
o avtorju

Akad. prof. ddr. Jože Krašovec 
je bil rojen 20. aprila 1944 
v Sodni vasi pri Podčetrtku. 
1963–1970 je študiral teologijo 
na Teološki fakulteti v Ljublja-
ni, 1970–1976 je študiral na Bi-
bličnem inštitutu v Rimu in na 
francoski biblični in arheološki 
šoli v Jeruzalemu. 1976 je na 
Papeškem bibličnem inštitutu 
v Rimu dosegel doktorat iz bib-
ličnih ved. 1982 je na Hebrejski 
univerzi v Jeruzalemu dosegel 
doktorat iz filozofije, 1986 je na 

Sorboni v Parizu dosegel kombiniran doktorat iz zgodovine reli-
gij – religijske antropologije (za Sorbono) in teologije (za Katoli-
ški inštitut). Vse tri disertacije so objavljene: 1. Der Merismus im 
Biblisch-Hebräischen und Nordwestsemitischen (BibOr 33; Rome: 
Biblical Institute Press, 1977); 2. Antithetic Structure in Biblical 
Hebrew Poetry (VT.S 35; Leiden: E. J. Brill, 1984); 3. La justice 
(s. dq) de Dieu dans la Bible hébraïque et l'interprétation juive et 
chrétienne (OBO 76; Freiburg, Švica: Universitätsverlag; Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988). Od 1976 dalje je predaval 
svetopisemske študije na Teološki fakulteti v Ljubljani, od 1992 
kot redni profesor. Dne 30. maja 1991 je bil izvoljen za dopisnega 
člana, 6. junija 1995 za rednega člana Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti. Dne 27. junija 1993 je bil izvoljen za rednega 
člana Evropske akademije znanosti in umetnosti (Salzburg). Dne 
6. avgusta je bil izbran za predsednika združenja International 
Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) in je 
julija 2007 v Ljubljani organiziral 19. svetovni kongres tega zdru-
ženja. Od leta 2002 je delegat SAZU pri Union Académique In-
ternationale. V letih 2016–2018 je bil podpredsednik SAZU za 
področje družboslovja, humanistike in umetnosti. Predaval je na 
številnih univerzah in mednarodnih združenjih v Evropi in dru-
god. Bibliografija obsega okoli 320 monografij in znanstvenih ter 
strokovnih člankov v slovenščini, angleščini, nemščini, francošči-
ni in nekaterih drugih jezikih. Najobsežnejša in najodmevnejša 
je knjiga Nagrada, kazen in odpuščanje: Mišljenje in verovanje 
starega Izraela v luči grških in sodobnih pogledov (1037 strani), ki 
je leta 1999 izšla v slovenščini pri založbi SAZU in v angleščini 
pri založbi Brill v Leidnu na Nizozemskem. 

Foto: Foto Potrč

o knjigi

Knjiga je sad dolgoletnega raziskovanja razsežnosti Božje pra-
vičnosti in pravice v Svetem pismu na jezikovni, semantični, li-
terarni in hermenevtični ravni. Prvi del knjige z naslovom »Raz-
sežnosti Božje pravičnosti v dejanjih stvarjenja in odrešenja« 
obsega semantično analizo vseh mest v hebrejskem Svetem pis-
mu, ki z raznimi oblikami korena s. dq izražajo bodisi izpovedi o 
Božji pravičnosti bodisi dejavne manifestacije Božje pravičnosti 
v raznih zgodovinskih in življenjskih situacijah. Drugi del knji-
ge z naslovom »Razsežnosti Božje pravičnosti in pravice med 
kaznijo in odpuščanjem« pomembno nadgrajuje prvi del knjige 
z analitično-sintetično obravnavo kompleksnega razmerja med 
krivdo, kaznijo in odpuščanjem v hebrejskem Svetem pismu.

Analiza velikega korpusa besedil kaže, da brez interakcije pris-
topov semantike, literarne kritike in hermenevtike ne bi mogli 
prikazati razlogov in namena Božje kazni na eni in razlogov za 
Božje odpuščanje na drugi strani, še zlasti, ko je govor o brezpo-
gojnem odpuščanju in spravi, ki ju naklanja Bog, Stvarnik vsega 
stvarstva. Na nekaterih mestih hermenevtičnega diskurza v dru-
gem delu študije so vključeni segmenti pogledov posebno zna-
nih literarnih kritikov, pisateljev in filozofov, ki v svojih delih 
odpirajo vprašanja razsežnosti konceptov pravičnosti in pravice 
v kontekstu temeljnih teoloških predpostavk, jih zagovarjajo ali 
zavračajo. Tako zasnovana knjiga pomeni najbolj očitno izvir-
nost te študije.

Komplementarno zastavljen diskurz lahko razkrije vse okoliš-
čine, ki govorijo o razlogih za Božje odpuščanje. Le-to je v zad-
njem bistvu brezpogojno in je zato trdna osnova Božje obljube o 
dopolnitvi sveta z dokončno spravo. Avtor je knjigo pripravljal 
vzporedno v slovenščini in angleščini, to pa mu je pomagalo, 
da so temeljna spoznanja bolj domišljena zlasti glede vprašanja, 
kako drugi del nadgrajuje prvi del te študije.

Akademik prof. Jože Krašovec razkriva pomenske razsežnosti Božje pravičnosti in pravi-
ce v hebrejskem Svetem pismu, pri čemer dosledno sledi značilni svetopisemski osebno-
stni osnovi dojemanja pomena teh dveh pojmov. Kot temeljni pomen Božje pravičnosti iz-
postavlja Božjo dobroto, ki se na mnogovrstne načine kaže v osebnem odnosu do Izraela 
in celotnega človeštva, Božjo pravičnost pa povezuje s pojmom Božje pravice, ki označuje 
razmerje med krivdo in kaznijo. Avtor poudarja, da breme greha in krivde ni breziz-
hodno, ker cilj Božje pravičnosti ni obsodba, temveč človekova rešitev, njegova pomiritev 
v spravi.  Izvirnost knjige se kaže v nenehnem iskanju odgovorov na vprašanje, kako se 
notranje, bivanjsko povezujeta vidika Božje pravičnosti in pravice, da lahko postaneta 
osnova in model za udejanjanje človeške pravičnosti in pravice.

— prof. ddr. Irena Avsenik Nabergoj

Avtor knjige po primerjalnem postopku semantične in literarne analize svetopisemskih 
besedil v odnosu do religij starega Bližnjega vzhoda in nekaterih poznejših vplivnih 
pesnikov, pisateljev in filozofov prihaja do zaključka, da so v Svetem pismu zastopane 
vse tri dimenzije pravičnosti in pravice (kozmološka, družbena in osebna), a za razliko 
od drugih antičnih kozmološko in kolektivistično usmerjenih religij in kultur v svetopi-
semskih upodobitvah Boga v odnosu do človeka in obratno daleč prevladuje osebna raz-
sežnost pravičnosti in pravice. Iz teh razlogov obstajajo bistvene razlike med religijami 
in kulturami starega Egipta, Mezopotamije, Grčije in Izraela glede možnosti oziroma 
nemožnosti odpuščanja in sprave.

— akad. prof. dr. Rajko Bratož

Namen te knjige je pokazati, kako pomembno je dejstvo, da v Svetem pismu razsežnosti 
Božje pravičnosti ne izražajo abstraktni pojmi, temveč semantična polja znotraj literar-
nih struktur literarnih vrst in zvrsti. Gre za vprašanje, kako medsebojno delujejo temeljne 
življenjske razmere in literarne konvencije v teh izvirnih literarnih stvaritvah. Zato tema 
Božje pravičnosti zahteva literarno analizo obstoječih besedil v njihovih intertekstualnih 
razmerjih, kar je, lahko rečemo, najpomembnejša metoda preučevanja v tej knjigi.

— prof. dr. Igor Maver
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Ta knjiga je sad dolgoletnega raziskovanja razsežnosti Božje pravičnosti in pravice v 
Svetem pismu na jezikovni, semantični, literarni in hermenevtični ravni. Prvo študijo 
sem v francoščini leta 1986 predstavil na Univerzi Sorbona v Parizu (kot svoj tretji dok-
torat). Delo je izšlo leta 1988 z naslovom La justice (s. dq) de Dieu dans la Bible hébraïque 
et l'interprétation juive et chrétienne (452 strani). Freiburg: Universitätsverlag; Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht (Orbis Biblicus et Orientalis; 76). Leta 1999 sem izdal 
nekoliko skrajšano slovensko verzijo te knjige pod naslovom Pravičnost v Svetem pismu 
in evropski kulturi (284 strani). Celje: Mohorjeva družba.

Semantična študija o vidikih Božje pravičnosti v hebrejskem Svetem pismu je poka-
zala predvsem, da koren s. dq v raznih slovničnih oblikah v hebrejskem Svetem pismu 
označuje vidike Božje dobrote v odnosu do Izraela in narodov, ki se pozitivno odzivajo 
na Božja sporočila in delovanje. Najobičajnejše situacije Božjih posegov so bile stiske 
»pravičnih«, ki jih povzročajo »krivični«. Božja pravičnost se je torej največkrat razo-
devala v reševanju pravičnih iz oblasti krivičnih. V angleščini beseda »righteousness« 
zelo dobro ustreza pomenskim vidikom semantičnega polja korena s. dq v hebrejščini, v 
zelo omejenem smislu pa tudi beseda »justice«. Analogno tem vsebinam dobro ustreza 
slovenski pojem »pravičnost«, v zelo omejenem smislu pa tudi beseda »pravica«. Reše-
vanje pravičnih iz oblasti krivičnih največkrat pomeni kazen za krivične.

Temeljno spoznanje o različnih učinkih razodevanja Božje pravičnosti, kot jo izra-
žajo različne oblike semantičnega polja korena s. dq, mi je pomagalo, da sem bil vse bolj 
pozoren na kompleksna razmerja med pravičnostjo in nagrado, krivičnostjo in kaznijo 
ter med kaznijo in odpuščanjem, kot so predstavljena v velikem številu besedil različ-
nih literarnih vrst in zvrsti z rabo različnih semantičnih polj ter retoričnih in literarnih 
oblik. Vse bolj aktualno se mi je zdelo vprašanje, kakšno je razmerje v hebrejskem 
Svetem pismu med človeško pravičnostjo oziroma krivičnostjo in Božjo pravičnostjo 
in pravico, ki se kaže v dejanjih nagrajevanja in kazni. Najpomembnejše se mi je zdelo 
vprašanje, kakšne so možnosti in pogoji za Božje usmiljenje in odpuščanje v odnosu do 
nezvestega zaveznega ljudstva Izraela in narodov. Za raziskovanje teh vidikov razsežno-
sti Božje pravičnosti in pravice ne zadošča več semantična analiza relevantnih besed 
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oziroma konceptov. Bolj pomemben je pristop celostne literarne analize relevantnih 
besedil, ta pa odpira tudi širše področje hermenevtike. V raziskovanju teh razsežnosti 
Božje pravičnosti in pravice stojimo tudi pred vprašanjem, kako razsežnosti pravičnos-
ti in pravice prikazujejo veliki pesniki in pisatelji v svojih literarnih stvaritvah in kako 
jih razlagajo filozofi in sistematični teologi.

Moje poglabljanje v tematike nagrade, kazni in odpuščanja je rodilo sad v zelo obse-
žni študiji, ki je leta 1999 izšla hkrati v slovenščini in angleščini: Nagrada, kazen in od-
puščanje: Mišljenje in verovanje starega Izraela v luči grških in sodobnih pogledov (1037 
strani). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Razred za filološke in 
literarne vede (Opera/Dela; 53); Reward, Punishment, and Forgiveness: The Thinking 
and Beliefs of Ancient Israel in the Light of Greek and Modern Views (957 strani). Leiden 
/ Boston / Köln: Brill (Sepplements to Vetus Testamentum; 78). Odmevi na semantič-
no študijo z leta 1988 in na literarno-hermenevtično analizo velikega dela hebrejskega 
Svetega pisma z leta 1999 so me prepričali, da bi bilo smiselno obe študiji nadgraditi s 
koncizno obravnavo temeljnih spoznanj v novi knjigi s težiščem na iskanju teoloških 
osnov notranjega razmerja med primarno Božjo pravičnostjo, ki se kaže v razmerju do 
pravičnih, in med sekundarno manifestacijo Božje pravičnosti in pravice v nagrajeva-
nju pravičnih in kaznovanju krivičnih. Tako komplementarno zastavljen diskurz lahko 
končno razkrije vse okoliščine, ki govorijo o razlogih za Božje odpuščanje, ki je v zad-
njem bistvu brezpogojno in je zato trdna osnova Božje obljube o dopolnitvi sveta z do-
končno spravo. To novo knjigo sem pripravljal vzporedno v angleščini in slovenščini, 
to pa mi je pomagalo, da so temeljna spoznanja bolj domišljena zlasti glede vprašanja, 
kako drugi del nadgrajuje prvi del te študije.

Prvi del knjige z naslovom »Razsežnosti Božje pravičnosti v dejanjih stvarjenja in 
odrešenja« obsega semantično analizo vseh mest v hebrejskem Svetem pismu, ki z ra-
znimi oblikami korena s. dq izražajo bodisi izpovedi o Božji pravičnosti bodisi dejavne 
manifestacije Božje pravičnosti v raznih zgodovinskih in življenjskih situacijah. Drugi 
del knjige z naslovom »Razsežnosti Božje pravičnosti in pravice med kaznijo in od-
puščanjem« pomembno nadgrajuje prvi del knjige z analitično-sintetično obravnavo 
kompleksnega razmerja med krivdo, kaznijo in odpuščanjem v hebrejskem Svetem 
pismu. Analiza velikega korpusa besedil kaže, da brez interakcije pristopov semantike, 
literarne kritike in hermenevtike ne bi mogli prikazati razlogov in namena Božje kaz-
ni na eni strani in razlogov za Božje odpuščanje na drugi strani, še zlasti, ko je govor 
o brezpogojnem odpuščanju in spravi, ki ju naklanja Bog, Stvarnik vsega stvarstva. 
Na nekaterih mestih hermenevtičnega diskurza v drugem delu študije so vključeni se-
gmenti pogledov posebno znanih literarnih kritikov, pisateljev in filozofov, ki v svojih 
delih odpirajo vprašanja razsežnosti konceptov pravičnosti in pravice v kontekstu te-
meljnih teoloških predpostavk, ki jih zagovarjajo ali zavračajo. Tako zasnovana knjiga 
pomeni najbolj očitno izvirnost te študije.

Knjigo sem pisal v angleščini in nekatera poglavja sproti prevajal v slovenščino. Ve-
lik del prevoda v slovenščino je opravila Lucija Pavlovič. Lektorsko delo večine knjige 
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slovenske verzije je opravil dr. Peter Weiss, lektorsko delo angleške verzije pa prof. dr. 
Jason Blake z Oddelka za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Knjiga je bila sprejeta med publikacije SAZU na 26. seji II. razreda za filolo-
ške in literarne vede SAZU, ki je bila 11. decembra 2019. Članom II. razreda in članom 
predsedstva SAZU se iskreno zahvaljujem za podporo predloga. Komisiji za tisk pri 
SAZU se iskreno zahvaljujem za dodelitev sorazmernega deleža za sofinanciranje stro-
škov preloma in tiska. Posebej se zahvaljujem tudi upravnemu direktorju SAZU, inž. 
Zoranu Mezgu, sekretarki predsedstva, gospe Evi Polanc in referentu za tisk, gospodu 
Janiju Kiklju. Oblikovalcu knjige, gospodu Matiji Jemcu, se iskreno zahvaljujem za delo 
oblikovanja in preloma, gospodu Matjažu Rebolju pa za pripravo predloge za imensko 
in vsebinsko kazalo. Direktorju založbe Družina se zahvaljujem za dogovor, da Družina 
pristopi k izdaji te knjige kot založnica.1

Jože Krašovec,
Ljubljana, 8. septembra 2020

Znanstvena monografija je nastala v okviru dejavnosti raziskovalnega programa P6-0262: Judovsko-krščanski 
viri in razsežnosti pravičnosti, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
iz državnega proračuna.
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Pojem pravičnosti spada med najpomembnejše pojme Svetega pisma. Teocentrična 
osnova Svetega pisma pa kaže, da pomembnosti pojma pravičnosti ne merimo po od-
nosu človeka do Boga, temveč po odnosu Boga do Izraela in sveta. Božja pravičnost 
ima drugačna teološka merila kakor človeška pravičnost, zato je težje odgovoriti na 
specifično vprašanje, kaj je Božja pravičnost, kot na splošno vprašanje, kaj je pravič-
nost (Kelsen 1957, 1–24). Končno gre tu za vprašanje Božjega bistva, njegove oblasti in 
obsega njegovih dejavnosti. Zgolj slovarski pristop bi v najboljšem primeru pripeljal 
do navideznega odgovora. Upoštevati je treba vse razpoložljive pojmovne možnosti, 
vse ravni semantičnih polj in vse razsežnosti intertekstualnih razmerij, da bi dali polno 
veljavo celoti miselnega in religioznega sveta hebrejskega Svetega pisma. Če osnovni 
pomen korena s. dq in njegovih izpeljanih oblik v odnosu Boga do človeka spominja 
na splošni pomen pojma milosti odrešenja, potem lahko dojamemo, zakaj tudi razlogi 
za povračilo in kazen odpirajo možnosti za Božje usmiljenje in odpuščanje. Namen te 
knjige je pokazati, kako pomembno je dejstvo, da v Svetem pismu razsežnosti Božje 
pravičnosti ne izražajo abstraktni pojmi, temveč semantična polja znotraj literarnih 
struktur literarnih vrst in zvrsti. Gre za vprašanje, kako medsebojno delujejo temeljne 
življenjske razmere in literarne konvencije v izvirnih literarnih stvaritvah. Zato tema 
Božje pravičnosti v vseh razsežnostih zahteva literarno analizo obstoječih besedil v 
njihovih intertekstualnih razmerjih.

Zdi se, da spada pojem pravičnosti med najpomembnejše pojme Svetega pisma. 
Gerhard von Rad v svoji knjigi Old Testament Theology (1989) pravi: »V Stari zavezi ni 
absolutno nobenega drugega pojma, ki bi imel tako središčni pomen za vse odnose člo-
veškega življenja, kot je צדקה. To je merilo ne samo za človekov odnos z Bogom, temveč 
tudi za njegov odnos s sočlovekom, velja tudi za najbolj malenkosten spor in je celo me-
rilo za človekov odnos do živali in do njegovega naravnega okolja« (von Rad 1989, 370). 
Toda pomembnosti pojma ne merimo po odnosu človeka do Boga, temveč po odnosu 
Boga do Izraela in sveta. Pomembnost razsežnosti Božje pravičnosti dokazuje izjemno 
zanimanje eksegetov za ta vidik njegovega osnovnega pomena. Le redkokatera druga 
tema je bila deležna toliko pozornosti kot ta.
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Dejstvo, da so v zgodovini svetopisemski strokovnjaki precej pogosto interpretirali 
koren s. dq v smislu povračilnega načela, nas prav tako spodbuja k natančni raziskavi 
vseh besedil, ki so povezana z vero v Božje povračilo, kar prej ali slej odpre tudi vpra-
šanje o možnosti ali nezmožnosti usmiljenja in odpuščanja. Če osnovni pomen korena 
s. dq in njegovih izpeljanih oblik v odnosu do Boga spominja na splošni pomen pojma 
milosti, naravni dogodki in povračilne ali kazenske sodbe kličejo po Božjem usmiljenju 
in odpuščanju. Tema povračila v hebrejskem Svetem pismu zahteva literarno analizo 
obstoječih besedil v širšem kontekstu in v intertekstualnih razmerjih. Temu bo posve-
čen drugi del študije. Samo analiza besedil in dognanje vsestranskih pomenov povra-
čilnega načela, ki se na enak način pojavi v osrednjih poglavjih hebrejskega verovanja, 
lahko pomaga pri končnem spoznanju stičnih točk in razlik med hebrejskim in evrop-
skim pojmom pravičnosti. Potrebna je obširna in metodološko primerna strokovna štu-
dija o svetopisemskem prepričanju glede Božjega povračila zaradi vprašanja samega v 
vseh njegovih osnovnih vidikih.

Semantično polje Božje pravičnosti v hebrejskem Svetem pismu

Za razumevanje celotnega razpona svetopisemskega pojma Božje pravičnosti in pra-
vice se zdi primerno združiti semantični in literarni pristop. Primerjalna semantična 
študija omogoča izčrpanje vseh pomembnih vidikov, ki jih pokrivajo pojmi pravičnosti 
in pravice. Ta postopek odpira razsežnosti pravičnosti in pravice, ki so zunaj dosega sa-
mega besedišča. Obstoječe študije o korenu s. dq, svetopisemski komentarji ter teološki 
in filozofski spisi nam ne dovoljujejo, da bi pri raziskavi Božje pravičnosti ostali zgolj 
znotraj okvira osnovnega pomena tega korena in njegovih izpeljanih oblik. Koren s. dq 
očitno ne vključuje retributivnega vidika Božje pravičnosti, ki je še posebej vidna kom-
ponenta našega običajnega prepričanja o pravičnosti. Nekateri svetopisemski komen-
tarji med drugim pričajo o tem, da je s. dq zmotno opredeljen v retributivnem smislu, 
očitno pod vplivom evropskega povračilnega pomena pravičnosti. Tako je zgodovina 
interpretacije korena s. dq med drugim priča zgodovine nesoglasja med dvema različni-
ma civilizacijama.

Večina evropskih jezikov ima samo en izraz za celoten obseg pomena pojma »pra-
vičnost«: iustitia, giustizia, justice, Justicia (špansko), Gerechtigkeit, gerechtigheid (ni-
zozemsko), rätvisa (švedsko), pravičnost, pravednost (hrvaško) itd. Zanimiva izjema je 
angleščina, ki uspešno ločuje med righteousness in justice. V prevodih Svetega pisma v 
evropske jezike ti izrazi v večini primerov služijo kot prevod hebrejskega korena s. dq. 
Zato prevod bralca, ki ne pozna specifičnega hebrejskega teološkega ozadja in ni dovolj 
pozoren na kontekst, neizogibno zavede v napačno razumevanje besedila.

Zaradi tega se zdi nujno, da po načelu konteksta obravnavamo in analiziramo vsa 
pomembna mesta v hebrejskem Svetem pismu, v katerih se s. dq pojavi v povezavi z 
božanskim subjektom, in na ta način ugotovimo dejanski pomen tega korena v vsakem 
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posameznem besedilu. Samo na ta način je mogoče priti do sintetičnega zaključka o 
celotnem obsegu pomena Božje s. dq. Poleg tega se zdi, da lahko ugotovimo, kateri drugi 
pojmi iz naših jezikov lahko v posameznih besedilih bolj primerno izrazijo dejanski 
pomen tega pojma. Če bi bili rezultati te študije upoštevani pri samih prevodih Sve-
tega pisma, bi se semantična neskladja pri branju Svetega pisma in njegovih razlagah 
bistveno zmanjšala.

Zanimanje za semantiko Božje pravičnosti me je pred desetletji vodilo v obsežno 
primerjalno študijo njenega semantičnega polja v Svetem pismu. Ker sem želel ugoto-
viti pomen Božje pravičnosti, kot se izraža v hebrejskih besedah, izpeljanih iz korena 
s. dq, sem v prvi vrsti raziskal njihov kontekst in širše semantično polje, vključno z 
njihovimi sinonimi in antonimi. V svoji monografski študiji La justice (s. dq) de Dieu 
(1988) sem opravil semantično analizo vseh odlomkov, ki vključujejo različne slovnične 
oblike korena s. dq za izražanje razsežnosti Božje pravičnosti. Da bi prišel do prepričlji-
vega sklepa, sem pripravil tudi pregled zgodovine interpretacij teh besed v antičnih 
prevodih – Septuaginti, targumih in Vulgati – in tudi v starih judovskih, patrističnih in 
renesančnih komentarjih. Po dodatnih študijah, osredotočenih na svetopisemska bese-
dila, ki izražajo razsežnosti pravičnosti, imam dobre razloge za to, da predhodne študije 
sklenem z uporabo načela »totalne interpretacije« sestave svetopisemskih besedil v 
njihovih pravih literarnih kontekstih in intertekstualnih razmerjih. V tej študiji se osre-
dotočam na literarno analizo tistih odlomkov hebrejskega Svetega pisma, ki vsebujejo 
besedišče s. dq v različnih oblikah. Zgodovina interpretacije je omejena na stare prevode 
Svetega pisma, ki so posebnega pomena za razvoj evropske civilizacije: Septuaginta, 
targumi in Vulgata (Jobes in Silva 2000; Schenker 2003). Da bi dosegli popolnejši pre-
gled pojma Božje pravičnosti v Svetem pismu, bo to študijo smiselno dopolniti še s 
pregledom starozaveznih grških besedil (devterokanonične ali apokrifne knjige) in z 
natančnejšo študijo razsežnosti pravičnosti v novozaveznih besedilih.

Božja pravičnost med kaznovanjem in odpuščanjem v hebrejskem 
Svetem pismu

Ljudje so se vedno ukvarjali z etičnimi vprašanji. V vseh kulturah so temeljito preu-
čevali vprašanja nedolžnosti, krivde, greha, pokorščine, upornosti, trdovratnosti (klju-
bovalnosti), nagrade in kazni (povračila) kakor tudi kesanja, pokore, prizanesljivosti, 
usmiljenja, odpuščanja, sprave in obnove (restavracije). Toda te teme doslej še niso 
bile obravnavane v njihovih naravnih medsebojnih odnosih. To posebej velja za vpra-
šanje povezave med nagrado, kaznijo in odpuščanjem. Vse te teme so medsebojno 
prepletene s celoto osnovnih načel, ki so postavke vsakega kulturnega in religioznega 
izročila. Zato takšna študija predpostavlja zelo kompleksen pristop. Ob analizi zgodo-
vinskih, literarnih in drugih sorodnih dokumentov je potrebno sočasno upoštevanje 
več elementov.

2
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Vprašanje povračila znotraj hebrejskega Svetega pisma je tako kompleksno, da 
ga ni mogoče obravnavati samostojno. Če bi obravnavali katero koli temo, ne da bi 
upoštevali intertekstualne povezave, bi uničili organsko teksturo besedila in izkrivili 
rezultate. Trije razlogi opravičujejo primerjalni pristop, ko se približujemo besedilom 
drugih večjih kultur. Ko beremo svetopisemska besedila, se določena vprašanja poja-
vijo intuitivno, na primer v povezavi s kaznijo: ali ima prestopek nujno za posledico 
kazen? Kateri so Božji razlogi za prizanesljivost do tistih, ki so ga užalili? Kakšno je 
razmerje med Božjim usmiljenjem in odpuščanjem ter očitno nasprotujočo zahtevo 
pravičnosti in enakosti? Katera sodobna teorija o kazni lahko osmisli usmiljenje in 
odpuščanje?

V primerjavi z vprašanjem kazni je bilo temi usmiljenja in odpuščanja v zadnjem 
času namenjeno malo pozornosti (Krašovec 1999). Toda v zadnjih treh desetletjih je 
opaziti oživljeno zanimanje za ta posebna vprašanja in tudi za človeško vedenje in 
čustva na splošno. Strokovnjaki so obravnavali vidike teh vprašanj na različnih področ-
jih, kot so literatura, filozofija, pravo in teologija. Filozofi, teologi in drugi strokovnjaki 
so oblikovali terminologijo, vrsto definicij in teorij, ki zrcalijo posebno kulturo in izro-
čilo, prav tako kot posebna stališča posameznih strokovnjakov. Pogosto so se zatekli k 
uporabi analogij s človeškimi občutji in vedenjem, ko so opisovali transcendentalno 
naravo in ravnanje Boga.

O razmerju med nedolžnostjo ali krepostjo, krivdo ali grehom, nagrado, kaznijo, us-
miljenjem in odpuščanjem se je razpravljalo v različnih obzorjih, ki odražajo posebne 
poglede in temu ustrezno razumevanje pojma pravičnosti. Avtorji, ki vprašanje pravič-
nosti omejijo na razum in socialne institucije, pridejo do sklepa, da so socialne institu-
cije, ki so zavezane načelu enakosti, dolžne kaznovati prestopnike. Zato ni nikakršnega 
prostora za prizanesljivost, usmiljenje in odpuščanje. Kjer pa je pravičnost razumljena 
v širšem in globljem smislu kot ius naturale ali ius divinum, ki presega in omeji meje 
ius civile, tam lahko pojem, kot je »socialna pravičnost«, soobstaja skupaj s pojmom, kot 
je »kozmična pravičnost« ali/in »Božja pravičnost«, in z delovanjem »notranje pravič-
nosti« in »osebne pravičnosti« (Krašovec 1988 in 1998).1 Kozmična in Božja pravičnost 
naloži neizogibne dolžnosti in omejitve vsakemu človeškemu dejanju in vsaki instituci-
ji. Obsežno branje zgodovinskih, filozofskih in teoloških dokumentov različnih kultur 
in obdobij razkriva, da je bila »kozmična pravičnost« vedno razumljena kot temelj-
no merilo človeškega dojemanja in védenja. Pojem »kozmične pravičnosti« je posebej 
značilen za stare nesvetopisemske kulture in sodobne naturalistične ideologije. V tem 
okviru se je pojavilo zavedanje ali dogma: kar je storjeno, je storjeno. Takšno dojemanje 
svetovnih dogodkov pušča malo prostora za odpuščanje.

Zgodovina človeštva priznava tri osnovne razsodnike med nagrado, kaznijo in od-
puščanjem: človeška avtoriteta (posameznikova ali institucionalna), naravni zakon in 
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avtoriteta bogov ali Boga. Toda odpuščanje je dejanje izključno medosebnega odnosa. 
Hebrejsko Sveto pismo priznava dve merili človeškega vedenja: naravni zakon in Božja 
postava, ki temelji na razodetju. Ta vključuje zunanje predpise in tudi intimno osebno 
razmerje z Bogom. Modrostna literatura, določene zgodovinske pripovedi in preroške 
izjave v celotnem Svetem pismu izražajo prepričanje, da morajo ljudje prilagoditi svoje 
ravnanje naravnemu redu sveta in zgodovinskim dejstvom. Po tem nazoru nagrada in 
kazen avtomatsko sledita pokorščini ali nepokorščini, kadar je zakon pravičnosti, kot 
ga zaznavajo vest, razum in izkušnja, prekoračen.2 Ker je bil svet ustvarjen, ni avto-
nomen, temveč predmet stvarnikove previdnosti. To pomeni, da se vse zgodi samo z 
eksplicitno ali implicitno Božjo voljo.

Za vsa subtilna hebrejska opažanja univerzalnih kozmičnih in zgodovinskih deter-
minacij je v hebrejskem Svetem pismu izhodišče zavezni odnos med Bogom in njego-
vim ljudstvom, kakor je utemeljeno v razodetju Božje postave. Najpomembnejša zah-
teva je, da mora biti zavezno ljudstvo v pravem odnosu z Bogom in z drugimi člani 
skupnosti. Zakonska zveza med možem in ženo ter odnos med očetom in sinom sta 
najbolj splošna simbola osebnostne razsežnosti te postave. Zato se ravnanje Izraela ne 
presoja samo v odnosu do višje (in najvišje) avtoritete, temveč tudi v odnosu do višje 
(in najvišje) pravičnosti, zvestobe in ljubezni. Pokorščina vključuje globoko poznavanje 
Boga zaveze in popolno zvestobo njemu. To pojasni, zakaj hebrejsko Sveto pismo pred-
stavlja nepokorščino in nezvestobo kot največjo nesrečo, ki prizadene ljudi, in enako, 
zakaj je kesanje kot predpogoj odpuščanja in sprave tako nujno.

Značilno svetopisemsko verovanje v stvarjenje in zgodovinsko razodetje osebnega 
Boga vključuje prepričanje, da »kozmična pravičnost« in »osebna pravičnost« tvorita 
harmonično komplementaren odnos. Pojem pravičnosti znotraj judovsko-krščanskega 
izročila ne temelji na načelu enakosti, temveč na polarnosti organskega odnosa med 
stvarnikom in njegovim stvarstvom na eni strani ter med odrešenikom in njegovim 
zaveznim ljudstvom na drugi. Božanski temelj sveta sam po sebi oblikuje osnovo za 
imperativ absolutne pokorščine vseh ustvarjenih bitij postavodajalcu. V začetku sta-
ri Izrael ni poznal čiste oblike monoteizma in Bog izraelskih karizmatičnih piscev 
oblikovno in vsebinsko ni bil določen, zato je bila zgodovina odprta za presenečenja. 
Omejitve v človeškem vedênju lahko pomenijo, da Bog obsoja, kjer človek oprošča, in 
obratno.

To dejstvo ponuja odločilen ključ za interpretacijo svetopisemskih besedil. Priori-
tetna pojma »kozmična pravičnost« in »osebna pravičnost« otežita razpravo, ker pos-
tavljata pod vprašaj vsako obliko človeškega absolutizma ali praznega racionalizma 
in odpirata obzorja v neskončne globine in višine Božjega kraljestva. Svetopisemska 
besedila se ne ukvarjajo samo z moralnimi načeli in dejanji, temveč tudi s tem, kakšen 
naj bi bil človek, ki je pripadnik zaveznega ljudstva. V nasprotju z našo sodobno druž-

Gl. Koch 1955, 1–42; Barton 1979, 1–14; 1981, 1–18. Za širšo diskusijo o naravnem zakonu gl. zlasti Finnis 1996.
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bo, v kateri se o pravičnosti pogosto razpravlja samo kot o odliki družbenih institucij, 
so svetopisemski pisatelji pravičnost razumeli kot odliko človeških bitij in Izraelskega 
ljudstva v zaveznem odnosu z Bogom. Predstava, da je »Bog ustvaril človeka po svoji 
podobi« (1 Mz 1,27), najde svojo polno uresničitev v posameznih osebnostih in v Izra-
elu kot celoti. To je bil razlog za prepričanje, da Bog ljudstva ne bo zapustil ne glede na 
to, kako močno ga bo užalilo. Imeli so dovolj naravne dostojnosti in duhovnih vrlin, 
da so kljub svojim nenehnim nezvestobam opravičili obnovo odnosa z Bogom. Božja 
kazen se v prvi vrsti razume kot vzgojno sredstvo za ljudi in vključuje pomemben cilj: 
izkušnjo podreditve, tj. poraz krivičnih in njihovih napačnih zahtev po gospodovanju 
ali nadvladi (Hampton 1988, 111–161).

Izhajajoč iz osebnostne postavke hebrejske predstave o Bogu in ljudeh, sledi, da je 
pojem pravičnosti povezan ne samo z idejo zaslužene kazni in enakosti, temveč tudi 
z dobrohotnostjo. V luči »kozmične pravičnosti« in »osebne pravičnosti« ni nikakršne 
absolutne dolžnosti po kaznovanju prestopnika. Pravica kaznovanja in še zlasti po-
zitivni namen kaznovanja vključuje tudi pravico in celo dolžnost biti prizanesljiv s 
prestopnikom. Medtem ko družbena pravičnost zahteva absolutno dolžnost kaznova-
nja, pojem »osebne pravičnosti« vključuje čut dobrohotnosti, usmiljenja in odpuščanja. 
Toda usmiljenje in odpuščanje imata jasen predpogoj. Pisci judovsko-krščanskega izro-
čila na splošno soglašajo, da je iskreno kesanje pomemben razlog za prizanesljivost s 
prestopnikom in za odpuščanje. Odpustiti nekomu, ki se ne kesa, bi pomenilo pomanj-
kanje samospoštovanja ali/in opravičilo hudodelstva. Obstajajo seveda še drugi razlogi 
za odpuščanje, kot na primer univerzalnost greha, solidarnost v trpljenju in zdravilni 
učinki odpuščanja.

Kompleksnost pojma pravičnosti v celoti njegove večplastnosti pomeni primerno 
kompleksno metodo analize. Znotraj hebrejskega Svetega pisma so nagrada, kazen in 
odpuščanje izraženi v različnih literarnih zvrsteh in na raznovrstne literarne načine. 
Da bi prišli do primernega razumevanja teh tem, je treba preučiti vsa pomembna večja 
besedila. Najpomembnejše je raziskovanje avtoritete, opravičenja in namena kazni ter 
odpuščanja v posameznih knjigah ali odlomkih. Hebrejski teološki univerzalizem in 
življenjski dinamizem predstavljata izziv za vse druge vidike teh tem. Zato se zdi pri-
merno primerjati dognanja, ki izhajajo iz analize hebrejskega Svetega pisma z najbolj 
vplivno kulturo in religijo antične Grčije na eni strani ter s sodobnimi filozofskimi 
in teološkimi interpretacijami na drugi. Zaradi prevladujočega kozmološkega ozadja 
starih grških verovanj in vrednot je v svetu antične Grčije malo prostora za posege 
božanskega odpuščanja v pravem pomenu besede. Odpuščanje je bilo v elementarnih 
človeških odnosih preprosto stvar zdravega razuma. Toda v zadnjem času namenjajo fi-
lozofi temi odpuščanja več pozornosti, čeprav kazen ostaja glavni predmet racionalnih 
raziskav. Po drugi strani je nagrada običajno obravnavana v okviru splošnega pojma 
pravičnosti ali v razpravah o kazni.

Nobena posamezna hebrejska beseda v celoti ne ustreza sodobnemu pojmu pravič-
nosti, nagrade, povračila, kazni in odpuščanja, kot jih na splošno uporabljamo. Besede, 
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ki na primer izhajajo iz korena s. dq, samo delno pokrivajo obseg pomena, ki ga ima 
sodobni pojem pravičnosti. Pretežno slovarski ali pojmovni pristop je zato problema-
tičen. Razprava, temelječa na »pojmovnih shemah«, ki so skupne govorcem različnih 
jezikov, bi bila bolj koristna pod pogojem, da te pojmovne sheme vključujejo slogovne, 
retorične in literarne sheme znotraj neskončnih obzorij. Osnovno načelo semantike 
je, da pomen besed ni določen samo s pojmi (etimologija), temveč bolj pomembno z 
zgradbo stavkov. Toda semantika ne more obvladati vseh razsežnosti literarnega dela, 
ki ga sestavljajo simboli, metafore, retorične in slogovne figure in tudi večje struk-
turne komponente. Svetopisemska in sorodna religiozna besedila so posebej kom-
pleksna in ponujajo globok psihološki vpogled v značaje in transcendentna dejanja, 
obljube in zahteve Boga. Analogije ali mimezis imajo zato v teh besedilih bistveno 
vlogo. Da bi prišli do globljega in resničnega pomena teh analogij, je potrebna meta-
forična interpretacija.

Raznovrstnost literarnih in retoričnih oblik posameznih svetopisemskih besedil, 
ozadja perspektiv njihovih sporočil in pogoste vrzeli zahtevajo celosten pristop. Pri 
tem ostaja pomembno raziskovanje, ki je usmerjeno k virom. Ta študija vključuje filo-
loško analizo, metodo semantične, literarne, oblikovne, strukturalne in retorične kri-
tike ter druge trenutno uveljavljene metode, kot so kritika virov, redakcijska kritika 
in zgodovinsko-kritična metoda. Jasno je, da mora vsako pesniško ocenjevanje besedil 
upoštevati zunanje dokaze, kot so skupno literarno izročilo starega Bližnjega vzhoda, 
predzgodovina besedil, razvoj besedil, razvoj izraelske monoteistične teologije, datira-
nje kanona idr. Ta študija namerava urediti glavne strukturalne poteze obravnavanih 
dokumentov v obsežen okvir ali shemo. Temu sledi poskus izdelave koherentnega pog-
leda na med seboj povezane teme nagrade, kazni in odpuščanja z namenom ilustrirati 
bogastvo judovskega pojmovanja žive pravičnosti.

Literarni načini izražanja Božje pravičnosti in pravice

Če želimo preiskati vodilne svetopisemske teme, se moramo najprej soočiti z drugoraz-
rednimi problemi, ki se tičejo metode, pojmov in oblik. To je še posebej res, če se želimo 
lotiti sistematične raziskave tem nagrade, kazni in odpuščanja, natančno zato, ker so 
tako globoko vtkane v temeljni pomen Svetega pisma in tesno povezane z drugimi 
sorodnimi temami. Lahko jih razumemo na več različnih načinov, ki so vsi upravičeni 
glede na številne kontekste. Posledično je semantična raziskava besed, ki se uporablja 
za določitev pojmov, omejene vrednosti pri spoznavanju njihovih ključnih značilnosti. 
Upoštevati je potrebno tudi nekonceptualne, to je literarne in retorične načine izraža-
nja idej in občutij. Jasno je, da imajo vsa velika literarna dela več ravni. Za eksplicitnim 
okvirom izjav so lahko skrite druge, bolj skrivne ravni pomenov. Cilj vsake analize 
posameznih besedil je omogočiti vsebini, da spregovori sama zase. Zato bi morala biti 
tematska študija dopolnjena z analizo prikritega besedilnega ozadja.
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