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Nove knjige
Jezus iz Nazareta II.
Od vhoda v Jeruzalem do vstajenja
(Družina)
Cena: 25 €
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JEZUS
IZ NAZARETA

V drugem delu trilogije Joseph Ratzinger
predstavi Jezusov lik in oznanilo v razsež-
nosti med znanostjo in vero. S svežim,
novim pristopom eksegeze, kot je na
predstavitvi dejal prevajalec Anton Štru-
kelj. Ratzinger v predgovoru pojasnjuje,
da je skušal povezati hermenevtiko zgo-
dovinsko kritične eksegeze in herme-
nevtiko vere in s tem omogočiti, da bi se
zazrli v Jezusa Evangelijev in mu prisluh-
nili. Drugače rečeno, pri pisanju o odlo-
čilnih besedah in dogodkih Jezusovega
življenja ga je vodila hermenevtika vere
in obenem odgovornost pred zgodovin-
skim razumom. Z besedami ljubljanske-
ga nadškofa Antona Stresa: Brez Jezusa
zgodovine je Kristus vere mit oziroma
pravljica.
Tako se na koncu knjige in razprave o
Jezusovem vstajenju loti tudi vprašanja
vstajenja kot zgodovinskega dogodka.
Vstajenje razbija zgodovino, odpira novo
eshatološko razsežnost, ni iste vrste zgo-
dovinski dogodek kot Jezusovo rojstvo ali
križanje. A obenem ni zunaj zgodovine ali
nad njo, ker se preboj iz zgodovine začne
v zgodovini in je v njej pustil sled. Da seje
skupini učencev vstali Kristus pokazal in
govoril z njimi, je resnični dogodek, ki je
od zunaj zadel priče irKomogočil apostol-
sko oznanjevanje. Tega nNriogoče razlo-
žiti z mističnimi izkustvi, sajajvi od silovi-
tosti dogodka, ki se ga nihče niNzmislil.
Ni naključje, da je naslov prveViciklike
papeža Benedikta XVI. Bog je ljubezen,
na kar je opozoril nadškof Stres. Ratzin-
ger se je skupaj z nami znova vprašal,
zakaj se ni Jezus razodel svojim sovraž-
nikom in jim pokazal, da je Gospod nad
življenjem in smrtjo. Kot vstali hoče priti

k človeštvu samo po veri svojih, katerin\
se pokaže. Bog ne premaguje z zunanjo
močjo, ampak daje svobodo, podarja in
prebuja ljubezen.
Knjigi je prevajalec dodal seznam najpo-
gostejših pojmov in imen. (ip)


