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PREDGOVOR

Junija 2019 sem imel predstavitev na spomladanskem srečanju Konferen-
ce katoliških škofov Združenih držav amerike (UsCCB) v Baltimoru. 
Moja tema je bila dogajanje, ki sem ga opredelil kot eno največjih kriz, s 
katerimi se danes spoprijema Cerkev – množično odhajanje naših ljudi, 
zlasti mladih. Potem ko sem predstavil precej turobne statistične podatke 
o »nones« oziroma versko neopredeljenih – 50 odstotkov milenijskih 
katoličanov ne čuti nobene religiozne istovetnosti in na vsako osebo, 
ki se pridruži Cerkvi, jih jo šest zapusti –, sem navedel nekaj stvari, ki 
so po mojem mnenju znamenja upanja, in eno od njih sem poimenoval 
»fenomen Jordana Petersona«.

Peterson je zaradi svojega odločnega in tehtnega nasprotovanja uva-
janju pravil izražanja v svoji rodni Kanadi postal kontroverzen politični 
akter. njegovi podporniki ga imajo za junaka svobode govora, nasprot-
niki pa za desničarskega ideologa. njegova predavanja in predstavitve, 
vključno s petnajstdelno serijo, ki raziskuje psihološki in arhetipski 
pomen svetopisemskih zgodb, so deležna množičnih ogledov in komen-
tarjev. njegova knjiga 12 pravil za življenje: protistrup za kaos, ki prinaša 
osvežujoče spodbudno in prepričljivo branje, je po vsem svetu uspešnica 
številka ena, prav tako kot njeno nadaljevanje onkraj reda: še 12 pravil za 
življenje. svojim kolegom škofom sem izrecno povedal, da moja omemba 
Petersona nikakor ne pomeni enostranskega ali nekritičnega odobravanja 
njegovega nauka. Kljub temu pa sem trdil, da njegov pojav in uspeh 
kažeta, da lahko resno sporočilo prenesemo širokemu občinstvu. svoje 
brate sem opozoril na nenavadno dejstvo, da lahko uglajen, umirjen pro-
fesor psihologije, ki preudarno govori o resnih zadevah, na svoje nastope 
privabi na desettisoče ljudi, na milijone pa na svoja družabna omrežja.

Peterson za to generacijo v mnogih pogledih počne to, kar je Joseph 
Campbell naredil za prejšnjo: na privlačen in izzivalen način ponovno 
predstavlja arhetipsko psihologijo C. g. Junga. Jung se je pri svojem 
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teoretiziranju osredotočal na to, kar je imenoval arhetipi kolektivnega ne-
zavednega – se pravi na tiste prvinske instinkte, spoznanja in spomine, ki 
vplivajo na večino našega vedenja in bistveno oblikujejo religije, filozofije 
in obrede človeškega rodu. Jungov vzorec Petersonu omogoča, da na nov 
način interpretira številna klasična duhovna besedila zahodne kulture – 
prav tista besedila, ki jih pripadniki osrednjih intelektualnih krogov tako 
pogosto obsojajo kot brezupno patriarhalna, pristranska in zatiralska. 
omogoča mu tudi, da govori s psihološko in duhovno avtoriteto, ki je 
mladi niso vajeni, vendar se nanjo željno odzivajo. ogromno ljudem, ki 
jih je izmaličil doktrinarni sekularizem, je pomagal, da so odprli svoj um 
in srce za resnico, vdihnjeno v svetem pismu in velikih verskih izročilih.

Kljub Petersonovemu poglobljenemu ukvarjanju z duhovnim življe-
njem in zgodovino religije pa ni očitno, da Kanadčan verjame v Boga v 
splošno sprejetem pomenu tega izraza, o čemer sva razpravljala v najinem 
prvem pogovoru v podkastu (glej prepis v dodatku). namesto tega se 
Peterson bolj nagiba k branju svetega pisma skozi jungovsko, psihodi-
namično optiko, s čimer kaže gnostično težnjo po čisto psihološkem in 
filozofskem branju svetopisemske religije, nikakor pa ne zgodovinskem. 
nobenega kristjana ne bi smelo presenetiti, da je sveto pismo mogoče ko-
ristno brati skozi psihološko in filozofsko prizmo, vendar pa mora kristjan 
obenem sprejeti dejstvo, da svetopisemski Bog ni zgolj neko načelo ali 
abstrakcija, ampak živi Bog, ki deluje v zgodovini. ta živi in osebni Bog je 
za Petersona ostal arhetip, ideja, hevristični pripomoček. v zadnjem času 
pa je Petersonovo spoprijemanje z resničnostjo Boga in, kot sam pravi, z 
globoko »zdravorazumsko« srčiko katolištva, doseglo nekakšen crescendo 
tako v njegovem življenju kot delu.

ne glede na to, kaj bo Jordanu Petersonu prinesla prihodnost, je knji-
ga, ki jo držite v rokah, prva sistematična analiza njegove svetopisemske 
serije na Youtubu in knjižne uspešnice 12 pravil za življenje – ter njenega 
nadaljevanja Onkraj reda, obravnavanega v epilogu pričujoče knjige – s 
krščanske perspektive. Knjiga Jordan Peterson, Bog in krščanstvo, ki sta 
jo napisala Christopher Kaczor in Matthew R. Petrusek, štipendista 
inštituta Word on Fire in predavatelja na Univerzi Loyola Marymount, 
bralcem ponuja čudovit povzetek stičnih točk med Petersonovim delom 
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in krščansko vero. čeprav se njuna analiza močno opira na spoznanja 
avguština, tomaža akvinskega in drugih predstavnikov velikega 
katoliškega izročila, v veliki meri izhaja iz »preprostega krščanstva« C. 
s. Lewisa. Upam, da je rezultat tega dela knjiga, ki ne bo zanimiva 
samo za kristjane, ki upajo, da bodo presegli vse politične razprtije in 
bolje razumeli duhovni in družbeni pomen fenomena Jordana Petersona, 
temveč tudi za Petersonove oboževalce, ki morda prvič v življenju resno 
razmišljajo o tem, kaj lahko pomeni biti kristjan.

Škof Robert Barron
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šesto PogLavJe

Na parkirišču pred cerkvijo:  
teologija Jordana Petersona

Jordan Peterson – človek, ki je najbolj odgovoren za ponovno uvedbo 
»govorjenja o Bogu« v prevladujočo posvetno kulturo – ob vprašanju, 
ali je vernik, okleva, preden, navadno po zamišljenem molku, odgovori: 
»Živim, kot da Bog obstaja.«

Kot da obstaja. sam po sebi se odgovor sliši plitev, celo nezrel. Lahko 
izzove kritiko, da se človek, ki vsem svetuje, naj stojijo pokončno, obna-
ša kot filozofski nakladač, ki se potuhne, ko ga povprašajo o njegovih 
prepričanjih. vendar v Petersonovem odgovoru ni samo pristnost. v njem 
je tudi modrost – pravzaprav modrost, ki najde odmev pri presenetljivem 
zavezniku: zaslužnem papežu Benediktu XvI.

Benedikt v svojem nagovoru evropi, ki vedno bolj zavrača Boga, 
piše: »tudi tisti, ki mu ne uspe najti poti do sprejemanja obstoja Boga, bi 
moral kljub temu poskušati živeti in usmerjati svoje življenje veluti si Deus 
daretur, kot da Bog resnično obstaja.«1

spet, kot da obstaja. ne gre za grobo soteriološko analizo stroškov 
in koristi, kot menijo kritiki. Kot vsakdo, ki vprašanje o Bogu jemlje 
resno, tudi Benedikt razume, da na tehtnici ne visi le tvoje življenje (in 
večno življenje). če nevera doseže kritično maso, na koncu prizadene vse. 
Zasebno morda ni povezano z javnim pri vseh vprašanjih, a pri vpra-
šanju Boga zagotovo je. Zato je Benedikt, ki je bil priča temu, kako je 
žolčna sekularnost izvotlila njegovo dragoceno evropo – evropo, ki jo je 

1 Joseph Ratzinger, Christianity and the Crisis of Cultures, prev. Brian Mcneil (san Francisco: 
Ignatius Press, 2006), 51.
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krščanstvo zgradilo, in v resnici evropo, ki je s postavitvijo temeljev za 
dostojanstvo posameznika in avtonomno civilno oblast sploh omogočila 
sekularnost –, je večino svojega papeževanja posvetil zaustavitvi krvavitve 
nevere v civilno sfero. dogajanje se je še bolj izostrilo, ko se je propadanje 
pospešilo. Benedikt bije plat zvona, saj pravilno opaža, da je le vprašanje 
časa, kdaj bodo teološko emancipirani v imenu »svobode« začeli poži-
gati vse institucije, tudi institucionalno cerkev, a nikakor ne samo nje. 
Kot ugotavlja, »[sodobni] človek na svet ne vstopa več kot stvarnikov 
dar, ampak kot proizvod naše dejavnosti – in to proizvod, ki ga lahko 
izberemo v skladu z zahtevami, ki jih sami določimo«.2 toda kaj naj bi 
določili? In kako pridemo do »zahtev«? Prav v tem je težava. s smrtjo 
Boga Friedrich nietzsche, po navdihu sofista Protagore, končno dobi 
svojo dobo: v odsotnosti vseh obzorij je zdaj človek merilo vseh stvari. In 
ker »človek« nima več nobenega trdnega pomena – niti biološkega –, ni 
nobenega trdnega merila; in ker ni nobenega trdnega merila, o moralnih 
in političnih vprašanjih ne more odločati nič drugega kot surova, zobata 
moč: včasih rjoveča, včasih režeča se, vendar vedno lakomna prevlade in 
nikoli zadovoljna na svojem novo pridobljenem ozemlju. spet Benedikt: 
»človekova uničujoča moč je dosegla razsežnosti, ob katerih se včasih kar 
zdrznemo.«

Jordan Peterson to razume. tudi on se zdrzne, čeprav (ali, nemara, 
prav zato) stoji pokončno in z vzravnanimi rameni. njegovih 12 pravil za 
življenje prežema strašljivo zavedanje, včasih zakopano, včasih pa na po-
vršju, da vprašanje o Bogu ostaja temeljno vprašanje – moralno, politično, 
celo psihološko vprašanje –, ne glede na to, kako daleč smo tehnološko 
napredovali od naših izvornih staršev. Peterson v resnici kliče tistim, ki 
trdijo, da so ateisti, vendar se ne morejo pripraviti, da bi živeli kot ateisti. 
obrača se na hipotetičnega kritika in piše:

Morda boste ugovarjali: »toda jaz sem ateist.« ne, niste. … v svojih 

dejanjih preprosto niste ateist in vaša dejanja so tista, ki najbolj točno 

odsevajo vaša najgloblja prepričanja – tista, ki so implicitna, vtisnjena 

2 Ratzinger, Christianity and the Crisis of Cultures, 26.
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v vašo bit, pod vašim zavestnim dojemanjem, izraženimi odnosi in sa-

mospoznanjem na površinski ravni. Kaj dejansko verjamete (namesto 

kaj mislite, da verjamete), lahko odkrijete samo, če se opazujete, kako 

ravnate.3

Peterson vidi, da ravnanje, kot da Bog ne obstaja – resnično ravnanje 
na ta način –, ne ponuja protistrupa za kaos. sprejema kaos, ločen od 
kakršnegakoli dojemanja reda. to je norost, vendar ne tista ironična »ple-
menita« norost nietzschejevega antijunaka v priliki Norec in smrt Boga. 
to je blaznost z divjimi očmi, ulična blaznost, blaznost, ki škrta z zobmi, 
se praska po obrazu in tuli v luno, odtrgana od slehernega smisla, samo 
da bi »to reč spravila iz svojega sistema«. Je zavračanje sistemov, zavračanje 
normalnosti, dejansko zavračanje same racionalnosti (zavračanje resnice 
o zavračanju). ta blaznost se nikoli ne more dobro končati, ker ne more 
napredovati oziroma, pravilno rečeno, se sploh ne more začeti. tako kot 
podtalni človek Fjodorja dostojevskega (enega od Petersonovih najljubših 
avtorjev), če sprejmeš iskren ateizem, ostaneš sam, brez tolažbe celo same-
ga sebe. Ponovno Peterson:

toda [krščanska] dogma je mrtva, vsaj za zahodni razum. Umrla je 

skupaj z Bogom. toda za njenim truplom (to pa je osrednjega pomena) 

preži nekaj celo še bolj mrtvega, nekaj, kar nikoli ni bilo živo, niti v 

preteklosti: nihilizem in enako nevarna dojemljivost za nove, totalitarne 

utopične ideje. … nietzsche je trdil, da bodo morali po smrti Boga 

ljudje, kot posamezne osebe, iznajti svoje individualne vrednote. toda 

to je del njegovega razmišljanja, ki se zdi, psihološko, najšibkejši: Ne 

moremo izumiti svojih vrednot, ker svojih prepričanj ne moremo kar 

vsiliti svoji duši.4

Z drugimi besedami, Bog za Jordana Petersona ni mrtev, četudi še ni do-
kazljivo živ. tako psiholog in preroški papež stojita na skupnem stališču: 

3 Jordan B. Peterson, 12 pravil za življenje: protistrup za kaos (Ljubljana: družina, 2018), 111–
112.

4 Peterson, 196.
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Nekaj gnilega je v kraljestvu in velik del okužbe izvira iz krize nevere. 
Peterson tako ne prevzema le vloge psihologa, filozofa in javnega inte-
lektualca našega časa. Je tudi teolog, in če smem reči, mestoma presneto 
dober teolog.

toda kako naj razlagamo Petersonovo teologijo in kako jo lahko 
naredimo dostopno in plodno tako za tiste, ki so v krščanstvu, kot 
tudi za tiste zunaj njega (in za one na meji)? Prvi korak je opredelitev 
teologije. to ni lahka reč, še zlasti za teologa. toda zaradi preprostosti 
lahko prepoznamo dve temeljni opredelitvi, ki se med seboj razlikujeta, 
a sta tudi tesno povezani. Morda najobširneje priznana izvira od svetega 
anzelma Canterburyjskega, ki je znan tudi po svojih argumentih, s kate-
rimi je skušal dokazati obstoj Boga. anzelm opredeljuje teologijo kot fides 
quaerens intellectum ali »vero, ki išče razumevanje«. osnovno spoznanje 
te opredelitve je, da teološko sklepanje poteka znotraj okvirov tradicije 
razodetja. Klasičen primer je nauk o sveti trojici. Kot pravi Katekizem 
Katoliške cerkve: »sveta trojica kot najgloblja notrina Božje Biti je takšna 
skrivnost, ki je nedostopna samemu razumu in celo veri Izraela pred 
učlovečenjem Božjega sina in poslanjem svetega duha.«5 da je Bog eden 
v treh in trije v enem in da je osebe svete trojice mogoče prepoznati kot 
»očeta«, »sina« in »svetega duha«, je stvar razodete vere. Racionalno 
razmišljanje samo po sebi tega ne more doumeti.

vendar to ne pomeni, da mora razum pri sprejemanju ali razlaganju 
nauka ostati neodziven. Prav to anzelm misli z »iskanjem razumevanja«: 
človeški razum lahko deluje in mora delovati znotraj danega nauka, da 
pojasni in poglobi njegov pomen in uporabo. teologi to nalogo jemljejo 
kot del svojega poklica, vendar jo lahko opravlja vsak – pod pogojem, da 
je pripravljen sprejeti apriorno resnico nauka in delati kot »udje« znotraj 
tradicije.

to je prva opredelitev teologije. obstaja pa še ena, razsežnejša opre-
delitev, ki teologa ne vabi le k razmišljanju zunaj tradicije, ampak tudi k 
razmišljanju zunaj same misli. s tega stališča – stališča, ki si prizadeva 
preseči vsa stališča – bi lahko geslo svetega anzelma preoblikovali kot 

5 Katekizem Katoliške cerkve, 237.
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»razumevanje, ki išče razumevanje«. ta oblika teologije sama po sebi ni 
vezana na tradicijo. vendar pa se še vedno giblje znotraj obzorja neke obli-
ke vere, neke oblike zaupanja v to, česar ni mogoče neposredno spoznati, 
a je treba to predpostaviti, da bi lahko spoznali še kaj drugega. Kako 
lahko, recimo, dokažemo veljavnost tega, kar je aristotel opredelil kot 
tri zakone mišljenja – zakon identitete (stvar je to, kar je), zakon neproti-
slovnosti (stvar ne more biti hkrati to, kar je, in svoje nasprotje) in zakon 
izključene sredine (nekaj bodisi je bodisi ni)? Mišljenje in govorjenje sta 
brez teh zakonov nemogoča, vendar brez uporabe teh istih zakonov ne 
moremo pojasniti, zakaj so razumni, zakaj imamo razlog, da verjamemo 
vanje. Z drugimi besedami, v pojasnjevalnem pomenu ne moremo priti 
»pod njih«. Kakšno drugo možnost torej imamo, kot da verjamemo vanje, 
da zaupamo v pogoje, ki omogočajo racionalnost kot tako?

vendar bi lahko odgovorili: ali ni to bolj filozofiranje kot teologija? 
na tej točki lahko stvari postanejo akademske: glede na to, da »teologija« 
izhaja iz povezave grških besed theos (kar pomeni »Bog«) in logos (kar 
pomeni, med drugim, »racionalnost« ali »razum«), pomeni proučevanje 
teologije najmanj razmišljanje o Bogu ali, če se izrazimo širše, razmišlja-
nje o največjih vprašanjih, kar si jih sploh lahko zastavimo o obstoju. In 
čeprav vam za tak način teološkega proučevanja ni treba potrditi zvestobe 
nekemu verskemu izročilu v ožjem smislu (v širšem smislu vsakdo pripada 
nekemu intelektualnemu izročilu), je za odgovarjanje na ta velika vpraša-
nja, četudi le po ovinkih, treba priznati, da je vera vcepljena v sposobnost, 
da sploh lahko razmišljamo in prihajamo do sklepov. Kot o tem pravi 
sveti Janez Pavel II. v okrožnici Fides et Ratio (vera in razum): »človek 
zna prepoznati svojo pot v luči razuma, vendar jo more prehoditi naglo, 
brez ovir in vse do konca, če svoje raziskovanje s pravilno notranjo držo 
umesti v perspektivo vere.«6

12 pravil za življenje se ukvarja z obema oblikama teologije. vpra-
šanja, ki jih Peterson obravnava – vprašanja o redu, kaosu, smislu in 

6 Papež Janez Pavel II., Fides et Ratio, spletna stran vatikana, 14. september 1998, http://www.
vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-
ratio.html.
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dodateK

Jordan Peterson in  
škof Robert Barron: Dialog

to je prirejen prepis pogovora Jordana Petersona s škofom Robertom 
Barronom v oddaji The Jordan B. Peterson Podcast iz leta 2019.1 Peterson 
in škof Barron sta imela drugi pogovor v Petersonovem podkastu v letu 
2021.2

Jordan Peterson: Lepo vas je videti. Že dolgo se veselim najinega srečanja.

Barron: tudi jaz. Hvala, da ste me povabili v oddajo.

Peterson: Ljudje mi kar naprej pišejo: »Morate se pogovoriti s škofom 
Barronom.« Potem pa pridejo do mene in rečejo: »Morate se pogovoriti s 
škofom Barronom.«

Barron: enako sem slišal tudi z druge strani. vsi mi govorijo, naj se 
pogovorim z vami. torej mora biti to v Božji previdnosti.

1 Za video: Jordan B. Peterson, »Bishop Barron: Word on Fire«, videoposnetek na Youtubu, 
13. julij 2019, https://youtu.be/cXllaonQmZY; za avdio: »Bishop Barron: Catholicism and 
the Modern age«. The Jordan B. Peterson Podcast, 23. junij 2019, https://podcasts.apple.
com/us/podcast/bishop-barron-catholicism-and-the-modern-age/id11840226952019,
?i=1000442430783.

2 Za video: Jordan B. Peterson, »Christianity and the Modern World: Bishop Barron«, 
video na Youtubu, 19. april 2021, https://youtu.be/BvrLqpt0aPo; za avdio: »Christianity 
and the Modern World: Bishop Barron«, The Jordan B. Peterson Podcast, 19. april 2021, 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/christianity-and-the-modern-world-bishop-barron/
id1184022695?i=1000517785186.
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Peterson: Predvidevam. vsaj upamo lahko, da je tako. Zakaj torej po 
vašem mnenju ljudje želijo, da bi se pogovarjala?

Barron: nisem povsem prepričan. toda rekel bi, da ste v času, ko so novi 
ateisti zelo vplivni med mladimi, ljudem odprli veliko vrat v vero – vrata, 
ki upravičujejo vsaj ponovno obravnavanje teh velikih tem, vprašanj in 
besedil. Jaz to počnem na eksplicitnejši način, vi pa ste ogromnemu števi-
lu ljudi tlakovali pot, da vsaj ponovno razmislijo o religiji. Morda se jim 
to zdi zanimivo. In verjetno je pripomoglo tudi dejstvo, da oba izhajava iz 
akademskega okolja, vendar poskušava potem doseči širši krog ljudi prek 
družbenih medijev. to nama je skupno.

vendar govorim samo zase: to je tisto, kar vidim v vas in kar je tako 
močno. nova ateistična kritika pušča za seboj puščavo, pred katero se 
znajdejo mladi. stalno se ukvarjam z mladimi in kar naprej slišim odmeve 
Hitchensa, dawkinsa in sama Harrisa. toda to je tako dokončno puščo-
ben pogled. Religija govori o najglobljih hrepenenjih srca in mislim, da ste 
mnogim ljudem ponovno omogočili vsaj povezano in racionalno razmišljati 
o teh stvareh. to se mi je zdelo zelo spodbudno in koristno. Mislim, da tudi 
mnogim drugim, in morda v tem vidijo stično točko med nama.

Peterson: nenavadno je, kajti prejel sem pisma ljudi različnih veroizpo-
vedi z vsega sveta – presenetljivo velikega števila ljudi. od katoličanov 
in veliko pravoslavnih kristjanov, veliko pravoslavnih Judov, precejšnjega 
števila muslimanov – veliko več, kot bi si kdajkoli mislil –, pa protestan-
tov in menihov, budistov in hindujcev, ki spremljajo serijo predavanj o 
Prvi Mojzesovi knjigi, ki sem jih imel leta 2017. In tudi ogromno število 
ateistov jih spremlja. Rekel bi, da jih je verjetno več kot vernih ljudi, in, 
presenetljivo, rekli so, da jih je pritegnil moj pristop, ki je nekakšno iska-
nje ravnovesja med religioznim in psihološkim. ... Mislim, da je imelo to 
na ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, enak učinek kot name. te zgodbe 
so globoko vplivale name.

Barron: Pravzaprav sem o vas govoril ameriškim škofom. sem predse-
dnik odbora za evangelizacijo in katehezo – škofov, ki skrbijo za to, kako 
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danes širimo vero – in predstavil sem jim veliko mračnih statističnih 
podatkov (in res so mračni) o tem, da zlasti mladi zapuščajo Katoliško 
cerkev. na vsakega, ki se ji pridruži, jih zdaj šest odide. Pri nas imamo 
najvišjo stopnjo izstopov.

toda potem sem nakazal znake upanja, in vi ste eden od njih. 
Rekel sem, da je dejstvo, da ta gospod, ki govori o, rekel bi, duhovnih 
stvareh, zdaj pa zagotovo tudi o svetem pismu, na način, ki je pameten 
in prepričljiv, zlasti za mlade, vzbuja upanje. Mnogi morda zapuščajo 
uradno religijo, vendar verska vprašanja ostajajo v njihovih mislih, vi 
pa se jih lotevate na zelo provokativen in prepričljiv način. In to mi je 
dalo nov pogum, da rečem: »Zakaj ne bi tudi mi naredili enako?« to 
je naša knjiga. Priznajmo si: sveto pismo je knjiga, ki jo je sestavila 
Cerkev; je srce življenja Cerkve. toda zakaj jo nekdo, ki je vsaj v for-
malnem pogledu zunaj Cerkve, razlaga bolje kot mi? Zato to vidim kot 
znamenje upanja.

Peterson: to je skrivnost. tudi sam čutim, da je moj položaj zunaj Cerkve 
pravzaprav odločilen za uspeh tega, kar počnem. Ljudje so me že večkrat 
poskušali prisiliti, naj se izrečem glede svojega verovanja v Boga. v av-
straliji sem imel celo sedemdesetminutno predavanje o tem vprašanju, ker 
sem o tem veliko razmišljal, in vedno sem se počutil pod pritiskom, da 
me skušajo popredalčkati, ko me ljudje to sprašujejo. toda nazadnje sem 
ugotovil, da se mi ne zdi, da bi imel moralno pravico karkoli trditi glede 
vere v Boga. to ni nekaj, kar bi lahko rekli tja v en dan, ker ne gre zgolj 
za to, da na nek besedni način izjavim, da sem se pripravljen semantično 
strinjati z nekim izborom doktrin. to pomeni, da moraš živeti na določen 
način, da se moraš zavezati, da boš živel na določen način, in zahteva 
glede takšnega življenja je tako stroga in tako vseobsegajoča, in tako malo 
verjetno je, da jo boš izpolnil, da trditev, da veruješ – meni to diši po 
nekakšnem ... Razumem, zakaj ljudje to počnejo, in to ni kritika njihove 
izpovedi vere. toda zame je ključna prvina verovanja dejanje, zahteve 
krščanstva pa so tako neverjetno zahtevne, da ne vem, kako se lahko 
razglasiš za vernika, ne da bi te bilo strah, da te bo takoj zadela strela ali 
kakšen podoben kozmični konec.
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