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»Vedno na poti – s krepostjo,
ki je krepost romarja: veselje!«

Papež Frančišek

POZORNO OPAZUJTE*

Dragi bratje in sestre!

1. Z veseljem nadaljujmo pot proti letu posvečenega ži-
vljenja, da bi bili že naši koraki čas spreobrnjenja in milosti. 
Papež Frančišek še naprej z besedo in življenjem nakazuje 
veselje oznanila in rodovitnost življenja po evangeliju, hkrati 
pa nas vabi, naj gremo naprej ter smo po logiki svobode »Cer-
kev, 'ki gre iz sebe'«.1 

Opominja nas, naj se varujemo pred »posvetno Cerkvijo, 
pred duhovnimi ali pastoralnimi pretvezami« in zadihamo 
čisti »zrak Svetega Duha, ki nas osvobaja tega, da krožimo 
okrog sebe, skriti v religioznem videzu brez Boga. Ne pustimo 
si vzeti evangelija!«2

Posvečeno življenje je v človeškem mestu znamenje pri-
hodnjih dobrin ter na svojem izhodu na poti zgodovine. Pri-
pravljeno se je pomeriti z minljivimi gotovostmi, z novimi si-
tuacijami, z nenehno nastajajočimi izzivi ter z zahtevami in 
strastmi, ki kričijo iz sodobnega človeštva. Na tem čuječem 
romanju ohranja iskanje Božjega obličja, živi v hoji za Kristu-
som, se prepušča vodstvu Duha, da bi živelo ljubezen do ne-
beškega kraljestva v ustvarjalni veri in prizadevni delavnosti. 

* Naslov izvirnika SCRUTATE: skrbno glejte, razbirajte, motrite, preiskujte (op. 
prev.)
1 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudium 
(2013), Cerkveni dokumenti 140, Družina, Ljubljana 2014, 22–24.
2 Prav tam, 97.
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Njegovo najbolj notranje bistvo je identiteta, ki roma in moli 
in limine historiae.

Pričujoče pismo želi vsem posvečenim možem in ženam 
izročiti to dragoceno dediščino. Naj jih spomni, da bi z vsem 
srcem ostali zvesti Gospodu, kakor so se namenili (prim. Apd 
11,23–24), in da nadaljujejo to pot milosti. Skupaj se želi-
mo ozreti na korake, ki so bili storjeni v zadnjih petdesetih 
letih. V tem spominjanju izstopa drugi vatikanski cerkveni 
zbor kot dogodek, ki je imel pri prenovi posvečenega življenja 
enkraten pomen. Nam je namenjeno Gospodovo povabilo: 
»Ustavite se na poteh in se razglejte, vprašajte po stezah sta-
rodavnih časov, kje je pot k dobremu, in hodite po njej: in našli 
boste počitek svojim dušam« (Jer 6,16).

V tej statio more vsak prepoznati, katera semena življenja 
so bila posejana v lepo in dobro srce (Lk 8,15) in so obrodila 
sad, in katera niso obrodila sadu, ker so padla kraj pota, na 
skalo ali med trnje (prim. Lk 8,12–14).

Ponujena nam je priložnost, da gremo pogumno in ču-
ječe naprej, da bi tvegali odločitve, ki ustrezajo preroškemu 
značaju naše identitete, »posebne oblike soudeleženosti pri 
Kristusovi preroški službi, ki jo Sveti Duh posreduje vsemu 
božjemu ljudstvu«,3 da bi bila v našem 'danes' razvidna »vse 
presegajoča veličina in privlačnost Kristusa Kralja ter ne-
skončna moč Svetega Duha, ki čudovito deluje v Cerkvi.«4

Opazovati obzorja našega življenja in našega časa v čuječi 
pozornosti. Pozorno opazovati noč, da bi prepoznali ogenj, ki 
je luč in kažipot. Pozorno opazovati nebo, da bi prepoznali 
znamenja, ki v naši suši obljubljajo blagoslov. Pozorno bede-
ti in moliti ter biti trdni v veri.

Čas je, da Duh, ki ustvarja, doseže svojo pravico, kakor 
nas spomni papež Frančišek: »V našem osebnem življenju, 
v zasebnem življenju nas Duh priganja, naj utiramo pot, ki 
jo močneje zaznamuje evangelij. Da se ne bi upirali Svetemu 

3 Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje – Vita 
consecrata (1996), Cerkveni dokumenti 65, Družina, Ljubljana 1996, 84.
4 Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija o Cerkvi 
Luč narodov – Lumen gentium (1964), 44.
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Duhu: milost, za katero bi želel, da bi si jo vsi izprosili od Go-
spoda; poslušnost Svetemu Duhu, tistemu Duhu, ki prihaja 
k nam in nam omogoča, da gremo naprej po poti svetosti, 
tako čudovite svetosti Cerkve! Milost poslušnosti Svetemu 
Duhu.«5

Pričujoče pismo želi spomniti na obilno milost, ki jo izku-
šajo posvečeni možje in žene v Cerkvi, ter hkrati iskreno po-
vabiti, da bi razločevali duhove. Gospod je živ in deluje v naši 
zgodovini ter nas kliče k sodelovanju in skupnemu razloče-
vanju, da bi v luči nebeškega kraljestva, ki prihaja, napočila 
nova doba preroštva v služenju Cerkvi.

Nadenimo si orožje svetlobe, svobode, poguma, ki ga poživ-
lja evangelij, da bomo pozorno opazovali obzorje, prepozna-
vali Božja znamenja in jim bomo poslušni. Z evangeljskimi 
izbirami, ki jih bomo tvegali v duhu ponižnih in malih.

5 Papež Frančišek, Lo Spirito non si addomestica. Jutranje razmišljanje v kapeli 
Doma sv. Marte (Rim, 26. aprila 2013).
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I. IZHOD V POSLUŠNOSTI

»Kadar koli se je oblak vzdignil iznad prebivališča, so se 
Izraelovi sinovi odpravili, dokler so bili na potovanju. Če pa se 
oblak ni vzdignil, se niso odpravili do dne, ko se je vzdignil. 

Kajti Gospodov oblak je bil podnevi na prebivališču, ponoči 
pa je bil ogenj v njem pred očmi vse Izraelove hiše, dokler so 
bili na potovanju« (2 Mz 40,36–38).

Poslušanje

2. Življenje iz vere ni nekaj, kar bi preprosto imeli, am-
pak je pot, ki pozna svetle trenutke in temne predore, širna 
obzorja in vijugaste ter negotove poti. Bog se sklanja k nam 
v vzpone in padce našega življenja in iz te skrivnosti se po 
besedi Pisma rojeva čudenje in veselje, dar Boga, ki napol-
njuje življenje s smislom in lučjo in se v polnosti udejanja v 
mesijanskem odrešenju, ki ga je uresničil Kristus.

Preden usmerimo našo pozornost na koncilsko dogajanje 
in njegove posledice, dopustimo, da nas svetopisemska po-
doba povede v živo in hvaležno spominjanje pokoncilskega 
milostnega časa (kairós) s pomočjo vrednot, ki jih je navdih-
nil.

Veliko junaško dogajanje izhoda izraelskega ljudstva iz 
egiptovske sužnosti proti obljubljeni deželi postane zgovor-
na ikona, ki spominja na naš moderni stop and go, ustavi se 
in pojdi, potrpežljivost in duha podjetnosti. Zadnja desetletja 
so bila obdobje vzponov in padcev, zagona in razočaranj, pre-
učevanj in nostalgičnih usihanj.

Tradicija razlaganja duhovnega življenja, ki je v marsika-
terem pogledu močno povezana s tradicijo interpretacije po-
svečenega življenja, je v velikem modelu izhoda izraelskega 
ljudstva iz Egipta pogosto našla zgovorne simbole in metafo-
re: goreči grm, prehod skozi morje, pot po puščavi, Božje raz-
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odetje na Sinaju, strah pred samoto, dar postave in zaveze, 
oblačni in ognjeni steber, mano, vodo iz skale, godrnjanje in 
domotožje po Egiptu.

Vzemimo simbol oblaka (hebrejsko 'anán),6 ki je skrivno-
stno vodil ljudstvo po poti, ko pa je enkrat obstal, včasih tudi 
za dolgo časa, in zato povzročal slabo voljo in obžalovanje, ter 
se potem spet dvignil in premaknil in tako dajal ritem spre-
vodu pod Božjim vodstvom.

Prisluhnimo besedi: »Kadar koli se je oblak vzdignil iznad 
prebivališča, so se Izraelovi sinovi odpravili, dokler so bili na 
potovanju. Če pa se oblak ni vzdignil, se niso odpravili do dne, 
ko se je vzdignil. Kajti Gospodov oblak je bil podnevi na prebi-
vališču, ponoči pa je bil ogenj v njem pred očmi vse Izraelove 
hiše, dokler so bili na potovanju« (2 Mz 40,36–38).

Vzporedno mesto v Četrti Mojzesovi knjigi (prim. 4 Mz 
9,15–23) ponudi dodaten podatek, zlasti kar zadeva postan-
ke in nove odhode: Vedno, ko je bil oblak nad šotoriščem – pa 
naj je bilo to dva dni, ves mesec ali celo leto – so se Izraelovi 
sinovi utaborili in se niso odpravili na pot (4 Mz 9,22).

Očitno je, da je ta način Božje navzočnosti in vodenja zah-
teval nenehno čuječnost: da bi se odzivali na nepredvidljivo 
gibanje oblaka pa tudi, da bi ohranjali vero v Božjo navzoč-
nost, ki jih je varovala, kadar so se postanki zavlačevali in se 
je zdelo, da se cilj odmika sine die.

V simbolni govorici svetopisemske pripovedi je bil oblak 
Božji angel, kakor pravi Druga Mojzesova knjiga (2 Mz 14,19). 
V razlagi, ki sledi, postane oblak privilegiran simbol navzoč-
nosti, dobrote in aktivne zvestobe Boga. Tako bo tradicija 
preroških in modrostnih knjig ter Psalmov pogosto posegala 
po tem simbolu in ga razvijala celo še na druge vidike, kakor 
na primer v trenutku, ko se Bog odmakne in skrije zaradi 
krivde ljudstva (prim. Žal 3,44) ali da njegov prestol ovije po-
sebno veličastvo (prim. 2 Krn 6,1; Job 26,9).

6 Izraz ‘anán se v Stari zavezi pojavi 87-krat, od tega 20-krat v 2 Mz in 20-krat v 4 
Mz. Samo enkrat se pojavi izraz »ognjeni in oblačni steber« (2 Mz 14,24), običajno 
je zapisano »oblačni steber« ali »ognjeni steber«. Obe besedni zvezi opisujeta izraz 
Božje navzočnosti.

CD 146_Leto posvecenega zivljenja.indd   9CD 146_Leto posvecenega zivljenja.indd   9 22.1.2015   10:38:5622.1.2015   10:38:56



10

Tudi Nova zaveza vzame, včasih s podobnim jezikom, ta 
simbol v poročilih o Božjem razodevanju: Jezusovo spočetje 
v deviški materi (prim. Lk 1,35), Jezusova spremenitev (prim. 
Mt 17,1–8 in vzp.), Jezusov vnebohod (prim. Apd 1,9). Pavel 
poleg tega uporablja oblak kot simbol krsta (prim. 1 Kor 
10,1), poleg tega pa je simbolika oblaka vedno tudi sestavni 
del vseh upodobitev Gospodovega prihoda v slavi ob koncu 
časov (prim. Mt 24,30; 26,64; Raz 1,7; 14,14).

Že v značilni simboliki izhoda iz Egipta prevladuje pogled, 
ki razlaga oblak kot znamenje Božjega sporočila, dejavne 
navzočnosti Gospoda Boga sredi njegovega ljudstva. Izrael 
mora biti pripravljen, da nadaljuje pot, kadarkoli se oblak 
odpravi na pot; da spozna lastno krivdo in da se mu zagnusi, 
kadar se bo obzorje stemnilo; pripravljen za vajo v potrpežlji-
vosti, kadar se bodo postanki zavlekli in se bo zdelo, da je cilj 
nedosegljiv.

Obstajajo pa še drugi vidiki, ki pripomorejo h komple-
ksnosti tako pogostnega simbola oblaka v Svetem pismu: ne-
dostopnost Boga, njegova suverenost, s katero gleda z višave 
na vse, njegovo usmiljenje, ki pretrga oblake in stopi dol, da 
nam dá novo življenje in novo upanje. Ljubezni in spoznanja 
Boga se učimo lahko le na poti v hoji za njim, v razpoložljivo-
sti, ki je osvobojena strahu in si ne želi nazaj.

Stoletja po izhodu iz Egipta in skoraj tik pred prihodom 
Odrešenika bo pisec Knjige modrosti s klenim stavkom spo-
mnil na tisto junaško pustolovščino Izraelcev, ki sta jih vodi-
la oblak in ogenj: Dal si jim ognjeni steber, ki naj bi jim bil za 
vodnika na potovanju v neznano (Mdr 18,3).

Kakor da nas vodi oblak

3. Oblak iz luči in ognja, ki je vodil ljudstvo v ritmu, ki 
je zahteval brezpogojno pokorščino in popolno čuječnost, je 
tudi za nas zgovorna podoba. V njej moremo kakor v zrcalu 
videti vzorec razlage za posvečeno življenje našega časa. V 
moči karizmatične spodbude koncila stopa posvečeno življe-
nje naprej tako, kakor da bi hodilo za znamenji Gospodovega 
oblaka.
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V srcu tistih, ki so bili deležni milosti, da so »videli« zače-
tek koncilske poti, še vedno odmevajo besede svetega Janeza 
XXIII.: Gaudet, Mater Ecclesia (Mati Cerkev se veseli), začetne 
besede govora ob odprtju koncila (11. oktobra 1962).7 

V znamenju veselja, globoki radosti duha je posvečeno živ-
ljenje poklicano, da nadaljuje svojo pot skozi zgodovino v no-
vih okoliščinah: »V sedanjem zgodovinskem trenutku nas Pre-
vidnost vodi v nov red človeških odnosov, ki se – že po samem 
delovanju ljudi, še bolj pa po tistem, kar je nad njihovimi na-
meni samimi – usmerjajo k uresničevanju višjih in nepričako-
vanih načrtov; vse namreč, tudi človeške nesreče, Previdnost 
obrne v večje dobro Cerkve /…/; brez dvoma pa je potrebno, da 
resnični in nespremenljivi nauk – ki ga je treba zvesto sprejeti 
– pride do nas poglobljen in oblikovan v izrazu tako, kot to od 
nas zahteva sedanji čas. Ena stvar je vsebina starega nauka, 
zaklad vere (depositum fidei), torej vsebovane resnice v našem 
častitljivem nauku, druga stvar pa je način, s katerim te re-
snice povemo, seveda tako, da ohranijo enak smisel in enak 
pomen. Veliko pozornost bomo posvetili tej pomembni metodi 
in jo bomo uporabljali, če bo potrebno, s potrpežljivostjo …«.8

Sveti Janez Pavel II. je koncilsko dogajanje označil za »veli-
ko milost, s katero je Bog obdaril Cerkev v 20. stoletju. V njem 
nam je bil dan zanesljiv kompas za orientacijo na poti«.9 Pa-
pež Frančišek je poudaril, da je bilo to »čudovito delo Svetega 
Duha«.10 To lahko rečemo tudi za posvečeno življenje: šlo je 
za blagoslovljen prehod razsvetljenja in razločevanja, velikih 
naporov in veselja.

Pot posvečenih oseb je bila pravi »izhod«,11 čas navduše-
nja in drznosti, domiselnosti in ustvarjalne zvestobe, pa tudi 

7 Janez XXIII., Govor ob odprtju koncila: Gaudet, Mater Ecclesia (Mati Cerkev se 
veseli) (Rim, 11. oktobra 1962.
8 Prav tam, 4,6.
9 Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja – Novo millenio 
ineunte,  Cerkveni dokumenti 91, Družina, Ljubljana 2001, 57.
10 Papež Frančišek, Lo Spirito non si addomestica. Jutranje razmišljanje v kapeli 
Doma sv. Marte (Rim, 26. aprila 2013).
11 Prim. Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje – 
Vita consecrata, 40.
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krhkih gotovosti, improvizacij in grenkih razočaranj. S po-
gledom refleksije na slednje lahko ugotovimo, da je bil tam 
zares ogenj v oblaku (prim. 2 Mz 40,38) in da je Duh vodil 
življenje in načrte posvečenih oseb po »nepoznanih« poteh 
na ceste nebeškega kraljestva.

Zdi se, da je v zadnjih letih ta pot izgubila zagon. Kakor da 
je oblak bolj iz teme kot iz ognja, pa vendar v njem še vedno 
živi ogenj Duha. Čeprav se včasih zgodi, da blodimo v temi 
in ravnodušnosti, ki grozita našemu srcu z nemirom (prim. 
Jn 14,1), nam vera zbuja gotovost, da v oblaku ni Gospodova 
navzočnost nikoli zamrla: ponoči je dim in žar plamenečega 
ognja (Iz 4,5), ki presega temine.

Gre za to, da se v veri vedno znova odpravimo – na potova-
nje v neznano (Mdr 18,3) kakor očak Abraham, ki je odšel, ne 
da bi vedel, kam gre (prim. Heb 11,8). Ta pot pa zahteva brez-
pogojno pokorščino in zaupanje, do katerih odpira pot samo 
vera in ju je mogoče obnavljati in utrjevati samo v veri.12

Živi spomin na izhod

4. Ni dvoma, da so posvečene osebe ob koncu koncila 
sprejele razmišljanja koncilskih očetov s širokim soglasjem 
ter pristno gorečnostjo. Čutilo se je, da je delovala milost 
Svetega Duha, za katero je prosil Janez XXIII.: da bi Cerkev 
prejela nove binkošti. Obenem je bilo čutiti enotnost mišlje-
nja, želja, vrenja in itinere in prizadevanja, kar se je začelo že 
kakšno desetletje pred tem.

Apostolska konstitucija Provida Mater Ecclesia iz leta 
1947 je priznala posvečenost življenja po evangeljskih svetih 
v svetnih okoljih. To je bila »v Cerkvi revolucionarna poteza.«13 
Uradno priznanje je prišlo, še preden je teološka misel za-
črtala posebno obzorje posvečenosti v svetnih ustanovah. Z 
omenjenim priznanjem je bila na neki način nakazana smer, 

12 Prim. Benedikt XVI., Avdienca (Rim, 23. januarja 2013).
13 Prim. Papež Frančišek, Avdienca za udeležence srečanja, ki ga je pripravila 
Konferenca svetnih ustanov Italije (Rim, 10. maja 2014).
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ki bo kasneje postala srčika drugega vatikanskega cerkvene-
ga zbora: naklonjenost do sveta, ki poraja nov dialog.14

Naš dikasterij je leta 1950 pod okriljem Pija XII. sklical 
prvi svetovni kongres o stanovih popolnosti. Papeško učenje 
pripravlja pot za accommodata renovatio, kakor ga bo koncil 
pozneje poimenoval v Odloku o sodobni obnovi redovnega ži-
vljenja – Perfectae caritatis. Omenjenemu kongresu so sledili 
drugi, v različnih okoliščinah in o različnih temah, in so s 
tem omogočili v 50. letih in v začetku 60. let nov teološki in 
duhovni razmislek. Na tem skrbno pripravljenem področju 
so koncilska zasedanja obilno raztrosila dobro seme nauka 
in polno konkretnih usmeritev, ki jih še danes doživljamo 
kot čudovito dediščino.

Od objave dogmatične konstitucije Luč narodov – Lumen 
gentium drugega vatikanskega cerkvenega zbora 21. novem-
bra 1964 je minilo že skoraj 50 let. To je teološko in cerkveno 
spomin največjega pomena. »In tako vesoljna Cerkev stopa 
pred nas kot 'ljudstvo, zbrano v edinosti Očeta in Sina in Sve-
tega Duha'.«15 Priznava središčnost Božjega ljudstva – ki je na 
poti med ljudmi –, ki ga je odrešila Kristusova kri (prim. Apd 
20,28), ki je polno Duha resnice in svetosti ter kot luč sveta in 
sol zemlje poslano k vsem ljudem (prim. Mt 5,13–16).16

Na ta način se oblikuje identiteta, ki je močno utemeljena 
v Kristusu in njegovem Duhu, obenem pa se snuje Cerkev, 
ki se izteza k vsem kulturnim, družbenim in antropološkim 
okoljem: »Določena, da se razširi po vsej zemlji, vstopa v člo-
veško zgodovino, vendar pa obenem presega čase in meje na-
rodov. Na svoji poti skozi preizkušnje in stiske prejema Cer-
kev okrepčujočo moč božje milosti, ki jo je obljubil Gospod, 
da v slabosti mesa ne omaga v popolni zvestobi, temveč da 
ostane svojega Gospoda vredna nevesta, in da po delovanju 

14 Prim. Pavel VI., Nagovor ob zadnjem javnem zasedanju drugega ekumenskega 
vatikanskega cerkvenega zbora  ( Rim, 7. decembra 1965).
15 Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija o Cerkvi 
Luč narodov – Lumen gentium, 4.
16 Prav tam, 9.
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Svetega Duha ne neha sebe prenavljati, dokler ne pride po 
križu do luči, katera ne pozna zatona.«17

Konstitucija Luč narodov – Lumen gentium posveča celotno 
šesto poglavje redovnikom.18 Potem ko potrdi teološko načelo 
»poklicanosti vseh k svetosti«,19 Cerkev prizna med raznoteri-
mi potmi svetosti dar posvečenega življenja, ki ga je prejela od 
Gospoda in ga vselej ohranja z njegovo milostjo.20 Na temelju 
učenja Pavla VI. z veseljem poudarja, da izvira posvečenost iz 
krsta, in obenem nakaže, da način življenja hoje za Kristusom 
(sequela Christi) trajno in učinkovito ponavzočuje način biva-
nja, ki se ga je oklenil v svojem zemeljskem življenju Božji Sin. 
Posvečeno življenje so glede na izpolnitev splošne krščanske 
poklicanosti slednjič poimenovali znamenje za Božje ljudstvo, 
po katerem se razodevata milost vstalega Gospoda in moč 
Svetega Duha, ki čudovito deluje v Cerkvi.21

Te trditve so se z leti izkazale kot močno učinkovite. Spre-
memba, katere sadove lahko pobiramo danes, je večja zavest 
cerkvenosti, ki zaznamuje identiteto posvečenih ter poživlja 
njihovo življenje in delovanje.

Prvič je delo katerega koli ekumenskega koncila opisalo 
posvečeno življenje kot žívi in rodovitni del življenja občestva 
in svetosti Cerkve, in ne kot področje, ki potrebuje »odloke za 
prenovo«.

Enak namen je vodil tudi nastajanje koncilskega Odloka o 
sodobni prenovi redovnega življenja – Perfectae caritatis, ka-
terega 50. obletnico objave praznujemo; izšel je 28. oktobra 
1965. Njegov klic odmeva enoznačno radikalnost, ki je ni mo-
goče napačno razumeti: »Ker je vrhovno načelo redovniškega 
življenja hoja za Kristusom, kakor jo uči evangelij, mora ta 
biti za vse ustanove najvišje pravilo.«22 Ta trditev se zdi splo-
šna in samoumevna, v resnici pa je privedla do korenitega 

17 Prav tam.
18 Prim. prav tam, 43–47.
19 Prim. 5. poglavje.
20 Prim. prav tam, 43.
21 Prim. prav tam, 44.
22 Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Odlok o sodobni obnovi redovnega 
življenja - Perfectae caritatis (1965), 2 a.
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prečiščenja duhovnosti oboževanja in identitete, zaprtih v 
večvrednost cerkvenih in socialnih služb, nepremakljivih v 
svetem posnemanju zamisli svojih ustanoviteljev.

Osrednjega pomena je radikalna hoja za Kristusom in 
tega ne sme nič potiskati na rob.

Koncilsko učiteljstvo utira pot tudi priznanju vsakovr-
stnih oblik posvečenega življenja. Prvič in jasno je prepozna-
no na zelo visoki ravni načelo, da je delovanje ustanov apo-
stolskega življenja sestavni del samega bistva posvečenega 
življenja.23 Posvečeno življenje laikov opiše in prizna, da »se-
stavlja v sebi zaokrožen stan zaobljub evangeljskih svetov«.24 
Pri svetnih ustanovah poudari njim lastno posebnost posve-
čenega življenja v svetu.25 Dalje pripravlja razcvet ordo virgi-
num in puščavniškega življenja kot oblik posvečenega življe-
nja brez skupnosti.26

Evangeljski sveti so predstavljeni z novimi poudarki: kot 
bivanjski načrt življenja, s katerim nastopi lastna in posebej 
radikalna oblika hoje za Kristusom.27

Še dve tematiki izstopata zaradi novosti govorice, v kate-
ri sta predstavljeni: bratsko življenje v skupnosti in vzgoja. 
Prva je prav v srčiki svetopisemskega navdiha v Apostolskih 
delih, ki poživlja prizadevanje, da bi bili eno srce in ena duša 
– cor unum et anima una (Apd 4,32). Pozitivno priznanje ra-
znovrstnosti modelov in načinov bratskega življenja je danes 
eden od najpomembnejših uspehov koncilskih spodbud za 
prenovo. Poleg tega odlok Perfectae caritatis, ko kaže na sku-
pni dar Duha, spodbuja k preseganju razrednih razlik in ka-
tegorij, da bi nastala skupnost v bratskem duhu z enakimi 
pravicami in dolžnostmi, razen tistih, ki izvirajo iz svetega 
reda.28

23 Prim. prav tam, 8.
24 Prav tam, 10.
25 Prim. prav tam, 11.
26 Zakonik cerkvenega prava – Codex Iuris Canonici, Ljubljana 1984, kan. 603 in 
604.
27 Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Odlok o sodobni obnovi redovnega 
življenja - Perfectae caritatis, 12–14.
28 Prim. prav tam, 15.
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Pomen in nujnost vzgoje se opirata na to, da sta temelj za 
prenovo: »Času primerna prenova ustanov je odvisna prav 
posebno od vzgoje članov.«29 To načelo je zato tako bistveno, 
da je delovalo kot aksiom, torej kot izhodišče za vztrajno in 
vprašujočo pot izkušenj in razločevanja, v kar je posvečeno 
življenje vlagalo navdihe, študij, raziskovanje, čas in sredstva.

Veselje in težave na poti

5. Posvečeno življenje je od koncilskih spodbud do danes 
prehodilo dolgo pot. Resnično pa ta izhod ni vodil le v sme-
ri, ki jih je nakazal koncil. Posvečene osebe imajo opravka 
z družbenimi in kulturnimi danostmi, kakršnih še ni bilo, 
in se morajo z njimi spoprijemati: s pozornostjo na zname-
nja časov in krajev, s perečim klicem Cerkve, naj udejanjajo 
koncilskega duha, znova odkrivajo in na novo interpretirajo 
karizmo ustanovitelja, z naglimi spremembami v družbi in 
kulturi. Nove okoliščine, ki zahtevajo novo in skupno razlo-
čevanje, saj sčasoma omajejo tako pogosto ponavljane mo-
dele in sloge, ki kot evangeljske priče ne zmorejo vzajemno 
delovati z novimi izzivi ter novimi priložnostmi.

V konstituciji Odrešenje človeka – Humanae salutis, s ka-
tero je Janez XXIII. odprl Drugi vatikanski cerkveni zbor, be-
remo: »Ko sledimo nasvetu Jezusa, ki nam naroča, naj jasno 
razbiramo znamenja časov (Mt 16,3), se nam zdi, da se med 
temo svitajo številni pokazatelji, ki nam omogočajo objeti 
upanje v boljše čase za Cerkev in za človeštvo.«30

Okrožnica Pacem in terris, namenjena vsem ljudem dobre 
volje, pa je še vpeljala »znamenja časa« kot teološki ključni 
pojem. Mednje sodijo po svetem Janezu XXIII.: družbeno–
ekonomski vzpon delavskega razreda, udeležba žene pri 
javnem življenju, oblikovanje neodvisnih narodov,31 zaščita 
in podpora pravic in dolžnosti državljanov, ki se zavedajo la-

29 Prav tam, 18.
30 Janez XXIII., Apostolska konstitucija Odrešenje človeka - Humanae salutis, s ka-
tero je bil sklican drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor (25. decembra 1961), 4.
31 Janez XXIII., Okrožnica Mir na zemlji - Pacem in terris (1963), v: J. Juhant – R. Va-
lenčič, Družbeni nauk Cerkve, Mohorjeva družba, Celje 1994, str. 279-315, št. 24–25.

CD 146_Leto posvecenega zivljenja.indd   16CD 146_Leto posvecenega zivljenja.indd   16 22.1.2015   10:38:5722.1.2015   10:38:57



17

stnega dostojanstva,32 prepričanje, da je treba reševati spore 
z dogovori in brez uporabe orožja.33 Med ta znamenja prište-
vamo tudi Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki so jo 
sprejeli Združeni narodi.34

Posvečene osebe so se naselile v ta nova obzorja in jih 
razlagale. Evangelij so oznanjale in pričevale zanj in primis z 
življenjem, ko so zavezane sodobnemu zgodovinskemu doga-
janju ponudile vsakovrstno pomoč in solidarnost ter v zna-
menju krščanske bližine sodelovale pri najrazličnejših na-
logah. Niso se omejevale le na pritoževanje ob spominjanju 
na preteklo slavo, ampak so poskušale družbeno prepletanje 
in njegove zahteve poživiti z živo cerkveno traditio, kakor so 
jo stoletja izpričevale ob robu zgodovine po habitus vere in 
krščanskega upanja.

Naloga, ki jo je pred posvečeno življenje postavilo zgodo-
vinsko obzorje iztekajočega se 20. stoletja, je zahtevala dr-
znost in pogumno domiselnost. Zato je treba ocenjevati ta 
junaški prehod kot preroško zavzetost z verskim nagibom. 
Veliko posvečenih oseb je z resno predanostjo in neredko 
tudi s precejšnjim osebnim tveganjem živelo novo evangelj-
sko zavest svoje dolžnosti, da se je treba zavzeti za uboge in 
zapostavljene ter imeti z njimi skupne vrednote in trpljenje.35

Kadar se redovno življenje odpre prenovi, se ne na lastno 
pobudo ali iz čiste želje po novosti, sploh pa ne, ker bi se eno-
stransko omejevalo na sociološke potrebe, ampak v prvi vrsti 
iz odgovorne pokorščine Duhu stvarniku, ki »govori po prero-
kih« (prim. apostolsko vero),36 pa tudi pobudam cerkvenega 

32 Prim. prav tam, 45–46.
33 Prim. prav tam, 67.
34 Prim. prav tam, 75.
35 Prim. Janez Pavel II., Apostolsko pismo redovnikom in redovnicam Latinske 
Amerike ob 500-letnici evangelizacije Novega sveta Los caminos del Evangelio - 
Poti evangelija (1990), 19, 21; Isti, Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno 
življenje – Vita consecrata, 82, 86, 89–90.
36 Prva uradna raba izraza »preroški« s strani učiteljstva je v dokumentu: Kon-
gregacija za redovnike in svetne ustanove, Optiones evangelicae (12. avgusta 
1980), uvod, 2, 4, 24, 27, 33. V dokumentu Posvečeno življenje - Vita consecrata se 
poleg dveh specifičnih odstavkov (št. 84–85) ta izraz ponovi približno tridesetkrat, 
približno stokrat pa, če upoštevamo še podobne izraze.
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učiteljstva, ki jih izrecno izražajo velike družbene okrožnice 
Mir na zemlji – Pacem in terris (1963), O delu za razvoj narodov 
– Populorum progressio (1967), Ob osemdesetletnici – Octoge-
sima adveniens (1971), O človeškem delu – Laborem exercens 
(1981), Ljubezen v resnici – Caritas in veritate (2009). Vsakič je 
torej šlo za – če spet vzamemo podobo oblaka – zvestobo Božji 
volji, ki se je obvezujoče razodevala po glasu Cerkve.

Pojmovanje, da karizmo poraja Duh, da teži k podobno-
sti s Kristusom, da jo zaznamuje občestveni cerkvenostni 
duh in jo Cerkev razume v dinamičnem razvoju, je utemeljilo 
vsako odločitev za prenovo ter postopoma dalo obliko pravi 
teologiji karizme, ki je bila prvič in jasno uporabljena za po-
svečeno življenje.37 Koncil te besede ni izrecno uporabil za 
posvečeno življenje, je pa pripravil tla, ko je opozoril na neka-
tera Pavlova besedila.38 

V apostolski spodbudi Evangeljsko pričevanje – Evange-
lica testificatio Pavel VI. uradno uporabi to novo termino-
logijo39 in zapiše: »Koncil vztraja prav pri obveznosti, da so 
redovniki in redovnice zvesti duhu svojih ustanoviteljev, nji-
hovim evangeljskim nagibom, zgledu njihove svetosti ter da 
na to oprejo enega od temeljev prenove, ki se odvija, ter enega 
od najbolj gotovih kriterijev za to, kaj naj bi vsaka ustanova 
udejanjila.«40 

Naša kongregacija je priča te poti in je spremljala ustanove 
pri različnih fazah predelovanja konstitucij. To je bil proces, 
ki je zamajal stara ravnotežja, spremenil zastarele prakse iz 
tradicije,41 hkrati pa je z novo hermenevtiko bral duhovno de-
diščino, preizkušal nove strukture, dokler ni slednjič začrtal 

37 Prim. Kongregacija za redovnike in svetne ustanove in Kongregacija za škofe, 
Smernice za vzajemne odnose med škofi in redovniki v Cerkvi - Mutuae relationes 
(14. maja 1978), 12, 19, 51.
38 Prim. Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Odlok o sodobni obnovi re-
dovnega življenja - Perfectae caritatis, 1, 2, 7, 8, 14, 15; Isti, Odlok o misijonski  de-
javnosti Cerkve - Ad gentes (1965), 23.
39 Pavel VI., Apostolska spodbuda Evangeljsko pričevanje - Evangelica testificatio 
(1971), 11, 12, 32.
40 Prav tam, 11.
41 Prim. Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Odlok o sodobni obnovi re-
dovnega življenja - Perfectae caritatis, 3.
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programov in oblik. Pri prenovi, ki je bila zvesta in ustvarjal-
na obenem, pa ne smemo zamolčati, da je prihajalo do dialek-
tičnih sporov in napetosti ter celo do bolečih razhajanj.

Cerkev procesa ni ustavila, ampak ga je spremljala s po-
zornim učiteljstvom in modro budnostjo, ko je prvenstvo 
duhovnega življenja razvila na sedem jedrnih tem: karizma 
ustanovitelja, življenje v Duhu, ki se hrani z Besedo (lectio 
divina), bratsko življenje v skupnosti, začetna in trajna vzgo-
ja, nove oblike apostolata, avtoriteta vodenja in pozornost 
do kultur. Posvečeno življenje se je v zadnjih petdesetih letih 
merilo s temi zahtevami in se ravnalo po njih. 

Navezovanje na črko koncila omogoča »odkrivanje njego-
vega pristnega duha«, da bi se tako izognili napačnim inter-
pretacijam.42 Poklicani smo, da se skupaj spominjamo živega 
dogajanja, v katerem smo mi, Cerkev, znova prepoznali svojo 
najglobljo identiteto. Pavel VI. je ob sklepu drugega vatikan-
skega cerkvenega zbora s hvaležnim srcem in umom izjavil: 
»Cerkev se je notranje zbrala v svoji najgloblji duhovni zavesti 
/…/, da bi v sebi našla – živa in delujoča v Svetem Duhu – Kri-
stusovo besedo in bi prodrla v največje globine skrivnosti, ki 
je načrt Boga in njegova navzočnost v njej sami in nad njo; in 
da bi v sebi poživila vero, ki je skrivnost njene gotovosti in mo-
drosti; da bi poživila ljubezen, ki jo vabi v slavljenje in prepe-
vanje hvale Bogu brez prestanka: cantare amantis est, zapiše 
sv. Avguštin (pridiga 336; PL 38, 1472). Koncilski dokumenti, 
predvsem tisti, ki obravnavajo božje razodetje, liturgijo, Cer-
kev, duhovnike, redovnike, laike dajejo jasno videti neposre-
den, temeljni in najpomembnejši religiozni namen ter potrju-
jejo, kako čista, sveža in bogata je duhovna žila, ki omogoča, 
da v naročju Cerkve izvira živ odnos z živim Bogom; in da ga 
Cerkev razširja na vsa nerodovitna področja naše zemlje.«43

Prav ta zvestoba koncilu kot cerkvenemu dogajanju in sti-
lističnemu vzoru zahteva sedaj zaupljiv pogled v prihodnost. 
Ali v nas živi gotovost, da nas na naši poti vedno vodi Bog?

42 Prim. Benedikt XVI., Homilija pri maši ob začetku leta vere (Rim, 11. oktobra 2012).
43 Pavel VI., Govor ob zadnjem javnem zasedanju drugega ekumenskega vatikan-
skega cerkvenega zbora (Rim, 7. decembra 1965).
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V bogastvu besed in dejanj nam daje Cerkev navodila, naj 
svoje osebno in skupno življenje razlagamo znotraj celotne-
ga odrešenjskega načrta, da bi razumeli, v katero smer se 
moramo obrniti, kakšno prihodnost si moramo predstavlja-
ti, in nas vabi, naj v nadaljevanju doslej narejenih korakov 
znova odkrivamo enost confessio laudis fidei et vitae.

Memoria fidei nam ponuja korenine kontinuitete in vztraj-
nosti: močno identiteto, da bi se prepoznali kot del enega do-
gajanja, ene zgodovine. Novo razlaganje prehojene poti se ne 
konča pri velikih dogodkih, ampak nam tudi pomaga, da z 
novimi očmi beremo našo osebno zgodovino in jo spoznamo 
kot rodovitno.
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II. V POZORNI ČUJEČNOSTI

Elija pa se je povzpel proti vrhu Karmela, pokleknil na tla 
in dal obraz med kolena. /…/

»Glej, oblaček, majhen kakor moška dlan, vstaja iz morja« 
(1 Kr 18,42.44).

POSLUŠANJE

6. Še naprej iščimo v svetopisemski simboliki luč in prosi-
mo za navdih na poti preroštva in preučevanja novih obzorij 
posvečenega življenja, ki jih želimo obravnavati v tem dru-
gem delu.

Posvečeno življenje je namreč po svojem najbolj notra-
njem bistvu poklicano k pričevanjskemu služenju, kar ga 
naredi za signum in Ecclesia.44

Pri tem gre za nalogo, ki je lastna vsakemu kristjanu, 
vendar pa jo v posvečenem življenju zaznamuje radikalnost 
sequela Christi in postavljanja Boga na prvo mesto, obenem 
pa tudi zaznamovana s sposobnostjo, da uresničuje evan-
gelizacijo odkrito in ustvarjalno. Sveti Janez Pavel II. je po 
pravici poudaril, da se »preroško pričevanje /…/ izraža tudi z 
razkrinkavanjem vsega, kar nasprotuje božji volji, in z odkri-
vanjem novih poti za uresničevanje evangelija v zgodovini, 
da bi prišlo božje kraljestvo«.45 

V patristični tradiciji je svetopisemski zgled za meniško 
živ ljenje prerok Elija zaradi svojega življenja v samoti in aske-
zi, zaradi svoje gorečnosti za zavezo in zvestobo Gospodovi 
postavi ter zaradi drznosti, s katero se je zavzel za pravice 
ubogih (prim. 1 Kr 17–19; 21). Na to dokazilo za preroško na-

44 Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija o Cerkvi 
Luč narodov – Lumen gentium, 44.
45 Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje – Vita 
consecrata, 84.
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ravo in nalogo posvečenega življenja opozori tudi Posinodal-
na apostolska spodbuda Posvečeno življenje – Vita consecra-
ta.46 V meniški tradiciji razlagajo plašč, ki ga Elija v trenutku, 
ko je bil vzet v nebo, simbolično spusti, da pade na Elizeja (2 
Kr 2,13), kot preroškega duha, ki z očeta preide na učenca 
in tudi kot simbol posvečenega življenja v Cerkvi, ki živi iz 
vedno novega preroštva in spomina.

Elija, Tišbejec, nastopi v severnem kraljestvu nepredvide-
no in z nedvoumno grožnjo: »Ta leta ne bo ne rose ne dežja, 
razen na mojo besedo« (1 Kr 17,1). Tako izrazi upor religio-
zne zavesti nasproti moralnemu propadanju, v katero pote-
gne ljudstvo oblastnost kraljice Jezabele in lenobnost kralja 
Ahaba. Prerokov izrek, ki na silo zapre nebo, je odkrit izziv za 
posebno pristojnost Baala in trume baalim, od katerih so si 
obetali rodovitnost in veliko število otrok, dež in bogastvo. Od 
tod se razmahne Elijevo delovanje tako rekoč v velikih lokih 
s pomočjo posameznih prizorov, ki ne pripovedujejo toliko 
neke zgodbe, marveč prikličejo dramatične trenutke velikega 
navdiha (prim. 1 Kr 17–19.21; 2 Kr 1–2).

Elija živi v vsakem obdobju svoje preroško služenje in pro-
gress; izkuša prečiščevanja in razsvetljenja, ki zaznamujejo 
njegov svetopisemski oris in slednjič dosežejo vrhunec z Bož-
jim mimohodom v rahlem in tihem vetriču na gori Horeb. Te 
izkušnje so navdih tudi za posvečeno življenje, ki mora prav 
tako prehoditi pot od samotne in spokorniške odmaknjeno-
sti v wadi ob potoku Keritu (prim. 1 Kr 17,2–7) do solidarne-
ga srečanja z ubogimi, ki se kakor vdova iz Sarepte bojujejo 
za svoje življenje (prim. 1 Kr 17,8–24); učiti se mora od ge-
nialne drznosti poskusa daritve na gori Karmel (prim. 1 Kr 
18,20–39) in posredovanja za ljudstvo, ki je opešano zaradi 
suše in kulture smrti (prim. 1 Kr 18,41–46); in slednjič se 
mora zavzemati za pravice ubogih, ki jih tlači nadutost mo-
gočnih (prim. 1 Kr 21), ter svariti pred oblikami malikovanja, 
ki oskrunjajo sveto ime Boga (prim. 2 Kr 1).

Prav posebno dramatična pa je Elijeva želja po smrti, ki 
mu jemlje voljo v puščavi Berseba (1 Kr 19,1–8). Tam pa mu 

46 Prav tam.

CD 146_Leto posvecenega zivljenja.indd   22CD 146_Leto posvecenega zivljenja.indd   22 22.1.2015   10:38:5722.1.2015   10:38:57



23

Bog ponudi kruh in vodo življenja in zna njegov beg rahloču-
tno spremeniti v romanje proti gori Horeb (1 Kr 19,9). To je 
zgled za naše temne noči, ki kakor pri Eliju nastopijo pred si-
jajem Božjega razodetja v tihem vetriču (1 Kr 19,9–18), in nas 
pripravljajo za nova obdobja zvestobe, ki (kakor pri Elizeju: 
1 Kr 19,19–21) postanejo nove zgodbe poklicanosti pa tudi 
vlivajo pogum, da ukrepamo proti brezbožni pravici (prim. 
Nabotov umor: 1 Kr 21,17–29). Slednjič pa nas gane prisrčno 
slovo od skupnosti prerokovih učencev (2 Kr 2,1–7): priprava 
na njegov zadnji odhod, ki ga vodi čez Jordan in ga v gorečem 
vozu dvigne v nebo (2 Kr 2,8–13).

Lahko bi se čutili nagovorjene ob teh Elijevih dejanjih, ki 
zbujajo pozornost: ob njegovih burnih ugovorih, ob njego-
vih neposrednih in drznih obtožbah in slednjič ob njegovem 
prerekanju z Bogom na gori Horeb, ko Elija Bogu očita, da 
ljudstvo razmišlja samo o razdiralnih in grozečih načrtih. 
Prepričani smo, da nam v sedanjem zgodovinskem trenutku  
nemara kakor majhna znamenja bolj spregovorijo manj opa-
zne reči ter na novo navdihujejo naše korake in odločitve v 
tem zgodovinskem trenutku, ko se zdi, da se Božje sledi izgu-
bljajo v širjenju puščave smisla za religiozno.47 

Svetopisemsko besedilo nam ponuja številne »manjše« sim-
bole. Naj omenimo: pomanjkanje hrane ob potoku Kerit, kro-
karji, ki so poslušni Bogu in prinašajo preroku kruh in meso 
kot dejanje usmiljenja in solidarnosti. Velikodušnost vdove iz 
Sarepte, ki je imela samo prgišče moke v loncu in malo olja v 
vrču (1 Kr 17,12) in ju je ponudila lačnemu preroku, čeprav je 
s tem ogrozila lastno življenje. Elijeva nemoč pred mrtvim otro-
kom, njegov dvomeči krik in obupani objem, ki ga vdova raz-
laga teološko, ko vidi v njem razodevanje obličja usmiljenega 
Boga. Dolgi boj preroka, ki po odmevnem in spektakularnem 
trku z Baalovimi duhovniki na gori Karmel kleče izprosi dež 
na svoje ljudstvo, ki je obsojeno na sušo in zato opešano. V igri 
med Elijem, dečkom, ki hodi na goro in z gore, ter Bogom, ki 
je resnični Gospod dežja (in ne Baal), pride končno odgovor v 

47 Prim. Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii ga-
udium, 86.
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obliki oblačka, velikega kot moška dlan (prim. 1 Kr 18,41–44). 
Majhen odgovor Boga, ki pa hitro postane obilen dež in rešitev 
za ljudstvo, ki je bilo že na koncu svojih moči.

Nekaj dni za tem bosta tisti hlebec in vrč vode, ki se pojavi-
ta poleg do smrti potrtega preroka v puščavi, prav tako ubog, 
a vendar učinkovit odgovor: jed, ki mu dá moči za potovanje 
skozi štirideset dni in štirideset noči do Božje gore Horeb (1 
Kr 19,8). In tam, v skalni votlini, kamor se zateče, ko se še 
vedno trese od ogorčenja nad uničujočim in bogoskrunskim 
ljudstvom, ki zdaj ogroža celo njegovo življenje, doživi, kako 
se sesuje njegov namišljeni svet iz grožnje in moči: A Gospod 
ni bil … niti v viharju, niti v potresu, ampak v glasu rahlega 
šepeta (1 Kr 19,12).48

Ta sijajni del mistične literature pomeni za preroka z vso 
njegovo »sveto jezo« v resnici navpičen padec. Spoznati mora 
navzočnost Boga onkraj vsake tradicionalne predstave, v kate-
ro se je ujel. Bog je šumljanje in sapica, ni plod naše potrebe po 
gotovosti in uspehu, njegovih sledov ni bilo mogoče videti (prim. 
Ps 77,20), ampak je navzoč na resničen in učinkovit način.

Elija bi v svoji togoti in ihti skoraj vse uničil, ko si je do-
mišljal, da je edini zvesti, ki je še preostal. Pa vendar je Bog 
natanko vedel, da je še drugih sedem tisoč zvestih prič, poleg 
tega še preroki in kralji, ki so ga pripravljeni poslušati (1 Kr 
19,15–19), kajti Božja zgodovina se ni skladala z neuspehom 
razočaranega in vihravega preroka. Zgodovina gre naprej, 
ker je v Božjih rokah, in Elija mora videti stvarnost z novi-
mi očmi, pustiti, da ga Bog prerodi v upanju in zaupanju. Ko 
čepe prosi za dež na gori in njegova drža tako zelo spominja 
na položaj v materinem telesu, se ta drža simbolično pojavi 
tudi na Horebu, ko se Elija skrije v votlino, ter se dopolni, 
saj se prerok znova rodi, da bo po skrivnostnih poteh živega 
Boga hodil vzravnano in z novimi močmi.

48 Hebrejskega izraza qôldemamáh daqqáh ni lahko prevesti, prevodi tudi niso 
enotni zaradi mnogoštevilnih pomenov vsake posamezne besede. Qôl pomeni 
glas, zvok, veter, žvižg, mrmranje, sapica, šepet; demamáh pomeni tišina, smrtna 
praznina, odsotnost, brez diha. Daqqáh pomeni lahen, nežen, tanek, občutljiv, mi-
ren. V Septuaginti je v grščino prevedeno kot: phonè aúras leptés; sv. Hieronim pa 
je v latinščino prevedel kot: sìbilus aurae tenuis.
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Ob vznožju gore se je ljudstvo še vedno bojevalo proti živ-
ljenju, ki si ni več zaslužilo tega imena, proti religioznosti, 
ki je bila skrunitev zaveze in novo malikovanje. Prerok mora 
ta boj in obup naložiti nase, mora se vrniti po svoji poti (1 Kr 
19,15), ki je zdaj samo Božja pot, še enkrat ga vodi skozi pu-
ščavo, ki pa zdaj zacveti v novi smiselnosti, da bo zmagovalo 
življenje in bodo novi preroki in voditelji postali služabniki 
zvestobe zavezi. 

PREROŠKOST ŽIVLJENJA V SKLADU Z EVANGELIJEM

7. Čas milosti, ki ga živimo, ko nam papež Frančišek 
vztrajno ponavlja, naj v središče življenja postavimo evange-
lij in bistvo krščanstva, je za posvečene može in žene nov klic 
k čuječnosti, da bi bili pripravljeni na Božja znamenja. »Naša 
vera je poklicana, da zasluti vino, v katerega mora biti spre-
menjena voda.«49 Bojujemo se proti dremotnim očem (prim. 
Lk 9,32), da bi ne izgubili izpred oči gibanja oblaka, ki vodi 
naše korake (prim. 4 Mz 9,17), in da bi v krhkih majhnih zna-
menjih prepoznavali navzočnost Gospoda upanja in življenja.

Koncil nam je izročil metodo, da na podlagi besede tistega 
Boga, ki se razodeva in je navzoč v zgodovini, premišljujemo 
o svetu in o človeški zgodovini, o Cerkvi in o krščanskem bi-
vanju. Ta metoda se opira na eno naravnanost: poslušanje, 
ki je odprto za dialog in bogati potovanje k resnici. Biblič-
no in teološko utemeljena vrnitev k središčnosti Kristusa in 
Božje besede, ki sta nam ga izrecno priporočila koncil50 in 
učiteljstvo po koncilu,51 kar je utemeljeno na svetopisemski 

49 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 84.
50 Prim. Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Odlok o sodobni obnovi re-
dovnega življenja - Perfectae caritatis, 5; Isti, Dogmatična konstitucija o Božjem raz-
odetju - Dei verbum (1965), 21, 25.
51 Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje – Vita 
consecrata, 84; Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja – 
Novo millenio ineunte, 16–28, 29–41; Benedikt XVI., Okrožnica Bog je ljubezen 
– Deus caritas est (2005), Cerkveni dokumenti 112, Družina, Ljubljana 2006, 
12–18; Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega 
življenja, Znova začeti pri Kristusu – Ripartire da Christo (2002), Cerkveni doku-
menti 100, Družina, Ljubljana 2003.
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in teološki način in more biti zagotovilo pristnosti in kakovo-
sti za prihodnost našega življenja posvečenih oseb.

Poslušanje, ki spreminja in nas naredi za oznanjevalce in 
pričevalce Božjih namenov v zgodovini ter njegovega odrešil-
nega delovanja. Sredi sedanjih potreb si prikličimo v spomin 
evangelij in si potešimo žejo v svetih spisih, ki so »čisti in 
neusahljivi studenec duhovnega življenja«.52 Prav kakor je 
rekel Janez Pavel II.: »Ni dvoma, da prvenstva svetosti in mo-
litve ni mogoče pojmovati drugače, kot da začnemo z novim 
posluhom sprejemati Božjo besedo.«53 

Evangelij kot najvišje pravilo

8. Kar zadeva posvečeno življenje, je bila za koncilsko pre-
novo med drugim značilna radikalna vrnitev k sequela Chri-
sti: »Že prav od začetka so živeli v Cerkvi možje in žene, ki so 
hoteli z izvrševanjem evangeljskih svetov svobodneje hoditi 
za Kristusom in ga še bolj zvesto posnemati ter so vsak na 
svoj način živeli Bogu posvečeno življenje.«54

Hoja za Kristusom, kakor jo predlaga evangelij, je »vrhov-
no načelo redovniškega življenja« in »najvišje pravilo«55 vseh 
ustanov. Eno prvih imen, ki so ga nadeli meniškemu življe-
nju, je bilo »evangeljsko življenje«.

Ta evangeljski navdih izpričujejo različne izrazne oblike 
posvečenega življenja, začenši pri sv. Antonu, utemeljitelju 
samotarskega življenja v puščavi. Njegova zgodba se začne s 
poslušanjem Kristusove besede: »Če hočeš biti popoln, pojdi, 
prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. 
Nato pridi in hôdi za menoj!« (Mt 19,21).

Od Antona dalje je meniška tradicija naredila Sveto pi-
smo za pravilo lastnega življenja. Prva pravila so preprosti 
praktični predpisi, ki se ne sklicujejo na duhovne vsebine, 

52 Prim. Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija o 
Božjem razodetju  - Dei Verbum (1965), 21.
53 Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja – Novo millenio 
ineunte, 39.
54 Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Odlok o sodobni obnovi redovnega 
življenja - Perfectae caritatis, 1.
55 Prav tam, 2.
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saj je edino pravilo meniha Sveto pismo in ni bilo dovoljeno 
nobeno drugo pravilo. »Skrbimo za to, da bomo brali in se 
učili Pisma,« piše Orsiesi, Pahomijev učenec in naslednik, 
»in da se bomo neprestano posvečali njegovemu premišlje-
vanju /…/. Pismo nas vodi v večno življenje.«56

Bazilij, veliki učitelj vzhodnega meništva, zavrača, da bi 
njegov Asceticon,57 ki bo postal priročnik meniškega življe-
nja, imenovali pravilo. Bolj se navezuje na Moralio,58 izbor 
svetopisemskih besedil s komentarji, ki jih prenaša na raz-
lične življenjske okoliščine v sveti skupnosti (koinonia). V 
Bazilijevem sistemu je merilo vedenja menihov beseda Boga 
– vedno navzočega Boga, ki preiskuje srca in obisti (prim. Raz 
2,23). Ta nenehna pričujočnost pred Gospodovim obličjem, 
memoria Dei, je nemara najbolj značilna prvina bazilijanske 
duhovnosti.

Na Zahodu gre pot v isto smer. Benediktovo pravilo (Regu-
la) je poslušnost Božji besedi: »Poslušajmo /…/, k čemu nas 
vsak dan opominja glas Boga …«59 Poslušaj, moj sin60 so za-
četne besede regula Benedicti, ker nas poslušanje napravlja 
za sinove in učence; ko sprejemamo Besedo, se mi sami spre-
minjamo v Besedo.

V 12. stoletju to zakoreninjenost v evangeliju dobro iz-
razi Štefan iz Grandmonta, puščavnik in ustanovitelj reda 
grandmontincev: »Če vas kdo vpraša, katere vere ste, kate-
rega pravila ali reda, odgovorite, da pripadate prvemu in te-
meljnemu pravilu krščanske vere, torej evangeliju, ki je izvir 
in začetek vseh pravil in ni nobenega drugega pravila kakor 
evangelij.«61

Z nastankom beraških redov pride to gibanje, vračanje k 
evangeliju, še bolj očitno do izraza, če je to sploh mogoče. Do-

56 Prim. Pacomio e i suoi discepoli. Regole e Scritti, L. Cremaschi, Magnano 1988, 
str. 42.
57 Prim. Bazilij, Moralia, v: PG 31, 692–896; Isti, Regulae fusius tractatae, v: PG 31, 
889–1052.
58 Prav tam, In regulas brevius tractatae, v: PG 31, 1052–1305.
59 Benedikt, Pravilo, Uvod, 9.
60 Prav tam, 1.
61 Regole monastiche d'Occidente, Magnano 1989, str. 216–217.
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minik »se je nadvse izkazal kot človek evangelija, v besedah in 
dejanjih«.62 Bil je živi evangelij, sposoben oznanjati, kar je živel, 
in želel je, da bi bili tudi njegovi pridigarji »možje evangelija«.63

Za sv. Frančiška Asiškega je Vodilo »življenje po evangeli-
ju Jezusa Kristusa«.64 Za Klaro Asiško pa je »način življenja 
reda ubogih sester /…/ tale: Spolnjevati sveti evangelij našega 
Gospoda Jezusa Kristusa.«65 Pravilo karmeličanov temelji na 
osnovnem predpisu, da premišljujejo »Gospodovo besedo noč 
in dan«, da bi jo potem dejavno uresničevali: »Vse, karkoli mora-
te delati, delajte po Gospodovi besedi.«66 Ta temelj, ki je skupen 
toliko redovnim družinam, ostaja skozi stoletja nespremenjen.

Giacomo Alberione razlaga – da navedemo primer iz so-
dobnega časa –, da si Družba sv. Pavla prizadeva, da bi »ce-
lostno živela evangelij Jezusa Kristusa«.67 Mala sestra Mag-
dalena pa pravi, da »moramo zgraditi nekaj novega. Nekaj 
novega in starega: pristno krščanstvo prvih Jezusovih učen-
cev. Potrebno je, da znova začnemo uresničevati evangelij, 
besedo za besedo.«68 Vsaka karizma posvečenega življenja je 
zakoreninjena v evangeliju. V mnogih novih skupnostih, ki 
danes doživljajo razcvet po vsej Cerkvi, je to hrepenenje po 
svetopisemski besedi očitno in sporočilno.

62 Libellus, 104 v: P. Lippini, San Domenico visto dai suoi contemporanei, Ed. Stu-
dio Domenicano, Bologna 1982, str. 110.
63 Prve konstitucije ali Consuetudines, 31. Zato »je velikokrat tako v besedi kot 
v pismih opominjal in spodbujal svoje brate v redu, naj nenehno študirajo Novo 
in Staro zavezo …. Razen tega je vedno nosil s seboj Matejev evangelij in Pavlova 
pisma in jih je študiral toliko, da jih je znal skoraj na pamet« (izjava p. Giovannija 
iz Španije, v: Domenico de Gusmán, il carisma della predicazione, uvod P. Lippini, 
EDB, Padova 1993, str. 143).
64 Nepotrjeno vodilo, FNPVod I,1. Potrjeno vodilo se začenja v istem tonu: »Vodilo in 
življenje manjših bratov je spolnjevanje svetega evangelija našega Gospoda Jezu-
sa Kristusa …« (FPVod I,1).
65 Vodilo (KlVod I,1–2).
66 »Prvotno« Pravilo reda preblažene Device Marije s Karmelske gore, ki ga je sesta-
vil sv. Albert, jeruzalemski patriarh, popravil, izboljšal in potrdil Inocenc IV., 8 in 16; 
v: Pravilo in Konstitucije, Karmel Sora, 2010, str. 22 in 25.
67 G. Alberione, Abundantes divitiae gratiae suae, v: Storia carismatica della Fa-
miglia Paolina, Roma 1977, št. 93.
68 Mala sestra Magdeleine, Il padrone dell’impossibile, Casale Monferrato 1994, 
str. 201.
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Vračanje k evangeliju zveni za nas danes kot pro-vokacija, 
ki nas vodi nazaj k izviru vsakega življenja, ukoreninjenega 
v Kristusu. Mogočno povabilo, da bi nas napotilo k izvoru 
tam, kjer naše življenje dobiva obliko in se izkaže modrost in 
vrednost vsakega pravila in predpisa.

Sveti oče nas pogosto opominja, naj zaupamo in se z za-
upanjem izročimo tej dinamiki, polni življenjske moči: »Pred-
vsem pa vas vabim, da nikoli ne podvomite v dinamiko evan-
gelija in tudi ne v njegovo sposobnost, da spreobrača srca k 
vstalemu Kristusu in vodi ljudi po poti zveličanja, ki ga priča-
kujejo v svojih največjih globinah.«69 

Vzgoja: evangelij in kultura

9. Poznati evangelij in njegove zahteve je nujno potrebno. 
Glede na to smo poklicani, da posebej preverimo vzgojni mo-
del, ki spremlja na njihovi življenjski poti posvečene može in 
zlasti posvečene žene. Duhovna formacija, ki se pogosto sko-
raj izključno omejuje samo na psihološko spremljanje ali na 
ustaljene pobožne vaje, je nujna in neodložljiva.

Vsebinska revščina in nejasnost ponavljajočih fraz zavira 
proces človeškega zorenja kandidatov in jim ne pusti, da bi 
presegli raven otroške nesamostojnosti. Tako pravzaprav bo-
gate raznolikosti poti, ki so jih prehodili in predlagali duhov-
ni pisatelji, ne poznajo iz neposrednega branja ali pa ostaja v 
spominu le v drobcih. Nujno potrebno je, da bedimo nad tem, 
da dediščine redovnih ustanov ne skrčimo na bežne obrise, 
iz katerih ne zaslutimo več živosti izvora, saj tak način ne 
uvaja ustrezno v izkušnjo krščanstva in karizme.

V svetu, v katerem je postala sekularizacija selektivna 
slepota za nadnaravno in so ljudje izgubili Božje sledi,70 
smo poklicani, da znova odkrijemo temeljne resnice vere in 

69 Papež Frančišek, Govor članom Škofovske konference Madagaskarja med obi-
skom ad limina apostolorum, (Rim, 28. marca 2014).
70 Prim. Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje – 
Vita consacrata, 85.
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se poglabljamo vanje.71 Kdor je v službi avtoritete, je pokli-
can, da pri vseh posvečenih osebah pospešuje utemeljeno 
in celostno poznavanje krščanske vere, ki naj ga nosi nova 
ljubezen do študija. Sveti Janez Pavel II. je opozarjal, da je 
treba »znotraj posvečenega življenja obnoviti ljubezen do kul-
turnega delovanja s predanim študijem«.72 Zelo žalostno je, 
da tej zahtevi ne pritrdijo in ji še manj ugodijo kot radikalni 
zahtevi po reformi posvečeni možje in še zlasti ne posvečene 
žene.

Zaradi šibkosti in neodpornosti, za katero boleha to pod-
ročje, je treba še posebej naglasiti in spomniti, da je trajna 
vzgoja nujen pogoj za pristno življenje v Duhu in za to, da bi 
na poti rasti in zvestobe ostajali odprti in dosledni.73 Seveda 
na splošno ne manjka formalni pristanek na to zahtevo in je 
o tem opravljeno veliko znanstvenega raziskovanja, v praksi, 
ki naj bi sledila stroki, pa so sprejeti ukrepi šibki, pomanjklji-
vi in pogosto nedosledni, zmedeni in neodločni. 

»Evangeljska priča,« spominja papež Frančišek, »je tisti, 
kdor se je srečal z Jezusom Kristusom, ki ga je spoznal, ali 
bolje, ki je začutil, da ga je on spoznal, in se ga je to dotaknilo 
v največji globini, ga napolnilo z novim veseljem, ki je dalo 
njegovemu življenju nov smisel. In to sije, se sporoča, se pre-
naša na drugega.«74 

71 V ta namen bo morda dobro prebrati in ponotranjiti Katekizem katoliške Cer-
kve, ki predstavlja sistematičen in skladen povzetek, iz katerega je mogoče zaslu-
titi bogastvo nauka, ki ga je Cerkev sprejela, hranila in posredovala naprej. »Od 
Svetega pisma do cerkvenih očetov, od teologov do svetnikov, ki so se pojavljali sko-
zi stoletja, Katekizem nudi trajen spomin na številne načine, na katere je Cerkev 
meditirala o veri in napredovala v nauku, da bi vernikom ponudila gotovost v nji-
hovem verskem življenju.« Benedikt XVI., Apostolsko pismo kot Motu proprio Porta 
fidei - Vrata vere (2011), Cerkveni dokumenti 134, Družina, Ljubljana 2012, 11.
72 Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje – Vita 
consecrata, 98.
73 Prim. prav tam, 71.
74 Papež Frančišek, Govor udeležencem Apostolskega gibanja slepih (MAC) in 
Malega poslanstva za gluhoneme ( Rim, 29. marca 2014).
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Beseda, pravi izvir duhovnosti,75 iz katere je mogoče zajema-
ti vse presegajoče spoznanje Jezusa Kristusa (Flp 3,8), se mora 
naseliti v naše vsakdanje življenje. Samo tako bo mogla njego-
va moč (prim. 1 Tes 1,5) prodreti v našo krhko človeškost, pre-
žeti in zgraditi prostor skupnega življenja ter preoblikovati mi-
sli, čustva, odločitve, dialoge, ki se tkejo v bratskih okoljih. Po 
Marijinem zgledu mora poslušanje Besede postajati dihanje 
življenja v vsakem trenutku bivanja.76 Tako se naše življenje 
staplja v enost mišljenja in znova zajema živ navdih za neneh-
no prenavljanje, ki obrodi sad v apostolski ustvarjalnosti.77

Apostol Pavel je svojemu učencu Timoteju naročil, naj si 
prav tako zavzeto kakor tedaj, ko je bil še mlad (prim. 2 Tim 
3,15), prizadeva za vero (prim. 2 Tim 2,22), to pomeni, da naj 
v prvi vrsti ostane trden v tem, kar se je naučil, torej v svetih 
spisih: »Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za pou-
čevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da 
bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo« 
(2 Tim 3,16–17). To povabilo je namenjeno tudi vsakemu iz-
med nas, da se v veri ne bi polenili (prim. Heb 6,12). Vera je 
življenjska spremljevalka, ki omogoča, da z vedno novim po-
gledom opazimo čudovita dela, ki jih Bog dela za nas, in da 
odgovorimo s poslušnostjo in odgovornostjo.78

Evangelij mora kot idealno pravilo dajati pečat praksi, slo-
gu in načinu bivanja Cerkve in posvečenega življenja. To je 
 izziv, na katerega se vedno znova navezuje papež Frančišek.  
Ko nas vabi k novemu ekleziološkemu ravnovesju med Cer-
kvijo kot hierarhičnim telesom in Cerkvijo kot Kristusovim tele-
som, nam ponuja potrebne prvine, da bi izpolnili to naročilo, 
kar pa je mogoče narediti samo in corpore vivo Cerkve in zato 

75 Prim. Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija o 
Božjem razodetju - Dei Verbum, 25; Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spod-
buda Posvečeno življenje – Vita consacrata, 94; Benedikt XVI., Apostolska spod-
buda Gospodova beseda – Verbum Domini (2010),  Cerkveni dokumenti  131, Dru-
žina, Ljubljana 2011, 86.
76 Prim. Benedikt XVI. Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova beseda – 
Verbum Domini, 27.
77 Prim. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega živ-
ljenja, navodilo Znova začeti pri Kristusu – Ripartire da Christo (19. maja 2002), 22.
78 Prim. Benedikt XVI., Apostolsko pismo kot Motu proprio Porta fidei - Vrata vere, 15.
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v nas in po nas. Evangelizirati ne pomeni prinašati sporočila, 
ki ga svet priznava kot koristnega, ne navzočnosti, ki se vsi-
ljuje, tudi ne jasne razvidnosti, ki rani, in ne blišča, ki jemlje 
vid in slepi. Evangelizirati marveč pomeni oznanjati Jezusa 
Kristusa v nas, upanje slave (prim. Kol 1,27–28), in to z bese-
dami milosti (Lk 4,22), z lepim življenjem med ljudmi (1 Pt 2,12) 
in z vero, ki deluje po ljubezni (Gal 5,6). 

PREROŠTVO ČUJEČNOSTI

10. Ob sklepu koncilskih zasedanj je papež Pavel VI. od-
pustil v Rimu zbrane škofe s preroškimi besedami, ki so na-
redile most med tradicijo in prihodnostjo: »Na tem vesoljnem 
zboru, v tej privilegirani točki časa in kraja se v veri stikajo 
preteklost, sedanjost in prihodnost. Preteklost zato, ker je tu 
združena Kristusova Cerkev s svojo tradicijo, zgodovino, kon-
cili, cerkvenimi učitelji, svetniki … Sedanjost zato, ker smo 
se odmaknili, da odhajamo v današnji svet z njegovo bedo, 
bolečinami, grehi, pa tudi z njegovimi občudovanja vrednimi 
uspehi, vrednotami, krepostmi … Prihodnost pa končno tam, 
v veličastnem klicu ljudstev po večji pravičnosti, v njihovi vo-
lji po miru, v njihovi zavedni ali nezavedni žeji po bolj vzvi-
šenem življenju: ki jim ga prav Kristus more in želi dati …«79

Papež Frančišek nas goreče spodbuja, naj nadaljujemo 
pot s hitrim in veselim korakom »pod vodstvom Duha, nikoli 
togi, nikoli nedostopni, vedno odprti za glas Boga, ki govori, ki 
odpira, ki vodi, usmerja in vabi, naj hodimo proti obzorju«.80

V katerih deželah živimo in kakšna obzorja nam je bilo 
dano pozorno opazovati?

Papež Frančišek nam naroča, naj se poglobimo v Božji da-
nes in njegovo novost, vabi nas, naj se na »Božja presenečenja«81 

79 Pavel VI., Sporočilo koncilskim očetom ob sklepu Drugega vatikanskega cer-
kvenega zbora (Rim, 7. decembra 1965).
80 Papež Frančišek, Homilija na praznik Gospodovega darovanja ob XVIII. svetov-
nem dnevu posvečenega življenja (Rim, 2. februarja 2014).
81 Papež Frančišek, Homilija na velikonočno vigilijo (Rim, 30. marca 2013): »Božja 
presenečenja nas plašijo! On nas vedno preseneča! Bratje in sestre, ne zapirajmo 
se pred novostjo, ki jo želi Bog prinesti v naše življenje.«
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odzivamo zvesto, brez strahu in upiranja, da bi »bili preroki, 
ki pričujejo o tem, kako je živel Jezus na tej zemlji, ki kažejo, 
kakšno bo Božje kraljestvo v svoji dopolnitvi. Redovnik ali re-
dovnica se nikoli ne sme odpovedati preroštvu.«82 

Nam je namenjeno povabilo, naj nadaljujemo pot in v srcu 
nosimo pričakovanja sveta. Ko se razgledujemo za oblačkom, 
katerega prihod ne moremo predvideti, čutimo lahkotnost in 
težo sveta. Skromno seme vesele novice, ki je ne smemo za-
molčati.

Redovno življenje preživlja obdobje zahtevnih sprememb 
in novih potreb. Kriza je stanje, ki terja razločevanje po evan-
geljskih kriterijih, je priložnost, da razločujemo z modrostjo 
– kakor pismouk, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro 
(prim. Mt 13,52) –, ko se zavedamo, da je zgodovina vedno v 
skušnjavi, da bi ohranila več, kakor bomo mogli nekega dne 
uporabiti. Smo v nevarnosti, da bi ohranjali svete »spomine«, 
ki otežujejo našo gibljivost, ko naj bi stopili iz votline lastnih 
gotovosti. Gospod nas ljubi z večno ljubeznijo (prim. Iz 54,8): 
to zaupanje nas kliče k svobodi. 

Združeni pri pozornem opazovanju obzorja

11. Včasih slabi našega duha prikrita akedia (ἀκηδία), nam 
zamegljuje vid, slabi odločitve in okorno ustavlja korake, ker 
se identiteta posvečenega življenja zasidra v zastarel, samo-
zadosten vzorec in v zelo ozko obzorje: »Nastaja pokopališka  
psihologija, ki postopno spreminja kristjane v muzejske mu-
mije.«83 Pred to lenobnostjo duha in delovanja, pred pomanj-
kanjem zagona, ki žalosti in ugaša pogum ter voljo, je svaril 
že Benedikt XVI.: »Ne pridružite se prerokom nesreče, ki raz-
glašajo konec ali nesmiselnost posvečenega življenja v Cerkvi 
naših dni, marveč si oblecite Kristusa in si nadenite orožje 
svetlobe, kakor opominja sv. Pavel (prim. Rim 13,11–14), tako 
da ostanete budni in čuječi. Sv. Kromacij Oglejski piše: 'Naj 

82 A. Spadaro, Svegliate il mondo! Pogovor papeža Frančiška z vrhovnimi pred-
stojniki; v: La Civiltà Cattolica, 165 (2014/I), 7.
83 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudi-
um, 83.
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Gospod odvrne od nas to nevarnost, da bi se pustili obtežiti 
spancu nezvestobe; naj nam dá svojo milost in usmiljenje, da 
bi mogli vedno čuti v zvestobi Njemu. Zares, naša zvestoba 
more biti čuječa v Kristusu' (Pridiga 32,4).«84 

Redovno življenje brede reko, vendar to ni dokončno sta-
nje. Poklicani smo, da je naš prehod na drugi breg – Cerkev, 
ki gre iz sebe, je eden od značilnih izrazov papeža Franči-
ška – kairós, ki zahteva, da se moramo odpovedovati, pu-
stiti znano za seboj ter nastopiti dolgo in težko pot kakor 
Abraham proti kanaanski deželi (prim. 1 Mz 12,1–6), kakor 
Mojzes proti skrivnostni deželi, ki bo povezana z očaki (prim. 
2 Mz 3,7–8), kakor Elija proti Sarepti na Sidonskem. Vsi ti 
so bili na poti proti skrivnostni deželi, ki so jo mogli slutiti 
samo v veri.

Ne gre za odgovor na vprašanje, ali je to, kar delamo, do-
bro. Razločevanje je pozorno na obzorja, ki jih Duh daje Cer-
kvi, tolmači šepet jutranjih zvezd, in to brez zasilnih izhodov 
ali improviziranih bližnjic, pusti, da ga majhna in krhka zna-
menja vodijo k velikim stvarem in pri tem daje na voljo vsa 
svoja slabotna sredstva. Poklicani smo k skupni poslušno-
sti, ki postaja vera v danes, da bi mogli skupaj nadaljevati 
pot in pogumno vreči mreže v moči »njegove besede (prim. Lk 
5,5) in ne samo iz človeških razlogov.«85 

Posvečeno življenje, ki se hrani iz upanja v obljubo, je po-
klicano, da hodi naprej po poti in se ne pusti pogojevati s 
tem, kar ostaja za njim: Ne mislim, bratje, da sem to dose-
gel. Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti 
temu, kar je pred menoj (Flp 3,13). Upanje ne gradi na naših 
močeh in številkah, ampak na darovih Duha: na veri, obče-
stvu, poslanstvu. Posvečene osebe so zaradi zaobljub evan-
geljskih svetov osvobojeno ljudstvo in zato pripravljeno, da 

84 Benedikt XVI., Homilija na praznik Gospodovega darovanja ob XVII. svetov-
nem dnevu posvečenega življenja (Rim, 2. februarja 2013).
85 Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življe-
nja, navodilo Služba oblasti in pokorščina – Il servizio dell'autorita e l'obbedienza, 
Cerkveni dokumenti 122, Družina, Ljubljana 2008, 11.
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v veri gleda  onkraj sedanjosti. Povabljeno je, da »razširja po-
gled, da bi spoznalo večjo dobrino, ki nam vsem koristi«.86 

Ciljno obzorje te poti zarisuje ritem Duha, ni dežela, ki jo 
že poznamo. Pred našimi koraki se odpirajo nove meje, nove 
resničnosti, druge kulture in potrebe, ki jih doslej ni bilo – 
obrobja.

Potrebno je, da posnemamo medsebojno delovanje med 
prerokom Elijem in njegovim služabnikom, ter goreče in so-
čutno molimo za blagor ljudstva, ki doživlja scenarije izgube 
in neredko bolečine. Silno potrebno je tudi velikodušno in 
potrpežljivo služenje služabnika, ki se vedno znova povzpne 
na goro, da bi pazljivo oprezal čez morje, in ki slednjič uzre 
majhno »znamenje« nove zgodovine, »obilnega dežja«. Lahno 
šumljanje morejo biti danes številne nemirne želje naših so-
dobnikov, ki iščejo modre sogovornike, potrpežljive sopotni-
ke; ne nadzornike, ampak blage in odprte podeljevalce milo-
sti za nove čase bratstva in odrešenja.87 

Vodstvo, ki »hodi za ljudstvom«

12. Poleg tega je nujno potrebno, da izhod (eksodus) opra-
vimo skupaj, da ga preprosto in jasno vodijo tisti, ki služijo z 
avtoriteto in mislijo najprej na to, da iščejo Gospodovo obli-
čje. Tiste, ki so poklicani v to službo, vabimo, naj jo opravljajo 
v poslušnosti Duhu, s pogumom in stanovitnostjo, da bodo 
kos kompleksnosti in prehodu in da se korak ne upočasni 
ali ustavi.

Opominjamo k vodenju, ki ne pušča stvari pri starem88 in 
se upira skušnjavi, »da bi pustili vse skupaj in bi imeli vsa-
ko prizadevanje za izboljšanje položaja za nekoristno. Tedaj 
se pojavi nevarnost, da postanemo rutinski upravitelji, spri-
jaznjeni s povprečnostjo, zadržani do tega, da bi posredova-
li, brez poguma, da bi pokazali cilje pristnega posvečenega 

86 Prim. Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii ga-
udium, 235.
87 Prim. prav tam, 47.
88 Prim. Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii ga-
udium, 25.
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 življenja. Smo v nevarnosti, da bomo izgubili začetno ljube-
zen in željo, da bi pričevali zanjo.«89 

Napočil je čas majhnih reči: čas ponižnosti, ki ponudi 
Bogu nekaj hlebov in dve ribi, da jih blagoslovi (prim. Jn 6,9), 
ki v oblačku, majhnem kakor moška dlan, prepozna bližajoči 
se dež. Nismo poklicani, da bi se obnašali kakor zaskrbljeni 
in birokratski vodniki, ampak v službo avtoritete, ki z evan-
geljsko jasnostjo usmerja na pot, ki jo hočemo prehoditi sku-
paj in enega srca, znotraj krhke sedanjosti, ki se ji že obeta 
prihodnost. Nič ne pomaga »gola administracija«,90 marveč 
je potrebno »hoditi za ljudstvom, da bi pomagali tistim, ki so 
zaostali, in – predvsem – da bi čredi dovoljevali, da bi krenila 
na nove poti.«91 

Torej vodnik, ki na poglede bratov in sester – tudi tistih, ki 
pospešujejo korak ali ki upočasnjujejo potovanje – odgovarja 
spodbudno in jim pomaga, da premagujejo naglico, strahove 
in pretirano zadržanost. Zgodi se, da se nekateri vračajo v 
preteklost ter se jim toži po tem, kako je bilo včasih druga-
če, ki tiho tuhtajo sami pri sebi ali izražajo dvom zaradi po-
manjkanja razpoložljivih sredstev, možnosti ali sodelavcev. 
Vendar »ne ostajajmo ujeti v domotožju po strukturah in na-
vadah, ki v današnjem svetu niso več nosilci življenja.«92 

Kakor odmev nam prihajajo na ušesa besede Elijevega slu-
žabnika, ki pozorno opazuje obzorje in vedno znova zakliče: 
Nič ni! (1 Kr 18,43). Poklicani smo k milosti potrpežljivosti, da 
čakamo in se vedno znova vračamo – do sedemkrat – ter po-
zorno opazujemo nebo, torej tolikokrat, kot je pač potrebno, da 
se zaradi lenobnosti nekaterih ne zapre pot vsem. Slabotnim 
sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal 
vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. Vse delam zaradi evangelija, 
da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub (1 Kor 9,22–23).

89 Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življe-
nja, navodilo Služba oblasti in pokorščina – Il servizio dell'autorita e l'obbedienza, 28.
90 Prim. Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii ga-
udium, 25.
91 Prav tam, 31.
92 Prav tam, 108.
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Da bi nam bilo dano, da bi uravnavali bratsko potovanje 
proti svobodi glede na Božji ritem in čas. Skupaj pozorno 
opazovati nebo in biti čuječi pomeni, da smo vsi mi – osebe, 
skupnosti in ustanove – poklicani k poslušnosti, da bi »vsto-
pili v 'drugačen' red vrednot, doumeli nov in drugačen smi-
sel za stvarnost«. To pomeni verovati, da je šel Bog mimo, če-
prav ni pustil za seboj vidnih sledi, ampak smo ga zaznali kot 
zvenečo tišino,93 ki nas priganja, »da bi doživeli nenadejano 
svobodo, prišli na prag skrivnosti: Kajti moje misli niso vaše 
misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Kajti kakor je 
nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi 
potmi in moje misli nad vašimi mislimi« (Iz 55,8–9).94

Pri tem izhodu, ki plaši našo človeško logiko – ki je naklo-
njena jasnim ciljem in utečenim potem –, odzvanja vpraša-
nje: Kdo bo okrepil naša klecava kolena (prim. Iz 35,3)?

V zapletenih in zmedenih okoliščinah zaznavamo Duha, 
ki deluje v našem srcu, po tem, da poenostavlja in kaže na 
prednostne naloge ter daje predloge, kako se lahko približa-
mo ciljem, do katerih nas želi pripeljati. Priporočljivo je torej, 
da vedno izhajamo iz diha veselja Duha, saj »posreduje za 
nas z neizrekljivimi vzdihi /…/, posreduje za svete v skladu 
z Božjo voljo« (Rim 8,26–27). »Ni večje svobode, kakor če se 
damo nositi Svetemu Duhu in se odreči svojemu preračuna-
vanju in nadziranju vsega ter dovoliti, da nas on razsvetljuje 
in vodi, nas usmerja in pelje, kamor hoče. On dobro ve, kaj je 
potrebno za vsak čas in vsak trenutek. To se imenuje skriv-
nostna rodovitnost!«95 

Mistika srečanja

13. »Kakor 'čuvaji', ki v svetu ohranjajo hrepenenje po 
Bogu živo in ga znova prebujajo v srcu tolikšnega števila lju-

93 Bolj dobeseden prevod 'rahlega šepeta' iz 1 Kr 19,12.
94 Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega  
življenja, navodilo Služba oblasti in pokorščina – Il servizio dell'autorita e 
l'obbedienza, 7.
95 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudi-
um, 280.
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di z žejo po neskončnem«,96 smo povabljeni, da se razgledu-
jemo po vidnih in živih evangeljskih načrtih in zanje pričuje-
mo. Biti moramo možje in žene trdne vere pa tudi sposobni 
empatije, bližine, ustvarjalnega in stvariteljskega duha, ki ne 
zapirajo duha in karizme v toge strukture, ker se bojimo, da 
bi se jim morali odreči.

Papež Frančišek nas vabi, da bi živeli »mistiko srečanja«: 
»Sposobnost poslušati, prisluhniti drugim ljudem. Sposob-
nost za skupno iskanje poti, načina /…/, pomeni pa tudi, da 
se ne bojimo, se ne ustrašimo stvari.«97

»Če je zatorej,« razpleta sveti oče to misel naprej na dru-
gem mestu, »vsak izmed vas za druge dragocena priložnost 
za srečanje z Bogom, potem gre pri tem za vnovično odkritje 
odgovornosti, da smo preroštvo kot skupnost, da ponižno in 
potrpežljivo skupaj iščemo besedo smisla, ki more biti dar 
za deželo in za svet in zanjo pričujemo s preprostostjo. Vi ste 
kakor antene, ki so pripravljene, da zaznavajo kali novosti, ki 
jih prebuja Sveti Duh, in morete pomagati cerkvenemu obče-
stvu, da sprejme ta dobrotni pogled in poišče nove in pogu-
mne poti, po katerih bo dosegel vse ljudi.«98

Koncilski vzorec je bila skrb za svet in za človeka. Glede 
na to, da je človek – ne abstraktni, ampak konkretni človek 
– »prva pot, ki jo mora Cerkev pri izvrševanju svoje službe 
hoditi«,99 ostaja zavzemanje za može in žene našega časa še 
naprej na prvem mestu tudi za nas. To je vedno ista nalo-
ga, ki pa jo moramo opravljati z vedno novo domiselnostjo: 
v izobraževanju in vzgoji, zdravstvu, katehezi, nenehnem 
spremljanju človeka z njegovimi potrebami, željami in pora-
zi. Človek v svoji fizični in družbeni stvarnosti je pot evange-
lizacije. Posvečeno življenje se je pomaknilo na obrobja mest 

96 Papež Frančišek, Govor članom Škofovske konference Mehike med obiskom 
ad limina apostolorum (Rim, 19. maja 2014).
97 Papež Frančišek, Govor rektorjem in študentom papeških rimskih kolegijev in 
študentskih domov (Rim, 12. maja 2014).
98 Papež Frančišek, Avdienca za udeležence srečanja, ki ga je pripravila Konfer-
enca svetnih ustanov Italije (Rim, 10. maja 2014).
99 Janez Pavel II., Okrožnica Človekov Odrešenik – Redemptor hominis,  Cerkveni 
dokumenti 2, Družina, Ljubljana 19792, 14.
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in se pridružilo resničnemu »iti iz sebe«: k ubogim in v svet 
zapuščenih. Priznati moramo zgledno velikodušnost pa tudi 
to, da predvsem v prvih letih po koncilu ni manjkalo napeto-
sti in nevarnosti ideologiziranja. 

»Stara pripoved o Samarijanu,« je rekel Pavel VI. v govoru 
ob sklepu koncila, »je postala vzorec za duhovno naravna-
nost koncila. Občutje brezmejne naklonjenosti je prepojilo 
vse. Odkritje človeških potreb – ki so toliko večje, kolikor ve-
čji postaja sin zemlje – je zajelo pozornost naše sinode. Vi, 
moderni humanisti, ki zavračate presežnost najvišjih stvari, 
priznajte ji vsaj to zaslugo in spoznajte naš novi humanizem: 
tudi mi smo bolj kakor kdorkoli drug podporniki človeka.«100

Naša naloga poslanstva zavzema to stališče »simpatije«, 
stališče središčnosti osebe, ki zna izhajati iz človeškega. Po-
magati, da vzklije celotno bogastvo in vsa resnica človeštva, 
ki ju srečanje s Kristusom zahteva in podpira, nas hkrati 
vodi do razumevanja, da so cerkvena sredstva pomembna 
toliko, kolikor so sredstva resnične človeškosti in pospeše-
vanja človeka.101 Toda s kakšnim človekom imamo opravka? 
Pred katerimi izzivi in potrebnimi aggiornamenti je posve-
čeno življenje, ki hoče uresničevati »slog« koncila, se torej v 
drži dialoga in solidarnosti, globoke in pristne naklonjeno-
sti srečevati z možmi in ženami današnjega časa, z njihovo 
kulturo, najglobljim »čutenjem«, njihovim zaznavanjem sebe, 
njihovimi moralnimi koordinatami?

Kristusov Duh nas nagiba in kliče, da prepoznamo, kaj je 
resnično človeško. Sicer opredeljuje naše delovanje identite-
ta sociale, podobne pobožni nevladni organizaciji, kakor je 
ob različnih priložnostih že večkrat dejal papež Frančišek,102 
ki je naravnana na graditev pravičnejše družbe, ki se zapira 
za presežno in tako slednjič tudi ni prav nič pravična. Cilje 
družbenega razvoja moramo umestiti v obzorje, ki upošteva 

100 Pavel VI., Govor ob zadnjem javnem zasedanju drugega ekumenskega vatikan-
skega cerkvenega zbora (Rim, 7. decembra 1965).
101 Prim. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega 
življenja, Religiosi e promozione umana (Rim, 12. avgusta 1980).
102 Prim. Papež Frančišek, Homilija med sveto mašo s kardinali (Rim, 14. marca 
2013).
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in varuje pričevanje nebeškega kraljestva in resnice človeške 
biti.

V našem času, ki ga preplavlja vsepričujoča in globalna 
komunikacija in ki hkrati ni sposoben pristne komunikaci-
je, je posvečeno življenje poklicano biti znamenje, da so mo-
goči prisrčni, transparetni in iskreni človeški odnosi. Cerkev, 
ob slabosti in odtujeni, samoljubni osamljenosti človeka ra-
čuna na skupnosti, ki so polne veselja in Svetega Duha (Apd 
13,52).103 Kot »specialis caritatis schola«104 oblikuje Sveti 
Duh posvečeno življenje v raznoterih oblikah bratstva, kajti 
»kjer je skupnost, tam je tudi Božji Duh; in kjer je Božji Duh, 
tam je tudi skupnost in vsa milost«.105

Cenimo bratsko skupnost kot »Božji kraj«, na katerem je 
mogoče izkušati bogastvo skrivnosti in »mistično navzoč-
nost vstalega Gospoda«.106 Pozornost zbudi dejstvo, da med 
to skrivnostjo in vsakdanjim življenjem obstaja protislovje. 
Povabljeni smo, da od skupnega načina življenja preidemo 
k milosti bratstva. Od forma communis k prepletu človeških 
odnosov na evangeljski način in v moči Božje ljubezni, ki je 
izlita v naša srca po Svetem Duhu (prim. Rim 5,5).

Papež Frančišek nas opominja: »Zato z bolečino ugota-
vljam, da je v nekaterih krščanskih skupnostih in celo med 
posvečenimi osebami prostor za razne oblike sovraštva, raz-
dora, obrekovanja, opravljanja, maščevanja, ljubosumja in 
želje, da bi za vsako ceno uveljavili svoje predstave, vse do 
preganjanj, ki so podobna pravemu preganjanju čarovnic. 
Koga hočemo evangelizirati s tem ravnanjem? /…/ Nihče 
ne doseže zveličanja sam, se pravi niti kot izolirani posa-
meznik, niti iz lastne moči. Bog nas priteguje, upoštevajoč 

103 Prim. Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje – 
Vita consacrata, 45.
104 Viljem Teodoriški (Saint-Thierry), De natura et dignitate amoris - O naravi in do-
stojanstvu ljubezni, 9, 26.
105 Irenej Lyonski, Zoper krivoverstva III, 24, I.
106 Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje – Vita 
consecrata, 42; prim. Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Odlok o sodobni 
obnovi redovnega življenja - Perfectae caritatis, 15.
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različen potek medčloveških odnosov, ki ga prinaša s seboj 
življenje v človeški družbi.«107

Torej smo poklicani, da se prepoznamo kot bratstvo, ki je 
v odnosu med različnostmi odprto za srečanje, ki nas dopol-
njuje, da bi združeni hodili naprej. Človek, »ki ohranja svo-
jo osebno značilnost in ne prikriva svoje istovetnosti – po-
udarja papež Frančišek –, se ne odreče sebi, ko se s srcem 
vključi v skupnost, ampak prejema vedno nove pobude za 
svoj razvoj.«108 Način »dialoga« je torej »veliko več kakor spo-
ročanje resnice. Nastane iz veselja nad govorjenjem in zaradi 
nečesa dobrega, kar si s pomočjo besed sporočajo tisti, ki se 
ljubijo. Pogovor je dobrina, ki ne obstoji v stvareh, ampak v 
osebah samih, ki se v pogovoru podarjajo druga drugi.«109 
Ob tem se spomnimo, da pa je »ozračje dialoga« – na to ne 
smemo pozabiti – »prijateljstvo, celo služenje.«110 

Naše skupnosti morajo biti kraji, kjer postaja izkušnja 
evangelija stičišče med skrivnostjo človeka in skrivnostjo 
Boga. Na dveh »krajih« postaja evangelij na privilegiran način 
otipljiv, se uteleša, se podarja: v družini in v posvečenem ži-
vljenju. Znotraj družine vstopa evangelij v vsakdanje življenje 
in kaže, da zmore tisto, kar tam doživljajo, v obzorju ljubezni 
poveličati. Drugo znamenje (posvečeno življenje), ikona priho-
dnjega sveta, ki relativira vse dobrine tega sveta, pa postaja 
prostor, ki prvega dopolnjuje in zrcali, saj vnaprej ponazarja 
izpolnitev življenjske poti: dokončno občestvo z Bogom, ob ka-
teri zbledijo vse – celo najbolj uspele – človeške izkušnje.111

»Kraj evangelija« postajamo takrat, ko sebi in v korist vseh 
damo prostor Božji pozornosti, kadar preprečimo, da bi ves 

107 Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 
100, 113.
108 Prav tam, 235; prim. 131.
109 Prav tam, 142.
110 Pavel VI., Okrožnica Ecclesiam suam – Svojo Cerkev  (6. avgust 1964), 90; prim. 
Papež Frančišek, Avdienca za udeležence srečanja, ki ga je pripravila Konferenca 
svetnih ustanov Italije (Rim, 10. maja 2014).
111 Prim. XIII. Redna generalna skupščina škofovske sinode, Poslanica Božjemu 
ljudstvu, 7.–28. oktober 2012, št. 7 (prim. Cerkveni dokumenti – Nova serija 19, 
Ljubljana 2012).
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svoj čas napolnili s stvarmi, dejavnostmi, besedami. Kraji 
evangelija smo takrat, ko smo žene in možje hrepenenja, ka-
dar pričakujemo srečanje, vnovično združenje, odnos. Zato 
je odločilno, da naš življenjski ritem, okolje naše skupnosti, 
vse naše dejavnosti postajajo prostor, ki ohranja »odsotnost«, 
in sicer navzočnost Boga.

»Skupnost podpira ves apostolat. Včasih redovne skupno-
sti prestajajo napetosti, ki so povezane z nevarnostjo, da pri-
de do individualizma in razpršenosti, zato so potrebni pristni 
odnosi in poglobljena komunikacija. Moč evangelija, ki krepi 
človečnost, se kaže v skupnosti živetem bratstvu, ki ga sesta-
vljajo pripravljenost za sprejemanje, spoštovanje, medseboj-
na pomoč, razumevanje, prijaznost, odpuščanje in veselje.«112 
Tako postaja skupnost dom, v katerem živijo evangeljsko 
drugačnost. Človeški in preprost evangeljski slog se kaže v 
iskanju, ki hrepeni po poveličanju; v neporočenosti zaradi ne-
beškega kraljestva; v iskanju in poslušanju Boga in njegove 
besede. Pokorščina dela krščansko drugačnost vidno. Zgo-
vorna znamenja v svetu, ki vedno znova išče bistveno.

Skupnost, ki sedi za mizo in prepozna Kristusa po lomlje-
nju kruha (Lk 24,13–35), je tudi kraj, na katerem more vsak 
prepoznati svojo krhkost. Bratska skupnost ne poraja popol-
nih odnosov, ampak sprejema omejenost vseh in jo nosi v 
srcu in molitvi kot kršitev zapovedi ljubezni (prim. Jn 13,31–
35). Je kraj, kjer velikonočna skrivnost ozdravlja in podarja 
edinost. Ta milostni dogodek si izprosijo bratje in sestre, ka-
terih skupno življenje ni utemeljeno na lastni izbiri, ampak 
na poklicanosti, na izkušnji navzočnosti Vstalega. 

PREROŠKOST POSREDNIŠTVA (MEDIACIJE)

14. Redovne družine so nastajale zato, da bi navdihovale 
za nove poti, da bi predlagale nepričakovane razdalje ali da 
bi prožno odgovarjale na človeške in duhovne potrebe. Lahko 
se zgodi, da se v času institucionalizacije počasi nabere vrsta 

112 Papež Frančišek, Govor udeležencem generalnega kapitlja salezijanske druž-
be Janeza Boska (Rim, 31. marca 2014.
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»zastarelih predpisov«113 in da na družbene zahteve ne odgo-
varjajo več po evangeljskih merilih, ampak po kriterijih učin-
kovitosti in nekakšne »podjetniške« logike. Lahko se zgodi, da 
redovno življenje izgubi svojo verodostojnost, karizmatično 
drznost in evangeljsko odkritosrčnost (parresia), ker čuti, da 
ga privlačijo luči, ki so tuje njegovi identiteti. 

Papež Frančišek nas vabi k ustvarjalni zvestobi, k Bož-
jim presenečenjem: »Jezus Kristus more razbiti tudi turobne 
vzorce, v katere smo ga domnevno vklenili, in nas preseneča 
s svojo nenehno Božjo ustvarjalnostjo. Vsakokrat, ko se sku-
šamo vrniti k izviru in ponovno pridobiti izvirno evangeljsko 
svežino, se pokažejo nove poti, ustvarjalni načini, druge izra-
zne oblike, zgovornejša znamenja in besede z bogatim preno-
vljenim pomenom za sedanji čas. V resnici je vsaka pristna 
oznanjevalna dejavnost »nova«.114 

Na križiščih sveta

15. Duh nas kliče, da oblikujemo servitium caritatis po 
čutenju s Cerkvijo. Ljubezen »si prizadeva za postavitev 'člo-
veškega mesta' v pravici in pravičnosti. Po drugi strani pa 
ljubezen presega pravičnost in jo dopolnjuje z logiko daru 
in odpuščanja. 'Človeškega mesta' ne zidajo samo pravna 
razmerja in dolžnosti, marveč še bolj in še prej odnosi za-
stonjskosti, usmiljenja in občestvenosti.«115 Učiteljstvo pa 
širi naš pogled: »Nevarnost našega časa je v tem, da vzajemni 
odnos med vestjo in razumom, iz katerega se lahko poraja 
resnični človeški razvoj, ne bi imel nobenega etičnega vpli-
va na dejansko odvisnost med ljudmi in narodi. Samo z lju-
beznijo, razsvetljeno z lučjo razuma in vere, je mogoče slediti 
ciljem razvoja, obdarjenim z bolj človeško in počlovečujočo 
vrednostjo.«116

113 Drugi ekumenski vatikanski cerkveni zbor, Odlok o sodobni obnovi redovnega 
življenja - Perfectae caritatis, 3.
114 Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 11.
115 Benedikt XVI., Okrožnica Ljubezen v resnici – Caritas in veritate,  Cerkveni do-
kumenti 127, Družina, Ljubljana 2009, 6.
116 Prav tam, 9.
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Druge koordinate duha nas kličejo, da v toku digitalnih 
povezav in sveta omrežij, ki pogojujeta stvarnost in duhov-
nost sodobnega človeka, okrepimo utrdbe, v katerih moreta 
mišljenje in raziskovanje varovati človeško identiteto v nje-
ni obdarjenosti. Tehnologija ustvarja in sporoča potrebe ter 
vzbuja želje, ki jih človek že od nekdaj nosi v sebi. Poklicani 
smo, da naselimo te neraziskane dežele in tam oznanjamo 
evangelij. »Danes, ko so mreže in sredstva človeške komuni-
kacije dosegli neverjetne razvoje, čutimo izziv, da bi odkrili 
in posredovali 'mistiko', ki je v tem, da živimo skupaj, da se 
pomešamo med druge, se med seboj srečujemo, se držimo za 
roke, se opiramo drug na drugega, da smo deležni te nekoli-
ko zmedene množice, ki se more spremeniti v pravo izkušnjo 
bratstva, v solidarno karavano, v sveto romanje.«117

Prav tako smo povabljeni, da na križišča neuhojenih poti 
postavljamo premične šotore. Da stojimo na pragu, kakor 
prerok Elija, ki je iz zemljepisnih obrobij napravil kraje razo-
detja: proti severu v Sarepti, proti jugu na Horebu, proti vzho-
du na drugi strani Jordana v samoti spokornosti in na kon-
cu s svojim dvigom v nebo. Prag je kraj, na katerem vzdihuje 
Duh: tam, kjer nam zmanjkuje besed in našim pričakova-
njem smeri, kjer pa Duh pozna Božjo voljo in nam posreduje 
svoje načrte (prim. Rim 8,27). Včasih smo v nevarnosti, da 
enačimo naše že zdavnaj narisane zemljevide s potmi Duha, 
saj nam ponavljanje iste poti daje gotovost. Papež Benedikt 
kaže na pogled Cerkve, ki raste iz privlačnosti,118 medtem ko 
papež Frančišek sanja »o 'misijonarski izbiri', to je o misijo-
narskem zagonu, ki je zmožen preoblikovati vse, da bi nava-
de, slogi, urniki, govorica in vsaka cerkvena struktura posta-
li ustrezen prevodnik za evangelizacijo sedanjega sveta, bolj 
kakor za njeno samoohranitev. /…/ Da bi šli na delo in tako 

117 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudi-
um, 87.
118 Benedikt XVI., Homilija med sveto mašo ob odprtju V. generalne konference 
latinskoameriških in karibskih škofovskih konferenc v svetišču »La Aparecida«, 
Aparecida, Brazilija (13. maja 2007).
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pospešili pozitiven odgovor vseh tistih, ki jih Jezus kliče k 
prijateljstvu s seboj«.119 

Veselje evangelija nas poziva, naj razvijemo duhovnost, ki 
je umetnost iskanja: raziskuje alternativne metafore in nove 
podobe ter razkriva vidike, ki jih še ni bilo. Vabi nas, naj po-
nižno izhajamo iz izkušnje Kristusa in njegovega evangelija, 
to je iz izkustvenega védenja, ki je pogosto neoboroženo ka-
kor David pred Goljatom. Moč evangelija, ki jo v sebi izkuša-
mo kot odrešenost in veselje, nas usposablja, da z modrostjo 
uporabljamo podobe in simbole, primerne za kulturo, ki do-
besedno vsrkava dogodke, misli, vrednote in jih spet vrača 
kot zapeljive »ikone«. Odmev »globokega hrepenenja po Bogu 
/.../, ki se izraža na različne načine in daje, da si številni mož-
je in žene privzemajo držo iskrenega iskanja.«120

V preteklosti je med močne motive duhovnega življenja 
spadal simbol potovanja ali vzpenjanja: ne v prostorskem po-
menu, ampak v smeri proti središču duše. Ta mistični pro-
ces, ki je temelj življenja duha, danes naleti na druge vredno-
stne stopnje, ki jim ponuja luč in smisel. Molitev, očiščevanje, 
vaja v krepostih se povezujejo s solidarnostjo, inkulturacijo, 
duhovnim ekumenizmom, novo antropologijo in zahtevajo 
novo hermenevtiko in po mnenju stare patristične traditio 
nove mistagoške poti.

Kot poznavalci Duha in z občutkom za notranjega člove-
ka, v katerem prebiva Kristus, so posvečene osebe povablje-
ne, da prehodijo te poti, da se bojujejo proti dia-boličnemu, 
ki razdvaja in ločuje, ter osvobodijo sim-bolično: prvenstvo 
povezovanja in združevanja, ki je navzoče v kompleksnosti 
ustvarjene resničnosti, načrt, da bi v Kristusu kot glavi zedi-
nil vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji (Ef 1,10).

Kje bodo posvečeni? Jih bo njihova zaobljuba, da bodo 
živeli po evangeliju, osvobodila njihovih spon ter jih uspo-
sobila, da se bodo – kakor čuvaji – postavili na rob, tja, kjer 

119 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudi-
um, 27.
120 Benedikt XVI., Pismo kardinalu Kurtu Kochu, predsedniku Papeškega sveta 
za edinost kristjanov, ob XII. medkrščanskem simpoziju (Solun, od 29. avgusta do 
2. septembra 2011), 2.
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postaja pogled bistrejši in ostrejši in mišljenje bolj ponižno? 
Ali bo moglo redovno življenje popolnoma sprejeti izziv vpra-
šanj, ki se porajajo na križiščih sveta?

Izkušnja z ubogimi, medverski in medkulturni dialog, 
dopolnjevanje moški-ženska, ekologija v bolnem svetu, brez-
vestna evgenika (genska selekcija), globalizirana ekonomija, 
svetovna komunikacija in simbolna govorica so nova obzor-
ja hermenevtike, ki jih ne moremo zgolj naštevati, ampak 
morajo biti polni Duha in jih mora prekvasiti Duh, ki za nas 
v vsem posreduje z neizrekljivimi vzdihi (prim. Rim 8,22–27). 
To so junaške etape, ki postavljajo pod vprašaj sisteme vre-
dnot, pojmovnosti, prioritet in antropologij. Pot milijonov lju-
di vodi sredi različnih svetov in civilizacij, pretresa večstole-
tne identitete ter pospešuje mešanje kultur in religij. 

Ali bo redovno življenje sposobno biti sogovornik ter od-
prto »za tisto iskanje Boga, ki od vekomaj buri človekovo 
srce«?121 Se bo sposobno kakor Pavel postaviti na mestni trg 
v Atenah in govoriti poganom o neznanem Bogu (prim. Apd 
17,22–34)? Ali bo zmoglo zanetiti žar mišljenja, da bi na novo 
oživilo vrednost drugačnosti ter etiko različnosti v mirnem 
sožitju?

Posvečeno življenje je v svojih številnih oblikah že zdaj 
navzoče na teh križiščih. Že stoletja živijo zlasti samostani, 
skupnosti in bratstva in primis na mejnih ozemljih svoje tiho 
pričevanje in so prostor evangelija, dialoga in srečanja. Poleg 
tega živi veliko posvečenih mož in žena v vsakdanjiku dana-
šnjih mož in žena, se z njimi veselijo in trpijo ter poživljajo 
časni red z modrostjo in drznostjo, da bi »našli nove in po-
gumne poti, da bi /v Kristusu/ dosegli vse ljudi«122 ter gojili 
»držo hoje preko, pa ne samo preko, ampak preko in v sredi-
šče, tja, kjer je vse na kocki«.123 

Posvečene osebe na pragu (in limine) so poklicane, da iz-
sekajo »čistine«, kakor v daljni preteklosti, ko so v gozdovih 

121 Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje – Vita 
consecrata, 103.
122 Prim. Frančišek, Avdienca za udeležence srečanja, ki ga je pripravila Konferen-
ca svetnih ustanov Italije (Rim, 10. maja 2014.
123 Prav tam.
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pripravljali prostore, da so ustanavljali mesta. Posledice ta-
kih odločitev, kakor poudarja papež Frančišek, so negotove, 
nedvomno nas silijo k izhodu – proč iz središča proti obrobju 
– in v novo prerazporeditev moči, kjer ni bistveno ohranjanje 
status quo in preračunavanje dobička, ampak preroški zna-
čaj evangeljskih odločitev. »Karizma ni steklenica destilirane 
vode. Treba jo je živeti z življenjsko silo in jo na novo prebirati 
tudi s stališča kulture.«124 

V znamenju majhnega

16. Nadaljujmo naše potovanje in še naprej navezujmo 
poti povezanosti v ponižnem znamenju evangelija: »Nikoli ne 
izgubite spodbude za hojo po cestah sveta, ne izgubite zave-
sti, da je hoja – celo tedaj, ko bo korak negotov ali šepav – vse-
lej boljša kakor zastoj, zaprt v lastna spraševanja ali v lastne 
gotovosti.«125

Simbolični motivi, o katerih smo razmišljali – od oblaka, 
ki je spremljal izhod, do dogodkov v življenju preroka Elija –, 
nam razodevajo, da je Božje kraljestvo med nami dosegljivo 
v znamenju majhnega. »Verujmo v evangelij, ki nam govori, 
da je Božje kraljestvo že navzoče v svetu, da tu in tam raste 
na razne načine – kakor majhno zrno, ki more postati veliko 
drevo (prim. Mt 13,31–32), kakor prgišče kvasa, ki prekvasi 
veliko testa (prim. Mt 13,33), in kakor dobro seme, ki zraste 
sredi plevela (prim. Mt 13,24–30) – in nas more vedno prije-
tno presenetiti.«126

Kdor vztraja pri samoljubju, ima pogosto samó eno podo-
bo in eno zavedanje o samem sebi in lastnem obzorju. Kdor 
pa se zadovolji s položajem na obrobju, more zaslutiti bolj 
ponižen in duhoven svet in mu pomagati rasti.

Nove poti vere se začenjajo danes na preprostih krajih, v 
znamenju Besede, ki vodi k odrešenju, če jo poslušamo in ži-

124 A. Spadaro, Svegliate il mondo!  Pogovor papeža Frančiška z vrhovnimi pred-
stojniki; v: La Civiltà Cattolica, 165 (2014/I), 8.
125 Prav tam.
126 Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 278.
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vimo. Ustanove posvečenega življenja in družbe apostolske-
ga življenja izhajajo pri svojem delovanju iz majhnih znamenj 
ter jih razlagajo v luči vere in preroški slutnji tistega dlje, pre-
ko. Tako postajajo prostor življenja, kjer zasveti luč in zadoni 
povabilo, ki tudi druge kliče k hoji za Kristusom.

V svojih delih in navzočnosti želimo vzpostaviti slog, ki je 
majhen in ponižen kakor gorčično zrno iz evangelija (prim. 
Mt 13,31–32) in v katerem zažari znamenje z nezmanjšano 
močjo: pogumna beseda, veselo bratstvo, poslušanje nežne-
ga glasu, spominjanje na Božje domovanje med ljudmi. Gre 
za to, da spoznavamo vse s kontemplativnega stališča, »s po-
gledom vere, ki odkriva Boga, ki prebiva v hišah mesta, na 
njihovih cestah in njihovih trgih. Božja navzočnost spremlja 
iskreno iskanje posameznikov in skupin, da bi našli oporo 
in smisel za svoje življenje. Bog prebiva med meščani in pod-
pira solidarnost, bratstvo in teženje po dobrem, po resnici in 
pravici. Te navzočnosti ni treba vzpostaviti, ampak jo odkriti 
in pokazati.«127

Posvečeno življenje torej najdeva svojo rodovitnost ne le 
v tem, da pričuje za dobro, ampak ga zmore prepoznati in 
narediti vidno tudi tam, kjer ga običajno ne vidimo: pri ti-
stih, ki so v naših očeh ljudje brez dostojanstva, »podeželani«, 
»polmeščani« ali »brezdomci«.128 Da prehaja od besed o soli-
darnosti k dejanjem, ki sprejemajo in zdravijo. To je resnica, 
h kateri je poklicano posvečeno življenje.129

Že papež Benedikt nas je opominjal: »Vabim vas k veri, ki 
zna prepoznavati modrost slabotnosti. V veselju in skrbeh 
sedanjega časa, ko občutimo trdoto in težo križa, ne podvo-
mite v to, da je Kristusova kenosis že velikonočna zmaga. 
Prav v človeških omejenostih in slabotnosti smo poklicani, 
da živimo priličenje Kristusu, v vseobsegajoči napetosti, ki je, 
kolikor je to v času mogoče, predujem eshatološke popolno-
sti. V družbah učinkovitosti in uspeha postaja vaše življenje, 
ki ga zaznamujejo 'podložnost' in slabotnost malih ter spo-

127 Prav tam, 71.
128 Prav tam, 74.
129 Prim. prav tam, 207.
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sobnost vživljanja v tiste, ki nimajo glasu, evangeljsko zna-
menje, ki mu nasprotujejo.«130

Vabimo, da se vrnete k evangeljski modrosti, ki so jo živeli 
mali (prim. Mt 11,25): »To veselje doživljamo med drobnimi 
stvarmi vsakdanjega življenja, kot odgovor na ljubeče pova-
bilo Boga, našega Očeta: 'Moj sin, stôri si dobro, kolikor mo-
reš /…/ Ne odpovej se srečnemu dnevu' (Sir 14,11.14). Kakšno 
očetovsko nežnost zaslutimo v teh besedah!«131 

Sedanja slabotnost posvečenega življenja izvira tudi iz dej-
stva, da smo izgubili veselje nad majhnimi, »drobnimi stvar-
mi vsakdanjega življenja«.132 Na poti spreobrnjenja bi posve-
čene osebe lahko odkrile, da je prvi klic – na to smo spomnili 
v pismu Veselite se – klic k veselju, ki sprejema majhno in si 
prizadeva za dobro: »Samo danes se bom veselil v gotovosti, 
da sem ustvarjen za srečo, pa ne le na drugem svetu, ampak 
tudi na tem.«133

Papež Frančišek nas vabi, naj »se damo nositi Svetemu 
Duhu in se odrečemo svojemu preračunavanju in nadzira-
nju ter dovolimo, da nas on razsvetljuje in vodi, nas usmerja 
in pelje, kamor hoče. On dobro ve, kaj je potrebno za vsak čas 
in vsak trenutek.«134 

Statio skupnosti, ki moli

17. Obzorje je odprto in smo povabljeni k čuječnosti v mo-
litvi, ki posreduje za svet. Ta čuječnost nam daje, da stano-
vitno prepoznavamo majhna znamenja, namige na dobro-
dejen dež, ki bo prišumel na našo suhoto, nežna šepetanja 
zveste navzočnosti.

130 Benedikt XVI., Homilija na praznik Gospodovega darovanja ob XVII. svetov-
nem dnevu posvečenega življenja (Rim, 2. februarja 2013).
131 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudi-
um, 4.
132 Prav tam.
133 Janez XXIII., Dekalog vedrine - Decalogo della serenità; v: Il Giornale dell'anima, 
LEV, Città del Vaticano 2014, str. 217.
134 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudi-
um, 280.
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Pot, ki jo moramo prehoditi, da gremo za oblakom, ni ve-
dno brez težav; razločevanje zahteva včasih dolga čakanja, ki 
utrujajo; prijeten in lahek jarem (prim. Mt 11,30) lahko po-
stane težko breme. Puščava je tudi kraj osamljenosti, prazni-
ne. Kraj, kjer manjka vse nujno potrebno za življenje: voda, 
rastlinje, družba drugih oseb, toplina prijatelja, celo sámo 
živ ljenje. V tišini in samoti puščave se vsakdo dotakne lastne 
najgloblje resničnosti, premeri samega sebe in neskončnost: 
slabotno zrno peska lastnega jaza in trdno skalo Božje skriv-
nosti.

Dokler je oblak ostajal nad šotoriščem, so Izraelci taborili; 
znova pa so se odpravili na pot, kakor hitro se je oblak dvi-
gnil nad bivališčem. Ustaviti se in znova oditi na pot: življe-
nje, ki ga vodi, ureja in mu daje ritem oblak Duha. Življenje, 
ki ga je treba živeti v čuječi pozornosti.

Elija čepe in sklonjen zaradi bolečine in nezvestobe ljud-
stva sprejema nase njegovo trpljenje in izdajstvo. On sam 
postane molitev, rotenje v molitvi v materinem naročju. Ob 
njem in namesto njega deček pozorno opazuje nebo, da bi vi-
del, ali bo iz morja izšlo znamenje odgovora na Božjo obljubo.

To je podoba duhovne poti vsakogar, na kateri človek re-
snično postaja Božji prijatelj, orodje Božjega načrta odreše-
nja in zavestno prepoznava svojo poklicanost in poslanstvo v 
blagor vseh slabotnih na tej zemlji.

Posvečeno življenje je v sedanjem trenutku poklicano, da 
posebno intenzivno živi statio posredovanja v molitvi. Zave-
damo se svojih omejitev in svoje končnosti, naš duh pa med-
tem hodi po puščavi in odsekih tolažbe, temine in luči ter 
išče Boga in znamenja njegove milosti. Zavzemanje, ki tvega 
to molitveno statio, je uporno-pokorna preroškost posveče-
nega življenja, ki dviga svoj glas iz gorečnosti za človeštvo. 
Izkušnjo polnosti in praznine – kot globoko dojemanje skriv-
nosti Boga, sveta in človeka – doživljamo na svoji poti z ve-
dno večjo močjo.

Papež Frančišek nas sprašuje: »Ali se ti boriš za svoje 
ljudstvo z Bogom, kakor se je boril Abraham /.../ (prim. 1 Mz 
18,22–33)? To pogumno posredovanje … Mi govorimo o par-
resia besede, o apostolskem pogumu in razmišljamo o pasto-
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ralnih načrtih. To je dobro, a prav tista parresia je potrebna 
tudi pri molitvi.«135

Posredovalna molitev posodi glas človeški revščini, adven-
tus in eventus: priprava na odgovor milosti, na rodovitnost 
izsušene zemlje, na mistiko srečanja v znamenju majhnega.
Zaradi možnosti za skupno molitev posvečene osebe niso 
samotni preroki, ampak možje in žene občestva, skupnega 
poslušanja Besede, ter so sposobni, da skupaj ustvarjajo 
nove pomene in znamenja, ki tudi v času preganjanja in mu-
čeništva postajajo domiselni in pokončni. Gre za pot proti 
občestvu različnosti: znamenje Duha, ki v naših srcih zaneti 
gorečnost, da bi bili vsi eno (Jn 17,21). Tako se kaže Cerkev, ki 
zdaj – po poti dvomov in žalostnih komentarjev brez upanja 
– sede za mizo in prepozna Gospoda po lomljenju kruha (Lk 
24,13–35). Cerkev, ki je oblečena v bistvenost evangelija. 

135 Papež Frančišek, Govor rimskim župnikom (Rim, 6. marca 2014).
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III. SPODBUDE ZA RAZMIŠLJANJE

18. Izzivi papeža Frančiška

»Kadar nam Gospod želi dati kakšno poslanstvo ali delo, 
nas pripravi, da ga bomo dobro opravili,« prav kakor »je pri-
pravil Elija«. Ni pomembno, »da je on srečal Gospoda«, ampak 
»vsa pot, ki vodi do poslanstva, ki mu ga je Gospod zaupal«. In 
prav »to je razlika med apostolskim poslanstvom, ki nam ga 
dá Gospod, in človeško častno in dobro nalogo«. Ko torej »Go-
spod dá poslanstvo, nas vedno vpelje v proces očiščevanja, v 
proces razločevanja, proces poslušnosti, proces molitve.«136

»Ste krotki, ponižni? So v tej skupnosti med vami notranji 
boji za oblast, prepir iz zavisti? Opravljanje? Tedaj ne hodite 
po poti Jezusa Kristusa.« Mir, ki vlada v skupnosti, je dejan-
sko »zelo pomembna značilnost. Pomembna je zato, ker hudi 
duh nenehno skuša med nami sejati razdor. Saj je oče loče-
vanja; ločuje nas z zavistjo. Jezus nam kaže to pot, pot miru 
med nami, ljubezni med nami.«137

Pomembno je, »da se navadimo prositi za milost spominja-
nja poti, ki jo je prehodilo Božje ljudstvo«. Tudi za milost »oseb-
nega spomina: Kaj je storil Bog z menoj v mojem življenju, kako 
mi je dal napredovati?« In, tako je nadaljeval, moramo biti tudi 
pripravljeni, »da prosimo za milost upanja, ki ni optimizem: je 
nekaj drugega«. In slednjič, »da prosimo za milost, da bi vsak 
dan obnavljali zavezo z Gospodom, ki nas je poklical«.138

In to »je naš namen: potovati v luči obljub, v gotovosti, da 
se bodo uresničile. Lepo je brati 11. poglavje Pisma Hebrej-

136 Papež Frančišek, Homilija v Domu sv. Marte (Rim, 13. junija 2014).
137 Papež Frančišek, Homilija v Domu sv. Marte (Rim, 29. aprila 2014).
138 Papež Frančišek, Homilija v Domu sv. Marte (Rim, 15. maja 2014).
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cem, ki opisuje pot Božjega ljudstva proti obljubam: kako 
je vendar to ljudstvo ljubilo te obljube in jih je iskalo celo z 
mučeništvom. Vedelo je, da je Gospod zvest. Upanje nikoli ne 
osramoti.« /.../ »To je naše življenje: verovati in biti na poti,« 
kakor je storil Abraham, ki »je zaupal v Gospoda in celo v 
težkih trenutkih potoval naprej.«139

»Nikoli ne izgubite spodbude za hojo po cestah sveta, ne 
izgubite zavesti, da je hoja – celo tedaj, ko bo korak negotov ali 
šepav – vselej boljša kakor zastoj, zaprt v lastna spraševanja 
ali lastne gotovosti. Misijonska gorečnost, veselje srečanja s 
Kristusom, ki nas priganja, da z drugimi podelimo lepoto vere, 
oddaljuje od nas nevarnost, da bi obtičali v individualizmu.«140

Redovniki so preroki. So tisti, ki so izbrali hojo za Kristu-
som, ki posnema njegovo življenje v pokorščini Očetu, v ubo-
štvu, v življenju v skupnosti in čistosti. /…/ Redovniki so v 
Cerkvi poklicani predvsem k temu, da so preroki, ki pričuje-
jo, kako je živel Jezus na tem svetu, in ki kažejo, kakšno bo 
Božje kraljestvo v svoji dopolnitvi. Redovnik ali redovnica se 
ne sme nikoli odpovedati preroštvu.141

To je krščanska drža: čuječnost. Čuječnost nad samim se-
boj: Kaj se dogaja v mojem srcu? Kajti kjer je moje srce, tam 
je moj zaklad. Kaj se dogaja tam? Vzhodni cerkveni očetje 
pravijo, da je treba dobro razpoznati, ali je moje srce vznemir-
jeno ali mirno. /…/ Kaj storim potem? Poskušam razumeti, 
kaj se dogaja, a vedno v miru. Razumeti v miru. Nato se vrne 
mir in lahko opravim discussio conscientiae. Ko sem v miru, 
ni razburkanosti. »Kaj se je danes dogajalo v mojem srcu?« In 
to pomeni čuti. Biti čuječ ne pomeni iti v mučilnico, ne! Po-
meni gledati srce. Biti moramo gospodarji svojega srca. Kaj 

139 Papež Frančišek, Homilija v Domu sv. Marte (Rim, 31. marca 2014).
140 Papež Frančišek, Avdienca za udeležence srečanja, ki ga je pripravila Konfer-
enca svetnih ustanov Italije  (Rim, 10. maja 2014).
141 A. Spadaro, Svegliate il mondo! Pogovor s papežem Frančiškom; v: La Civiltà 
Cattolica III (2013), 449–477.
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čuti moje srce, kaj išče? Kaj me je danes osrečilo in kaj me 
ni osrečilo?142

Bogu hvala, da ne živite in delate kot osamljeni posamezni-
ki, ampak kot skupnost: zahvaljujte se Bogu za to! Skupnost 
podpira ves apostolat. Včasih redovne skupnosti prestajajo 
napetosti, ki so povezane z nevarnostjo individualizma in 
razpršenosti, zato so potrebni poglobljena komunikacija in 
pristni odnosi. Evangeljska moč utrjevanja človeškosti se 
kaže v skupnosti, ki bratstvo živi kot pripravljenost za spreje-
manje, spoštovanje, medsebojno pomoč, razumevanje, prija-
znost, odpuščanje in veselje.143

Vi ste kvas, ki lahko napravi dober kruh za mnoge, tisti 
kruh, po katerem je danes tako velika lakota: prisluhniti sti-
skam, željam, razočaranjem, upanju. Kakor tisti, ki so hodili 
pred vami v vaši poklicanosti, morete tudi vi vrniti upanje 
mladim, pomagati ostarelim, odpirati nove poti v prihodnost, 
širiti ljubezen na vsakem kraju in v vsakem položaju. Če se 
to ne dogaja, če vašemu vsakdanjemu življenju primanjkuje 
pričevanja in preroštva, potem je – vam znova ponavljam – 
nujno potrebno spreobrnjenje!144

Namesto da bi bili Cerkev, ki z odprtimi vrati sprejema in 
prejema, poskušajmo biti tudi Cerkev, ki odkriva nove poti, 
ki je sposobna iti iz sebe in se napotiti proti tistim, ki ne pri-
dejo k njej, ki so odšli ali so brezbrižni. Razlogi, ki so nekoga 
pripravili do tega, da je odšel iz Cerkve – če jih razume in 
ovrednoti pravilno – morejo voditi tudi k vrnitvi. Potrebna 
sta pogum in smelost.145

142 Papež Frančišek, Govor rektorjem in študentom papeških rimskih kolegijev in 
študentskih domov (Rim, 12. maja 2014).
143 Papež Frančišek, Govor udeležencem generalnega kapitlja salezijanske 
družbe Janeza Boska (Rim, 31. marca 2014).
144 Papež Frančišek, Avdienca za udeležence srečanja, ki ga je pripravila Konfe-
renca svetnih ustanov Italije (Rim, 10. maja 2014).
145 A. Spadaro, Svegliate il mondo! Pogovor s papežem Frančiškom; v: La Civiltà 
Cattolica III (2013), 449–477.
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V posvečenem življenju živimo srečevanje med mladimi in 
ostarelimi, med zvestobo zakonu in preroštvom. Ne glejmo na 
to kakor na dvoje nasprotujočih si resničnosti, marveč dopu-
stimo, da Sveti Duh obe oživlja, in znamenje tega je veselje: 
veselje, da izpolnjujemo vodilo življenja: veselje, da nas vodi 
Duh, nikoli togi, nikoli zaprti, vedno odprti za glas Boga, ki go-
vori, ki odpira, vodi, in nas vabi, naj hodimo proti obzorju.146

POZDRAVLJENA, ŽENA NOVE ZAVEZE

19. Biti na poti in hoditi za Božjimi znamenji pomeni iz-
kušati radost in prenovljeno navdušenje nad srečanjem s 
Kristusom,147 ki je središče življenja in nenehen vir vsake 
pobude.148

Srečanje z Gospodom se dan za dnem obnavlja v veselju 
vztrajanja na poti. »Vedno na poti, s krepostjo, ki je krepost 
romarja: veselje!«149

Sedanji trenutek priganja k čuječnosti: »Čuti … pomeni 
gledati srce. Biti moramo gospodarji svojega srca. Kaj čuti 
moje srce, kaj išče? Kaj me je danes osrečilo in kaj me ni 
osrečilo? /…/ To pomeni spoznati stanje svojega srca, svojega 
življenja, kako hodim po Gospodovi poti. Kajti brez čuječno-
sti uhaja srce na vse konce in kraje; in za njim gre domišljija. 
To ni zastarelo, kar bi že šlo mimo.«150

Posvečena oseba postane memoria Dei, spominja na Go-
spodovo delovanje. Čas, ki nam je dan, da hodimo za oblakom, 
zahteva od nas vztrajnost in zvestobo ter budno oprezanje, 
kakor bi gledali Nevidnega (Heb 11,27). To je čas nove zave-
ze. V času prekinitve in kratkega roka moramo čuti kakor 

146 Papež Frančišek, Homilija na praznik Gospodovega darovanja ob XVIII. svetov-
nem dnevu posvečenega življenja (Rim, 2. februarja 2014).
147 Prim. Benedikt XVI., Apostolsko pismo kot Motu proprio Porta fidei - Vrata vere, 2.
148 Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življe-
nja, navodilo Znova začeti pri Kristusu – Ripartire da Christo, 22.
149 Papež Frančišek, Avdienca za udeležence srečanja, ki ga je pripravila Konfe-
renca svetnih ustanov Italije (Rim, 10. maja 2014).
150 Papež Frančišek, Govor rektorjem in študentom papeških rimskih kolegijev in 
študentskih domov (Rim, 12. maja 2014).
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Elija ter neutrudno opazovati nebo, da bi razločili oblaček, 
majhen kakor moška dlan, ohranjati moramo smelo vztraja-
nje in oster pogled večnosti. Naš čas ostaja čas izgnanstva, 
romanja, v čuječem in veselem pričakovanju eshatološke re-
sničnosti, v kateri bo Bog vse v vseh.

»Marija je nova skrinja zaveze, pred katero srce veselo vri-
ska, je mati v svetu navzočega Boga. Ona ne ohranja te Božje 
navzočnosti zase, ampak jo podarja in deli Božjo milost dru-
gim. In tako je Marija – kakor pravi molitev – resnično causa 
nostrae laetitiae, skrinja, v kateri je Gospod resnično navzoč 
med nami.«151

Pozdravljena Marija, žena nove zaveze, blagrujemo te, ker 
si verovala (prim. Lk 1,45) in si bila tako modra, da si »pre-
poznavala sledove Božjega duha v velikih dogodkih in tudi v 
tistih, ki se zdijo nepomembni!«152 Pomagaj našemu bdenju 
ponoči, dokler se v pričakovanju novega dne ne zasvita ju-
tro. Izprosi nam dar preroštva, ki oznanja svetu veselje evan-
gelija, blaženost tistih, ki pozorno opazujejo obzorje novega 
neba in nove zemlje (prim. Raz 21,1) in vnaprej pričujejo o 
njuni navzočnosti v mestu ljudi.

Pomagaj nam, da bomo izpričevali rodovitnost Duha v 
znamenju bistvenega in majhnega. Daj nam, da bomo tukaj 
in zdaj opravili pogumno dejanje nizkih, na katere se ozira 
Gospod (prim. Ps 138,6) in malih, ki so jim razodete skrivno-
sti nebeškega kraljestva (prim. Mt 11,25–26).

Amen.

V Vatikanu, 8. septembra 2014, na praznik rojstva Device 
Marije

kardinal Joa~o BRAZ de AVIZ
prefekt

José Rodríguez CARBALLO, OFM
nadškof - tajnik

151 Benedikt XVI., Homilija na slovesni praznik vnebovzetja Device Marije (Castel-
gandolfo, 15. avgusta 2011).
152 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudi-
um, 288.
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SVETOST IN PRIČEVANJE

Spremna beseda

Na prvo adventno nedeljo (2014) smo v Cerkvi začeli leto 
posvečenega življenja. Ob tej priložnosti je papež Frančišek 
napisal pismo, v katerem je predstavil prednostne cilje, ki 
spodbujajo k zaupanju in pogumu: hvaležnost do preteklosti, 
navdušenje sedaj in tukaj ter sprejeti prihodnost z upanjem.

V leto posvečenega življenja spada tudi cerkveni dokument 
Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe 
apostolskega življenja z naslovom Pozorno opazujte (v izvirni-
ku: Scrutate). Dokument gradi na svetopisemski pripovedi in 
besedi papežev od 2. vatikanskega cerkvenega zbora do da-
nes (dogmatična konstitucija Luč narodov – Lumen gentium 
/1964/ posveča redovnikom celotno 6. poglavje). Hkrati v njem 
najdemo spodbude za jutrišnji dan posvečenega življenja. 

Uvod prinaša odgovor na vprašanje, kakšen pomen ima 
dokument Pozorno opazujte. Vse posvečene može in žene želi 
spomniti, naj z vsem srcem ostanejo zvesti Gospodu, kakor so 
se namenili (prim. Apd 11,23–24). Dokument je nastal kot »od-
mev« na 50. obletnico izdaje koncilskega dokumenta o redov-
ništvu Perfectae caritatis. Človek nenehno potrebuje spodbu-
de, hkrati pa gre za ovrednotenje prehojene poti, ki naj služi 
kot navdih za novo navdušenje.

Dokument je razdeljen na tri dele: 1. Izhod v poslušnosti; 
2. V pozorni čuječnosti; 3. Spodbude za razmišljanje. 

Prvi del z naslovom Izhod v poslušnosti izhaja iz svetopi-
semskega besedila (2 Mz) in na osnovi starozaveznih dogod-
kov razlaga sedanji trenutek ter išče podobe, s katerimi laže 

CD 146_Leto posvecenega zivljenja.indd   57CD 146_Leto posvecenega zivljenja.indd   57 22.1.2015   10:38:5922.1.2015   10:38:59



58

razumemo današnje posvečeno življenje. Odlomek o oblaku, 
ki je spremljal izvoljeno ljudstvo, je izhodišče za razmišljanje o 
poslušanju, o živem spominu, o veselju in težavah na poti. Ob 
tej svetopisemski zgodbi dobijo mesto tudi smernice papežev 
od 2. vatikanskega koncila dalje. Osrednjega pomena za po-
svečeno življenje je radikalna hoja za Kristusom. 

Izhodišče drugega dela z naslovom V pozorni čuječnosti 
je »poslušanje«: gre za radikalnost sequela Christi in posta-
vljanje Boga na prvo mesto. Tudi v tem poglavju kot ozadje 
služi Elijeva svetopisemska pripoved. S tem želi dokument po-
udariti nekatere pomembne prvine posvečenega življenja. Eli-
ja mora spoznati navzočnost Boga v šumljanju in sapici. Kako 
pomembno sporočilo za današnji svet, družbo, okolje! V na-
daljevanju pa je kot vodilo posvečenega življenja izpostavljen 
evangelij. Že koncil poudarja, da je hoja za Kristusom, kakor 
jo predlaga evangelij, glavno načelo redovniškega življenja in 
najvišje pravilo vseh ustanov. Meniško življenje so že v samih 
začetkih imenovali »evangeljsko življenje«. 

Svojo težo vsebini dokumenta dajo besede papeža Franči-
ška, ki nam naroča, naj se poglobimo v Božji danes in njegovo 
novost; vabi nas, naj se odzivamo zvesto, brez strahu, ter nas 
spodbuja, da bi bili preroki, ki pričujejo o tem, kako je Jezus ži-
vel na tej zemlji. Poudarjeno je, da morajo biti posvečeni možje 
in žene trdne vere in posebne empatije, bližine, ustvarjalnega 
in stvariteljskega duha. Izogibati se morajo nevarnosti, da bi 
zapirali karizmo v okostenele strukture. Vso to prizadevanje 
vodi v »mistiko srečanja«, sposobnost poslušanja. Če smo iz-
gubili prvotni žar, smo ga ugasnili, ker smo izgubili veselje 
nad majhnimi, drobnimi stvarmi vsakdanjega življenja. Papež 
Frančišek nas nenehno spominja na dejstvo, da pravo veselje 
izvira iz evangelija (prim. Apostolsko spodbudo Veselje evan-
gelija – Gaudium evangelii, CD 140, 2013)

Tretje poglavje Spodbude za razmišljanje nas želi »zbudi-
ti« in nakazati poti za prihodnost. To so besede papeža Franči-
ška, ki nas opozarja in spodbuja. Na neki način bi lahko rekli, 
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da nam izprašuje vest. Njegova vprašanja so kratka in jasna: 
»Ste krotki in ponižni? Kaj se dogaja v tvojem srcu?« Jasno 
pove, da so redovniki preroki – tisti, ki pričujejo za Jezusa. 

Sklepna misel dokumenta je posvečena Mariji, ki je posta-
vljena za zgled. Božje navzočnosti ne ohranja zase, ampak 
jo podarja in deli drugim. V tem posvečeno življenje postaja 
rodovitno za nas in za druge. 

Posvečeno življenje s svojimi različnimi karizmami in po-
slanstvi konkretno sooblikuje slovenski cerkveni prostor, kate-
rega pričujoči dokument zagotovo močno nagovarja in spodbu-
ja. V današnji družbi je silno pomembno, da evangelij živimo 
in se v hvaležnosti veselimo majhnih reči. Samo pričevanjska 
pot zmore navduševati in opogumljati tudi premike v širšem 
družbenem okolju. Naj nam bo branje in razmišljanje tega do-
kumenta v spodbudo, da bi tudi mi, vsak v karizmi svojega 
ustanovitelja, iskali navdih za polnost pričevanja evangelija 
danes in tukaj. 

p. dr. Andrej Šegula, minorit
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KRATICE 

Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor (1962–1965)

DV – BR  Dei Verbum – Dogmatična konstitucija o Božjem 
razodetju (1965)
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EG – VE  Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Evangelii 
gaudium – Veselje evangelija, Cerkveni dokumenti 
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LF – LV  Papež Frančišek, Okrožnica Lumen fidei – Luč vere, 
Cerkveni dokumenti 138, Ljubljana 2013.
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toliške Cerkve, Ljubljana 1993.

ES – SC  Pavel VI., Okrožnica Ecclesiam suam – Svojo Cer-
kev, Roma 1964.
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slanica Božjemu ljudstvu, Cerkveni dokumenti – 
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RCh –  ZZK Kongregacija za ustanove posvečenega življe-
nja, Ripartire da Christo – Znova začeti pri Kristu-
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su, Cerkveni dokumenti 100, Družina, Ljubljana 
2003.

RH – OČ  Janez Pavel II., Okrožnica Redemptor hominis – Od-
rešenik človeka, Cerkveni dokumenti 2, Družina, 
Ljubljana 1979.

SAO – SOP  Navodilo Il servizio dell' autorita e obbedienza – 
Služba oblasti in pokorščina, Cerkveni dokumenti 
122, Družina, Ljubljana 2008.

VC – PŽ  Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda 
Vita consecrata – Posvečeno življenje, Cerkveni do-
kumenti 65, Družina, Ljubljana 1966.

VD – GB  Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda 
Verbum Domini – Gospodova beseda, Cerkveni do-
kumenti 131, Družina, Ljubljana 2011.
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Zbirka CERKVENI DOKUMENTI

Opomba: Objavljamo skrajšan seznam dokumentov, med njimi okro-
žnice in pomembnejše dokumente. Celoten seznam je objavljen v prej-
šnjih številkah.

  2.  Janez Pavel II., Okrožnica Človekov Odrešenik (1979)
 10.  Janez Pavel II., Okrožnica o božjem usmiljenju (1981) 
 13.  Janez Pavel II., Okrožnica o človeškem delu (1981)
 16.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo o družini (1982)
 25.  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o pokori in spravi (1985)
 32.  Janez Pavel II., Okrožnica o Svetem Duhu (1986)
 34.  Janez Pavel II., Okrožnica o Odrešenikovi Materi (1987)
 37.  Janez Pavel II., Okrožnica o skrbi za socialno vprašanje (1988)
 41.  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o krščanskih laikih (1989)
 45.  Janez Pavel II., Okrožnica Ob stoletnici (1991)
 46.  Janez Pavel II., Okrožnica Odrešenikovo poslanstvo (1991)
 48. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Dal vam bom pastirjev 

(1992)
 52.  Janez Pavel II., Okrožnica Sijaj resnice (1994)
 56.  Direktorij za službo in življenje duhovnikov (1994)
 58.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo V zarji tretjega tisočetlja (1995)
 60.  Janez Pavel II., Okrožnica Evangelij življenja (1995)
 63.  Janez Pavel II., Okrožnica Da bi bili eno (1996)
 78.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo Gospodov dan (1998)
 80.  Janez Pavel II., Okrožnica Vera in razum (1999)
 87.  Papeška biblična komisija, Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi 

(2000)
 91.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja 

(2001)
 94.  Kongregacija za bogoslužje, Splošna ureditev rimskega misala 

(2002)
 95.  CEI, Kako oznanjati evangelij v svetu, ki se spreminja (2002)
 99.  Kongregacija za duhovščino, Duhovnik, pastir in voditelj župnij-

skega občestva (2002)
101.  Janez Pavel II., Okrožnica Cerkev iz evharistije (2003)
102.  Kongregacija za bogoslužje in za zakramente, Direktorij za ljud-

ske pobožnosti in bogoslužje (2003)
104.  Papeški svet za kulturo, Jezus Kristus prinašalec žive vode 

(2003)
107.  Kongregacija za verski nauk, Pismo o sodelovanju moških in žen-

sk (2004)
112.  Papež Benedikt XVI., Okrožnica Bog je ljubezen (2006)
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115.  Papež Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Evhari-
stija –  zakrament ljubezni (2007)

118.  Papež Benedikt XVI., Okrožnica Rešeni v upanju (2008)
124.  Papeška biblična komisija, Sveto pismo in morala (2009)
127.  Benedikt XVI., Okrožnica Ljubezen v resnici (2009)
130.  Mednarodna teološka komisija, V iskanju univerzalne etike – Nov 

pogled na naravni moralni zakon (2010).
131.  Papež Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospo-

dova beseda – Verbum Domini (2011)
132.  Italijanska škofovska konferenca, Pismo iskalcem Boga (2011)
134.  Papež Benedikt XVI., Apostolsko pismo Vrata vere – Porta fidei 

(2012)
136.  Mednarodna teološka komisija, Teologija danes – pogledi, viri in 

merila (2012)
138.  Papež Frančišek, Okrožnica luč vere – Lumen fidei (2013)
140.  Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija (2014)
141.  Komisija škofovskih konferenc Evropske skupnosti, Evropska 

skupnost solidarnosti in odgovornosti (2014)
142.  Papeški svet za zakonska besedila, Navodilo Dostojanstvo zakona 

(2014)
143. Papeški svet Pravičnost in mir, Poslanstvo krščanskega poslovne-

ža – Razmišljanje (2014)
144. Papež Pavel VI., Okrožnica Posredovanje človeškega življenja 

(nova izdaja) (2014)
145. Tretje izredno splošno zasedanje škofovske sinode – Sinodalno 

poročilo (2015)
146. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apo-

stolskega življenja – Pozorno opazujte (2015)
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