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T o premišljanje sem zasnoval še pred začetkom vojne in ga prvot-
no napisal v prvem letu vojne, ko še ni bilo mogoče predvideti 

vsega obsega in vsega pomena demonskih sil, ki jih je razbrzdala. Po-
znejši dogodki niso v ničemer spremenili mojih misli, temveč so jih 
kvečjemu še utrdili in poglobili. Toda po vsem preživetem v teh straš-
nih letih jih je bilo treba izraziti s popolnoma drugačnimi besedami, 
zato sem rokopis po končani vojni precej korenito predelal.

Na zunaj ima moje premišljevanje značaj teološke razprave. Bralca 
bi rad opozoril, da – naj bo to slabo ali dobro – ta zunanja oblika ne 
ustreza popolnoma notranjemu bistvu moje misli. Ves moj razumski 
in duhovni razvoj me namreč ni pripeljal le do visoke ocene tradicio-
nalne krščanske misli, temveč tudi do priznanja absolutne resnično-
sti Kristusovega razodetja. Prišel sem do prepričanja, da vse nesreče 
človeštva izvirajo iz njegovega že zdavnaj začetega in čedalje večjega 
odmika od krščanske tradicije in da so, nasprotno, vsi najboljši in 
najvišji upi človeštva, če so razumno utemeljeni, le izraz pradavnih 
zahtev krščanske vesti.

Vendar pa se po drugi strani bojim in nočem biti teolog, in sicer 
ne le zato, ker po izobrazbi in duhovnem kovu nisem teolog, temveč 
svoboden filozof, pa tudi zato, ker ne morem premagati občutka, da 
je vsako abstraktno dogmatsko bogoslovje izpostavljeno nevarnosti, 
da zaide v nekakšno grešno prazno govoričenje. Glede na Goethejevo 
resnično religiozno pripombo »je mogoče v Bogu govoriti pravzaprav 
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le z Bogom«. Realnost Boga in Božje resnice se nam odkriva samo 
v duhovnem izkustvu molitvenega obračanja k Bogu; in ko nam Bog 
govori iz globine našega duha, je mogoče ali samo obmolkniti v trepe-
tu kesanja ali prerokovati, ni pa mogoče premišljevati. In čeprav smo 
po svojstvu našega uma prisiljeni logično osmišljevati to izkustvo, pa 
vsakemu poskusu, da ga izrazimo v sistemu abstraktnih pojmov, grozi 
nevarnost, da ločimo vsebino religiozne resnice od živega izkustvenega 
izvora, zamenjamo pravo vero s čisto umsko konstrukcijo. Vrh tega je 
religiozno izkustvo neločljivo od življenjskega izkustva, od usode – od 
osebne usode vsakogar izmed nas in od usode generacije ali dobe – 
v vsej njeni tragičnosti in nepopolnosti, v vsej njeni fragmentarnosti in 
nemirnosti. Bog se spoznava samo v tragičnem boju in v mukah člo-
veškega obstoja. To sta dobro izrazila taka samotna misleca sodobnega 
časa, kot sta Pascal in Kierkegaard. Temu ostro nasprotuje pretenzija 
na dokončnost, tako rekoč domišljavost vsakega objektivnega teološke-
ga sistema. Čeprav razumemo, da je izkustvo vsega človeštva – in za 
kristjana to pomeni izkustvo krščanske Cerkve – bogatejše in globlje 
od našega osebnega izkustva in da se moremo in moramo učiti iz njega, 
pa se od tod pridobljene resnice udejanjajo za nas le, če so primerjane 
in preverjene z našim izkustvom: niti za trenutek ne smemo odvrniti 
pozornosti od tega, da Bog govori neposredno nam in zdaj. Druga-
če se naša vera zlahka izrodi v to, kar je mogoče imenovati teološka 
psevdovera: v čisto umsko ali celo besedno potrjevanje tistega, v kar 
pravzaprav ne verujemo, temveč le hočemo verovati. Pri vsem dolžnem 
spoštovanju religiozne modrosti iz preteklosti, »vere očetov«, moramo 
paziti, da nas ne bi pritegnilo k češčenju Boga z usti, ne pa s srcem, in 
h goljufivi zameni Božje resnice »z nauki in zapovedmi človeškimi«.

V srcih ljudi se je vera ves čas bojevala z nevero – z odkrito nevero 
in s še hujšo, farizejsko nevero, skrito pod uradno tradicionalno teolo-
gijo. Toda nikoli doslej nevarnost teh dveh vrst nevere in nujnost, da 
se jima upremo s pravo vero – z zvestobo Božji resnici – nista bili večji 
kakor za sodobnega človeka, vzgojenega v že večstoletni brezverski kul-
turi. »Verujem, Gospod, pomagaj moji neveri«: ta večni vzklik človeške 
duše zveni dandanes veliko bolj dramatično kakor v prejšnjih stoletjih. 
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Skoraj nepremostljiv prepad ločuje dandanes živahne boje človeškega 
duha, iskanje izhoda iz nesreč in rešitve pred nevarnostjo, hrepenenje 
po religioznem razumevanju sredi brezdušnega sveta sodobne znanosti, 
ki ga opravičuje sodobna morala človekove samovoljnosti, od trdnega, 
vase zaprtega sveta nazorov tradicionalne teologije. Teološki nauki se 
širijo navadno zunaj življenja; življenje gre mimo njih in jih zaničljivo 
ignorira – živa srečanja prvih z drugim so le redka izjema. Tu pravza-
prav sploh ne gre za zmotnost ali zastarelost teh naukov; naš čas na-
mreč nikakor ne potrebuje »reformacije« oz. poprave cerkvenih dogem 
in kanonov. Prej gre za to, da se je sodobna misel odvadila razumeti, 
zakaj mu sploh mora in kako mu more pomagati splošna duhovna 
usmerjenost, splošen duhovni slog teh naukov, in spričo naših realnih 
nadlog in mučnih iskanj občuti nekakšen njihov anahronizem. Mogo-
če se je navduševati nad veličastnostjo in skladnostjo teološko-filozof-
skega sistema Tomaža Akvinskega, tem najvišjim izrazom srednjeveške 
krščanske modrosti, toda – čeprav so nekatere njegove misli za nas slej 
ko prej pravilne in potrebne – uporabiti ga kot celoto je za naše življenje 
enako nemogoče kakor zamenjati naše današnje stanovanjske hiše in 
tovarne z gotsko katedralo. Toda kje in kdaj se bo našel novi Tomaž 
Akvinski? Zdi se, da čas zanj še ni prišel.

V naši dandanašnji religiozni revščini nimamo druge poti k od-
rešilni resnici krščanske vere, kakor da se je znova učimo. Ne iz starih 
knjig, temveč iz lekcij našega nesrečnega življenja. Zdaj potrebujemo 
v prvi vrsti le takšna verovanja, ki bi nam pomagala, da se rešimo, in 
nas pripeljala na pravo pot življenja; kakor lačni potrebuje kruh, kakor 
utapljajoči se potrebuje pod nogami trdna tla, tako mi potrebujemo 
le religiozno aktualne »dogme«, četudi še tako elementarne, ki bi nam 
dale trdno moralno oporo v življenju. Vse drugo, vsa obilica preteklih 
dogmatskih naukov in debat ostaja v svojem izvirnem religioznem po-
menu dostopna kvečjemu posameznim tenkočutnim umom, za večino 
pa je spričo naše splošne duhovne potrebe zgolj umska zabava.

To razmišljanje hoče zato biti ne abstrakten teološki traktat, tem-
več skromen poskus religioznega osmišljenja avtorjevega idejnega in 
življenjskega izkustva. To izkustvo je predvsem družbeno-zgodovinsko. 
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Skupaj z večino ruskih mislečih ljudi moje generacije sem v mladosti 
izhajal iz socialistične vere v rešitev ljudi prek korenitega družbenega 
prevrata. A že zdavnaj, že na začetku stoletja, je skupina ruskih misle-
čih ljudi, kateri sem pripadal, začela čedalje jasneje zaznavati nezado-
voljivost in pogubnost vladajočega ateističnega nazora, temelja sanj 
o svetli prihodnosti. V omalovaževanju absolutnih vrednot, v zavra-
čanju duhovnih temeljev življenja smo že takrat uvideli nevarnost, da 
bo tak nihilizem nujno pripeljal do despotizma, ki človeka duši in 
maliči. To spoznanje je bilo odločilno za naš prehod od »marksizma« 
najprej k nekoliko nejasnemu »idealizmu«, nato pa k pravi krščanski 
veri. Vse, kar se je v zadnjih štiridesetih letih zgodilo najprej v Rusiji 
in potem v Evropi, je žal potrdilo te bojazni v obsegu, ki ga takrat ni 
mogel nihče predvideti. Boljševiška revolucija in družbeni red, ki ga 
je utrdila, sta bila orjaški eksperiment in corpore vili,1 ki je daleč pre-
segal najhujše bojazni. Za tem smo bili priče nemoči in slepote brez-
verskega humanizma zahodnih demokracij, nato naraščanja v Evropi 
nove oblike ateizma v podobi titanizma, ki je že odkrito propagiral 
demonski kult nasilja in roparske vladoželjnosti, načelno zanikanje 
vseh moralnih počel življenja. Kdor je dojel duhovno bistvo ruskega 
boljševizma, ne more spregledati v nacionalsocializmu in fašizmu nje-
govega duhovnega brata – le novo različico brezverskega demonizma. 
Zdaj, ko je ta demonizem potopil svet v morje krvi, je njegovo smrtno 
nevarnost doumel že ves svet. Vendar resničnega pomena vsega preži-
vetega mnogi niso dojeli zaradi okoliščine – s principialno-ideološkega 
vidika naključne – da sta se dva po duhu sorodna titanizma spopadla 
med sabo in je sovjetski titanizem postal začasen zaveznik zahodne 
demokracije, utemeljen – ne glede na njeno odrevenelost – na krščan-
skih moralnih načelih. Zdaj, ko se je vojna končala, se je ta pomota 
že precej zmanjšala. 

Zgodovinske dogodke je mogoče razlagati različno glede na to, 
na katerega od njihovih številnih splošnih in posebnih vzrokov osredi-
nimo pozornost. Zdi pa se, da zdaj mnogi začenjajo spoznavati, da je 

 1 Na malo vrednem organizmu.
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pravzrok zgodovinskega premikanja sprememba sistema duhovnega 
življenja in idej, ki življenje vodijo. Če je tako, potem človeštva ne 
morejo rešiti niti najuspešnejša vojaška in politična dejanja, kajti po 
apostolovih besedah »se boj ne bije proti krvi in mesu, ampak proti 
vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mrač-
nosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih« (Ef 6,12). 
Pot k rešitvi je le v reviziji vladajočih idej.

To revizijo hoče opraviti pričujoče religiozno razmišljanje. Osmi-
šljenje – v duhu krščanske vere – življenjsko-zgodovinskega izkustva 
je v njem povezano z mojo splošno filozofsko intuicijo metafizičnega 
realizma – nasproti ne le materializmu in pozitivizmu, ampak tudi 
vsakovrstnemu abstraktnemu idealizmu – in z religioznim panenteiz-
mom, za katerega Bog ni le transcendenten svojemu stvarstvu, temveč 
je obenem v njem tudi imanentno navzoč kakor njegov večni temelj 
in životvorno izhodišče. Od tod izhajajo temeljne teze moje knjige. 
Potrditev že zdavnaj pozabljene in zavrnjene resnice o skrivnostni moči 
greha v svetu se povezuje z vero v nesporno moč sveta kot Božjega 
stvarstva in izraza najsvetejše bitnosti Boga v njenem pratemelju. Ta 
povezanost vodi na eni strani k jasnemu razločevanju med absolutno 
Kristusovo resnico, ki presega vsak zemeljski ustroj in je dostopna le 
nadzemnim globinam človeškega duha, in njenim vedno nepopolnim 
zemeljskim utelešenjem. Ali drugače povedano: med bistvenostno re-
šitvijo sveta in njegovim zavarovanjem pred zlom; na drugi strani pa k 
dojetju narave moralnega delovanja kot dramatičnega bogočloveškega 
procesa ozdravljenja sveta z uveljavljanjem njegovega božanskega pra-
temelja in z bojem proti slabi človeški samovolji. V jasnem, ponižnem 
in odgovornem razumevanju teh resnic vidim edini izhod iz nadlog, 
zaradi katerih trpi sodobno človeštvo.

Naj se vse, kar je v mojem razmišljanju enostranskega, subjektiv-
nega in zmotnega, razkadi kakor dim, in naj nikogar ne zapelje. Kar 
v njem izvira iz prave, tj. Božje resnice, pa naj drugim pomaga, kakor 
je meni.

London, november 1945 
S. Frank 
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V skrivnostnem prologu Janezovega evangelija je vrstica, v kateri 
se splošni težavnosti razumevanja pridružuje še nejasnost do-

besednega pomena. Težave je delala nekdanjim in jih dela še danda-
našnjim razlagalcem. Poleg tega ima to mesto bistven pomen zato, 
ker je sestavina simboličnega opisa metafizičnega smisla krščanskega 
odkritja: govori o odnosu med lučjo božanskega Logosa in svetom. 
Gre za vrstico 1,5. V grščini se glasi: καί τό φως έν τή σκοτία φαίνει, καί 
ή σκοτία αύτό ού κατέλαβεν.

Če pogledamo pobliže, vidimo, da je to mesto nejasno zaradi 
dvoumnosti besede κατέλαβεν. Glagol καταλαμβάνω v grščini navadno 
pomeni doumeti, uloviti, usvojiti (v fizičnem ali duhovnem pomenu), 
vendar lahko pomeni tudi zgrabiti, dohiteti (pri zasledovanju), navse-
zadnje tudi obvladati, premagati. Kaj je hotel evangelist povedati po 
besedah »In luč sveti v temi«? Po Origenovi razlagi govori tu o nepre-
magljivosti luči v njenem boju s temo: ko je luč zasijala na svetu, je bila 
za temo nepremagljiva – tema je ni »obvladala«; duhovno sonce, ki 
sije svetu, ne more ugasniti in ne pozna mrka – sije večno in ga oblast 
teme nikoli ne doseže.

Vendar ta vrstica dopušča še drugo, v določenem smislu nasprotno 
razlago, zlasti če omenjeni grški glagol razumemo (po Vulgati, najsta-
rejšem latinskem prevodu Biblije) v pomenu doumeti, uloviti, usvojiti. 
Potem vrstica ne izraža veselega spoznanja, da je luč za temo nepremag-
ljiva, ampak tragično, bridko spoznanje, da je tema trdovratna in za luč 
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nepremagljiva. Čeprav je luč zasijala in sveti, pa – v nasprotju s tem, kar 
se dogaja v fizičnem svetu in kar bi bilo naravno pričakovati – teme ne 
prežene, je ne razkroji; evangelist ugotavlja nenavaden, nerazumljiv in 
kakor nenaraven pojav. Luč sveti, a naokoli ostaja nepredirna gmota 
teme, ki luči ne sprejme in se zato ne razkroji pred njo. In svet ostaja 
kraljestvo teme, čeprav v njegovi globini sveti večna, neugasljiva luč.

Že iz dejstva, da traja neskladje med tema nasprotujočima si ra-
zumevanjema od prvih razlagalcev evangelija do naših dni, izhaja, da 
nobeno od njiju nima nespornih in odločujočih objektivnih dokazov za 
svojo pravilnost oz. zmotnost nasprotnega razumevanja.2 Nimamo se 
za kompetentne, da bi našli nove presoje, ki bi vnesle popolno jasnost 
v rešitev tega skoraj dvatisočletnega spornega vprašanja. Za nas je tu 
pomembno omeniti nekaj drugega. Kar koli že je evangelist mislil iz-
raziti v dani vrstici ali kar koli že je sam razumel pri uporabi dvoumne 
besede κατέλαβν – vsako od obeh navedenih možnih razumevanj te 
besede vsebuje misel, ki se popolnoma ujema s splošnim religioznim 
naukom Janezovega evangelija in je izražena v njegovem duhu. Še več: 
kar koli že je evangelist dejansko razumel na danem mestu, moramo 
o njegovem religioznem nauku reči, da ga opredeljuje prav povezava, 
skupna trditev obeh misli, ki izhajata iz teh dveh različnih tolmačenj. 
V religiozni nauk Janezovega evangelija sodi tako vera v nepremag-
ljivost, neugasljivost božanske, nadsvetne luči, ki sveti svetu, kakor 
tudi bridka obtoževalna potrditev protinaravne vztrajnosti teme, ki se 
pred žarki luči ne razprši, ampak jo obda z nekakšnim neprebojnim 
zidom. Na tem ali drugem mestu v evangeliju je lahko poudarek na 
eni izmed teh dveh misli, vendar je pomembno pomniti, da le njuna 
povezava, njuna skupna potrditev izraža evangelistov religiozni pogled 
z adekvatno polnostjo.

Toda to predpostavlja, da ti dve misli – in ustrezajoči različni ra-
zumevanji pomena obravnavane vrstice – v vsakem primeru ne naspro-

 2 Zanimivo je, da je prvo od teh razumevanj, izhajajoče iz Origena, izraženo v slovanskih pre-
vodih Nove zaveze, medtem ko je drugo prek Vulgate prišlo v zahodnokrščanske (katoliške in 
protestantske) razlage tega mesta. Na splošno je mogoče reči, da vzhodno krščanstvo razume to 
mesto kot potrditev nepremagljivosti luči, zahodna Cerkev pa kot priznanje vztrajnosti teme.
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tujeta druga drugi. V tej zvezi moramo poudariti bistveno okoliščino, 
ki zadeva možna pomena tega mesta in ki je že docela nesporna, a je 
običajno čudno spregledana. Gre za to, da razlika med možnima po-
menoma v vsakem primeru ni tako velika, kakor se zdi na prvi pogled 
in kakor se pogosto trdi.

Pri površni obravnavi besedila se lahko zdi, da je tu govor o ra-
dikalni razliki med veselo potrditvijo zmage luči nad temo in temu 
popolnoma nasprotnim spoznanjem o nemoči luči pred vztrajnostjo 
teme oziroma z drugimi besedami o nasprotju med brezpogojno »opti-
mističnim« in brezpogojno »pesimističnim« mnenjem. Vendar pravkar 
omenjena skladnost obeh mnenj priča, da ni tako in da zadeva ni tako 
preprosta. Če se dogovorimo, da označimo – v bistvu zelo napačno – 
omenjeni razumevanji kot »optimistično« in »pesimistično«, se mo-
ramo nujno zavedati, da tudi pri »optimistični« razlagi obravnavane 
besede nikakor ne potrjujejo brezpogojne in očitne zmagovitosti luči 
ter njene očitne vsemogočnosti in dokončne zmage nad temo, temveč 
govorijo le o nepremagljivosti luči za temo, ki jo poskuša pogasiti – to 
pa je seveda nekaj povsem drugega. Evangelist sicer nedvomno veruje 
v vsemogočnost luči na drugi, nadsvetni ravni biti (o čemer bomo še 
morali govoriti), na ravni zemeljske biti pa je veselo, tolažilno dejstvo, 
ki ga tukaj oznanjuje, le v tem, da se luč uspešno brani pred navalom 
teme in da ji je zagotovljena nepremagljivost spričo sovražnih sil teme. 
Pri tej »optimistični« razlagi je potemtakem »luč« mišljena kot počelo, 
ki ga na ravni svetne biti oblega tema, kateri se tu pripisuje iniciativa 
napada in se izraža le prepričanje, da oblegane trdnjave (očitno zara-
di nadsvetnega, krščanskega vira njene moči) sovražnik ne bo nikoli 
zavzel. Ta tolažba torej predpostavlja, da je usoda »luči« na svetu tra-
gična in polna nevarnosti. Ravno zato, kot rečeno, ta »optimistična« 
razlaga sploh ne nasprotuje »pesimistični«, ampak se z njo sklada. Še 
več: le v soglasju z njo je adekvatna splošni religiozni ideji Janezovega 
evangelija. Če torej skušamo obravnavano mesto razumeti v duhu te 
splošne religiozne ideje, potem upravičeno povežemo obe razlagi in 
pritrdimo evangelistu, da luč sveti v temi, a ji ta nasprotuje, ker je ne 
more pogasiti in se tudi ne more razbliniti pred njo.
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Ali je hotel evangelist na tem mestu dejansko poudariti, da tema 
nima moči, da bi ugasila sijočo luč, ali pa je nasprotno z grenkobo do-
kazoval vztrajnost teme, ki ni sprejela luči in se pred njo ni razkrojila? 
V obeh primerih izhaja iz splošne dualistične – in zato tragične – pred-
stave o nasprotovanju med močmi luči in teme kot temeljnega dejstva 
svetovne biti. To nepremagljivo nasprotje se lahko kaže tudi v nepremag-
ljivosti luči pod pritiskom teme in v protinaravni vztrajnosti teme pred 
lučjo, ki bi jo morala obsijati in razkrojiti.3 Po mojem je takšno sintetično 
razumevanje opravičeno že s prvo polovico vrstice: »In luč sveti v temi.« 

Evangelij smo navajeni brati površno, se ne poglabljamo v realni 
pomen njegovih besed, ampak sprejemamo njegovo besedilo brez razmi-
šljanja, kakor neko navadno besedno formulo, zato se le redki zamislijo 
nad pravim pomenom teh besed. Večina očitno najraje vidi v njegovi 
besedni povezanosti nič več kot nekakšno retorično frazo, podobno 
npr. pesniški frazi »slavec poje v tihoti«. Vendar se s takim preprostim 
in površnim razumevanjem ni mogoče zadovoljiti. Nasprotuje mu že 
to, da ima vrstica zgoraj obravnavani konec. Kakršen koli že je njegov 
pomen, je v vsakem primeru jasno, da omenjanje teme ni naključno, 
kajti tema se postavlja nasproti luči kakor neka sovražna ji sila. In kaj 
v takem primeru pravzaprav pomeni »luč sveti v temi«?

 3 O avtentičnem pomenu v peti vrstici uporabljene grške besede καταλαμβάνειν je mogoče 
izraziti na prvi pogled paradoksalno, a v bistvu, kakor se nam zdi, popolnoma utemeljeno 
mnenje, ki zmore odpraviti dvom. Če upoštevamo, da evangelist Janez ni abstrakten mislec, 
ampak navdahnjen spokornik in pridigar, čigar vsaka beseda je kakor namig na neko razumu 
nedosegljivo skrivnost, na neko konkretno popolnost biti, ki je glede na njeno bistvo ni mogoče 
logično opredeliti, potem je dovoljeno reči, da evangelist sploh ni imel pred očmi enega od obeh 
možnih pomenov besede καταλαμβάνειν, ampak je to besedo uporabil prav v živi lingvistični 
polnosti njenega pomena, ki hkrati zajema oba različna pomena. To se lahko zdi paradoksalno 
le zato, ker grškega jezika ne občutimo več kot živega in lahko zato le stežka dojamemo pravi, 
živi, mistično-poetični in ne abstraktno-logični pomen evangelistove govorice. Nekoliko pra-
vilneje je to mesto mogoče razumeti, če ga prevajamo »in tema je ni zgrabila«, pri čemer bi živ, 
nedoločno-dvoumen pomen besede »zgrabiti« moral izraziti prav vso polnost skrivnostnega 
dvojnega sorazmerja, da tema luči ne sprejme, ne ulovi, ne vsrka vase in je ne zajame in ne 
premaga. Kot podobnost je mogoče navesti – kolikor je sploh mogoče primerjati – Heglovo 
uporabo besede »aufheben« (ki pomeni odpraviti, razveljaviti in ohraniti, obvarovati) za ozna-
čitev temeljne ideje njegove filozofije – sorazmerja, po katerem duh v svojem razvoju premaga 
vsako posamezno stopnjo biti in hkrati ohrani v sebi to, kar je že premagal in odpravil.



15

»L UČ V T E M I«

Če bi bilo rečeno v preteklem času, se pravi »luč je zasvetila v temi«, 
bi bilo vse preprosto in razumljivo: v temi se je prižgal vir svetlobe: kjer 
je bila poprej tema, zdaj sveti luč. Ko drug evangelist poroča o Jezuso-
vem bivanju in učenju »v objezerskem Kafarnaumu, v Zabulonovi in 
Neftalijevi pokrajini«, omenja pri tem, »kar je bilo povedano po preroku 
Izaiju«: »Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč, in njim, ki 
so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč« (Iz 9,1–2; Mt 4,13,16). 
Toda evangelist Janez hoče povedati nekaj drugega. Ne govori o en-
kratnem dogodku, ko je v trdi temi zasijala luč, ampak govori o nekem 
večnem – ali skromneje rečeno dolgotrajnem – metafizičnem stanju ali 
odnosu med lučjo in temo, ki ga izrazi z besedami »luč sveti v temi«. 
Toda kako je to mogoče? Ker se ravnamo po analogiji s fizičnim svetom, 
moramo reči: kjer je luč, tam ni teme, in kjer je tema, tam ni luči. Eno 
stanje izključuje drugo. Naravno si je predstavljati, da luč, ko zasveti, 
prežene temo s tem, da jo razsvetli, tj. jo zamenja s sabo, s svetlobo. Po 
drugi strani si je mogoče predstavljati v nekakšnem figuralnem pomenu, 
da lahko luč, prižgana v temi, npr. sveča v temni in viharni jesenski 
noči, ugasne, ker ne more več kljubovati pritisku teme.

Vendar ostaja možnost – in vse kaže, da pri tem edina možnost – 
da si racionalno in nazorno predstavimo stanje, ki bi ga lahko označili 
kot »luč v temi«. Recimo, da v temni noči ni lune, so pa zvezde, ki kot 
luči sijejo »v temi«. Ravno take luči v temi se nam zdijo, če gledamo od 
daleč, svetilke, prižgane v temno noč. In celo od blizu bi šibka, komaj 
brleča luč, npr. luč majcene svetilke, lahko osvetljevala le majhen in 
najbližji prostor in bi bila zato še naprej obdana z gosto temo, katere 
ne zmore razsvetliti.

Toda ko evangelist govori o luči, ki sveti v temi, in s tem izklju-
čuje dve prvi stanji – luč, ki razsvetljuje temo, in temo, ki duši luč, 
ima hkrati s tem pred očmi nekaj čisto drugega kot omenjeno tretjo 
možnost. Spomnimo, da je luč, o kateri govori, »resnična luč«, luč, 
ki prihaja od Boga – tista luč božanskega Logosa, po kateri »je svet 
nastal«. Zato ne more biti govora o tem, da bi ta luč šibko brlela in bi 
prav zaradi svoje lastne, notranje šibkosti ne mogla pregnati teme in 
razsvetliti sveta. A kljub temu je ta ne le neugasljiva, temveč po svojem 
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imanentnem metafizičnem bistvu tudi neizmerno mogočna, tj. vsemo-
gočna – saj je božanska – luč obsojena na to, da na svetu sveti v temi. 

Preden v celoti pojasnimo to razmerje v vsej njegovi paradoksal-
nosti, ki jo povzroča nasprotje med zadevno empirično »šibkostjo« luči 
in njeno metafizično vsemogočnostjo, moramo razumeti pravi pomen 
predstav, ki jih uporablja evangelist. Če bi namreč izhajali iz predstave 
sodobne fizike, po kateri ni tema nič drugega kot odsotnost luči, bi 
se nam evangelistove besede o nasprotju med lučjo in temo pokazale 
kratko in malo nespametne. Vendar ne smemo pozabiti, da tu nima-
mo opravka s fiziko, ampak s skrivnostno metafiziko, simbolizirano 
v pojmih »luč« in »tema«. Natančneje povedano imamo opravka ne 
s pojmoma, ampak s podobama »luči« in »teme«, ki nazorno namigujeta 
na abstraktno nedosegljivo skrivnost biti. Podoba luči in teme nam je 
bila neposredno dana – in spočetka dana človeškemu duhu – v podobi 
dneva in noči. »Dan«, čas, ko je sonce vzšlo in sije, seveda premaga 
temo noči, vendar se noč v svojem času vrne in zamenja dan. Ko je Bog 
prvič ustvaril »svetlobo« – po knjigi Geneze je bilo to prvo ustvarjalno 
dejanje Boga po splošnem ustvarjenju »neba in zemlje«, prvo dejanje 
ureditve svetovne biti – se je namesto »puste in prazne zemlje«, v kateri 
»se je razprostirala tema med globinami«, kot prva oblika biti pojavila 
dvojnost med svetlobo in temo. »In Bog je ločil svetlobo od teme in 
svetlobo imenoval dan, temo pa je imenoval noč« (1 Mz 1,4–5). S tem 
se je začel prvi dan stvarjenja in to razmerje traja še dandanes in bo 
trajalo do konca sveta.

V tej perspektivi, tj. v sestavu svetovne biti, sta torej »luč« in 
»tema« tako kakor »dan« in »noč« dve nasprotujoči si počeli. Parado-
ksalnost tega položaja je v tem, da je – kot smo videli – luč po svojem 
notranjem, metafizičnem bistvu hkrati božanska luč, luč Boga samega, 
ter je zato vrhovno in vsemogoče počelo. Isti evangelist Janez nam 
v svojem pismu razglaša oznanilo, »da bi bilo naše veselje dopolnjeno«: 
»Bog je luč in v njem ni nobene teme« (1 Jn 1,5). To novo oznanilo 
se pridružuje vrsti izjav, ki smo jih našli že v Stari zavezi; potrjujejo 
istovetnost Boga in luči ter nam s tem utemeljujejo prepričanje o zma-
govitosti luči in nemoči teme. O Bogu kot popolni in vsemogočni luči 



17

»L UČ V T E M I«

govorijo tudi psalmist, pravični Job in prerok Izaija. »V tebi je izvir 
življenja, v tvoji luči vidimo luč« (Ps 36,10). Bog je kot luč tako vse-
mogočen, da okrog njega »tudi tema ne bo pretemna, noč bo svetila 
kakor dan in tema bo kakor luč« (Ps 139,12). Bog »odpira temna brezna 
in pripelje temo k luči« (Job 1,22). Prerok Izaija pa poučuje človeka, 
da če bo pravičen, kakor zapoveduje Bog, »bo tvoja temina kakor luč 
opoldneva« (Iz 58,10). Tako se že v teh spoznanjih Stare zaveze, še bolj 
pa v oznanilu Nove zaveze luč sklada z naravo Boga in je najvišje, 
vsemogočno, vse premagujoče in odrešujoče počelo. In ta misel seveda 
vsebuje nekaj neizmerno večjega od zgoraj omenjene predstave sodobne 
fizike, da luč »premaga« ali »razkroji« »temo« kar avtomatično, češ da 
posebnega počela teme ni in je tema le odsotnost luči. Ne, tu gre za to, 
da temo kot realno silo, ki je nasprotna in sovražna luči, vsemogočna 
božanska svetloba zlahka in dokončno premaga.

Šele zdaj lahko razumemo evangelistove besede »luč sveti v temi« 
v vsej njihovi paradoksalnosti. Besede opisujejo nenormalno, proti-
naravno stanje svetovne biti. Metafizično vsemogočna in po svojem 
bistvu zmagovita luč je popolna luč, ki je razodetje samega Boga in zato 
»razsvetljuje« vsakega človeka. Empirično se kaže v svetu, ki se breziz-
hodno upira temi: če tema – popolnoma naravno – ne more premagati 
te nadsvetne, božanske luči, potem tudi ta – protinaravno – ne more 
razkrojiti teme; tema je ne sprejme, ampak jo zavrača in se ji upira. 
To je največji paradoks, nekaj, česar v bistvu ni mogoče razumeti in 
»pojasniti«, a kar je nujno ugotoviti prav zaradi te nerazumljivosti in 
protinaravnosti. »Resnična luč«, popolna luč, tako vsemogočna luč, 
da je sam »svet nastal po njej« – ta luč »je bila na svetu, a svet je ni 
spoznal« (Jn 1,11).

V iskanju »razumljivosti« za našo pamet in v težnji po racionalni 
pojasnitvi ni naša naloga, da poskušamo omajati ali zmanjšati vso 
paradoksalnost tega stanja. Kako more vsemogočno, božansko po-
čelo priti na svetu v položaj nepriznanega, preganjanega, na zunaj 
nemočnega počela, ne da bi pri tem izgubilo svojo vrednost in svoje 
moči božanskega počela? Kako more luč samega Boga, pred katerim 
(v njegovi metafizični naravi) »tudi noč sveti kakor dan in tema kakor 
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luč«, biti empirično, kot sestavina mirovne biti, luč, ki sveti »v temi«? 
Kako se more naše »dopolnjeno veselje« zaradi tega, »ker je Bog luč 
in v njem ni nobene teme«, tj. dopolnjeno veselje zaradi spoznane 
božanske, ustvarjalno vsemogočne luči, in ne da bi se zmanjšalo in 
omahovalo, združiti z žalostno zavestjo, da svet ne sprejema luči in da 
se tema ne razkroji pred njo?

Če nas bo zamikalo, da pri razjasnitvi tega ustroja biti filozofira-
mo z abstraktnimi pojmi, se bomo samo zapletli ter zašli v brezizhodno 
slepo ulico. Kdor nima vsaj medlega občutka za pradavno skrivnost 
biti, ki presega temeljno strukturo naše »pameti«, naj razmišljanje 
o takih rečeh kar opusti. Bit je v svoji osnovi antinomična, vsebuje 
skrivnost združitve in enosti nasprotnega. Evangelist nam že v prvih 
besedah svojega oznanila odkrije ta coincidentia oppositorum (skladnost 
nasprotij) kot tragično temeljno sovisnost svetovne biti. 

Logično razložiti skrivnost te protislovne sovisnosti – jo razložiti 
tako, da ne bi bila več skrivnost – ni mogoče že zato, ker bi najti ra-
zumne »vzroke« ali »razloge« za protinaravno vztrajnost teme in nje-
nega nasprotovanja luči pomenilo priznati, da je to dejstvo »naravno« 
in »zakonito«, tj. opravičiti vztrajnost teme. Prav to pa je nedopustno. 
Vsaka racionalna teodiceja, vsak poskus, da bi logično neprotislovno 
pomirili svetovno zlo z vsemogočnostjo in vseblagostjo Boga, nista le 
logično nemogoča in neprepričljiva, ampak sta v bistvu tudi religiozno 
nedopustna, ker skrivata v sebi neko opravičenje zla. Tu je dopustna 
in mogoča le taka »razlaga« tega protinaravnega stanja, ki ne bi bila 
njegovo opravičilo, ampak obtožba. Z drugimi besedami: tu ni mogoča 
logična ali, če hočete, kozmologična razlaga vztrajnosti teme, ampak le 
duhovno prodiranje v religiozno skrivnost te vztrajnosti oz. odkriva-
nje njene protibožanske, protizakonite bitnosti. To obtožilno razkritje 
skrivnosti o vztrajnosti zla izrazi evangelist z besedami: »Sodba pa je 
v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, 
kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo, sovraži 
luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela« (Jn 3,19–20).

Ne smemo pozabiti, da podoba »teme« hkrati simbolizira tudi zlo 
in stanje »nevidnosti«, »skritosti«, »zabrisanosti«, medtem ko  podoba 
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»luči« simbolizira hkrati dobro in očitno vidnost, pošteno samo-
razkritje – »resnico«. To daje evangelistu možnost, da »razloži« (ne 
abstraktno-logično, ampak konkretno-simbolično) vztrajnost teme, 
njeno nepredirnost za luč. Tema se kakor zlo boji luči – tistega dobre-
ga, ki obenem tudi razkriva nevidno in skrito, da to postane očitno. 
Prav v tem vztrajanju teme, v njenem skrivanju pred lučjo je »sodba« – 
razkrinkanje teme prav kot teme in vrh tega njeno imanentno samo-
razkrinkanje. Če se tema ne bi upirala luči, ampak bi ji šla naproti in se 
dala razsvetliti, bi njeno srečanje z njo pomenilo njeno izginitev, njeno 
»razjasnitev«. Vendar bistvo teme temu nasprotuje kakor hudodelec, ki 
se boji razkrinkanja svojih hudodelstev; pred lučjo se skrije v nepredir-
no lupino. Toda tema prav s tem, ko potrjuje svojo bit, skrito pred lučjo, 
potrjuje svoj očitni razloček od luči, se pravi, da se sama razkrinkava 
kot tema in »sodi« sama sebi.

Ne bomo več pretresali vsega, kar ostaja nerazumljivo in od-
pira nova vprašanja v vsebini tega simboličnega razkritja skrivnosti 
o vztrajnosti teme. Za nas je bistveno le eno. Čeprav nam evangelist 
ne »pojasnjuje« logično tega, kar je v svojem bistvu nepojasnljivo, ker 
je protirazumno in »temno«, nam kljub temu daje nekako razumeti, 
kako more tema, ki je pred lučjo notranje nemočna, še naprej vztra-
jati pred njo. »Tema« obstaja zaradi tega, ker se hudobna volja skriva 
pred lučjo in se ji ogiba. Vsemogočna, božanska luč biti sveta vendarle 
ni vsemogočna, ker ji nasprotuje človekova hudobna volja. Metafizično 
nemogoče – tj. da je moč božanskega počela luči na svetu omejena – 
je empirično realno.

V peti vrstici prologa Janezovega evangelija, ki jo sestavlja le nekaj 
besed, je izrazito in globokomiselno podana velika téma: skrivnostna 
resnica, da je v svojem temelju vsemogočna luč božanskega razuma, 
božanske milosti na svetu nedoumljivo obsojena na to, da prenaša 
nasprotovanje teme, čeprav je zaradi svoje vsemogočnosti tudi na sve-
tu slej ko prej neugasljiva za temo. V tej resnici je skoncentrirano vse 
bistvo krščanskega razodetja, krščanske vere. 
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