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Žrtev in pashalna skrivnost ter homilija na Slovenskem
Povzetek: Drugi vatikanski koncil presega pojmovanje, ki se v razumevanju pashal-

ne skrivnosti opira predvsem na tipologijo velikonočnega jagnjeta in poudarja
trpljenje in žrtvovanje. Koncil bolj poudari zgodovino odrešenja, zgodovino nadnaravnega božjega poseganja v prostor in čas. Pregled pridigarskih osnutkov
zadnjega desetletja pokaže, da je v homiliji na Slovenskem včasih še mogoče
najti poudarjanje zgolj Kristusovega trpljenja in žrtve na križu, Kristusovemu
vstajenju pa je v takšnih primerih pripisan le apologetični pomen kot potrdilu
Kristusovega božanstva.
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Abstract: Victim, the Paschal Mystery and Homily in Slovenia

The Second Vatican Council has surpassed the notion of the Paschal Mystery
that was based mainly on the typology of the paschal lamb, emphasizing suffering and sacrifice. It has highlighted the history of salvation as a history of
supernatural intervention by God into space and time. A review of homiletic
drafts in Slovenia over the last decade has shown that emphasis has more often
been given to Christ’s suffering and sacrifice on the cross, while giving only
apologetic significance to His resurrection as a proof of His divinity.

Key words: sacrifice, redemption, salvation, paschal mystery, homily, Oznanjevalec,
homiletic drafts

Krščanstvo v svojem bistvu ni svetovni nazor niti moralni sistem, ampak v prvi vrsti zgodovina odrešenja. Središče vse odrešitvene zgodovine pa je Kristusova velikonočna skrivnost, ki naj bi po drugem vatikanskem koncilu navdihovala katehezo in vsak krščanski pouk, »v katerem mora zavzemati odlično mesto liturgična
homilija« (BR 24). Ko govorimo o velikonočni skrivnosti, s tem ne mislimo na skrivnost v spoznavnem smislu, kakor smo vajeni na primer, ko govorimo o skrivnosti
Svete Trojice, ampak mislimo na konkretni odrešitveni dogodek, razodet vsem
narodom (Rim 16,25–26). V prispevku bomo spomnili na zgodovinsko zameglitev
pashalne skrivnosti, povzeli glavne poudarke pokoncilskega razumevanja vloge
žrtve in pashalne skrivnosti in s pregledom in analizo pridigarskih osnutkov preverili poudarke, ki so povezani z vlogo žrtve v oznanjevanju, predvsem v homiliji
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na Slovenskem. Raziskali bomo, koliko je koncilski pogled na žrtev in na pashalno
skrivnost, ki je navzoč v teologiji, prodrl tudi v oznanjevanje, predvsem v homilijo
na Slovenskem. Pregledali bomo pridigarske osnutke, ki so izhajali kot revija Oznanjevalec v letih 2005–2015. Izpostavili in teološko ovrednotili bomo besedila, v
katerih prevladujejo žrtvovanjski in moralno-juridični poudarki, in tista, v katerih
prevladujejo kerigmatični poudarki s celovitim pogledom na pashalno skrivnost.

1.

Zgodovinska zameglitev pashalne skrivnosti

Zgodovinsko gledano, je treba priznati, da se je predvsem v zahodni teologiji zgodila delna zameglitev pashalne skrivnosti. V srednjem veku v teologijo vdira duh
rimskega prava. Anzelm iz Canterburyja skonstruira nauk o odrešenju, ki temelji
na ideji nadomestne zadostitve. Izhaja iz božjih lastnosti pravičnosti in usmiljenja
in iz pojma greha kot neskončne žalitve božje časti, nato pa iz konkretnega položaja grešnega človeštva sklepa na potrebnost nadomestne zadostitve, kakršno
more dati le učlovečeni Bog, saj bi popolne zadostitve neskončnemu Bogu ne moglo dati nobeno zgolj ustvarjeno bitje. (Barth 1992)
Sistematično zoževanje pojma odrešenja na moralno-juridično raven, kakor se
je dogajalo v teologiji in nato v oznanjevanju poznega srednjega veka, ima lahko
za posledico razumevanje, v katerem odrešenje postane le še zadostitev, ki jo človeštvo s Kristusovo žrtvijo daje razžaljenemu Bogu – ni pa odrešenje v takšnem
gledanju ozdravljenje in nadnaravno dvignjenje ter pobožanstvenje padlega človeštva, kje šele, da bi imelo pomen za vse vesoljstvo. Kristusovo vstajenje in poveličanje z vidika zadostitve in zasluženja sploh ne more soditi k objektivnemu
odrešenju ali k bistvu odrešilnega dela, ampak ima kvečjemu vrednost dokaza za
Kristusovo božanstvo, pomeni nekakšen slovesni epilog po končanem odrešilnem
delu. V tej viziji je torej Kristusovo vstajenje okrnjeno, nima tistega globokega smisla, o katerem govori prvotno krščansko oznanjevanje. V srednjem in v novem
veku se tako ni nikoli posrečilo, da bi pred očmi imeli v prvi vrsti Kristusa, ampak
najpogosteje subjekt, ki naj bo odrešen. (Balthasar 1997, 43–48)
Še bolj kakor zahodna teologija od poznega srednjega veka dalje se je od velikonočne skrivnosti kot bistvene odrešitvene skrivnosti oddaljila ljudska pobožnost.
Vse do danes, na primer, najdemo poudarjanje zgolj žrtvovanjske razsežnosti v
nekaterih ljudskih cerkvenih pesmih in oblikah ljudske pobožnosti. Besedna zveza,
ki jo cerkveni mediji skoraj izključno še danes uporabljajo za evharistično bogoslužje, je »darovati sveto mašo«: poudarek, ki v večini jezikov ni tako močan in
pogost.
Z liturgičnim gibanjem in z liturgično obnovo v preteklem stoletju se je tudi v
zahodni teologiji bolj in bolj začelo uveljavljati polnejše biblično in patristično pojmovanje odrešenja, po koncilu postopno tudi v oznanjevanju in v katehezi ter v
homiliji.
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Drugi vatikanski koncil in pashalna skrivnost
v teološki misli na Slovenskem

V Jezusovem času so se Judje k praznovanju pashe množično zbirali v Jeruzalemu
in žrtvovali ter uživali velikonočno jagnje ali pasho, kakor so jagnje imenovali. Beseda pasha označuje tako prehod ali mimohod Jahveja, ki je šel mimo izraelskih
hiš in jim prizanesel, kakor tudi prehod Izraelcev skozi Rdeče morje. Pozneje so
vsakoletno pasho povezovali tudi z drugimi osvoboditvami, kakor na primer z rešitvijo iz babilonskega izgnanstva. Praznovanje pashe je v Izraelcih vsako leto krepilo upanje na prihodnjo mesijansko osvoboditev.

2.1 Poudarki drugega vatikanskega koncila
Drugi vatikanski koncil je besedno zvezo mysterium paschale prvikrat uporabil v
konstituciji o svetem bogoslužju (B 5,2). Koncil trdi, da se je predvsem z velikonočno skrivnostjo izvršilo delo odrešenja človeškega rodu, katerega predpodobe so
bile čudovita božja dejanja med ljudstvom stare zaveze. Številni koncilski očetje
so bili vajeni odrešenje istovetiti izključno z odrešilnim Kristusovim trpljenjem in
smrtjo na križu. Zato je že sama beseda mysterium paschale v zvezi s trditvijo, da
je odrešenje učinek velikonočne skrivnosti, od začetka naletela na hud odpor, ki
so ga je ublažili šele poglobljena pojasnila in navedba stavka iz velikonočnega hvalospeva. Velikonočna skrivnost kot osrednja skrivnost odrešenja je dala močan
pečat tudi vsem drugim koncilskim besedilom (Jungmann 1966, 18–19, in Strle
1967, 37).
Konstitucija o svetem bogoslužju tudi zatrjuje, da »milost izvira iz velikonočne
skrivnosti Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja« (B 61). »Po krstu se ljudje
vcepijo v Kristusovo velikonočno skrivnost: s Kristusom umrejo, skupaj z njim so
pokopani, z njim so obujeni in prejmejo Duha posinovljenja.« (6) Zato Cerkev kot
temelj svoje biti in kot bistvo vsega življenja in delovanja in kot glavni praznik odrešenja sveta obhaja vsak osmi dan velikonočno skrivnost (106). V skladu s tem je
treba preurediti tudi cerkveno leto (107). Celo pogrebni obred naj »jasneje izraža
pashalni značaj krščanske smrti« (81). Že iz teh kratkih navedb ugotavljamo, da je
to polnejše in pozitivnejše gledanje na učinke odrešenja.
Tudi v dogmatični konstituciji o Cerkvi koncil uči isti nauk, čeprav ne govori posebej o odrešenju: »Ko je božji Sin v človeški naravi, ki jo je združil s seboj, s svojo
smrtjo in vstajenjem premagal smrt, je odrešil človeka in ga preoblikoval v novo
stvar.« (C 7, 1; prim. 3; 9, 2; 48, 2)
Najbolj obširno in jasno o velikonočni skrivnosti kot središču odrešenja govori
konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu: že z uvodnimi besedami »Veselje in upanje« odpira perspektivo veselja in upanja prav ob luči velikonočne skrivnosti. O
odrešenju in o velikonočni skrivnosti govori na več mestih (CS 22; 37; 40); tu izpostavljamo za zgled le besedilo, ki govori o smrti: »Medtem ko vpričo smrti odpove
vsaka domišljija, pa Cerkev, poučena po božjem razodetju, zatrjuje, da je Bog človeka ustvaril za blaženi cilj onkraj meja zemeljske bednosti. Krščanska vera vrh
tega uči, da bo telesna smrt, s katero bi bilo človeku prizaneseno, če bi ne bil gre-
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šil, nekoč premagana, ko bo vsemogočni in usmiljeni Odrešenik človeka znova
postavil v tisto stanje odrešenosti, katerega je bil človek po svoji krivdi izgubil. Bog
je bil namreč človeka poklical in ga kliče, naj bo s celotno svojo naravo z njim združen v večnem občestvu neminljivega božjega življenja. To zmago je Kristus pridobil s svojim vstajenjem k življenju, ko je s svojo smrtjo človeka osvobodil smrti. S
trdnimi utemeljitvami predložena vera torej vsakemu razmišljajočemu človeku
daje odgovor v njegovi tesnobnosti glede prihodnje usode; obenem pa mu omogoča, da je v Kristusu povezan v občestvo z ljubljenimi brati, ki so že umrli, ko mu
daje upanje, da so dosegli pravo življenje pri Bogu.« (18, 2)
Podobno poudarja konstitucija o božjem razodetju. Ker se je Bog človeku razodel
prav zato, da bi ga naredil deležnega svojega lastnega blaženega življenja, da bi ga
odrešil v celoti, glede na dušo in glede na telo, konstitucija poudarja, da je velikonočna skrivnost največje dejanje božjega razodetja in celotne zgodovine odrešenja.
S to skrivnostjo se je Bog razodel kot Bog z nami, kot živi Bog, ki obuja od mrtvih in
nas rešuje iz teme greha in smrti in nas napravlja deležne večnega življenja. (BR 4)
Nauk drugega vatikanskega koncila je v bistvu istoveten z naukom zgodnjih cerkvenih očetov in liturgije ter Svetega pisma: šele s poveličanjem, ki je samo po
sebi sledilo iz takšne daritvene smrti, kakršna je ta smrt dejansko bila (dejanje
čiste ljubezni in pokorščine Očetu), je Kristusova človeška narava postala »živ organ odrešenja« (C 8, 1), orodje za opravičenje in pobožanstvenje vsega človeštva
in za prenovitev vsega stvarstva (Strle 1976, 41). Učinek odrešenja ni predvsem
nekaj negativnega, odstranitev greha, marveč v prvi vrsti nekaj nadvse pozitivnega, sv. Pavel to označuje kot »nedoumljivo bogastvo Kristusovo« (Ef 3,8).
Poudarke drugega vatikanskega koncila, ki smo jih izpostavili, zasledimo v vseh
pokoncilskih dokumentih vesoljne Cerkve, ki so povezani z oznanjevanjem in s homilijo. Katekizem katoliške Cerkve (1993) tako na različnih mestih povzema in razlaga koncilski nauk o velikonočni skrivnosti. Od starozaveznega začetnega pomena
žrtve, ki je bil blizu nauku o odkupitvi (1 Mz 4,3; 12,7), katekizem vodi k novozaveznemu razumevanju, ki ga nakazuje Pismo Hebrejcem (Heb 10,5–7): božji Sin si je
privzel človeško naravo, da bi v njej izvršil naše odrešenje (KKC 461). Predvsem
drugi del, ki govori o obhajanju krščanske skrivnosti, pravzaprav le razvija in opisuje vlogo velikonočne skrivnosti v življenju Cerkve (1077–1661). Del, ki razlaga krščanski nauk o milosti in opravičenju (1987–2029), poudarja prvenstvo milosti na
poti spreobrnjenja: nihče si ne more sam zaslužiti te milosti (2027): »Milost Svetega Duha nam podeli božjo pravičnost. Ko nas po veri in krstu združi s Kristusovim
trpljenjem in vstajenjem, nas Duh stori deležne njegovega življenja.« (2017) Kristusova žrtev je edinstvena in dokončna rešitev (613–618), ki vodi k dovršitvi v vstajenju vseh v Kristusu (655). Podobno na številnih mestih tudi v Homiletičnem direktoriju kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov (2015) poudarja vlogo Kristusove pashalne skrivnosti v homiliji: »Njen namen je, da oznanilo božje
besede hkrati z evharističnim bogoslužjem postane ›oznanjevanje čudovitih božjih
del v zgodovini odrešenja oziroma v Kristusovi skrivnosti‹ (B 35). Kristusova velikonočna skrivnost, ki jo oznanjamo v berilih in homiliji, se uresničuje v daritvi svete
maše. Kristus je vedno navzoč in deluje po oznanjevanju svoje Cerkve.« (HD 14–15)
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2.2 Pashalna skrivnost po koncilu na Slovenskem
Neposredno po drugem vatikanskem koncilu zaznamo tudi na Slovenskem nov
temeljni poudarek v teološki misli: Strle že (1967) izčrpno prikaže mysterium paschale kot osrednjo skrivnost krščanstva. »Kristus je prav v času judovske velike
noči s svojim nastopom odkrival vélike vidike svoje mesijanske naloge (prim. Lk
2,41–51; Jn 2,13–23; prim. 1,14.51; 4,21–24; 6; 13,1). Končno se je določno razodel kot pravo, novo velikonočno Jagnje; tik pred svojo smrtjo je ustanovil nov
pashalni obed in izvršil svoj lastni ›izhod‹ (exodus), svoj ›prehod‹ s tega sveta v
Očetovo kraljestvo, da bi v dinamiko tega odrešitvenega prehoda pritegnil novo
božje ljudstvo in prek tega vse človeštvo in v odsevu tudi vse vesoljstvo.« (Strle
1967, 33–34) Ob tem ne spregleda dveh poudarkov v praznovanju velike noči, ko
so se na Vzhodu tako imenovani kvatvordecimani potegovali za to, da bi se velika
noč obhajala prav na dan 14. nizana, ko so Izraelci v templju žrtvovali velikonočno
jagnje, medtem ko so se kristjani na Zahodu kot datuma za obhajanje velike noči
držali nedelje po prvi spomladanski polni luni, torej dneva, na katerega je Kristus
vstal od mrtvih. Vendar Strle močno poudari, da niti kvatvordecimani nikakor niso
mislili, da bi bilo mogoče obhajati Kristusovo trpljenje brez vstajenja: »Na velikonočni praznik so prva krščanska stoletja obhajala celotno in eno samo osrednjo
skrivnost odrešenja sveta, tistega odrešenja, ki se je izvršilo hkrati s smrtjo in vstajenjem učlovečenega božjega Sina. V Kristusovi smrti in vstajenju so gledali eno
samo in nedeljivo skrivnost.« (Strle 1967, 34)
Strle povzema tudi filološke raziskave, povezane z etimologijo besede pasha.
Meni, da se pojmovanje, ki daje poudarek trpljenju in se opira predvsem na tipologijo velikonočnega jagnjeta, opira na ljudsko etimologijo: besedo pascha povezuje z grško besedo paschein (trpeti) in z latinsko besedo pati (trpeti) in passio
(trpljenje). »Tisto pojmovanje pa, ki postavlja naglas na vstajenje, izhaja iz drugačne, z resničnim izvorom besede bolj skladne razlage; po tej razlagi pomeni
›pascha‹ isto kakor grška beseda ›diábasis‹ ali pa ›diabathéria‹, kar je istovetno z
latinskim izrazom ›transitus‹ (= prehod). Po tej drugi razlagi je ›pascha‹ Gospodov
prehod skozi noč smrtnega trpljenja k luči neminljivega, poveličanega življenja. To
je tisti Kristusov prehod, ki je vsemu človeštvu in na neki način vsemu vesoljstvu
odprl pot k poveličanemu življenju in to pot človeštva in vsega stvarstva k poveličanemu življenju v počelu tudi že resnično začel.«
V nadaljevanju bomo preverili, v kolikšni meri pol stoletja po koncilu v pridigi in
v homiliji na Slovenskem zaznavamo premik od žrtvovanjske drže in poudarjanja
moralno-juridične razsežnosti odrešenja k poudarjanju celovite pashalne skrivnosti.

3.

Oznanjevanje in homilija na Slovenskem

Ob pregledu »pridigarskih osnutkov« zadnjih desetih let (2005–2015), ki jih pod
naslovom Oznanjevalec izdaja Komisija za oznanjevanje pri slovenskem pastoralnem svetu, ugotovimo, da je omemba žrtve in žrtvovanja relativno redka, čeprav
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je homilija nekakšen vezni člen med bogoslužjem božje besede in evharističnim
delom in bi zato pričakovali, da bo večkrat pozornost posvetila tudi odnosu in pripravi vernikov na obhajanje Kristusove žrtve. Nekatere misli so v pregledu, ki sledi, resda zaradi omejenega obsega nenamerno iztrgane iz konteksta, a včasih prav
kot takšne in presojane samostojno jasneje pokažejo vlogo, ki jo žrtvi in žrtvovanju
celotni osnutek v globini pripisuje. Najprej bomo izpostavili besedila, v katerih
prevladujejo žrtvovanjski poudarki, ki so blizu izpostavljanju moralno-juridične
razsežnosti odrešenja, nato pa besedila, v katerih najdemo na prvem mestu kerigmatično razsežnost in poudarjanje odrešilne Kristusove velikonočne skrivnosti.

3.1 Prevladujoči žrtvovanjski poudarki
Nekateri osnutki nemalokrat napotujejo na misel, kako je krščanska drža zaobjeta
v človekovi odločitvi, da se bo sam žrtvoval, in potem to tudi uresniči – daruje se
za bližnje, za Jezusa, za Boga. Na 26. navadno (Slomškovo) nedeljo beremo o Slomškovem darujočem se izgorevanju za druge: »Naj nas njegov zgled vabi v radikalno
držo dajanja za druge: moža za ženo, ženo za moža, staršev za otroke in otrok za
starše, sosedov za sosede, duhovnikov za vernike, vzgojiteljev in učiteljev za učence. /…/ Kdor zmore življenje živeti kot dajanje samega sebe za druge, bo tudi svojo smrt spremenil v zadnji in največji dar življenja. (Turnšek 2005/2006, 36) Iz besedila bi bilo mogoče skleniti, da je drža svetništva zgolj radikalna odpoved vsemu
in da je človek sam od sebe zmožen takšne odpovedi, ne poudarja pa božjih del.
Ob 100. obletnici rojstva Daniela Halasa dne 25. 5. 2008 podobno najdemo v
osnutku zapis o Halasovi poti v mučeništvo: »A najhujše ga je šele čakalo. To je
bila pot v mučeništvo, ki se ni začela 16. marca 1945, ko so ga ustrelili in vrgli v
Muro, temveč že davno prej; takrat, ko je stopil na pot duhovništva. Že takrat se
je odločil, da bo svoje življenje daroval za Kristusa in za ljudi, h katerim bo poslan.«
(Kozar 2007/2008, 28) Spet bi se lahko zastavilo vprašanje, ali sta krščanska drža
in svetništvo primarno pot iz slabega na slabše (»… najhujše ga je šele čakalo …«)
in zgolj odpoved. Podobno na praznik sv. Štefana dne 26. 12. 2005 beremo, da je
mučenec rajši daroval svoje mlado življenje, kakor da bi sprejel laž in hinavščino.
»Ali smo kristjani sedanjega časa pripravljeni svoje življenje darovati za resnico,
pravico in vero v Jezusa?« (Ipavec 2005/2006, 52)
V izpostavljenih besedilih se pogosto zdi, da je pobuda oziroma glavni akter na
človeški strani: najprej človek žrtvuje oziroma se žrtvuje ali si prizadeva – nato pa
oziroma zato pa ga Bog blagoslavlja. Tako bi lahko razumeli tudi nagovor na 22.
navadno – katehetsko – nedeljo dne 2. 9. 2007: »Na vsakem začetku je prav, da
prosimo za božji blagoslov pri našem prizadevanju … Kaj bo Jezus dal temu, ki ga
mu želi darovati življenje v duhovniškem ali redovniškem poklicu?« Avtor resda
kmalu zatem doda, da »Jezus ne vzame nič, ampak vse daje« (Erjavec 2006/2007,
11), a skozi ves nagovor si je mogoče predstavljati, da je iniciativa na človekovi
strani – človek se žrtvuje, naredi vsak dan kako dobro delo, se odpoveduje, na
koncu pa mu Bog da nekaj v zameno. Tu bi bila primerna Pavlova beseda Korinčanom: »Kaj imaš, česar bi ne prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne
prejel?« (1 Kor 4,7b)

Tadej Stegu - Žrtev in pashalna skrivnost ter homilija na Slovenskem

399

Na praznik spomina vseh vernih rajnih dne 2. 11. 2007 beremo: »Lepa, starodavna in predvsem krščanska navada je, da zlasti v teh dneh – pa ne samo v teh
– darujemo mašne namene za rajne: za domače, prijatelje, duše v vicah. Lepa navada je tudi v tem, da verniki darujejo za mašne namene za pokojne na splošno.«
(Valenčič 2006/2007, 68) Zastavlja se vprašanje, koliko je v luči poprejšnjega razmisleka besedna zveza darovati mašni namen v prid pokoncilskemu razumevanju
evharistije in koliko pri vernikih zbuja vsaj na nezavedni ravni občutek, da je to
nekakšno darovanje v smislu zadostitve, posebno še ob besedni zvezi, ki poudarja, da verniki darujejo – čeprav le mašne namene.
Na 3. velikonočno nedeljo dne 6. 4. 2008 najdemo misel, da je vstajenje dokaz
za Kristusovo božanstvo, to pa pokoncilska teologija razume kot necelovit pogled,
kakor smo pokazali v uvodu: »Vsi trije svetopisemski odlomki današnje nedelje
govorijo o Jezusovem vstajenju. Zakaj tako? Odgovor je preprost: zato, ker je vstajenje temeljni kamen naše vere in največji dokaz za Jezusovo božanstvo. /…/ Apostoli so bili priče Jezusovega učenja, delovanja in so po Jezusovem naročilu to
oznanjali. Želeli so ljudem pokazati in jih prepričati, da je Jezusova krvava daritev
na križu najvišji dokaz božje ljubezni do ljudi.« (Zupančič 2007/2008, 84) V tej optiki se zdi, da vstajenje nima druge vloge in pomena, kakor da je dokaz Jezusovega božanstva.
Na praznik sv. Rešnjega telesa in krvi dne 11. 6. 2009 osnutek usmerja k razmišljanju o Jezusovi zavezi na križu, ki se obnavlja pri maši. »Jezusov dar evharistije
je dejanje ljubezni, dar samega sebe za vse. Na veliki petek se je popolnoma daroval za nas na križu, na veliki četrtek pa je v kruh in vino položil vso svojo ljubezen
in nam z njima podaril svoje telo in kri. Jezusovo navzočnost v evharistiji razumemo samo skozi ljubezen, ki gre v darovanju do konca. Jezus v evharistiji nas uči
darovanja in žrtvovanja«. V besedilu je resda omenjena navzočnost Vstalega v
Cerkvi, ki je njegovo skrivnostno telo, a le v funkciji darovanja: »Poveličani Gospod
se z nami in po nas daruje Očetu v ›popolno hvalno daritev, da bi do konca sveta
nadaljeval odrešilni spomin daritve na križu‹, kakor poje hvalospev sv. Rešnjemu
telesu.« (Krajnc 2008/2009, 23) Vloga vstajenja tudi tu ostane nejasna, saj se zdi,
da je cilj in sklep odrešenjskega dela Jezusova žrtev na križu.
Besedilo, ki morda najbolje izraža še navzoče »predkoncilsko« gledanje na
(samo)odrešenje, najdemo v osnutku za 7. navadno nedeljo dne 19. 2. 2006. Beremo, da je Jezus Bog in zato pozna tudi naše misli. »Zapomnimo si: še tako skrito
misel in dejanje delamo pred Bogom kakor ob belem dnevu in zato bomo zanjo
tudi dajali odgovor. Včasih so to strnili v stavek, ki smo si ga ljudje zlahka zapomnili: ›Bog vse vidi, Bog vse ve – greh se delati ne sme!‹« (Poznič 2005/2006, 99) V
takšnem poudarjanju seveda ni prostora za odrešenje, ki ga prinaša Kristusova
velikonočna skrivnost: Bog je sodnik, človek pa ostane – obsojenec.
V besedilih, ki smo jih izpostavili, se zdi vsaj deloma zakrita tista razsežnost krščanskega žrtvovanja, ki je bila v prvi Cerkvi zelo očitna in izpričana ter o njej na
več mestih pričujejo martirologiji, kakor na primer poročilo o mučeništvu sv. Perpetue in Felicite ter njunih tovarišev, ki so umrli mučeniške smrti dne 7. marca 202
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(ali 203) v Kartagini. Ko je mlada sužnja Felicita rojevala v ječi in ječala v porodnih
bolečinah, ji je eden od stražnikov dejal: »Če zdaj tako stokaš, kaj bo šele, ko te
vržejo zverem!« Felicita je odgovorila: »Zdaj sama trpim, kar trpim; tam pa bo
nekdo drug trpel v meni za mene, ker bom tudi jaz trpela zanj.« (Lukman 1983,
110) Tudi ko kristjan trpi, trpi s Kristusom; ne trpi zato, da bi trpel, ampak ve, da
je s Kristusom že vstal.

3.2 Prevladujoči kerigmatični poudarki
Kljub poprej navedenim besedilom, ki nakazujejo občasno še navzoče moralistično prikazovanje odrešenja in le delno vstopajo v bogastvo velikonočne skrivnosti,
lahko po pregledu osnutkov za homilije zadnjih desetih let ugotovimo, da med
besedili, ki se izrecno dotikajo žrtvovanja ali velikonočne skrivnosti, prevladujejo
kerigmatični poudarki, zato tu ne navajamo vseh besedil, temveč le najbolj neposredno povezana z vidikom žrtve in velikonočne skrivnosti.
Na 4. postno nedeljo dne 18. 3. 2007, na primer, o veselju sprave z Bogom beremo, da pot rešitve iz brezna zapuščenosti in zavoženega življenja »ni sad le človekovega napora. Mit o samoodrešenju se ponavlja vedno znova. Najsi gre za
antični pelagijanizem in gnozo ali za novodobne nauke, ki človeka prepričujejo, da
je dovolj, da se sam ozavesti in duhovno dvigne – vsi ti sicer lahko rečejo izgubljenemu sinu: ›Vsa čast, ker si se pobral, stisnil zobe in se iztrgal izgubljenosti‹ – a
pozabljajo na očeta, ki je sina zagledal od daleč. /…/ Sprava, vrnitev v Očetovo
hišo, je Očetov dar. Sprava je milost, ne dosežek. Je božje, ne človeško delo.« (Šimenc 2006/2007, 28–29)
V uvodu v 1. številko Oznanjevalca 2005/2006 beremo: »Vera ni morala, pač
pa moralo utemeljuje, zato je v prid vzgoji, tudi pri oznanjevanju; resnica je vedno
pred moralo. Ni resnica v službi morale, ampak je morala v službi resnice. Verska
resnica je kerigma, to je veselo oznanilo božje ljubezni in odrešenja v Kristusu,
morala pa je odgovor na božji klic.« (Valenčič 2005/2006, 5) Za rojstvo device Marije – mali šmaren – dne 8. 9. 2005 o teološkem pomenu Jezusovega deviškega
spočetja beremo: »Odrešenikov prihod ni odvisen od človeških odločitev, temveč
od želje Boga, da bil med trpečimi, grešnimi človeškimi bitji v mesu. Izvir Jezusovega življenja je v Bogu. Rojen je povsem iz milosti, povsem iz obljube, iz božjega
milostnega daru človeštvu. Prihaja iz globin božjega usmiljenja.« (Večko 2005/2006,
22) Na vse svete dne 1. 11. 2005 beremo, da so svetniki zdaj »oprani« in osvobojeni vseh omejenosti; tukaj niso bili brez greha. Svetništvo namreč ne pomeni
popolnosti, brezgrešnosti in brezhibnosti. Svetništvo ni v prvi vrsti boj proti grehu
in slabostim, ni v odpravljanju in odstranjevanju omejenosti na vseh naštetih področjih, temveč v življenju, ki je v polnosti in osmišljenosti, ustvarjalnosti, v čimbolj
ustreznem odgovoru na znamenje časa, v delovanju v dobro drugim, sebi in občestvu. (Lah 2005/2006, 64) Na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije
beremo, da so morale biti v Stari zavezi brezmadežne daritvene živali. Tudi duhovniki niso smeli imeti telesnih hib. V pismu Efežanom pa svetost in brezmadežnost
ne označujeta človekove telesne, moralne ali družbene neoporečnosti. To je dar
Boga ljudstvu, ki je bilo mrtvo zaradi greha, pa obujeno zaradi daritve Jezusa Kri-
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stusa. (Večko 2005/2006, 24) V uvodu za 3. adventno nedeljo dne 11. 12. 2005
beremo, kako veliko kristjanov misli, da je bistvo krščanske vere v tem, da kličejo
Boga za Očeta ali da odpuščajo celo sovražnikom, vendar pa to nikakor ne drži:
bistvo krščanstva je v življenjski povezanosti z Jezusom; šele ko je Kristus v kristjanu, je ta v moči njegovega Duha zmožen odpuščati sovražnikom ali klicati Boga za
očeta. (Gnidovec 2005/2006, 27) Na veliko noč dne 16. 4. 2006 beremo o Jezusovi žrtvi, kako »celo Bog ni posegel, da bi ga rešil smrti. Toda prav ta Bog, ki ni posegel vmes, se je zanj zavzel tako, da ga je iztrgal iz smrti in ›ga je obudil‹. Zaradi
tega božjega dejanja – Jezusovega vstajenja – smemo upati, tudi v najbolj temnem
dogajanju našega življenja, v umiranju in smrti.« (Lah 2005/2006, 56) Besedila
močno poudarjajo božje delovanje in vlogo milosti pri odrešenju človeka.
O zastonjskosti božje ljubezni in o dinamiki odrešenja beremo na 4. velikonočno nedeljo dne 29. 4. 2007: »S tem, ko je Jezus umrl za nas, nam je razodel pravo
podobo o Bogu. Podobo Boga, ki ne samo, da daje mnoge stvari, ampak daje tudi
samega sebe, v celoti in brez zadržkov, brezpogojno. Podobo o Bogu, ki mu je mar
za vsakogar izmed nas. Pa ne samo to! Jezus nas je s svojo smrtjo na križu odkupil.
Apostol Pavel je zapisal: ›Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da
je za nas postal prekletstvo. Pisano je namreč: Preklet vsak, kdor visi na lesu‹ (Gal
3,13). Gospod je umrl namesto nas, da bi mi živeli. Tako nas je spravil s svojim
Očetom. Zaradi njegove zvestobe smo odrešeni. /…/ Kakšen naj bo torej naš odgovor na ljubezen Dobrega pastirja? Kot je bilo rečeno, nam ni treba ničesar narediti, da bi nas Jezus ljubil. Njegova ljubezen je zastonjska in brezpogojna. Je pa
razumljivo, da tisti, ki doživi to ljubezen, ne more držati križem rok. Šel bo na delo
in se bo skupaj s sv. Ignacijem spraševal: ›Gospod, ti si toliko naredil zame, kaj pa
naj jaz storim zate?‹ In kaj bo Gospod rekel? Ljubi! ›Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem‹ in ›Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe‹ (prim. Mt 22,37–39).« (Hočevar 2006/2007, 68–69) Besedilo je
povsem v skladu s koncilskim gledanjem na odrešenje in na Kristusovo daritev.
Na praznik sv. Rešnjega telesa dne 7. 6. 2007 osnutki opominjajo: učenci so
»poklicani, da preidejo od ekonomije posedovanja v ojkonomijo daru. Prva proizvaja lakoto in smrt, druga poraja sitost in življenje … Učenci ponujajo kruh, ki
prihaja od Jezusa. Vsaka naša ljubezen in deljenje z drugimi ima svoj izvor v njem.«
(Kržišnik 2006/2007, 17–18)
O tem, kako Kristus prinaša veselo oznanilo v različne kulture, beremo v osnutku za misijonsko nedeljo dne 21. 10. 2007: »Zato se lahko vprašamo, kaj bi bilo z
našimi kulturami, če bi jih Kristus ne osvobodil. Človek bi bil še vedno igrača v slepi igri usode in bogov. Kristus je kulture rešil nasilja s tem, ker je v ljubezni prevzel
žrtev nase. Ta veliki pomen, ki ga je imel za človeško kulturo evangelij, danes ugotavljajo in poudarjajo največji poznavalci kulture. To vlogo Kristusa in evangelija
prikazuje tudi film Apokalipsa režiserja Mela Gibsona. Sporočilo filma je preprosto:
religije brez Kristusa so krute in ne nehajo darovati ljudi! Kristus pa je darovanje
prevzel nase in s svojo žrtvijo za človeka – enkrat za vselej – odpravil žrtvovanje
človeka.« (Petkovšek 2006/2007, 52)
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Ta in druga tu ne posebej izpostavljena besedila v Oznanjevalcu, ki poudarjajo
koncilski pogled na žrtev, na žrtvovanje in na odrešenje in Kristusovo pashalno
skrivnost, so bistveno bolj številna od poprej prikazanih besedil, ki nakazujejo občasno še navzoče moralistično prikazovanje odrešenja in le delno vstopajo v bogastvo velikonočne skrivnosti.

4.

Sklep

Središče vse odrešitvene zgodovine pa je Kristusova velikonočna skrivnost, ki naj
bi po drugem vatikanskem koncilu navdihovala katehezo in homilijo ter vsak krščanski pouk. Prikazali smo zgodovinsko zameglitev pashalne skrivnosti: nauk o
odrešenju, ki temelji na ideji nadomestne zadostitve, izhaja iz božjih lastnosti pravičnosti in usmiljenja in iz pojma greha kot neskončne žalitve božje časti. Zadostitev more dati le učlovečeni Bog, saj bi popolne zadostitve neskončnemu Bogu ne
moglo dati nobeno zgolj ustvarjeno bitje. Zoževanje pojma odrešenja na moralno-juridično raven ima za posledico razumevanje, v katerem odrešenje postane le
še zadostitev, ki jo človeštvo s Kristusovo žrtvijo daje razžaljenemu Bogu, ni pa
ozdravljenje in nadnaravno dvignjenje ter pobožanstvenje padlega človeštva.
Drugi vatikanski koncil močno poudari pomembnost celovitega gledanja na odrešenje in na mesto pretežno moralno-juridičnega gledanja na greh in na odrešenje
postavi govor velikonočni skrivnosti. Enake poudarke zasledimo v vseh pokoncilskih
dokumentih vesoljne Cerkve, ki so povezani z oznanjevanjem in s homilijo: osvetlili smo predvsem Katekizem katoliške Cerkve in Homiletični direktorij. Tudi na Slovenskem neposredno po koncilu v teologiji zaznamo celovito gledanje na odrešenje
in poudarjanje pashalne skrivnosti kot osrednje skrivnosti krščanstva.
V osrednjem delu smo raziskali, koliko je koncilski pogled na žrtev in na pashalno
skrivnost, ki sta navzoči v teologiji, prodrl tudi v oznanjevanje, predvsem v homilijo
na Slovenskem. Pregledali smo pridigarske osnutke, ki so izhajali kot revija Oznanjevalec v letih 2005–2015. Izpostavili in teološko ovrednotili smo besedila, v katerih
prevladujejo žrtvovanjski in moralno-juridični poudarki, in tista, v katerih prevladujejo kerigmatični poudarki s celovitim pogledom na pashalno skrivnost. Analiza besedil je pokazala, da so besedila, ki poudarjajo koncilski pogled na žrtev, na žrtvovanje
in na odrešenje in Kristusovo pashalno skrivnost, resda relativno redka, a bistveno
bolj številna od besedil, ki nakazujejo občasno še navzoče moralistično prikazovanje
odrešenja in le delno vstopajo v bogastvo velikonočne skrivnosti. O Kristusovi žrtvi
in vstajenju ter odrešenju besedila eksplicitno ne govorijo pogosto, to pa se zdi izziv
in velika priložnost za oznanjevanje, za katehezo in za homilijo v prihodnjih letih.
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Povabljeni v božje globine:
prispevek k trinitarični duhovnosti
»Duhovna teologija« si prizadeva razumeti, kar je pomembno za naš odnos do
Boga. Izraz »duhovna« se na eni strani nanaša na Svetega Duha in označi človekov
življenjski odnos do njega. Na drugi strani pa se more izraz »duhovna« nanašati
bolj neposredno na razsežnost človekovega življenja, katere središče je srce, duša.
Čeprav ta dva vidika duhovnosti izhajata iz različnih korenin: prvi iz bibličnega pojmovanja o Božjem Duhu in verske resnice o Sveti Trojici, drugi pa iz psihološkega
sveta dojemanja in doživljanja, se medsebojno dopolnjujeta in razlagata. To dvojno vsebino ima pred očmi avtor v svojem »približevanju« duhovni teologiji: skrivnost bivanja in odrešenjskega delovanja troedinega Boga ter človekovega celostnega spoznavanja Boga in vključevanja v njegovo trinitarično življenje. Skrivnost,
ki se nam dozdeva tako odmaknjena in nedojemljiva, je v resnici prostor naše
uresničitve.
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