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Sirahova knjiga, iz katere je vzeto današnje berilo, je nekaj posebnega v tem, da je v Stari 

zavezi edina, če izvzamemo preroške knjige, katerega pisca razmeroma dobro poznamo. 

Spisal jo je Sirahov sin Jezus, ki je bil ugleden meščan Jeruzalema, pismouk, ki je bil že od 

mladosti prežet z ljubeznijo do postave in si je prizadeval, da bi tudi drugim posredoval 

sadove svojega razmišljanja. Ob ženi in otrocih je imel dokaj srečno in mirno življenje, o 

čemer govori v 36,21–27.  

Sirah je živel okrog leta 200 pr. Kr., delo pa je spisal okrog leta 180. Grški prevajalec je bil 

Sirahov vnuk, in sicer v času Ptolomeja VII. (170–116). Sirahovo obdobje je bilo eno najbolj 

mirnih v judovski zgodovini. A ne za dolgo, kajti že leta 167 pr. Kr. so se pod Antiohom 

Epifanom (175–163), ki je izhajal iz grške dinastije, začela huda preganjanja, ki so imela za 

posledico makabejski upor. 

Četudi je bilo Sirahovo obdobje mirno, se je Sirah dobro zavedal, kako poguben je za 

judovstvo grški kulturni model, ki so ga Grki, zavojevalci Palestine, uvajali prek gimnazij in 

helenistične kulture. V njegovi duši se je porajalo hrepenenje po novem Eliju. Toliko bolj 

zato, ker po preroku Malahiju, ki je preroško službo odložil okoli leta 460 pr. Kr., Bog med 

Judi ni obudil preroka že skoraj tristo let. Judje so se čutili od Boga zapuščene tako duhovno 

kot politično.  

V judovski zavesti je imel Elija posebno mesto. Ne toliko zaradi preroških besed, kot zaradi 

ognja in moči s katero je nastopil v času kralja Ahaba. Elija je deloval v Severnem kraljestvu 

med leti 874–852 pr. Kr. Kralj Ahab je bil poročen z Jezabelo, hčerko poganskega kralja 

Tircev in Sidoncev. Žena mu je vsilila kult Baala in Ašere. Prva knjiga kraljev piše, da je 

Ahab s svojim ravnanjem jezil Boga bolj kot vsi Izraelovi kralji pred njim. Elija je duhovno 

porazil kralja Ahaba. Kralj je namreč na gori Karmel zbral štiristo petdeset Baalovih 

duhovnikov. Elija jim je sam stal nasproti. Ljudstvo je bilo prestrašeno. Eliju niso zaupali. Na 

njegov poziv, naj sledijo njemu, ki je prerok edinega pravega Boga Jahveja, se ljudstvo ni 

odzvalo. »Nič mu niso odgovorili,« piše Prva knjiga kraljev (prim. 1 Kr 18,21). Do preobrata 

je prišlo, ko Baal, na klice svojih duhovnikov, ni odgovoril z ognjem in použil daritve junca. 

Potem ko celodnevno klicanje in poplesovanje Baalovih duhovnikov ni priklicalo ognja, je 

nastopil Elija. Klical je Boga Abrahama, Izaka in Jakoba in ga prosil, da bi njegovo ljudstvo 

tisti dan vpričo kralja in Baalovih duhovnikov spoznalo, da je on edini Gospod, ki mu je treba 

služiti. Tedaj je padel ogenj z neba in použil žgalno daritev in drva ter celo kamne in prst ter 

popil vodo v jarku (prim. 1 Kr 18). 

Sirah v svojem času izpoveduje hrepenenje, da bi prerok Elija, ki je pred mnogimi stoletji 

postavil ločnico med duhovniki Baala in duhovniki Jahveja, med živim in mrtvim bogom, 

znova vstal med ljudstvom in z novim ognjem judovsko izročilo razločil od grškega. Grška 

kultura je bila namreč nekakšen antični globalizem. Zanj je bila značilna multikulturnost, 

prosto mešanje kultur, verski sinkretizem, univerzalizem in kozmopolitizem, ki je skušal 

nevtralizirati in v vsebi utopiti judovsko vero, tempeljski kult ter vero v enega in edinega 

Boga itd.  

Siraha je bolelo, ko je videl, da judovsko ljudstvo pod pritiskom grške indoktrinacije 

popušča. Ljudi je spomnil, da Bog ljubi svoje ljudstvo, oni pa mu odgovarjajo z mlačnostjo. 

Ta se je kazala v razkrajanju in pozunanjenem obhajanju obredov, povečevanju družbene 
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nepravičnosti in v mešanih porokah. V krizi je bilo torej bogoslužje, molitev, zakonsko in 

družinsko življenje in stanje v družbi nasploh.  

Med Sirahovim opisom razmer in razmerami, ki jih vidimo danes v svojem okolju, obstaja 

analogija, zato se lahko s Sirahovim hrepenenjem povsem poistovetimo. Ne pa v celoti. 

Sirahovo hrepenenje po odrešenju je namreč hkrati zgodovinsko in nadzgodovinsko, 

usmerjeno v pričakovanje družbenih sprememb na eni strani in eshatološko prihodnost na 

drugi strani. Ko Sirah govori, da bo novi Elija zopet nagnil srca očetov k sinovom, ima pred 

očmi spreobrnjenje ljudi, njihovo novo odločitev za Boga. Ko pa omenja Elijevo moč za 

vnovično vzpostavitev Jakobovih rodov, izraža upanje, da se bodo Judje nekega dne rešili 

grške nadvlade in v celoti, kot v času očaka Jakoba, odločali o svoji usodi. Seveda je tudi to 

Sirahovo hrepenenje, usmerjeno v zemeljski Izrael, legitimno. Kako môčno je bilo to 

hrepenenje med Judi, se je pokazalo že čez nekaj let v makabejski vstaji. 

Advent, ki ga živimo danes, se s Sirahovim adventom pokriva samo deloma, in sicer v tistem 

delu, ki se nanaša na drugi Kristusov prihod, na prihodnjo eshatološko resničnost. Osvetlimo 

naš advent, tega, ki ga živimo danes, in sicer s pomočjo nekaterih značilnih bibličnih podob, s 

katerimi se srečujemo pri adventnem bogoslužju. Pred nekaj dnevi smo brali preroka Izaija, 

ki vzklika: »Naj vriska puščava in goljava; raduje naj se pustinja, naj poganja kakor narcisa« 

(Iz 35,1). Ali: »Tisti dan požene mladika iz Jesejeve korenike, poganjek vzcvete iz njegove 

korenine. /…/ Pravičnost je pas njegovih ledij. /…/ Tedaj bo volk prebival z jagnjetom, 

panter bo ležal s kozličkom. Tele, lev in ovca bodo skupaj … /…/ Krava in medvedka se 

bosta skupaj pasli …« (prim. Iz 11,1–19). 

Izaija s temi podobami ne meri na zgodovinski čas, ko naj bi te podobe za Jude postale meso, 

družbena in politična realnost. Tudi ko omenja Davida, mladiko iz Jesejeve korenike, ne misli 

na obnovo judovskega zemeljskega kraljestva. Zato naj tudi mi teh napovedi ne apliciramo, 

ne umeščamo v sedanjo družbo, na aktualne razmere  v Evropi in Evropski uniji ter na naše 

domače okolje, in se predajamo iluziji, da se v Izaijevih podobah skriva napoved skorajšnjih 

družbenih in politični sprememb, še najmanj napoved, da se bo po naših merilih vzpostavila 

neka nova Slovenije, s katero bomo končno zadovoljni.  

Adventne podobe tudi nas usmerjajo prek zgodovine; zgodovinsko realizacijo transcendirajo. 

Ne govorijo torej o naši bodoči družbi in politiki, podobno kot Platonov govor o čuvarjih 

polisa ni bil namenjen zgraditvi grške države, ki bo oblikovana v skladu s Platonovim 

filozofsko-mističnem motrenjem. Kot niso razumeli Platona, ki so mu pripisovali željo, da bi 

filozofi vodili polis, kar je seveda popoln nesporazum, literarna zgodovina preveč sociološko 

razume Cankarja in njegove drame. Cankarjeve drame, ki govorijo o slovenski družbi, niso 

bile mišljenje kot upanje, da se bo slovenska družba iz Doline Šentflorjanske spremenila v 

nekaj povsem drugega, seveda boljšega, bolj pravičnega in razumnega.  

Kajti kot si Platon ni delal utvar, da bi bilo mogoče kdaj koli vzgojiti popolne čuvarje polisa, 

izobražene, hrabre, srčne in pravične in po njihovem naporu vzpostaviti pravično družbo, se 

tudi Cankar v svojih dramah: Hlapci, Kralj na Betajnovi in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski 

ni predajal iluziji, da bi lahko prišlo do radikalnih družbenih sprememb, ki bi eliminirale vse 

anomalije, ki jih je Cankar zaznaval in opisoval.  

Naj povzamem: vse, Izaijeve podobe, Platonovi dialogi in Cankarjevi dialogi v dramah, je 

samo hrana duhovnega hrepenenja. In obenem vere, da tisti, ki se oplaja s takšnim 

hrepenenjem, edini v korenini spreminja tudi tosvetne razmere. Velika besedila preroka 

Izaija, Platona in Cankarja so seveda tudi družbena kritika, a so bolj kot to pogonsko gorivo 

mističnega prebujenja, notranjega transcendiranja razmer, ki so pogosto res obupne. 
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Bog namreč noče, da bi se ujeli v tosvetna pričakovanja, ki si obetajo vzpostavitev pravične 

družbe in razmer, ki nas ne bi več prizadele; noče, da bi se zagozdili v t. i. »ameriške sanje«, 

s katerimi je Barack Obama tako rad zapeljeval Američane; noče torej, da bi obtičali v željah 

po neomejenem pridobivanju dobrin, ki naj bi nas osrečile in optimizirale uživanje do 

absolutne izpolnitve.  

V zemeljskem življenju se namreč nikoli ne moremo v celoti ubraniti pred frustracijami. 

Razlogi za frustracije bodo vedno obstajali. Ali zato, ker v času svojega življenja ne bomo 

dočakali sprave in poravnave krivic, ali zato, ker laži visoke politike, domače in tuje, ne bodo 

razgaljene in maščevane, ker bo iskanje moči vedno močnejše od iskanja resnice, ker bo 

pragmatizem vedno korak pred velikodušnostjo, ker bodo zmagovalci do konca sveta pisali 

zgodovino in bodo poražence, svoje žrtve, vedno dvakrat ubili, najprej na bojnem polju, nato 

pa s tem, da jim bodo pripisali odgovornost za spopad, v katerem so bili premagani.     

Frustracijam, ki nam jih zadajajo vladajoča politika, družba in socialno okolje, se vedno 

dodajajo še te, ki jih povzročajo naši najbližji, starši, otroci, sozakonci, prijatelji in drugi.  

V psihološkem in tudi v duhovnem smislu je advent zdravilo za vse vrste frustracij.  

Svetopisemske podobe, ki nas privlačijo, so hrana hrepenenja, ki nas ohranja nad breznom 

nereda v nas in okoli nas, nad kaosom, iz katerega izhaja vonj po smrti. Z močjo hrepenenja, 

skrivnostno prežetim z Božjim Duhom, ki je duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, 

duh spoznanja in ljubezni, smo zaščiteni pred uničujočimi silami vsakodnevnih frustracij. 

Vsak, ki na ta način živi advent, sicer pripada svetu in je tarča bolečih puščic, ki ga zadevajo, 

a se v njegovi duši, v vsaki njegovi misli, čustvu in občutenju sveta, že nahaja prihodnji vek; 

nahaja Gospod, ki prihaja kot tista zadnja popolnost, zaradi katere smo ustvarjeni; nahaja 

pogled duha, ki nad obupom beguncev, bolnih, umirajočih, ranjenih, lačnih, zanemarjenih, 

zaprtih, zapuščenih in depresivnih, zre njihovo rešitev. 

Kdor nosi v duši advent, je napolnjen z Drugim, namreč s tistim, ki je bil na začetku in bo na 

koncu, zato lahko s to duhovno silo postaja sol, luč in kvas tudi v sedanjem času.  

Naj sklenemo s prošnjo iz današnjega psalma: »Gospod, naš Bog, razjasni svoj obraz, da 

bomo rešeni. /…/ Poživi nas in slavili bomo tvoje ime.« 


