 180; 232) in nekaterih pobožnosti, ki 
so precej zadostitvene, na primer pobožnost »duš žrtev«, fatimska pobožnost, 
pobožnost usmiljenega Jezusa Favstine Kovalske itd. 

Nauk o zadoščevanju je, teološko gledano, zelo problematičen. Precej teologov 
opozarja, da ta nauk lahko zelo negativno vpliva na oblikovanje človekovih pred-
stav o Bogu (Ratzinger 1975; Gržan 2013; McIntosh 2005; Catholic Encyclopedia 
2012, s. v. Sacrifice). Anzelm kot jurist in teolog poudarja, da je človekov grešni 
padec povzročil Bogu neskončno žalitev, ki jo lahko popravi samo neskončna na-
domestna žrtev. Človek sam tega ne more storiti. Samo Bog človek je kot zastopnik 
človeškega rodu mogel s svojo smrtjo na križu opraviti neskončno zadostitev (Štru-
kelj 2003, 394–395).

Tridentinski koncil je povzel njegov nauk in spodbudil vse vernike, da se tudi 
sami pridružijo Kristusovemu zadoščevanju. Poudarja, da je Kristusovo odrešenje 
odpustilo vse grehe vsakemu človeku, »vendar pa je čudovita božja modrost ure-
dila tako, da naj bi mi na svojem telesu dopolnjevali, ›kar manjka Kristusovim 
bridkostim, za njegovo telo, ki je Cerkev‹ (Kol 1,24). In na tak način moremo in 
celo moramo s poveličevanjem in zadoščevanjem, ki ga Kristus opravlja v imenu 
grešnikov, združevati našo hvalo in naše zadoščevanje.« (Strle 1977, 199–200)

V takšnem nauku o odrešenju in odpuščanju se nehote »omejuje« zastonjsko 
božje usmiljenje. Mnogi si lahko ob tem povsem podzavestno oblikujejo predsta-
vo o Bogu, ki je daleč od predstave Očeta, o katerem je Jezus vedno znova govoril 
in so ga učenci lahko otipljivo videli in okušali ob Jezusovem nauku, delovanju in 
življenju. Veliko kristjanov in tudi teologov se je seveda kar navadilo na ta nauk in 
niti ne premišljujejo, ali je to pravi način razumevanja Jezusovega žrtvovanja na 
križu. Pogosto celo težko razumejo koga, ki ima s tem probleme, in se sprašujejo, 
kakšen je ta Bog, ki zahteva smrt svojega Sina, da lahko odpušča.

Pogosto se vidi neka dvojnost v krščanskih prestavah o Bogu, ki ga oznanja Je-
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zus Kristus, o Bogu, ki je Ljubezen in poln usmiljena. Po eni strani namreč govori-
jo kristjani o neizmernem božjem usmiljenju, po drugi strani pa si predstavljajo 
Boga, ki zahteva žrtve, da se lahko usmili njih samih in drugih. Njegovo usmiljenje 
je torej pogojno, samo navidezno je zastonjsko. Mnogi verujejo, da je Jezus že vse 
odrešil s svojo spravno žrtvijo, toda hkrati marsikdo verjame, da mora vsak trpeti 
za svoje grehe, če ne sedaj na zemlji, pa potem v vicah, kajti le tako si bo »zaslužil« 
nebesa. Tudi ljudske cerkvene pesmi večkrat »slikajo« podobo Boga, ki je preklel 
zemljo, in kako je vse človeštvo ujeto v zlo tega zemeljskega življenja. Kristjani po-
znajo tudi razne spravne pobožnosti. V postu imajo pobožnosti križevega pota, ki 
morda v njih prebujajo bolj občutke krivde, kakor pa jih usmerjajo v zaupanje v 
neizmerno božje usmiljenje in v veselje nad njim. 

McIntosh v svoji razpravi zelo jasno prikaže, kako je problematiko takšnih po-
božnosti videl že Bonaventura, ki zato ni spodbujal kristjanov, da bi poskušali več 
trpeti v posnemanju Jezusovega trpljenja. Vsak človek je povabljen, da zre v skriv-
nost Očetove ljubezni, ki se razodeva v Jezusu na križu in ga osvobaja nezaupanja 
vanj (McIntosh 2005, 181−183). Jezus s svojim trpljenjem in smrtjo kaže pot da-
rovanja samega sebe Bogu za svoje brate. Njegova pot vodi v življenje, ker na tej 
poti vztraja v zvestobi ljubezni do konca, tudi če je povsem zavržen in umorjen na 
križu, ki je pomenil za Jude prekletstvo. Človek, ki bo v darujoči se ljubezni vztrajal 
v najrazličnejših oblikah trpljenja do konca v zaupanju v Boga Ljubezen in v globo-
ki enosti z njim in ne bo iskal rešitve svojega življenja z logiko zla in tega sveta, bo 
slavil na koncu zmago vstajenja skupaj z vstalim Jezusom Kristusom. S svojo daru-
jočo ljubeznijo bo tako skupaj z Jezusom preobražal zlo v božjo dobroto. To je ve-
sela vest evangelija. 

Tudi nekdanji papež Benedikt XVI. odločno zavrača podobo Boga, ki bi si želel 
žrtvovanja svojega Sina, in nas spodbuja, da bi v Kristusovem trpljenju videli ne-
doumljivo božjo ljubezen: »Kako naj bi Bog imel veselje nad trpljenjem svoje stva-
ri ali celo svojega Sina? Ali kako naj bi, če je mogoče, v tem videl celo valuto, s 
katero bi morala biti od njega odkupljena sprava? Biblija in krščanska vera sta da-
leč od takšnih misli. Ni bolečina tista, ki bi kot taka odločala o vrednosti, marveč 
širina ljubezni, ki eksistenco tako razpenja, da združuje daljavo z bližino, da od 
Boga zapuščenega človeka postavlja v povezanost z Bogom. Samo takšna ljubezen 
daje smer in smisel trpljenju.« (Ratzinger 1975, 215) 

Prav tako papež Frančišek postavlja v ospredje podobo Boga, ki je poln usmi-
ljenja in ljubezni. V svoji buli Obličje usmiljenja (Frančišek 2015) ne govori ne o 
zadoščevanju ne o žrtvovanju. Prav tako je to leto imenoval leto usmiljenja in ne 
božjega usmiljenja in tudi ni prevzel znane podobe usmiljenega Jezusa Favstine 
Kovalske, ker ta pobožnost ni očiščena napačnih podob in predstav o Bogu, ki je 
čisto zastonjsko usmiljenje in darujoča se ljubezen. Žrtvovanje kot zadoščevanje 
namreč lahko vedno in povsod upodablja v kristjanih napačno predstavo o Bogu 
Jezusa Kristusa, pa čeprav mislijo in so prepričani, da ni tako. Zato imajo tudi kri-
stjani pogosto veliko težav z zaupanjem, da jim je resnično odpuščeno, ko so pri-
znali svoj greh, ga obžalovali in ga izročili Očetu po Jezusu Kristusu. Dokler niso 
usmiljeni tako, kakor je usmiljen Oče, je to znamenje, da v njih še ni v polnosti 
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njegove resnične podobe in da še vedno ne verjamejo, da bo samo usmiljenje 
slavilo zmago.

5) Odpovedujoča in darujoča se ljubezen. V Svetem pismu in v krščanstvu sa-
mem lahko pogosto najdemo različne protislovnosti, nasprotnosti (antinomije). 
Ko pa gremo v globino takšnih antinomij, se dejansko vidi, da sta si dva nasprotna 
izraza v globini nenasprotna (Bahovec 2015, 452). To velja tudi za izraza odpoved 
in darovanje.

Anketa pokaže: mnogi anketirani se zavedajo, da žrtvovanje vključuje odpoved 
in darovanje in da sta ta pojma vzajemno povezana. Vzor za to je Sveta Trojica. 
Polnost življenja Svete Trojice v njenem popolnem medsebojnem podarjanju. Oče 
se popolnoma odpove sebi in se popolnoma podari Sinu in ga s tem večno spo-
čenja in rojeva. Sin obstaja, ker vedno znova sprejme to popolno podaritev Očeta. 
V popolnem zaupanju v Očeta se vedno znova popolnoma odpove samemu sebi 
in se v polnosti daruje Očetu (Jn 13; Flp 2,1−11). To nenehno popolno darovanje, 
ki vključuje popolno odpoved, je Sveti Duh, darujoča in odpovedujoča se ljubezen, 
ki jo opeva apostol Pavel v Prvem pismu Korinčanom v 13. poglavju 

Toda Bog ne želi živeti tega načina življenja samo sam v sebi med tremi božjimi 
osebami, ampak tudi z vsem stvarstvom in z vsemi ustvarjenimi bitji. To je razkril 
s stvarjenjem sveta in človeka po svoji podobi in potrdil z učlovečenjem svojega 
Sina. Jezus Kristus je s svojim življenjem, učenjem, delovanjem, smrtjo na križu in 
z vstajenjem otipljivo pokazal ta način življenja Svete Trojice in kristjane z darom 
Svetega Duha usposobil, da lahko z njim in v njem to tudi živijo kot bratje in sestre 
v Kristusu in kot otroci istega Očeta. Jezus se je učlovečil, da bi v njem in po njem 
dosegli polnost življenja, ki je prav v tej odpovedujoči in darujoči se ljubezni. 

Ko človek izkustveno spozna, da živi zaradi darujoče se ljubezni troedinega Boga 
in da mu on daruje tudi posredno po stvarstvu in po soljudeh vse, kar potrebuje 
za življenje, se je pripravljen odpovedati temu, da bi v strahu za svoje življenje 
nekaj skušal ohraniti zase in iskal samega sebe. V zaupanju v Boga Ljubezen in v 
moči te darujoče se Ljubezni je tudi sam pripravljen vstopiti vanjo in sodelovati z 
njo. Tudi sam se je pripravljen vsemu odpovedati in vse darovati, saj globoko v 
sebi veruje in ve, da mu bo darovano vse, kar bo potreboval za svoje življenje v 
polnosti. V tem načinu najde polnost življenja in veselja, ki mu ga nihče ne more 
vzeti. To izkušnjo veselja darovanja in odpovedi so izpovedali tudi mnogi anketi-
rani. 

4. Sklep
Kakšen je torej odgovor na zastavljeno vprašanje: je žrtvovanje bistveno v krščan-
ski duhovnosti ali pa je samo eden od njenih vidikov?

Večina anketiranih se zaveda, da je navzočnost žrtvovanja v kristjanovem življenju 
in delovanju pomembna, toda žrtvovanje je treba razumeti kot odpoved in darova-
nje oziroma kot odpovedujočo in darujočo se ljubezen. Darovanje je možno le, če 
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je hkrati navzoča odpoved vsemu, kar človeka zasužnjuje in mu preprečuje, da bi 
mogel sprejemati vse kot dar in tudi sam postajati dar. Način življenja Svete Trojice, 
ki se je vidno razodela v delovanju in življenju Jezusa Kristusa, je izvor in model pri-
stne odpovedujoče in darujoče se ljubezni in duhovnosti vsakega kristjana. 

Kolikor bolj se kristjan zaveda, kako je nenehno obdarovan, toliko bolj more 
tudi sam svobodno vstopiti v to darujočo se božjo ljubezen in postati njen sode-
lavec. Zato je zelo pomembno, da vedno znova išče poti, kako bi se lahko vedno 
bolj zavedal zastonjske obdarovanosti po Bogu in se pustil obdarovati. Tako bo 
lahko postajal vedno bolj podoben Bogu in bo njegov dejavni sodelavec v njegovi 
darujoči se ljubezni. Živeta odpovedujoča in darujoča se ljubezen je torej pokaza-
telj in bistvena prvina krščanske vere in njene duhovnosti. Geslo jubileja leta usmi-
ljenja »Bodite usmiljeni kakor Oče« lahko razumemo tudi tako: »Bodite zastonjsko 
darujoči se kakor Oče!« 

Takšno razumevanje žrtvovanja očiščuje kristjane napačnega razumevanja žr-
tvovanja kot zadoščevanja, ki lahko hitro privede do napačnih predstav o Bogu in 
do različnih pobožnosti, ki človeka ne osvobajajo in ne dajejo sadov Duha: »Lju-
bezni, veselja, miru, potrpežljivosti, blágosti, dobrotljivosti, zvestobe, krotkosti, 
samoobvladanja.« (Gal 5,22–24)
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Kratice
 KKC – Katekizem katoliške Cerkve 2008.
 M − Odlok o misijonski dejavnosti [Ad gentes] 1980.
 SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 2000.
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Mateja Cvetek
živeti s čustvi 

Čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski čustveni razvoj
Raziskovanje čustev in čustvenega procesiranja je bilo dolga leta potisnjeno na 

rob znanstvenega raziskovanja. Pojavi so se zdeli preveč subjektivni, da bi lahko 
postali predmet resne in objektivne znanstvene presoje. V zadnjih štiridesetih letih 
pa se je na tem področju zgodil velik preobrat. Po mnenju sodobnih raziskovalcev 
človekovega razvoja igrajo čustva ključno vlogo v človekovem razvoju in so po-
membno vključena v raznolike izkušnje vsakdanjega življenja. Pričujoča knjiga po-
skuša predstaviti temeljna znanja s področja čustev, čustvenega procesiranja in 
vseživljenjskega čustvenega razvoja. Tako besedilo podrobno oriše pojmovanje 
čustev in čustveno procesiranje skozi zgodovino ter opredeli posamezne kompo-
nente čustvenih procesov. S pomočjo Greenspanove vseživljenjske teorije funkci-
onalnega čustvenega razvoja, drugih pomembnih teorij in nevropsihologije izpo-
stavi ključne mejnike v razvoju čustvenega procesiranja v vseživljenjski perspektivi.
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