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SOBOTA, 
GOSPODOV DAN

ABRAHAM JOSHUA 
HESCHEL

Abraham Joshua Heschel (1907–1972), rabin, filo-
zof in eden najbolj znanih interpretov judovskega 
duhovnega izročila, nam s Soboto predstavi več kot 
klasično judovsko duhovnost sedmega dne. S čisto 
in jasno esejistično govorico nas uvede v medita-
tivno razlikovanje med svetom prostora in svetom 
časa. Prostoru in njegovim stvarem služimo šest dni 
v tednu. Sedmi dan pa je Gospod ustvaril, da bi v 
trenutkih časa izkušali njegovo svetost. Heschel nas 
odlično povede k spoznanju, da je čas bistvena, je-
drna prvina naše eksistence (ki jo naša opravila v 
svetu prostora pogosto ogrožajo) in da je duhovno 
življenje človeka možno le v posvečevanju časa. V tej 
smeri nam Heschel odpira smisel judovske sobote, 
kakor ga razume rabinsko izročilo.
Knjiga je nadvse aktualna, saj Slovenci čedalje 
bolj izgubljamo svoj sedmi dan, ko bi se morali 
od zemeljskih stvari obračati k njih Stvarniku, od 
stvarnih opravil k Stvarjenju samemu. Za kristjana 
ima nedelja še bistveno presežno, velikonočno raz-
sežnost, ki ji daje zadnji smisel. Vendar je tudi za 
kristjana pomemben pogoj, da  najprej osvoji smisel 
sedmega dne, kakor nam ga predstavi Heschel, in na 
tej osnovi praznuje nedeljo kot veliko noč. Saj tudi 
Jezus ni prišel odpravit judovske postave, marveč jo 
je dopolnil.

M. O.
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ARHITEKTURA ČASA

Tehnična civilizacija pomeni, da si človek podreja pro-
stor. To je zmaga, ki jo pogosto dosegamo na način, da 
žrtvujemo bistveno sestavino eksistence, namreč čas. V 
tehnični civilizaciji trošimo čas, da bi si pridobili prostor. 
Naš glavni namen je, da bi okrepili svojo moč v sferi pro-
stora. Toda imeti več ne pomeni biti več. Moč, ki jo dose-
gamo v sferi prostora, se na meji s časom nenadoma kon-
ča. Čas pa je osrčje eksistence.5

Gotovo je ena izmed naših nalog pridobivanje nadzora 
nad sfero prostora. Toda nevarno postane, ko v prizadeva-
nju za nadzor nad sfero prostora izgubimo vse hrepenenje 
po sferi časa. Obstaja namreč sfera časa, v kateri ni bistve-
no imeti, ampak biti, ne posedovati, ampak dati, ne obvla-
dovati, ampak deliti, ne podrediti si, ampak biti v sozvo-
čju. A življenje zaide v napačno smer, ko postane naša 
edina skrb obvladovanje prostora, pridobivanje stvari v 
prostoru.

Nič ni uporabnejšega od moči in nič bolj zastrašujočega 
od nje. Dolgo časa smo trpeli zaradi ponižanja, ki ga je 
povzročala revščina, sedaj nam grozi ponižanje zaradi 
moči. Sreča je v ljubezni do dela, v ljubezni do dobička pa 
revščina. Mnoga srca in mnoge dragocene posode se zlo-
mijo ob izviru dobička. In ko se človek proda v sužnost 
stvarem, postane prav takšna posoda, ki se je zlomila ob 
tem studencu.

Tehnična civilizacija izvira predvsem iz človekove želje, 
da bi si podredil naravne sile in z njimi upravljal. Izdelo-
vanje orodja, umetnost predenja in kmetovanja, gradnja 
hiš, spretnost jadranja – vse to se nanaša na človekovo 
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prostorsko okolje. Človekova zaposlenost z zadevami pro-
stora vpliva še danes na njegove dejavnosti. Celo v religi-
jah pogosto vlada misel, da božansko prebiva v prostoru, 
na nekem določenem kraju, kot so gore, gozdovi, drevesa 
ali kamni, ki so zato razglašeni za svete kraje; božansko je 
s tem omejeno na določeno zemljo, svetost je lastnost, po-
vezana s stvarmi v prostoru, temeljno vprašanje pa je, kje 
je Bog. Nad idejo, da je Bog navzoč v vesolju, sicer vlada 
veliko navdušenje, toda večina jo razume na tak način, da 
pomeni njegovo navzočnost v prostoru in ne v času, v na-
ravi in ne v zgodovini; da je Bog predmet in ne duh.

Celo panteistična filozofija je religija prostora: Panteisti 
razumejo vrhovno bivajoče kot neskončen prostor. Deus 
sive natura ima razsežnost, ima lastnost v prostoru, ne pa 
v času; čas je namreč za Spinozo zgolj pridevek gibanja, 
način razmišljanja. In njegova ideja, da bi razvil filozofijo 
more geometrico, na način geometrije, ki je znanost pro-
stora, je pomembno znamenje njegove naravnanosti na 
prostor.

Preprosto mišljenje si težko predstavlja neko idejo, ne 
da bi mu pri tem na pomoč priskočila domišljija, in dome-
na prostora je tista, v kateri se domišljija lahko razmahne. 
Potrebujemo torej vidno podobo bogov, saj tam, kjer ni 
podobe, ni boga. Čaščenje svete podobe, svetega kipa ali 
prostora ni doma samo v večini religij, ampak so ga za 
svojega sprejeli ljudje vseh časov, vseh narodnosti, pobo-
žni, vraževerni in celo protiversko usmerjeni; vsi izkazuje-
jo spoštovanje praporom in zastavam, narodnim svetinjam 
in spomenikom, ki so postavljeni kraljem in junakom. 
Povsod imajo onečaščenje svetinj za svetoskrunstvo, zna-
menje pa lahko postane celo tako pomembno, da ideja, ki 
jo ponazarja, utone v pozabo. Spomenik na ta način posta-
ne pripomoček za pozabo, cilj tako smeši sredstvo. Stvari 
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v prostoru so torej prepuščene na milost in nemilost člo-
veku. In čeprav so preveč svete, da bi jih omadeževali, 
niso tako svete, da jih ne bi izkoriščali. Zato da bi ohranili 
sveto, da bi ovekovečili božjo prisotnost, si celo prikrojimo 
božjo podobo. Toda bog, ki si ga lahko prikrojimo, bog, ki 
ga lahko zamejimo, je zgolj odsev človeka.

Sijaj prostora, veličina predmetov v prostoru nas je vse 
zapeljala. Predmet je kategorija, ki močno obvladuje naše 
mišljenje in ki tiransko vlada našim mislim. Zdi se, da 
naša domišljija oblikuje vse koncepte po svoji podobi. V 
vsakdanjem življenju smo pozorni predvsem na to, kar 
naši čuti zaznavajo izven nas: kar opazijo oči, česar se do-
taknejo prsti. Naša resničnost je svet predmetov, predsta-
vljajo jo predmeti, ki zavzemajo prostor; večina izmed nas 
si zato celo Boga predstavlja kot predmet. Posledica te 
naše osredotočenosti na predmete je slepota za vso resnič-
nost, ki se ne more izkazati kot predmet, kot nekaj stvar-
nega. To je očitno pri našem razumevanju časa, za katere-
ga se nam – ker je nepredmeten in nesnoven – zdi, da 
nima resničnosti.6

Prav zato vemo, kaj narediti s prostorom, ne vemo pa, 
kaj storiti s časom, razen tega, da ga moramo podrediti 
prostoru. Zdi se, da si večina izmed nas prizadeva za stva-
ri prostora. In zato trpimo, ker nas muči globoko zakore-
ninjen strah pred časom, in smo vsi iz sebe, ko smo prisi-
ljeni, da moramo času pogledati v obraz.7 Čas je za nas 
nekaj zlobnega, je spretna, zahrbtna pošast – njeno žrelo 
je kakor peč, v kateri se bo upepelil vsak trenutek našega 
življenja. Ker se izogibamo soočenju s časom, bežimo med 
zadeve prostora. Cilje, ki jih ne moremo doseči, tako pre-
našamo v prostor; imetje postaja simbol naših potlačenj, 
praznik naših razočaranj. Toda stvari v prostoru niso var-
ne pred ognjem, le prilivajo olje nanj. Mar ni veselje nad 
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imetjem zgolj zdravilo proti terorju časa, ki ga vse bolj 
napolnjuje strah pred neizogibno smrtjo? Predmeti, če jih 
malo bolje pogledamo, so namreč le ponaredki sreče, so 
grožnja našemu življenju; prostorski zombiji nas mučijo 
bolj, kot nam pomagajo.

Vendar pa ni mogoče, da bi se človek izognil vprašanju 
časa. Bolj ko razmišljamo, bolj se zavedamo, časa ne more-
mo zavzeti preko prostora. Času lahko vladamo samo v 
času.8

Najvišji cilj duhovnega življenja zato ni kopičenje boga-
stva informacij, ampak srečanje s svetimi trenutki. V reli-
giozni izkušnji, na primer, ni stvar tisto, kar je dano člove-
ku, ampak mu je dana duhovna navzočnost.9 Tisto, kar 
ostane v duši, je trenutek uvida in ne kraj, kjer se je ta 
dogodek zgodil. Trenutek uvida je namreč sreča, ki nas 
prestavi onkraj meja merljivega časa. Duhovno življenje 
pa se začne razkrajati, ko ne začutimo več veličine tega, 
kar je večno v času.

Ni naš namen, da bi obsojali svet prostora. Če bi omalo-
važevali prostor in blagoslov stvari v njem, bi to pomenilo, 
da omalovažujemo izdelke stvarjenja, izdelke, ki jih je Bog 
videl in »bilo je dobro«. Na svet torej ne moremo gledati 
izključno sub specie temporis. Čas in prostor sta namreč 
medsebojno povezana. Spregledati enega izmed njiju po-
meni biti na pol slep. Nasprotujemo pa človekovi brezpo-
gojni vdaji prostoru, nasprotujemo njegovi zasužnjenosti s 
stvarmi. Ne smemo pozabiti, da ni predmet tisti, ki dá 
pomen trenutku; trenutek je tisti, ki dá pomen stvarem.

Sveto pismo se več ukvarja s časom kot s prostorom. Na 
svet gleda v razsežnosti časa. Več pozornosti namenja ge-
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neracijam in dogodkom kot deželam in stvarem; več se 
ukvarja z zgodovino kot z geografijo. Da bi razumeli nauk 
Svetega pisma, moramo sprejeti predpostavko, da je za ži-
vljenje čas vsaj tako pomemben kot prostor; da je čas po-
memben in samostojen sam po sebi.

V svetopisemski hebrejščini ni ustreznice za besedo 
stvar. Beseda davar, ki se je začela uporabljati kasneje, v 
svetopisemski hebrejščini pomeni govorico, besedo, spo-
ročilo, novico, vest, nasvet, prošnjo, obljubo, odločitev, 
stavek, temo, zgodbo, pregovor, izrek, posel, poklic, deja-
nja, dobra dela, dogodke, sredstvo, način, razlog, vzrok, 
nikoli pa stvar. Mar je to znamenje jezikovne revščine ali 
kazalnik neizkrivljenega pogleda na svet, ki ne enači re-
sničnosti (ki izhaja iz latinske besede res, stvar) s predme-
tnostjo?

Ena izmed najpomembnejših stvari v zgodovini religij 
se je zgodila s tem, ko so poljedelska praznovanja preobli-
kovali v praznike v spomin na zgodovinske dogodke. Pra-
znovanja antičnih ljudstev so bila namreč globoko poveza-
na z letnimi časi v naravi. Praznovali so tisto, kar se je v 
posameznih letnih časih zgodilo v življenju narave. Po-
membnost posameznega prazničnega dne je bila določena 
s tem, kar je narava rodila ali ni. V judovstvu je velika noč, 
ki je bila izvorno spomladanski praznik, postala praznik 
izhoda iz Egipta; ob prazniku tednov, starodavnem pra-
zniku žetve ob koncu žetve pšenice (hag hakazir, 
2 Mz 23,16; 34,22), so praznovali dan, ko je bila Mojzesu 
dana postava na Sinaju; šotorski praznik, stari praznik tr-
gatve (hag hasif, 2 Mz 23,16), pa je spomin na čas, ko so 
Izraelci med potovanjem skozi puščavo živeli v šotorih 
(3 Mz 23,42sl.). Za Izrael so bili torej edinstveni dogodki 
v zgodovini v duhovnem smislu pomembnejši od ponavlja-
jočih se procesov v ciklu narave, pa čeprav je bilo telesno 
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preživetje odvisno od zadnjih. Medtem ko so bila božan-
stva drugih ljudstev povezana s kraji ali stvarmi, je bil Izra-
elov Bog Bog dogodkov: Rešitelj iz suženjstva, tisti, ki raz-
kriva postavo, tisti, ki se izkazuje v dogodkih v zgodovini 
in ne v stvareh in krajih. Tako se je rodila vera v neutele-
šeno, v nepredstavljivo.

Judovstvo je torej religija časa, ki meri na posvečevanje 
časa. V nasprotju s človekom, ki je usmerjen na prostor, za 
katerega je čas enoličen, ponavljajoč se, nespremenljiv in 
za katerega so vse ure enake, brez posebnosti, prazne lu-
pine, pa Sveto pismo zaznava raznovrsten značaj časa. 
Niti dve uri namreč nista enaki. Vsaka ura je edinstvena 
in edina, ki nam je dana v tistem trenutku, prvovrstna in 
neskončno dragocena.

Judovstvo nas torej uči, naj bomo navezani na svetost v 
času, naj bomo navezani na svete dogodke, naj se nauči-
mo posvečevati svetišča, ki izhajajo iz veličastnega toka 
leta. Sobote so naše vélike katedrale in naše Najsvetejše je 
svetinja, ki je niti Rimljani niti Nemci niso mogli uničiti; 
to je svetinja, ki je niti odpadništvo ne more kar tako za-
treti: to je spravni dan. Kot so pravili starodavni rabini, pa 
ni obhajanje spravnega dne, ampak je dan sam po sebi, 
samo »bistvo dneva«, tisti, ki se, s pomočjo človekovega 
kesanja, pokori za njegove grehe.10

Judovsko obredje lahko označimo za umetnost po-
membnih izrazov v času, za arhitekturo časa. Večina pra-
znovanj – sobota, mlada luna, prazniki, sobotno in sveto 
leto – je namreč vezanih na določeno dnevno uro ali čas v 
letu. Večer, jutro in popoldne so, na primer, tisti, ki s sabo 
prinašajo klic k molitvi. Glavne teme vere so torej v dome-
ni časa. Spominjamo se dneva izhoda iz Egipta, dneva, ko 
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je Izrael stal na Sinaju; in tudi naše mesijansko upanje je 
pričakovanje dneva, pričakovanje konca dni.

V virtuozno oblikovanem umetniškem delu pa ideja, ki 
je izjemno pomembna, ni nikoli posredovana na slepo, 
ampak tako kot napravi kralj na uradnem dogodku: v ti-
stem trenutku in na tak način, da je poudarjena njena ve-
ljava in pomembnost. Zato so besede v Svetem pismu iz-
brane izredno pazljivo, posebej še tiste, ki kakor ognjeni 
stebri vodijo razpreden sistem svetopisemskega sveta po-
mena.

Ena izmed najpomembnejših besed v Svetem pismu je 
beseda kádoš »svet« (hebr. qadosh), beseda, ki bolj kot ka-
terakoli druga predstavlja skrivnost in visočanstvo božan-
skega. In kaj je bilo prvo, kar je bilo sveto v zgodovini 
sveta? Je bila to gora? Je bil to oltar?

Znamenita beseda kádoš je prvič uporabljena ob edin-
stveni priložnosti – v Prvi Mojzesovi knjigi, na koncu 
zgodbe o stvarjenju. In kako izjemno pomembno je dej-
stvo, da se nanaša na čas: »In Bog je blagoslovil sedmi dan 
in ga posvetil« (1 Mz 2,3; napravil svetega, op. prev.).11 V 
poročilu o stvarjenju ni namreč nobene omembe predme-
ta v prostoru, ki bi bil označen z lastnostjo svetosti.

To pa je radikalen odmik od običajnega religioznega mi-
šljenja. Mitično mišljenje bi predvidevalo, da bo Bog, po-
tem ko je ustvaril nebo in zemljo, ustvaril svet kraj – sveto 
goro ali svet izvir – kjer bi morali postaviti svetišče. Toda 
zdi se, da je za Sveto pismo na prvem mestu svetost v času, 
sobota.

Ko se je torej začela zgodovina, je bila na svetu samo ena 
svetost, svetost v času. In ko se je Bog namenil na Sinaju 
posredovati svojo besedo, je bil najprej na vrsti klic k sve-
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tosti med ljudmi: »Vi mi boste svet narod.« Šele potem, ko 
so ljudje že podlegli skušnjavi in častili stvar, zlatega tele-
ta, je bila zapovedana postavitev tabernaklja, svetosti v 
prostoru.12  Svetost časa je bila torej prva, svetost človeka 
je bila na drugem mestu in svetost prostora na tretjem. 
Bog je bil tisti, ki je posvetil čas, tabernakelj je posvetil 
Mojzes (prim. 4 Mz 7,1). 

Prazniki slavijo dogodke, ki so se zgodili v času, datum 
in mesec za vsak praznik pa sta v koledarju določena na 
podlagi življenja narave. Na primer velika noč in šotorski 
praznik sovpadata s polno luno, dan vsakega praznika je 
dan v mesecu, mesec pa je odsev tega, kar se periodično 
dogaja na področju narave, saj se judovski meseci začenja-
jo z mlado luno, s ponovnim pojavom luninega krajca na 
večernem nebu.13 V nasprotju s tem je sobota povsem ne-
odvisna od meseca in nima z luno nobene povezave.14 
Njen datum ni povezan z nobenim dogodkom v naravi, 
kot je mlada luna, ampak z dejanjem stvarjenja. In na ta 
način je bistvo sobote popolnoma ločeno od sveta prosto-
ra.

Pomen sobote je torej v praznovanju časa in ne prostora. 
Šest dni na teden živimo pod diktaturo stvari v prostoru; 
ob sobotah pa se poskušamo uglasiti s svetostjo v času. To 
je dan, na katerega smo povabljeni, da bi prejeli delež 
tega, kar je večno v času, da bi se obrnili od dosežkov 
stvarjenja k svetosti stvarjenja, od sveta stvarjenja k stvar-
jenju sveta.




