
»Vašo knjigo Bog ali nič sem bral z 
duhovnim pridom, veseljem in hvaležnostjo. 
Vaše pričevanje za Cerkev v Afriki, Vaše 
trpljenje v času marksizma in Vaše globoko 
duhovno življenje je ganljivo in veliko 
pomeni za Cerkev, ki je na Zahodu nekoliko 
utrujena. Vse, kar ste napisali o osrednjem 
pomenu Boga, obhajanju liturgije in nravnem 
življenju kristjanov, je nujno potrebno 
in globoko. Vaši pogumni odgovori na 
vprašanja nove teorije spola (o domnevnem 
bistvu spolov) v meglenem svetu 
razjasnjujejo temeljno vprašanje človeškega 
bivanja.«

Papež em. Benedikt XVI. 
v pismu kardinalu Robertu Sarahu

KARDINAL 
ROBERT SARAH
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Kardinal Robert Sarah 
v pogovoru z Nicolasom Diatom 

pogumno pričuje o veri in obravnava 
pereča vprašanja današnjega časa.

KARDINAL ROBERT SARAH
je odraščal v Gvineji v Zahodni Afriki. 
Njegovi starši so postali katoličani ob zgledu 
misijonarjev, ki so z velikimi žrtvami prinašali 
krščansko vero v najbolj odročne vasi. Robert 
je spoznal svojo poklicanost v duhovništvo in 
že v mladih letih vstopil v semenišče. Ker je 
vlada zatirala Cerkev, je svoje izobraževanje 
nadaljeval v Franciji, Senegalu in pozneje 
na papeški univerzi Gregoriana v Rimu ter 
Biblični šoli v Jeruzalemu.

Papež sv. Janez Pavel II. ga je leta 1979 
imenoval za nadškofa v Conakryju v Gvineji. 
Sarah je imel takrat komaj štiriintrideset let in 
je bil najmlajši škof katoliške Cerkve. Njegov 
predhodnik Raymond-Marie Tchidimbo je 
bil več let zaprt in mučen pod komunistično 
oblastjo. Papež sv. Janez Pavel II. je leta 2001 
poklical Roberta Saraha v Rim in mu zaupal 
službo tajnika Kongregacije za evangelizacijo 
narodov. Papež Benedikt XVI. ga je leta 2010 
imenoval za naslednika Pavla Josefa Cordesa 
kot predsednika Papeškega svéta Cor Unum. 

Papež Benedikt XVI. ga je na slovesnem 
konzistoriju 20. novembra 2010 sprejel v 
kardinalski zbor ter ga leta 2012 določil za 
posebnega papeškega poslanca za Bližnji vzhod. 
Novembra 2014 ga je papež Frančišek 
imenoval za kardinala prefekta Kongregacije 
za bogoslužje in disciplino zakramentov.

»Ta knjiga je radikalna, korenita. Seveda ne 
v tistem smislu, v katerem danes pogosto 
uporabljamo to besedo, recimo s pogledom 
na oblike protestov in skrajne politične 
nazore. Ne, to knjigo navdihuje radikalnost 
evangelija, radikalnost, ki je vodila in 
priganjala že toliko pričevalcev vere, 
radikalnost neizogibne odločitve, pred katero 
je navsezadnje vsak človek, ko  v svojem 
življenju prej ali slej sliši Kristusov klic, ga 
vzame resno, se mu noče izmikati in mora 
končno odgovoriti nanj. Tedaj razume, da 
celotno njegovo človeško bivanje poteka v 
smeri k temu vprašanju: Bog ali nič!«

Georg Gänswein, prefekt papeške hiše 

Kardinal Robert Sarah je lastnoročno napisal naslov knjige
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Msgr. Ludviku Barryju,
tako velikemu v pogumnosti.

Bratu Vincentu
in vsem, ki so se brez prestanka menjavali 

ob njegovi postelji.



»Bogu namreč ni nič nemogoče.«
(Lk 1,37)

»Imejte eno samo dušo in eno samo srce, 
oboje dvignjeno k Bogu.« 

sv. Avguštin, Règle

»Božji prijatelj mora ostati in vztrajati na mestu,
kamor ga je Bog postavil zato, 

ker hoče človek sveta menjati svoj prostor, 
svoje življenje, svoje stvari,

 jih nenehno menjavati. 

Med Božjimi prijatelji in svetom 
sta nasprotovanje in razdor. 

Kar eden izbere, drugi zavrača. 
Sicer ne bi bilo dveh svetov, ampak eden: svet.«

p. Jérôme, Écrits monastiques



VRNITEV H KORENINAM

Spremna beseda msgr. Georga Gänsweina, 
prefekta papeške hiše,

posebnega tajnika njegove svetosti zaslužnega 
papeža Benedikta XVI.

Ta knjiga je radikalna, korenita. Seveda ne v tistem smi-
slu, v katerem danes pogosto uporabljamo to besedo, reci-
mo s pogledom na oblike protestov in skrajne politične 
nazore. Ne, to knjigo navdihuje radikalnost evangelija, ra-
dikalnost, ki je vodila in priganjala že toliko pričevalcev 
vere, radikalnost neizogibne odločitve, pred katero je na-
vsezadnje vsak človek, ko v svojem življenju prej ali slej 
sliši Kristusov klic, ga vzame resno, se mu noče izmikati 
in mora končno odgovoriti nanj. Tedaj razume, da se celo-
tno njegovo človeško bivanje usmerja k temu vprašanju: 
Bog ali nič!?

Kardinal Robert Sarah se ne boji govoriti o radikalno-
sti evangelija. Nasproti tej radikalnosti brez prizanaša-
nja ocenjuje naš čas. Prepričljivo pokaže, da pri novih 
oblikah ateizma in ravnodušnosti do Boga ne gre samo 
za miselne stranpoti, ki bi jih mogli mirno prenašati. V 
globoko segajočih moralnih spremembah naših družb 
vidi marveč bivanjsko nevarnost, da bi človeka v bogatih 
in mogočnih deželah spremenili, da bi podlegel praktič-
nemu materializmu, kaotičnemu ali čezmernemu porab-
ništvu in ustvarjanju napačnih moralnih norm. »Gmo-
tna dobrina in takojšnja zadovoljitev postajata edini ži-
vljenjski slog. Na koncu tega procesa sploh ne gre več za 
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to, da bi se bojevali proti Bogu; Kristusa in Očeta ignori-
rajo. […] Novo pravilo se glasi: pozabimo nebesa, da bo 
človek popolnoma svoboden in avtonomen.«

Za kardinala Saraha ni nobenega dvoma, da v tem ko-
čljivem položaju postaja vedno nujnejša dolžnost vero-
dostojno oznanjati evangelij. Tukaj nastopi nekdo, ki 
hoče znova predramiti svet, ki je naveličan vere. Brez 
ovinkov pove, za kaj v Cerkvi v resnici gre v tem drama-
tičnem položaju: »Da bi dosegli korenito spremembo se-
danjega življenja, mora Jezusov nauk in nauk Cerkve do-
seči človekovo srce.« Kjer ji to ne uspe, vidi rešitev v sa-
mokritičnem premisleku o pomanjkljivostih oznanjeva-
nja in ne v prilagajanju naukom tu in zdaj: »Pri tem ne 
gre za to, da bi omehčali evangeljske zahteve ali spreme-
nili Jezusov in apostolski nauk, ampak za to, da se sami 
resno vprašamo, kako živimo Jezusov evangelij in pred-
stavljamo versko resnico, dogmo.« 

Bilo bi napačno, če bi to knjigo brali kot prispevek k 
povsem določeni razpravi ali kot odgovor na dejanska 
stališča drugih. S tem ne bi bili pravični do globine te 
teo logije in izžarevajoče moči tega ganljivega pričevanja 
vere. Kardinalu Sarahu nikakor ne gre za posamezno 
sporno vprašanje, ampak za celoto vere. Dokazuje, ka-
kor je treba iz pravilno pojmovane celote razumeti tudi 
posameznost; z druge strani pa dokazuje, kako z vsakim 
teološkim poskusom, da bi osamili globoka vprašanja, 
poškodujemo in oslabimo tudi celoto. Morda je politika 
res umetnost tega, kar je mogoče narediti, zmožnost 
kompromisa med stalno menjajočimi se pogoji. Toda kr-
ščansko oznanilo nikoli ne more biti stvar pogajanja. To 
oznanilo nam je zaupano in more uresničevati svoje zve-
ličavno delovanje samo nepopačeno – tudi in ravno v 
današnjem svetu.
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»Bog ali nič« – v naslovu te knjige se razlegajo znamenita 
pričevanja vere iz cerkvene zgodovine, zlasti iz zgodovi-
ne mistikov. Na majhnem lističu, napisanem z roko, ki 
so ga našli v brevirju Terezije Avilske po njeni smrti, je 
že bila zapisana misel v podobno plamenečem izražanju: 
»Solo Dios basta« – Bog edini zadostuje! Sveta Marjeta 
Marija Alacoque, ki smo se ji dolžni zahvaliti za češčenje 
Jezusovega Srca, je že zgodaj v svojem življenju priznala: 
»Ne potrebujem ničesar razen Boga.« Teologijo, ki jo iz-
risuje kardinal Sarah v tej knjigi, moremo obravnavati 
povsem v duhu tega izročila, a ne kot navezavo na pozno 
srednjeveško mistiko, ampak kot teologijo, ki je neločlji-
vo povezana z lastnim življenjem in osebnim izpovedo-
vanjem, kakor kažejo napeti spomini iz otroštva in mla-
dosti v prvem delu knjige. 

Priznati hočem, da mi je pri branju tega dolgega pogo-
vora med kardinalom Sarahom in Nicolajem Diatom več 
kakor enkrat prišlo na misel pismo, s katerim je papež 
Gelazij I. iz Afrike leta 494 iz Rima nastopil nasproti ca-
rigrajskemu cesarju Anastaziju I., ki je hlepel po vsemo-
gočnosti. Osemnajst let prej so germanska plemena pre-
gazila staro glavno mesto. Zahodnega Rima ni bilo več. 
Tu je preživela samo katoliška Cerkev. Njen poglavar je 
najbolj mogočnemu vladarju zemeljske oble v tistih letih 
neustrašeno odrekel pravico, da bi smel vladati tudi nad 
dušami svojih podložnikov. Občudovanja vredna zgodo-
vina Evrope in zgodovina katoliške Cerkve kot civiliza-
cijske moči sta nepredstavljivi brez te sledi, ki jo je Gela-
zij I. tedaj zarisal s svojim odločnim ugovorom.

Totalitarna skušnjava je od tedaj dalje spremljala 
našo zgodovino. Vsak rod jo pozna, tudi če v vsaki dobi 
nastopi v novi obliki in govorici. V jedru je tudi danes še 
ista totalitarna skušnjava, kateri se kardinal Sarah tukaj 
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upira tako osamljeno, odkritosrčno in neustrašeno ka-
kor papež Gelazij I. pred več kakor 1500 leti.

Ta knjiga je radikalna – povsem v smislu izvora te be-
sede: latinska beseda radix pomeni v slovenščini »koreni-
na«. In prav tja, h koreninam naše vere, h koreninam 
evangelija, nas vodi kardinal Robert Sarah v svoji knjigi. 
Spremljanje kardinala na tej poti z branjem, premišljeva-
njem in molitvijo je velika spodbuda za vsakogar, ki se v 
to poglobi z budnim razumom in odprtim srcem.

Vatikansko mesto, na god Janeza Marije Vianneya, svete-
ga arškega župnika, 4. avgusta 2015

+ Georg Gänswein



UVODNA BESEDA

»Boga najdemo na malih poteh.« 

p. Jérôme, Car toujours dure longtemps ... 
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So odločilna srečanja, ki spremenijo del našega pogleda. 
Srečanje s kardinalom Robertom Sarahom je v globini 
takšno. Brez prej in potem, je pa razvidno, da se srečuje-
mo z Božjim človekom. 

P. Jérôme, menih v cistercijanskem samostanu strogega 
reda Notre-Dame de Sept Fons, je v L‘Art d‘être disciple za-
pisal: »Ne prosite svojega učitelja, naj govori, da ne bi niče-
sar povedal. Vprašajte ga o težavah človeške usode in s 
tem povezanimi, vedno aktualnimi vprašanji. In kako na-
nje gleda on? Kako mu uspe, da jih sprejme s pogumom in 
mirnostjo? Vprašajte ga, kaj z gotovostjo pozna, kar mu 
ne vzbuja več vprašanj, kaj ima za nesporno in nespre-
menljivo. Naredite, da bo govoril o drami svoje resnične 
osebnosti, ne o umetni veseloigri, ki mu jo morda nalaga-
jo okoliščine. Dajte, da bo spregovoril o svoji neizpolnje-
nosti in načrtih, o redovniški vernosti, o zaupanju v Boga, 
o molitvi. Vprašajte ga, kako in koliko se je z lastno poda-
ritvijo rešil samega sebe. Poizvedite, od kod prihaja jasni-
na njegovih zavrnitev. Naj vam zaupa, kaj odkriva v svoji 
tihoti. Naj vam pove za vir svojih solza in za razlog svoje-
ga nasmeha. Pojdite k bistvu tega človeka. In če privoli, da 
bo vam v pomoč ponovno vzel v roke zvezke učenca ali 
orodje vajenca, se mu ponižno zahvalite.«

V mesecih pogovorov s kardinalom Robertom Sara-
hom sem poskusil uporabiti preprosta in zahtevna navo-
dila p. Jérôma. Ta sveti trapistovski menih se je obrnil na 
novinca, da bi ga povabil k vedno boljšemu razumevanju 
nasvetov svojega učitelja. 

Kardinal Robert Sarah je izreden duhovni učitelj. Ve-
lik v svoji ponižnosti, blag in trden, duhovnik, ki se niko-
li ne utrudi govoriti o Bogu, ki ga ljubi. 

Kardinal Robert Sarah je imel izjemno življenje, čeprav 
iskreno misli, da je to življenje v celoti precej klavrno. 
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Kardinal Robert Sarah je sopotnik Boga, mož usmi-
ljenja in odpuščanja, tihote in dobrote. 

Ko premišljujem o dolgih urah, ki sva jih preživela 
skupaj ob pisanju te knjige, se kar naprej vračam k pr-
vim trenutkom, ko mi je govoril o svojem otroštvu v tako 
oddaljeni Gvineji, daleč na podeželju, na koncu sveta, o 
vasici Ourous, o somraku Cerkve, misijonarjih, starših 
in o svojem ljudstvu Koniaguis. 

Prepričan sem, da se je Bog na kardinala posebej ozrl; 
prav tako menim, da je njegovo pričakovanje veliko. A 
Bog je lahko miren, kajti kardinal ga ljubi na najlepši na-
čin, kakor lahko človek ljubi Očeta. 

V tej knjigi novi prefekt Kongregacije za bogoslužje in 
disciplino zakramentov veliko govori o Benediktu XVI. 
Z občudovanjem, hvaležnostjo in veseljem. 

Toda papež, kateremu se kardinal Robert Sarah čuti 
najbliže, je bl. Pavel VI. Med Giovannijem Battisto Mon-
tinijem in otrokom Afrike je nekakšna skrivnostna nave-
za. Njuni duhovnosti, obe mistični, njuni teologiji na 
enak, preprost in asketski način stremita k Bogu. 

Bl. Pavel VI. je v zadnjih urah svojega vladanja izbral 
malo izkušenega duhovnika in ga imenoval za najmlaj-
šega škofa na svetu. Imenoval se je p. Sarah. A njuna po-
vezanost je obsežnejša, bolj skrita in globlja. Vez med 
Pavlom VI. in kardinalom Sarahom je otroški duh, vo-
dljivost, odločnost, zahtevanje resnice, ne glede na ceno, 
ki jo je treba za to plačati.

1. septembra 1976 je bl. Pavel VI. med splošno avdien-
co izjavil: »Za gradnjo Cerkve se je potrebno potruditi, 
treba je trpeti. Cerkev mora biti občestvo močnih, pogu-
mnih pričevalcev, ljudstvo, ki zna trpeti za vero in njeno 
širjenje po svetu v tihoti, zastonj in vedno z ljubeznijo.« 
Dve leti zatem je bl. Pavel VI. zapustil ta svet; a teh nekaj 
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besed bi kardinal Sarah spet lahko ponovil, saj nikoli ne 
pozabi, da »mora biti Cerkev občestvo močnih« in nič v 
njenem življenju nikoli ni bilo preprosto niti brezplačno. 
Mož, ki je prebrodil enega najbolj krvavih diktatorskih 
režimov v Afriki, bolj kot kdor koli ceni pomen premi-
šljevanja Pavla VI. iz leta 1963, ko je Petrov naslednik 
nastopil svojo pot: »Ali Bog govori razburjeni ali pomir-
jeni duši? Zelo dobro vemo, da je potrebno za to, da bi 
slišali ta glas, nekaj kraljevanja miru, spokojnosti. Od-
straniti se moramo od vsake preteče vznemirjenosti ali 
nervoze, biti mi sami.«

In če bi si morali zapomniti en sam odlomek iz te knji-
ge, je to nedvomno kardinalova izpoved o času, ko se je 
njegova škofovska služba zdela nemogoča nasproti vsem 
političnim, ekonomskim in družbenim težavam v Gvine-
ji. Robert Sarah se je za več dni umaknil v puščavo, da-
leč od hrupa in jeze, morda sam z Bogom, v postu, brez 
hrane in vode, z edinima spremljevalcema, evharistijo in 
Svetim pismom. To je bistvo osebnosti otroka iz Ourou-
sa, ki ga vodijo misijonarji spiritanci. In nič drugega. 
Njegovo sporočilo je res enako bl. Pavlu VI., ki se leta 
1970 ni bal zatrditi: »Vsakdo naj se nauči moliti v sebi in 
iz sebe. Kristjan mora znati obvladati osebno molitev. 
Vsaka duša je tempelj. In kdaj bomo vstopili v ta tempelj 
vesti, da bi počastili v njem navzočega Boga? Bomo iz-
praznjene duše, čeprav krščanske, daleč od samih sebe, 
pozabljajoč na skrivnostno in neizrekljivo srečanje, sin-
ovski in opojni dvogovor, ki ga Bog, Bog v treh osebah, 
blagovoli podariti v nas samih?«

V življenju kardinala Saraha je kar nekaj izjemnih do-
godkov, še posebej začetki duhovniške poklicanosti. V 
animističnem okolju ni nič kazalo, da bi pri enajstih letih 
zapustil svojo vas in vstopil v malo semenišče. Tisti dan, 
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ko je samo z majhnim kovčkom zapustil svoje starše, je 
zaznamoval začetek dolgega in razburkanega prehoda, 
kot da bi temne sile z vsemi možnimi sredstvi poskušale 
preprečiti odraščajočemu fantu, da bi postal duhovnik: 
revščina, oddaljenost od družine, marksistična diktatura, 
vojaško preganjanje, razbesnela nevihta v Cerkvi, naspro-
tni vetrovi ideologije ... A ta mož se je držal trdno, saj je 
upal, da bo Bog vedno ob njem. 

Kakor menihi se je zavedal, da enoličnost in ponavlja-
nje minevajočih dni pomenita tudi skrito gonilno moč za 
pristno srečanje z Bogom. Kako mu je lahko nadaljevanje 
življenja dokazalo, da ga je Bog čakal vse bolj daleč ... 

Robert Sarah je iz preproste vernosti dosegel vrhove 
krščanstva. 

Do danes se ni spremenil: je ponižen, pozoren, odlo-
čen. Sv. Janez Pavel II. je pogosto dejal, da na tej zemlji 
ne smemo varčevati s svojimi močmi, saj bomo za poči-
tek imeli večnost. Tudi Robert Sarah meni, da se bo nje-
govo delo končalo šele ob smrti. Živi, da bi služil Bogu in 
pomagal ljudem. 

Leta 2010 mu je Benedikt XVI. zaupal Papeški svet 
Cor unum, katerega naloga je vodenje papeževih karita-
tivnih dejavnosti. Za to se je odločil v prepričanju, da bo 
človek iz majhne in šibke države znal med vsemi najbolje 
razumeti življenje ubogih. Prejšnji papež je imel zelo 
prav! Robert Sarah bede ni odkril v knjigah, v salonih 
meščanov, ki hočejo pomiriti svojo vest, ali v vnetih pre-
davalnicah, kjer se hoče svet spreminjati s sprijeno voljo 
nadutežev ... Rodil se je v revni družini, ki ni imela niče-
sar, študij je lahko opravljal s pomočjo francoskih misi-
jonarjev, ki so mu vse priskrbeli. 

Včasih se zdi kardinalova beseda robata in prezahtev-
na. Gotovo je velika skrivnost biti tako korenit, da konč-
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no pokažeš le pot prave sredine. Robert Sarah v vsaki 
stvari pokaže blago in angelsko trdovratnost. 

»Potolaži se, ne bi me iskal, če me ne bi bil našel,« je 
zapisal Pascal v svojih Mislih. 

Kardinalova volja je vedno obrnjena k Bogu. Njegova 
nenehna volja je, da bi se mu pridružil v molitvi. Veruje v 
moč molitve. To je preprosto reči, a pri tem človeku gre za 
vseživljenjsko bitje srca. Še več, duhovni sin neustrašnih 
misijonarjev misli, da je molitev samo čudovita predstavi-
tev dejanj ljubezni. Na potovanju na Filipinih z bl. Pavlom 
VI. lahko tudi pravi: »Jezus Kristus nas uči, da je Božja 
ljubezen neločljiva od ljubezni do bližnjega. Apostola 
mora žejati po vse bolj resnični, vesoljni ljubezni. Njegova 
ljubezen do bratov, še posebej najšibkejših in najrevnejših, 
bo zakoreninjena v ljubezni, ki jo Bog prinaša vsem, še 
zlasti 'njegovim najmanjšim'. Ljubezen do Boga ni zavaro-
vanje zase: je zahteva po razdeljevanju.«

Srce Roberta Saraha je v Rimu, daleč od domovine, 
ostalo blizu afriškim bratom, vsem, ki trpijo zaradi voj-
ne, bolezni, lakote. Ko ga je papež Frančišek jeseni 2014 
imenoval za nove službe, je bil kardinal žalosten. Drugi 
bi se razveselili tako bleščečega napredovanja, šopirili bi 
se kakor obračajoči se pavi ... Robert Sarah ni po niče-
mer hrepenel. Ničesar ni prosil. Želel si je le še naprej 
služiti ubogim. 

Robert Sarah s svojo preprosto osebnostjo dokazuje 
uspeh ne z zbujanjem pozornosti, ampak z bistvom. Nje-
gova komaj opazna in umikajoča se pobožnost je nadvse 
preprosta. Njegova povezanost z Bogom je očitna, saj so 
jo vse življenje podpirale zvestoba, stanovitnost, ljube-
zen in zaupanje. Upornik, nekdanji mojster v umetnosti 
odvračanja pozornosti in kljub temu nosilec neopisljive 
moči. 



Sin Claire in Aleksandra Saraha je včasih podoben 
menihu, ki bo odšel na veliko potovanje, da bi se pridru-
žil svojemu Bogu, svoji ljubezni. Miren je, zaupljiv, vsako 
senco skrbi in trpljenja odvrne z žarečim rezilom vere. 

Zagotovo so prijatelji Boga vedno skriti v njegovi sen-
ci. Robert Sarah je doma v Božji hiši in pozna veliko nje-
nih vhodov.

Nicolas Diat
Rim, 25. januarja 2015




