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Uvod  
– predstavitev Šentvoršc

šentvoršce v letu Gospodovem 2019 (desete po 
vrsti) posvečamo sobratu p. Milanu Holcu, ki ga je 
Gospodar življenja v zarji praznika Ptujskogorske 
Matere Božje – šentvoršce (2. julija) poklical s tega 
sveta. 

Leta 2009, po vrnitvi iz večnega mesta, kjer je 
več kot 30 let na teološki fakulteti Seraphicum po-
učeval biblične jezike in dele Stare zaveze, je bil 
p. Milan imenovan za gvardijana na Ptujski Gori. 
Kljub upokojenskemu stažu je zavzeto delal v ro-
marski in župnijski pastorali; s posebno ljubeznijo 
pa se je še naprej posvečal Svetemu pismu kot pre-
vajalec in razlagalec ter vodil romanja v Sveto de-
želo. Njegova zapuščina vsebuje med drugim tudi 
članke, v katerih predstavlja različne osebe iz Sve-
tega pisma, imenovane SVETOPISEMSKE IKO-
NE. Za letošnje Šentvoršce, oktobrska razmišlja-
nja izpod zavetja Marijinega plašča, smo jih zbra-
li v njegov spomin. Besedila so nastajala na tem 
mestu, ob Mariji Zavetnici. Zazrt v Mater Marijo, 
ob kateri je dan za dnem obhajal daritev njenega 
Božjega Sina, se je poglabljal v življenje ljudi, ki so 
oblikovali odrešenjsko zgodovino in zgodbo naše-
ga odrešenja.

Svetopisemske ikone so razdeljene v dva sklo-
pa: starozavezne in novozavezne. Razen treh, ki 
ustrezajo določenim dnevom (2. 10., angeli varuhi: 
Angeli; 7. 10., Rožnovenska Mati Božja: Devica Ma-
rija; poljudna nedelja: Jezus Kristus), besedila niso 
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dnevno določena, temveč jih lahko izberemo po-
ljubno.

V drugem delu Šentvoršc sledi še pet poslovil-
nih govor ob pogrebu p. Milana Holca.

P. Martin Gašparič
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Šentvoršca p. Milana

Obodbje med dvema šentvoršcama (2018–2019) 
je bilo za p. Milana Holca, gvardijana na Ptujski 
Gori, čas bolezni in preizkušnje v trpljenju. Zdra-
vljenje s hormonsko terapijo se ni izkazalo za naj-
bolj uspešno. Potreben je bil kirurški poseg, ki mu je 
sledilo naporno zdravljenje … 

Ali je p. Milan lansko šentvoršco slutil, da bo 
zadnja na njegovem zemeljskem romanju? Vigili-
ja praznika pod Njenim zavetnim plaščem: škofo-
va maša, procesija z lučkami … Ostal je v baziliki, 
saj ne bi zmogel romarske poti. Morda je bila Božja 
previdnost, da se je lahko Mariji Zavetnici izročil s 
Slomškovo pesmijo: »Tvoje milosti potreben se pred 
Teboj jaz solzim. Ako ravno nisem vreden, Tvoje dete 
bit želim. Oj črez me, prosim Te …« Naslednji dan, 
na praznik (2. julij), je v mariborski bolnišnici stopil 
pred zdravnika; in čez dva dni pod kirurški nož.

»Nismo od tega sveta,« (prim. Jn 8,23) so bile 
besede, ki jih je v času bolezni premišljeval in delil 
z nami. V pričakovanju letošnje šentvoršce je že 
stopal po kalvarijski poti v mariborskem UKC.

 Morala je biti četrta postaja (kot pri Jezusu), ko 
sta se srečala p. Milan in Marija Zavetnica. Napol-
nila ga je z milino, da je vztrajal do njenega prazni-
ka, šentvoršce. Na vigilijo je pokojni p. Milan zrl 
na nas z nebeškega okna. Šentvoršca je bila tokrat 
z njim še ena velika noč, ki jo je vse življenje nosil v 
srcu. Hvala, dragi p. Milan!
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Svetopisemske ikone –  
Stara zaveza

Adam – prvi človek

Vsako leto, na pepelnično sredo, nas Cerkev pri 
bogoslužju nagovori: »Pomni človek, da si prah in 
v prah se povrneš.« S tem nas med drugim spomni 
na minljivost našega zemeljskega bivanja. Prireje-
ne svetopisemske besede so v prvi vrsti poziv in 
povabilo k očiščevanju in k pokori, pa tudi zname-
nje človekovega novega rojstva, rojstva za nemin-
ljivost. Zdi se, da je v tej luči na človekovo življe-
nje na zemlji gledal tudi jahvistični pisec Prve Moj-
zesove knjige. Zanj smrt ni toliko samo kazen za 
človekov greh, ki bi greh omilila, ampak resni raz-
mislek o minljivosti človekovega življenja. Člove-
ku ali Adamu pa Bog kljub njegovi »prehodnosti« 
(vrnitev v zemljo, iz katere je bil vzet – prim. 1 Mz 
3,19) govori, ga nagovarja in mu vedno znova budi 
upanje v obljubo večnega življenja. Človek, čeprav 
iz zemlje, ima zagotovilo neminljivosti.

Adam – človek
V hebrejščini ime Adam na splošno pomeni 

»človek«. Čeprav smo etimološko gledano še ve-
dno nekako daleč od natančnega pomena semit-
skega izraza za razumevanje koncepta, ki ga ima 
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Sveto pismo o človeku, to ni niti toliko pomem
bno. S poimenovanjem prvega človeka ali z rabo 
splošnega imena kot lastnega Stara zaveza samo 
poudari, da to, kar velja za Adama, velja za vsa-
kogar izmed nas. Ni torej mišljen le prvi človek, 
ampak človek/človeštvo na splošno. Iz pripovedi 
1 Mz 2,7 (nastala je približno okrog l. 950 pr. Kr.) 
sledi, da je Bog izoblikoval človeka iz zemeljske-
ga prahu (hebr. 'adamâ). Besedna igra 'adam/člo-
vek – 'adamâ/zemlja (prim. latinsko homo-humus), 
kaže na povezavo med stvarjenjem in usodo, med 
človekom in zemljo. Človekovo telo je iz zemlje in 
v isto zemljo se vrača s smrtjo. Zemlja je naravni 
življenjski prostor za človeka: človeku je zaupa-
na, da jo obdeluje in ohranja. To podobo sicer za-
sledimo tudi v drugih orientalskih kulturah, ven-
dar pa je samo v Svetem pismu jasno povedano, 
da je Bog človeku poleg telesa dal življenjski dih: 
»V njegove nosnice je dahnil življenjski dih in tako je 
človek postal živa duša.« Svetopisemski pisec s tem 
tudi izpove osrednjo teološko resnico, da je člo-
vek med vsemi Božjimi stvarmi na prvem mestu 
za Bogom in je veliko več kot preprosto skupek ali 
»gruda« zemlje. Ne pripada samo zemlji, zato se 
na zemljo tudi ne čuti zavezanega. Poleg fizičnega 
življenja je v človeku tudi Božje življenje. Ustvar-
jen je v prvi vrsti za Boga in zaradi tega je narav-
na tudi njegova usmerjenost k Bogu Stvarniku. 
Prav v tem je poglavitna razlika med Adamom 
in drugimi živimi bitji. V Stari zavezi je izražena 
kot »človekova svetilka, ki preiskuje sleherni del telesa« 
(prim. Prg 20,27). Človek je obdarjen z zavestjo in 
more z njo prodreti v najgloblje skrivnosti svojega 
»jaza«, svoje duše.
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Adam – prvi človek
Gledano z vidika biblične (pra)zgodovine spada 

Adam v kategorijo »prvega človeka« na zemlji. Ime 
ali izraz Adam srečamo tudi v drugih starih kul-
turah rodovitnega polmeseca. V akadskih besedi-
lih se Adam pojavi kot »modri kralj«, ki mu je bila 
zagotovljena nesmrtnost. Zaradi zapletov okoliščin 
pa je ta odklonil ponujeno mu jed življenja in tako 
zapravil večno življenje. Izraz »adam« v kolektiv-
nem pomenu srečamo tudi v spisih iz starodavne-
ga mesta Ugarita ob sredozemski obali na severu 
današnje Sirije. Ne daleč od Ugarite, prav tako na 
severu Sirije, pa so pred leti v »arhivih mesta Eble« 
(3.–2. tisočletje pr. Kr.) naleteli na glinastih plošči-
cah zapisana številna lastna imena, ki jih srečamo 
v Svetem pismu Stare zaveze. Posebno pozornost 
pritegne prav ime A-da-mu, Adam, ki je veljal za 
zelo pomembnega in vplivnega upravitelja ome-
njenega mesta.

Adam – Božja podoba
Prvo svetopisemsko poročilo (kronološko mlaj-

še) o stvarjenju, ki je bilo sestavljeno na osnovi du-
hovniškega vira med babilonskim izgnanstvom 
(ok. l. 550 pr. Kr.), poroča, da je Bog »ustvaril člo-
veka (Adama) po svoji podobi« (prim. 1 Mz 1,26
27). Izraz »Adam« je v dveh vrsticah uporabljen 
dvakrat: brez določnega člena v vrstici 26 in s čle-
nom v vrstici 27, kjer je še zapisano, da ga je Bog 
ustvaril kot »moškega in žensko«. Splošno spre-
jeto mnenje je, da v teh primerih Adam ni lastno 
ime, ampak označuje vrsto. In čeprav je stavek bil 
in ostaja predmet številnih interpretacij, je gotovo 
eno – pisec hoče predvsem poudariti, da gre v po-
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ročilu za zelo tesen odnos, skorajda za neko dolo-
čeno sorodstveno vez med človekom in Bogom. Za 
opis začetkov človeštva je uporabljen za takratni 
čas običajni eponimski način izražanja. To pomeni, 
da je poosebil izvor človeške vrste s hipotetičnim 
imenom nekega prednika ali morda tudi sodobni-
ka. Zato je smešna trditev, da »Adam ni nikoli ob-
stajal«. Preprosteje bi morda lahko rekli: »Človek ni 
večen, ker ima svoj začetek.« Za opis tega začetka 
pa je uporabljena konvencionalna predstavitev po 
načinu sodobnikov: »Adam«, to je človek. Prikaz 
ima v prvi vrsti teološko veljavo, katere namen je 
predstaviti »kdo in kaj je človek ter kakšno je njego-
vo mesto v stvarjenju«.

Človek, »ustvarjen po Božji podobi in slično-
sti«, ima tako med vsemi živimi bitji privilegirani 
»status« – biti in ostati najtesneje povezan z Bo-
gom, skratka biti v občestvu z Njim. Človek mora 
Boga sprejemati kot svojega Stvarnika in Gospoda, 
in to ne samo v »strahu Božjem in zahvaljevanju«, 
temveč tudi v »prijateljstvu in povezani ljubezni«. 
Dostojanstvo človekove bogopodobnosti ga ne po-
stavlja le nad vsa druga živa bitja, ampak ga zaradi 
duhovnih darov naredi za »gospodarja« sveta, ki 
mu je zaupana naloga zanj skrbeti in ga urejati. To 
je zelo jasno poudarjeno v drugem (starejšem) opi-
su stvarjenja: »Gospod Bog je vzel človeka (Adama) in 
ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval« 
(prim. 2 Mz 2,15). V pravem nasprotju je ta stavek 
z drugimi orientalskimi poročili (predvsem sumer-
skimi in babilonskimi), kjer najdemo zapisano, da 
so bogovi ustvarili človeka z namenom, da bi jim 
ta s trdim delom oskrbel živež in vse potrebno za 
njihovo življenje. Sveto pismo na številnih mestih 
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še pove, da je človek (Adam) prav zaradi tega pri-
vilegiranega položaja poklican v svobodo, v samo-
odločanje in osebno odgovornost: »S slavo in častjo 
si ga ovenčal, dal si mu oblast nad deli svojih rok, vse si 
položil pod njegove noge« (prim. Ps 8, 67).

Adam, kje si?
Človek (Adam) je bil po Božji dobroti in previ-

dnosti poklican v življenje v miru, svobodi in samo-
odločanju. Imel je vsega dovolj, nič mu ni manjka-
lo. Božja prepoved jesti od sadu »drevesa spozna-
nja dobrega in hudega«, ki je stalo sredi edenskega 
vrta, ni ničesar odvzela številnim možnostim živeti 
to življenje v vsej polnosti. Prepoved je opozarjala 
le na meje, ki jih je Bog določil. Kot »ustvarjen« je 
človek po naravi tudi »omejen«. Človeku ni dovo-
ljeno delati vsega, kar zmore ali si zaželi. Človek 
ne more preseči Boga, pa čeprav je zanj »na pogled 
marsikaj mikavno ali vredno poželenja ali mu daje 
spoznanje« (prim 1 Mz 3,6). Polastiti se spoznanja 
dobrega in hudega bi pomenilo absolutno človeko-
vo avtonomijo, njegovo ločitev od Boga. Tega dej-
stva tudi jahvistični pisec ne more skriti in zapiše: 
»Vzela je torej (žena) od njegovega sadu in jedla, dala 
pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel. Tedaj so se 
obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga« (prim 1 
Mz 3,67).

Popolni preobrat! Človek se odslej ne bo mogel 
več prikazati »iz oči v oči« pred »sebi podobnim«. 
Bog mu je naredil obleko. Odslej bo človek pred 
Stvarnikom skrival to, kar mu kot »ustvarjenem po 
Božji podobi« pripada, nekaj, kar je njegovo in samo 
njegovo. Obleka mu bo odslej »nekaj«, kar ga ločuje 
od Boga. Človeku je odvzeta odprtost in prosojnost 
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v odnosu do sebi podobnega. Mesto zaupanja je 
zasedlo sumničenje in nezaupanje; čuti se potreba 
varovanja drug pred drugim. »Greh«, ki se je sprva 
pokazal samo v božanski dimenziji, odslej razodeva 
še krhko nagoto stvari: na mesto večnosti je stopila 
minljivost, življenje se je uklonilo smrti. »Ko se je Go-
spod ob dnevnem vetriču sprehajal po vrtu, sta se človek 
in njegova žena skrila sredi drevja« (prim. 1 Mz 3,8). 
Strah pred Bogom je neozdravljiva rana. In ko Bog 
človeka pokliče k računu, se slednjemu nikakršna 
oblika opravičila več ne posreči. Sledi le še konec: 
»Gospod je odpravil človeka iz edenskega vrta obdelovat 
zemljo, iz katere je bil vzet« (prim. 1 Mz 3,23).

»Pričakujemo blaženo upanje«
Človek je sam kriv za svojo usodo. Vendar je 

kljub vsemu še vedno Božji otrok. Adam je Božja 
podoba, ki je samo nekoliko zasenčena, nikakor 
pa uničena. Človek s to podobo živi poln upanja 
in vere. Starozavezni pisec človekovo minljivost 
utrjuje z upanjem na neminljivost, ko pove, da je 
»Adam imenoval svojo ženo Eva, ker je postala mati vseh 
živih« (prim. 1 Mz 3,20). Novo ime, ki ga daje ženi 
Adam, je vezano na življenje. Človek ne bo izničen. 
Živel bo naprej. V to resnico se vklapljata vera in 
upanje v Odrešenika.

Človek je zapravil milost bivanja v raju. Raj je 
zaprt in nobene možnosti dostopa k drevesu življe-
nja nima več. Vendar se more postaviti na noge, se 
dvigniti in premagati tudi hudo. »Kača« ima v člo-
veku le toliko moči, kolikor ji dopustimo.

Grešno stanje, v katerem odslej človek živi, pa 
nam istočasno ponuja ključ, da moremo pravilno 
razumeti zgodovino človeštva in obenem zgodo-
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vino odrešenja. Človekova zgodovina se poraja iz 
dveh izvirov: iz greha in iz milosti. Brez teh bi nam 
bila človeška usoda nerazložljiva in nerešena ugan-
ka. »Trnje, osat, rojevanje v bolečinah, trdo delo« 
niso stvarnosti, ki so nujne za življenje na zemlji. 
Zlo pa obstaja, vendar ni po Božji volji, je v naspro-
tju z Božjim odrešenjskim načrtom. Božja volja je 
svet popolnosti, po katerem človek samo hrepeni. 
V človekovi naravi je, da steguje svojo roko po sre-
či, po življenju in po nesmrtnosti.

Stanje milosti, v katerem sta živela Adam in Eva, 
je bilo Božji dar za vse človeštvo. In prav Adamu 
je bila zaupana naloga, da ta dar posreduje svo-
jim potomcem. Osebni Adamov greh pa je to sta-
nje prekinil. Rojevanje tako ni kanal milosti. Z ro-
jevanjem se je ustvaril stari svet padlega človeka. 
Adamovi potomci so sinovi greha in na njih počiva 
prekletstvo. Bog resda človeka s tem ni zapustil; ni 
pa ga zapustil tudi hudobni duh. Človek se odslej 
naprej srečuje z Bogom in s satanom, z Dobrim in s 
hudim, z Življenjem in s smrtjo.

Novi Adam – Kristus
Nova zaveza omenja Adama kar devetkrat. 

Evangelist Luka ga prišteje med Jezusove predho-
dnike: »Bil pa je (Jezus), kakor so mislili, Jožefov sin, 
/.../ ta Setov, ta Adamov, Adam pa Božji« (prim. Lk 
3,2338). Luka na prvem mestu poudari Kristusovo 
človeško poreklo. Tudi Judovo pismo (Jud 14) ome-
nja Adama kot začetnika človeškega rodu.

V povsem drugačni luči gleda Adama apostol 
Pavel. Omenja ga predvsem v nasprotju s Kri-
stusom in bolj kot podobnosti med njima prikaže 
njune razlike. Adam je telesni, Kristus pa duhov-
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ni: »Prvi človek, Adam, je postal živa duša, poslednji 
Adam (Kristus) pa oživljajoči duh. /.../ Prvi človek je iz 
prsti, zemeljski, drugi človek je iz nebes« (prim. 1 kor 
15,4547). Adam je le »podoba njega, ki je imel priti« 
(prim. Rim 5,14). Prav ta različnost med obema pa 
je garancija človekove nesmrtnosti. Pavel še doda: 
»Kakor smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi 
podobo nebeškega« (prim 1 Kor 15,49). Iz Pavlovega 
razmišljanja je razvidno, da Adam pomeni pred-
vsem »človek«; vendar je temu Adamu s Kristuso-
vo smrtjo in vstajenjem zagotovljena večnost.

Sentvorsce 2019_prelom.indd   14 24. 09. 2019   09:53:34



15

Kajn in Abel – od bratov  
do bratstva

Med glinastimi ploščicami, napisanimi v klino-
pisni pisavi iz 3. tisočletja pr. Kr., ki so jih proti 
koncu 20. stol. odkrili v starodavnem mestu Ebli 
na ozemlju današnje Sirije, posebno pozornost za-
služi ena z naslednjim besedilom: »Ti si moj brat in 
jaz sem tvoj brat.« Kralj iz več kot tisoč kilometrov 
oddaljenega mesta jo je v stiski naslovil na drugega 
kralja s prošnjo za pomoč. Zanimivo je to besedilo 
prenesti na dogodek iz Abrahamovega življenja. 
Ko je namreč nastal prepir med Abrahamovimi 
in Lotovimi pastirji zaradi pašnikov, je Abraham 
predlagal ločitev in svoj predlog sklenil z beseda-
mi: »Naj ne bo prepira med menoj in teboj, med mojimi 
pastirji in tvojimi pastirji, saj sva (moža) brata« (1 Mz 
13,8). Izraza »brat«, »bratstvo« imata torej v kul-
turah Bližnjega vzhoda mnogo širši pomen kot v 
drugih jezikih in večkrat prestopita meje družin-
skih odnosov.

Kajn in Abel
Prva Mojzesova knjiga je polna človeških likov, 

ki jih najdemo tudi v drugih knjigah Svetega pi-
sma, in so nekakšna stalnica v judovskem in kr-
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