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Prof. dr. Maksimilijan Matjaž (1963)
je mašniško posvečenje prejel leta 1989
v mariborski stolnici. Dve leti pozneje je odšel na študij Svetega pisma v
Rim, kjer je leta 1995 na Papeškem
bibličnem inštitutu dosegel licenciat
bibličnih ved, 1998 pa je na papeški
univerzi Gregoriana zagovarjal doktorsko tezo z naslovom Pomen motiva
strahu v kristologiji Markovega evangelija. Od leta 1998 na
Teološki fakulteti predava predmete iz področja eksegeze
Nove zaveze ter biblične teologije in antropologije. Leta
2011 je bil izvoljen v izrednega profesorja za biblični študij
in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani,
od leta 2013 je bil predstojnik te katedre. Je član ekipe
prevajalcev novega prevoda Svetega pisma Jeruzalemske
izdaje. Leta 2015 je izšel njegov komentar Prvega pisma
Korinčanom Klic v novo življenje. Marca 2021 ga je papež
Frančišek imenoval za škofa škofije Celje.
Za rubriko Svetopisemski slovarček v Družini je več let izbiral in razlagal besede iz nedeljskega evangelija; nabralo
se jih je prek 150, za knjižno izdajo je avtor gesla dopolnil
in posodobil.
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Osmerokraka zvezda odpre osmi dan –
življenje, ki ga prejmemo pri krstu. To je božje
življenje, ki ga grob ne uniči. To življenje je
neuničljivo, ker je ljubezen treh svetih Oseb
in je tako absolutna, celostna, da je nič ne
more uničiti. Zato so tri zvezde simbol treh
Božjih oseb, ki v svoji edinosti razodevajo
enega samega Boga.
Rdeča barva je barva Boga. Spominja na
kri, v krvi pa – po Tretji Mojzesovi knjigi –
prebiva življenje vsakega živega bitja.
To življenje je dar Boga Očeta.

Rana razodeva način bivanja Boga, ki je tako
ljubil svet, da je dal svojega Sina v roke ljudem,
ko smo bili še njegovi sovražniki. V to rano je
položeno pšenično zrno, ki vzklije. Poganjek
je občestvo oseb po podobi svetih treh Oseb.
To je Cerkev.
Oče poveličuje svoje ime v Sinu, ko se daruje
in z darom ljubezni razodene smisel smrti.
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Sveto pismo kot topos –
kraj srečanja Boga in človeka
Iz Svetega pisma se lahko učimo ne samo vsebine,
temveč tudi metode in oblike našega oznanjevanja.
Vse pobude o prenovi Cerkve in krščanskega življenja
se rojevajo in oplajajo tukaj. Tu je človekov primarni
topos, kraj srečanja med izvorno človekovo podobo
in njegovo enkratno konkretizacijo, med načrtom
in odgovorom na ta načrt, med Božjim in človeškim. Misel sv. Hieronima bi morali vzeti zelo resno: »Brez poznavanja celotnega Svetega pisma tudi
Jezusa Kristusa ni mogoče poznati«. Poudarek je na
poznavanju celote. Tukaj nam vsem še veliko manjka. Večinoma se pristopa k Svetemu pismu preveč
ozko, išče se odgovor, še večkrat samo potrditev na
že izoblikovana stališča in ideje. Kadar postane Sveto pismo zgolj rudnik, iz katerega režemo stavke za
svoje pridige ali podobe, s katerimi bi ilustrirali svoje
igre, ali dokaze za svoje teze, potem je to zelo blizu
zlorabe. Sveto pismo ni knjiga akademskih razprav
niti goli seznam zapovedi, njeno razodetje ni podano
v obliki neke negibne skrivnostne modrosti, ki bi
bila prihranjena le izbranim, modrim in posvečenim.
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Je pripoved o življenju Boga in človeka, o skrivnosti
in lepoti tega življenja, ki je zapisana v obliki univerzalne govorice življenja in odnosov, ki jo lahko
razume sleherni iskreni iskalec. Vsakogar lahko
pretrese njena govorica, ki mu je tako blizu, da skozi
njo prepozna veličino in krhkost lastnega življenja,
svoje želje in strahove, stiske in veselja, to, po čemer hrepeni in česar se boji, hkrati pa v njej odkriva
moč Besede, ki je od drugod – od zgoraj, ki ne samo
obljublja, temveč spreminja in ustvarja. Prek besed
te knjige se človek izraža in se uresničuje kot bitje
odnosov in upanja. Prek njih odkriva in ponotranja
sebe, svet in sočloveka. Skrivnost, lepota, ljubezen,
vera, upanje, iskanje, bolečina in vsa druga človeška
stanja niso miselni koncepti, temveč opisi konkretnega, so toposi življenja, ki jih lahko predstavimo kvečjemu s simboli, podobami in zgodbami. V simbolu je
ohranjena navzočnost skrivnostnega in presežnega,
zato lahko prav simbol posreduje edinost Božjega
in ustvarjenega sveta, ki je utemeljena v Stvarniku.
Namen biblične govorice oziroma njene hermenevtike je pripeljati človeka pred živega Boga,
pred skrivnost presežnega, a hkrati osebnega, in ga
povabiti v pristni odnos z Njim. Tukaj je koristno
opozoriti na način, s katerim papež Benedikt XVI.
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razlaga Sveto pismo. Poudarja nujnost prepletanja
dveh hermenevtik: zgodovinsko in hermenevtiko
vere: »'Zgodovinski Jezus', kakor se javlja v glavnem
toku kritične eksegeze na podlagi njenih hermenevtičnih predpostavk, je vsebinsko preveč boren, da
bi od njega mogli izhajati veliki zgodovinski učinki; preveč ga zapirajo v hišo preteklosti, da bi bil
mogoč oseben odnos do njega. V povezovanju obeh
hermenevtik sem skušal omogočiti, da bi se zazrli v
Jezusa evangelijev in mu prisluhnili. To more voditi
do srečanja« (Benedikt 2011, 13). Samo iz takšnega srečanja je mogoče prav razumeti Sveto pismo
(prim. Jn 1,18), ker me samo takšno spoznanje pripravi k delovanju. Za vzpostavitev takšnega odnosa
pa je potreben čas, pa tudi napor in potrpežljivost,
predvsem pa iskrena želja po resnici. Ker vsega tega
današnjemu človeku najbolj primanjkuje, ostaja tako
tudi Sveto pismo zanj zaprta, zastarela ali pa vsaj
pretežka knjiga. A tudi danes lahko opažamo, kar
je že pred leti zapisal veliki biblični teolog: »Rodovi
se vedno znova naveličajo večno enakih besed, toda
njihovi otroci spet željno in radovedno segajo po
njem, ustanavljajo biblične krožke in spet začenjajo
meditirati ob njem. Le kdo neki govori tako nepreslišno?« (Balthasar 2001, 22).
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Papež Frančišek je v apostolskem pismu Odprl
jim je um (Aperuit Illis) predstavil Sveto pismo kot
ključni del živega procesa prenove Cerkve. Vsako
stran je potrebno brati v ključu vprašanja, kaj govori
Duh Cerkvi danes (prim. Raz 2,17). Tako pastirji
Cerkve kot verniki so zato pozvani, da na tak način premišljujejo in razlagajo Sveto pismo, da bodo
ohranjali živ navdih Božje besede v svojem okolju.
S tem se uresničuje vizija pastirjev drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki so postavili Sveto
pismo v osrčje življenja Cerkve. Iz njega dobiva vera
Cerkve »trdnost in moč in se vedno pomlaja« (BR
24). Že v svoji apostolski spodbudi Veselje evangeli
ja je papež Frančišek poudaril, kako pomembno je,
da se duhovnik dobro pripravi na homilijo, ki mora
predvsem posredovati živo izkušnjo vere, ki nam je
dana po Svetem pismu (VE 142-144). »Za mnoge
naše vernike je to namreč edina priložnost, da doumejo lepoto Božje besede in vidijo, kako se nanaša
na njihovo vsakdanje življenje« (AI 5). Iz Svetega pisma se lahko učimo ne le vsebine naše vere, temveč
tudi načine in oblike oznanjevanja. Pri tem je papež
sam prvi zgled, saj izkoristi vsako priložnost, da z
dnevno Božjo besedo ovrednoti aktualni trenutek
sveta, Božjega ljudstva in Cerkve.
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V pismu Odprl jim je um gradi papež na pripovedi o srečanju Vstalega z učenci (Lk 24) in opozori,
da je bilo eno njegovih zadnjih dejanj pred vnebohodom, da je učencem »razlomil kruh in jim odprl um
za razumevanje Svetega pisma« (AI 1). Pri tem pa ni
bilo dovolj, da sta učenca razpravljala med seboj o
pomenu dogodkov, niti da jima je on sam razlagal
Pisma. Čeprav sta očitno Sveto pismo zelo dobro
poznala, nista mogla v tem, kar se je z Mesijem zgodilo v Jeruzalemu, prepoznati Božjih sledi, njegove
moči in uresničenja Pisem. Potrebno je bilo nekaj
več. Oči so se jima odprle za nekaj več šele, ko sta ga
povabila k sebi za mizo, ko »je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal« (Lk 24,30). Takrat sta
tudi spoznala, da morata besedo z nekom deliti in da
torej potrebujeta občestvo, da bi to besedo lahko res
dojela. Zato sta se vrnila v Jeruzalem k enajsterim,
kjer so skupaj dočakali Vstalega, ki »jim je odprl um,
da so doumeli Pisma« (v. 45). »Odnos med Vstalim,
skupnostjo verujočih in Svetim pismom je življenjsko
potreben za našo istovetnost. Brez Gospoda, ki nas
vanj uvaja, je nemogoče doumeti Sveto pismo, prav
tako pa brez Svetega pisma tudi poslanstvo Jezusa
in njegove Cerkve v tem svetu ostane nedoumljivo«
(AI 1).
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Tri stopnje branja bibličnega teksta
Vsakdo, ki Sveto pismo res razume kot vir Božjega
navdiha, kot besedo živega Boga, ki ima nagovarja
njegovo konkretno življenje in ima moč tudi spreminjati njegovo mišljenje, mora nujno iskati poti
za njeno čim bolj celovito branje. Vsako skrajševanje poti z branjem nadomestkov ali povzetkov se
na dolgi rok ne obrestuje. Tja, do koder je vredno
iti, ne pelje nobena bližnjica. Bližnjice lahko kvečjemu kopičijo informacije, ne gradijo pa celovitega
znanja, mišljenja in neke trajne drže, ki postopoma
ustvarja tudi drugačno delovanje. Začeti je potrebno pri preprostem branju, pri besedah, besedilu in
sobesedilu, ki ga je potrebno enostavno zajemati kot
vodo, biti pozoren na njene odtenke in okuse in z
njo izpirati predsodke in šablone, s katerimi navadno
precejamo besede, ki jih beremo. Tako bomo postopoma prehajali od besed k dogodkom in osebam,
od zgodovinske zgodbe k človeški zgodbi, od tuje k
moji, od človeške k Božji. Čim bolj bo skozi besede
odsevala Oseba, tem močnejše bo tudi občestvo in
odnos, ki se bo vzpostavljal. Odnos pa nagovarja
celega človeka in vodi v delovanje – v življenje.
V kontekstu biblične hermenevtike se takšen
pristop k bibličnim besedilom dogaja na treh rav20

Božja volja
»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi:
'Gospod, Gospod,' ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 7,21) Božja oziroma
Očetova volja (gr. to thelema tou patros) je, da bi se
noben človek ne pogubil, temveč da bi živel odrešeno
in dosegel večno življenje (Jn 6,39sl.). To je od vekomaj Božji odrešenjski načrt, ki pa se paradoksno ne
more uresničiti brez svobodne človekove privolitve.
Prav zato je Božja volja prizorišče boja za človekovo
svobodo ali suženjstvo: na strani prvega je Bog Oče,
ki je po sklepu svoje volje »vnaprej določil, naj bomo
po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci« (Ef
1,5), na strani drugega pa satan, ki je skušnjavec, tožnik in lažnik, ki se »preoblači v angela luči« (2 Kor
11,14), da bi premamil človeka s ponudbo svoje lažne
svobode. Čeprav je njegovo strategijo Jezus razkrinkal že na začetku svojega delovanja (Mt 4,1sl.), je
premamila tudi prvega izmed dvanajsterih, ki ga je
Jezus zato moral posvariti z najtršo besedo: »Poberi
se! Za menoj, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje,
ampak na to, kar je človeško!« (Mr 8,33) Tudi Božji
Sin sam se je moral v agoniji Getsemanija za Oče52

tovo voljo (Jn 4,34; 5,30; 6,38) boriti in se zanjo ponovno svobodno odločiti (Mt 26,42). Jezusov učenec
je tisti, ki veruje, da sta sreča in izpolnitev njegovega
življenja v ljubeči Očetovi volji. Zato ne preneha moliti: »Zgodi se tvoja volja …« (6,10)

Božje delo
»Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se na
njem razodenejo Božja dela.« (Jn 9,3) Sveto pismo
prepozna najprej celotno stvarstvo kot Božje delo
(gr. to ergon tou theou, 6,29). Svetloba in tema, veter,
morje in kopno, živali in rastline so delo Božjih rok
in pričajo o njegovi moči, lepoti in dobroti. Cvet
njegovega dela pa je človek: »Ko gledam nebo, delo
tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil: Kaj je
človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ?.« (Ps 8,4-5) Po človeku, kot delu Božjih rok,
Bog še naprej izpopolnjuje čas in prostor – ustvarja
zgodovino. Tu ga človek lahko in mora prepoznati:
»Glej, sklepam zavezo: vpričo vsega tvojega ljudstva
bom delal čudeže, kakršni se niso zgodili na vsej
zemlji in pri nobenem narodu. In vse ljudstvo, med
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katerim prebivaš, bo videlo Gospodovo delo …« (2
Mz 34,10) Božje delo, njegov odrešenjski načrt, pa
se je na najpopolnejši način uresničilo v Sinu, ki je
nekoč pri Jakobovem studencu o sebi in svojem poslanstvu dejal: »Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo delo.« (Jn
4,34) Dokončati in dopolniti Božje delo – njegovo
podobo, ki je človek – pomeni ponovno vzpostaviti
med njima tisti rajski odnos, v katerem je človek
živel pred satanovo prevaro. Satan mu je namreč z
lažno obljubo, da mu bo odprl oči in bo »kakor Bog«
(1 Mz 3,5), v resnici oblatil oči, »da gledajo, gledajo –
pa ne vidijo, poslušajo, poslušajo – pa ne doumejo, da
se ne spreobrnejo in se jim ne odpusti« (Mr 4,12). Vse
do resničnega srečanja s Kristusom, Božjim Sinom,
se človek muči s tem blatom in ne prepoznava več
stvarstva, časa in dogodkov, trpljenja in veselja ter
končno sebe samega kot delo Božjih rok, kot Božjega otroka. Vse dokler se ga Jezusove roke ponovno
ne dotaknejo z blatom novega stvarjenja (Jn 9,6sl.),
ki je usmiljenje in odpuščanje.
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Božje ime
»Jaz sem, ki sem.« (2 Mz 3,14) V Svetem pismu ime
predstavlja osebo; če ga je kdo nekomu razodel, mu
je s tem izročil sebe. V gorečem grmu, ko je Gospod
Mojzesu naložil poslanstvo, za katerega se Mojzes
ni čutil doraslega, je Bog Mojzesu razodel svoje ime.
Ime, ki ne govori o Božji biti sami v sebi, temveč o
njegovi prisotnosti, bližini in občestvu z ljudstvom,
ki je zasužnjeno in trpi. V resnici se je Bog Mojzesu
predstavil že na začetku tega edinstvenega dvogovora (3,1–4,17), ki je Mojzesa iztrgal od črede drobnice,
da bo hodil pred Izraelom na njegovi poti v svobodo.
Rekel je: »Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« (3,6) In nadaljeval: »Dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v
Egiptu, in slišal, kako vpije zaradi priganjačev; da,
poznam njegove bolečine.« (3,7) Predstavi se torej kot
osebni Bog, kot Bog občestva, ki vidi in sliši stisko
ljudi in stopa dol, na zemljo, mednje, jih reši, tokrat
po Mojzesu, kasneje po številnih drugih, končno po
svojem Sinu, ki je z vsem svojim življenjem razodevalec Božjega imena in mnogo več, On sam je Božje
ime – Bog ljubezni.
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