
Lord Leonard Cheshire (1917–1992) je bil eden 
izmed najvišje odlikovanih pilotov bombnikov 
v Veliki Britaniji. Bil je uradni britanski opazova-
lec ob spustu atomske bombe na Nagasaki. Po 
vojni se je njegovo življenje zasukalo v povsem 
drugo smer; našel je nov življenjski smisel v člo-
vekoljubnem delu in ustanovil Sklad Leonarda 
Cheshira, ki v 49 državah upravlja 267 domov za 
invalide. Kasneje je ustanovil še Spominski sklad 

za pomoč v katastrofah. Lord Cheshire je bil spreobrnjenec v katoli-
ško vero, kot katoličan pa se nikoli ni ustrašil polemik, naj si bo ob 
zagovarjanju svojih trdnih stališč glede teorije jedrskega odvračanja 
ali pa o pravicah invalidov in nerojenih otrok. V intervjuju je odkrito 
spregovoril o svojem življenju in veri.

 

Alenka Lawrence je časnikarsko pot pričela pri islamski reviji Im-
pact International in pri katoliškem tedniku The Universe. Pogovarja-
la se je z Margaret Thatcher, Neilom Kinnockom, Francom Zeff irelli-
jem, materjo Terezijo in številnimi drugimi znanimi osebnostmi. Leta 
1989 se je pridružila britanski medijski hiši BBC World Service.
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Kar težko verjamem, da kot mladenič niste bili prav nič 
verni – gotovo je nekje nekaj bilo. Navsezadnje, ali vas 
niso vzgajali kot anglikanca?

Kot otrok nisem nikoli molil in tudi kot študent ne – če-
prav je seveda vse odvisno od tega, kaj imate v mislih, ko 
govorite o veri. Res je, uradno sem bil vzgojen kot anglika-
nec, toda oče in mati v resnici nista bila verna. Ko smo bili 
na počitnicah v Marnhullu, smo se sicer večino nedelj pre-
ko polj sprehodili do cerkve – ampak zgolj zato, ker je bil to 
družabni dogodek. Bili so trenutki, ko sem imel verske pre-
bliske – resda otroške – in spominjam se, da sem kot otrok 
govoril: »Bog je vsepovsod, ali ne? Kje je torej? Zgoraj, v 
kotu te sobe?« V Stowu sem preživel krajše obdobje spreo-
brnjenja; šolski kaplan me je prepričal, naj vero vzamem 
resno in sem to tudi storil – trajalo je mesec ali dva. Spom-
nim pa se še nečesa drugega, zelo jasno, saj je bilo zelo ne-
običajno. Med prvimi počitnicami na Oxfordu sem štopal 
po Irskem in nekdo me je prosil, naj grem z njim v cerkev. 
Bila je katoliška cerkev in name je naredila globok vtis. Ko 
sem stopil ven, sem si dejal: »Tu je nekaj resničnega; to je 
drugačno od katere koli druge cerkve, ki sem jo obiskal,« 
in ta občutek me dolgo ni zapustil. Takrat nisem toliko 
vztrajal pri tem, vendar mi je ostalo v spominu.

Ali niste med vojno, ko ste bili gotovo kdaj – milo rečeno – 
prestrašeni kot majhen otrok, na kakršen koli način po-
skušali moliti? Morda kratko zahvalno molitev, ko so se 
letalska kolesa dotaknila tal? Ali niste nikoli razmišljali 
o tem, kaj se bo zgodilo, če vas ubijejo?

Ne, o tem nisem nikoli razmišljal. Bog v mojem življenju 
ni bil nikakršen dejavnik – nisem bil proti njemu, toda če 
ga ne vidiš kot nekaj resničnega, preprosto ne moliš. Ljud-
je, ki si želijo, da bi verovali v Boga, lahko molijo, ker se 
vsaj sprašujejo o možnosti njegovega obstoja, jaz pa si tak-
šnih vprašanj nisem postavljal. Sploh se mi ni zdelo po-
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membno. Nikomur se nisem zahvaljeval, nikogar nisem 
prosil za pomoč. Pravzaprav se ne spominjam, da bi bil 
kdaj prestrašen kot majhen otrok, spominjam se poguma, 
ki ga je od mene zahtevala vojna, ko je bilo denimo zadeto 
moje letalo, in to je bil druge vrste pogum od tistega, ki je 
bil potreben za soočenje s telesno bolečino in mučenjem, 
za kar si vedel, da se ne bo hitro končalo. In preprosto ne 
razumem, kako lahko kdor koli prenese kaj takega.

Edinkrat, ko sem na pol izgubil nadzor nad samim seboj, 
je bilo po napadu na München leta 1944, kar je bilo morda 
najtežje, kar sem kdaj koli moral storiti. Zagotovo skoraj ni-
koli prej nisem letel skozi tolikšen protiletalski ogenj. Z na-
vigatorjem Patom Kellyjem sva letela v mosquitu, in ko sva 
uspešno opravila svojo nalogo, sva se na višini okoli 600 
metrov umaknila, jaz pa sem rekel: »Pat, uspelo nama je – 
usmeri me proti domu.« V trenutku, ko sem to izrekel, sva se 
znašla v soju žarometov in protiletalskega ognja – zagrešila 
sva usodno napako in nisva bila več pozorna. In nenadoma 
je bilo za oba vsega preveč. Pat je začel preklinjati kot Turek. 
Dve minuti ni počel drugega kot preklinjal, uporabil je vse 
mogoče kletvice. Jaz pa sem se tresel in potil. Pred tem so 
naju že večkrat zadeli, toda nikoli dotlej me ni tako prizade-
lo. Izučilo me je, da nikoli več nisem rekel »Doma sva«, do-
kler se kolesa dejansko niso dotaknila tal. Morda sem takrat 
kaj malega zmolil, vendar se ne spominjam. 

Nisem razmišljal o tem, da bi me ubili; preprosto živel 
sem. Rečem lahko, da sem ves čas, razen takrat, ko sem 
imel prosto in sem se rad malo pozabaval, razmišljal le o 
tem, kako bom kar najbolje opravil svoje delo. Letel sem 
tako pogosto, kot je bilo le mogoče, da ne bi izgubil stika z 
upravljanjem letala. V drugi svetovni vojni je bilo namreč 
toliko tveganega. Ni šlo zgolj za preživetje. Gnala nas je ne-
kakšna notranja sila. Norvežan Kare Stenwig,2 član eskad-

2Kasnejši poveljnik Norveških zračnih sil.
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rilje, je to izvrstno pojasnil. Pred desetimi leti smo skupaj 
preživljali večer in dejal sem mu: »Izredna stvar se mi zdi, 
da si zapustil svojo domovino, prečkal sovražno Severno 
morje in se prišel boriti z nami.« Odvrnil je: »Res je, ampak 
kar srh nas je spreletaval ob misli na to, kaj počnejo naci-
sti.« Sam nikoli ne bi razmišljal na ta način, ko pa je bilo 
izrečeno, sem vedel, da je to prava razlaga. Nekaj v notran-
josti me je gnalo. Nikoli prej ali potem nisem živel s 
tolikšno intenzivnostjo kot v tistih šestih letih vojne. Da so 
ljudje lahko počeli stvari, kakršne je počel Hitler, se mi je 
zdela žalitev naših človeških vrednot in dostojanstva, zato 
smo čutili, da ni pomembno nič drugega kot ustaviti Hitler-
jevo ravnanje. Bil pa je toliko močnejši od nas, da smo se 
morali v celoti predati tej nalogi, saj sicer ne bi imeli niti 
kančka upanja za njegov poraz. Morda se vam zdaj to zdi 
nenavadno; morda boste rekli: »Ob delu za svoje domove 
ste gotovo občutili večjo potrebo po ukrepanju,« vendar, 
čeprav ne znam pojasniti, to ne drži. V vojni so stvari pre-
prostejše. Gre za to, da zaplavaš ali potoneš. In zavedaš se, 
da ob sovražnikovi zmagi potoneš sam. 

Kako se je torej spremenil vaš odnos do vere?
Precej dramatično. Ne spominjam se natančnega datu-

ma, bil je 8. ali 9. julij 1945. Brata Christopherja so sestre-
lili na poti iz Berlina in postal je vojni ujetnik. Sam sem bil 
takrat premeščen v ameriško prestolnico Washington in 
prejel sem vest, da se je brat vrnil domov. Ugotovil sem, da 
bo v Londonu zasedala konferenca ministrstva za zračno 
obrambo in na prijavnici sem zapisal, da se je moram nuj-
no udeležiti – mislil sem si, da ljudje v Washingtonu ne 
bodo kaj dosti vedeli o tem, kaj se dogaja v Londonu, poleg 
tega pa sem strašansko pretiraval! Za približno štiri dni 
sem se vrnil v London – dlje nisem mogel ostati – in ob ve-
čerih smo zahajali ven ter praznovali. Na enem takšnih ve-
čerov se nas je kakšnih pet ali šest zbralo v pivnici v May-
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fairu. Iz neznanih razlogov se je pogovor zasukal v vero in 
mislil sem si: »Ali je lahko kaj manj primerno za pogovor 
ob takšni priložnosti kakor vera?« Da bi prekinil pogovor, 
sem rekel: »Bog je naša notranja vest, ki je lastna vsakemu 
človeku, in vsakemu posebej govori, kaj naj stori.« Nato je 
nekdo, neko dekle, dejal: »Neumnosti govoriš. Bog je oseba 
in tudi ti to dobro veš.« In sploh ne znam pojasniti, kako, 
toda nenadoma sem se zavedel, da je to res. Tega sem se za-
vedel z vso gotovostjo. Bil sem na zadnjem kraju, kjer bi 
pričakoval, da se bo pojavila moja vera. Tisti večer smo 
precej popili in omenjeno dekle je popilo še več kot vsi dru-
gi. Takšne pripombe zagotovo nisem pričakoval od nje. 
Bila je del zbrane družbe, zgolj nekdo, ki sem ga v tistih ne-
kaj dnevih spoznal. 

Tako torej, bili ste človek, ki bi dejansko lahko izrekli be-
sede »Tisti trenutek mi je spremenil življenje,« in v vašem 
stavku bi bilo celo nekaj resnice. Toda kaj človek v takš-
nem položaju stori? Kako začne urejati svoje misli? In na 
kakšen način se je vaše življenje s tem spremenilo?

Tisti večer v pivnici sem hitro spoznal, da se bo nekaj 
moralo spremeniti, in to zelo korenito. Ugotovil sem, da 
bodo potrebne velike odločitve in da se jim ne bom mogel 
izogniti. Moj prvi odziv je bil: »No, če je to res, potem bom 
moral kot prvo stvar v svojem zasebnem življenju sprejeti 
določene omejitve, ki jih nikakor ne bom smel prekoračiti.« 

Ali ste imeli v mislih svoj odnos do žensk?
Da, to je bila verjetno moja prva misel. Opisal bi se kot 

povsem povprečnega mladeniča svojega časa. Na večini 
področij v zasebnem življenju si nisem priznaval kaj dosti 
omejitev. No, zavedal sem se, da ne smem zagrešiti zločina, 
vse drugo pa, hja, edino pomembno je bilo, da me pri po-
četju ne zalotijo! Spoznal sem, da bom verjetno potreboval 
kar nekaj časa in truda, pa tudi pomoči, če bom želel pre-
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usmeriti svoje življenje in ga prilagoditi drugačnim meri-
lom. Pa ni šlo zgolj za to; imel sem tudi občutek, da se bodo 
od mene zahtevale stvari, ki jih morda ne bom želel opravi-
ti – to mi ne gre zlahka z jezika – da bom zašel na drugačne 
poti, in vprašal sem se, ali sem sploh pripravljen stopati po 
njih. Moral sem se umakniti in se odločiti, kako bom odgo-
voril na zastavljeno vprašanje, zato sem vse skupaj prikril 
in nikomur nisem zaupal, o čem premišljujem.

Toda kako človek nenadoma občuti, da Bog obstaja?
Dolgo časa sem verjel, da je to razmišljujoč, razumski 

proces in da sem prišel do logičnega, razumskega sklepa. 
Zadnjih deset ali dvanajst let pa mi prihaja na misel, da to 
sploh ne drži. Šlo je za notranje srečanje. Na nek skrivno-
sten način sem srečal Boga. No, Bog je srečal mene. Moja 
gotovost o srečanju z Njim izhaja iz dejstva, da sem se tega 
dogodka zavedel in nobeno utemeljevanje ali dokazovanje 
proti temu name ni imelo nikakršnega učinka. Če bi sredi 
noči sami prečkali samotno barje in bi na poti nekoga sre-
čali, vaši prijatelji na cilju pa bi vas skušali prepričati, da 
tam ni bilo nikogar, zaradi njihovega prepričevanja ne bi 
spremenili svojega mnenja. 

V našem odnosu do Boga še vedno preveč poudarjamo 
razum. Ko se odnos poglablja, ugotovimo, da ne gre za sre-
čanje duha, ampak celotne osebe. To je intimen, oseben 
odnos. Iz cerkvenega nauka vemo, da Boga ne moremo 
spoznati z razumom, lahko pa izkusimo Njegovo delovanje 
tako v zgodovini kot v lastnem življenju in na nek način se 
zavedamo Njegove navzočnosti, čeprav nam je povsem ne-
doumljiva. Toda dolgo časa je trajalo, preden sem to spo-
znal in zanimivo je, kako duhovni pisci trdijo, da včasih 
traja tudi več let, preden si lahko pravilno razložimo neko 
izkušnjo, ali pa si jo vedno znova razlagamo na drugačen 
način. 
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Toda gotovo ste bili na nek način dojemljivi. Ali se je v 
vas kaj nabralo, da je napočil pravi trenutek – morda 
vaša izkušnja vojne? Ali bi bil vaš odziv kaj drugačen me-
sec ali leto dni pred tem? In precej negativno opisujete 
svoj značaj. Morda sami do sebe niste bili dovolj pošteni.

No, precej zlahka sem pridobival prijatelje in mnogi 
ljudje so rekli, da sem v resnici prijaznejši. Sam se denimo 
ne spomnim, ampak neka znanka je omenila, kako se nje-
na mama spominja, da se je opotekala proti domu, oto-
vorjena z nakupovalnimi vrečkami, jaz pa sem pritekel za 
njo in ji ponudil pomoč. Vem, da sem v Zračnih silah re-
snično skrbel za svoje fante. Zračne sile so me spremeni-
le. Mislim, da sem tam prenehal biti vihrav. Tega si nisem 
mogel privoščiti. Eskadrilja mi tega ni dopuščala. In voj-
na je očitno dosti močneje vplivala name, kot si še danes 
lahko predstavljam. Soočila me je s stvarnostjo. Soočila 
me je s smrtjo, vsaj podzavestno. In v trenutku spreobr-
njenja sem prišel do zaključka, da – ker sem vojno preži-
vel – se moram začeti ukvarjati z nečim, kar bo pripomo-
glo k izgradnji boljšega sveta. Čutil sem, kako smo bili 
poslani, da opravimo določeno delo, in dolžan sem bil 
vsem, ki niso preživeli, da si še naprej prizadevam za do-
sego miru. Nemogoče je preživeti vojno, v kateri je umrlo 
54 milijonov ljudi – in če vam pokažem skupinsko foto-
grafijo mojega letalnega tečaja, smo na njej največ trije 
preživeli –, ne da bi spoznali, da konec vojne niti pribli-
žno ne pomeni tudi konca naših prizadevanj. Takrat sem 
že razmišljal na ta način, še vedno pa sem hrepenel po 
srečnem, vznemirljivem življenju. Želel sem si, da bi lah-
ko počel, kar bi hotel. Nisem si želel, da bi me pri delu 
omejevala kakršna koli pravila. 

Kako ste se torej prenehali »skrivati«, kot pravite sami, in 
začeli, če tako rečemo, živeti svojo vero in deliti svoje iz-
kušnje?
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Seveda je bil edini možni odgovor na moje srečanje v 
pivnici pritrdilen in to se je tudi zgodilo. Naslednja stvar, 
kot sem ugotovil, je bila najti primerno Cerkev. Toda dva 
dni kasneje sem se moral vrniti v Washington, zato sem ne-
koga prosil za knjigo in dobil sem Pisma izkušenega hudi-
ča C. S. Lewisa. To je bil pravzaprav odličen uvod v vero. 
Precej očarljivo, mar ne? V glavni vlogi nastopa Satan kot 
oseba in ob branju Pisem izkušenega hudiča sem v knjigi 
videl sebe ter številne stvari, ki sem jih doživljal.

Ne zdi se mi zgolj naključje, da je do mojega srečanja z 
Bogom prišlo le nekaj dni prej, preden me je poklical gene-
ral sir Henry Maitland Wilson, poveljnik Ameriško-britan-
ske misije, ki mi je povedal, da je bila narejena atomska 
bomba in da naj bi bil jaz opazovalec britanske strani. 

Takrat sem prvič začel moliti, toda bilo je zelo začetni-
ško. Spominjam se, preden je bil sprožen napad, da je pro-
testantski pastor blagoslovil celotno posadko. Američani 
precej zlahka kličejo Božji blagoslov na svoje javne zadeve, 
jaz pa tega nisem bil vajen – pri Kraljevih zračnih silah se 
tega ni počelo – in zdelo se mi je, da ne spada zraven. Dru-
ga stvar, ki mi je prišla na misel, je bila: »Ali je to sploh 
združljivo s tem, kar bomo zdaj storili?« Tisti, ki nasprotu-
jejo atomski bombi, vidijo le bombo, odvrženo na določen 
kraj, ne vidijo pa celotnega konteksta. Toda jaz to razu-
mem, saj se mi zdi, da sem se tisti trenutek podobno poču-
til. Ko sem bil nenadoma soočen z molitvijo, sem jo name-
njal ljudem, na katere bo odvržena bomba, in ne toliko 
razlogom, zaradi katerih je do tega prišlo. Prvič v življenju 
sem takole razmišljal: »Kako lahko to povežem z vero v 
Boga, ki je Ljubezen?« Nisem imel priložnosti, da bi se s 
tem vprašanjem kaj dosti ukvarjal. Nato pa sem si dejal: 
»Torej, če počnemo nekaj, kar se nam zdi pravilno, potem 
imamo tudi pravico prositi Boga, naj med našim početjem 
bdi nad nami.« 
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To vam bo nekaj povedalo tudi o tem, kaj sem mislil, ko 
sem dejal, da sem se kot mladenič sam sebi zdel precej po-
memben. Maitland Wilson mi je dejal, da me čaka pot v 
Pentagon, kjer bom dobil natančnejše tehnične podatke, 
zabičal pa mi je, da moram o tem molčati. Dobil sem na-
mig, da mi bodo sledili. Moja naloga pa je bila, da Chur-
chillu poročam o posledicah te bombe za prihodnost letal-
ske obrambe. No, to je kar obsežno poročilo! Po naravi 
skrivnosti težko obdržim zase; zelo rad govorim o stvareh. 
Nikoli si nisem mislil, da bom predsednika vlade kdaj sre-
čal uradno, zaradi posla. Nisem živel v takšnem svetu. 
Zato si lahko predstavljate, kaj se je dogajalo v moji glavi; 
domišljal sem si, da se bom s predsednikom vlade videval 
zasebno, on pa me bo prosil, naj v spodnjem domu parla-
menta pripravim enega najbolj dramatičnih govorov, kar 
so jih kdaj koli slišali. Trudil sem se, da bi se imel pod nad-
zorom: »Daj no, zberi se, saj si le višji poveljnik in opravljaš 
povsem običajne naloge. Srečo imaš, vojno si preživel; dru-
gi je niso. Pusti te nore zamisli.« Toda saj veste, kakšni smo 
ljudje. Vidite torej, da sem se spoprijemal s številnimi stvar-
mi: moral sem se sprijazniti s svojo vero, ki mi je bila dana, 
in nekako sem se moral sprijazniti tudi z jedrskim vekom. 
Vse dokler se nisem pridružil jedrski misiji, sem se ukvar-
jal s temi mislimi, kar metale so me z enega konca na dru-
gega. Prvič v življenju se mi je Bog zdel resničen, prisoten. 
Kaj je to pomenilo zame? In kako bom to izvedel?

Rečem lahko le, da je bil to povsem osupljiv čas in na 
nek način ga je simboliziralo dejstvo, da se podajamo na 
neznano ozemlje. Še nikoli prej nisem bil nad Tihim ocea-
nom. Naš prvi postanek je bil Honolulu in sam pri sebi sem 
si mislil: »Uf, videl bom plažo Waikiki!« Kot deček sem sli-
šal o tej plaži, jo videl v filmu, in predstavljala je raj. Ko pa 
sem prišel tja, je bilo to največje razočaranje, kar sem jih, 
kot se spominjam, kdaj koli doživel! Bila je plima in plaža 
ni bila nič širša od sobe, v kateri sva trenutno, obkrožale so 
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jo velikanske stavbe, delovala je povsem običajno. Nato 
smo odšli v Kwajalein, ki je bil odmaknjen od morja, koral-
ni greben, ravno dovolj velik za izgradnjo pristajalne steze. 
Zame je bilo vse popolnoma novo in v vsakem smislu bese-
de, na vsaki ravni svojega bitja, smo se podajali v neznano. 

Ko je bila jedrska misija zaključena – seveda si želim čez 
nekaj trenutkov z vami podrobneje spregovoriti o vaših 
občutkih ob tem –, kako se je bilo vrniti na trdna tla po 
vsem razburjenju vojne? Gotovo ste imeli težave z vnovič-
nim prilagajanjem.

Res je, še nikoli nisem preživel tako razburljivih let. Ni-
sem vedel, kam grem. Prilagajanje iz vojnega obdobja na čas 
miru je bilo že samo po sebi precejšen šok. Med vojno smo 
imeli močan občutek za splošni blagor, nenadoma pa je ta 
občutek izginil, nenadoma je vsak posameznik iskal svojo 
poklicno pot – no, saj to je moral početi. Ljudje, ki so imeli 
med vojno zagotovljeno službo, so bili zdaj deležni najbolj-
ših položajev; mnogi posamezniki, ki so se bojevali na prvih 
bojnih črtah, pa se niso imeli kam vrniti. Stvari so se koreni-
to spreminjale. Tudi sam sebi sem moral postaviti nova me-
rila – to je bilo izredno težko. Ugotovil sem, da nikakor ne 
morem biti sam. Če sem bil povabljen na zabavo, sem ostal 
do bridkega konca, ko so vsi drugi že odšli, in vroče upal, da 
me bo gostitelj povabil, naj ostanem. 

Imel sem občutek, da moram storiti nekaj, kar bo pripo-
moglo k izgradnji boljšega sveta – čeprav takrat tega ne bi 
tako poimenoval. Vprašanje je bilo le, kako to storiti. Le 
kako lahko običajni posameznik brez javnega položaja in 
brez ustrezne izobrazbe sodeluje v prizadevanjih za izgra-
dnjo boljšega sveta? Šel sem od človeka do človeka; stopal 
sem po različnih poteh – nekatere so bile široke avenije, dru-
ge spet ozke, temačne uličice. Nobena izmed njih ni nika-
mor vodila. Doživel sem tudi krajše obdobje, ko sem razmi-
šljal o reinkarnaciji – saj veste, nekaj najdete in si domišljate: 
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»To je to!« – potem pa ugotovite, da ni res. Zdravje mi ni slu-
žilo. Sprijazniti sem se moral z dejstvom, da mi je vojna vzela 
dosti več, kot sem si mislil. Kraljeve zračne sile so me za kraj-
ši čas poslale v rehabilitacijsko enoto. Mislim, da je bila 
psihiatrična rehabilitacijska enota; kakor koli že, tisto, kar 
je bilo tam, mi ni bilo všeč, zato sem odšel. Prvotno sem is-
kal kakšno veličastno svetovno križarsko vojno, ki bi na nek 
način spremenila način, kako deluje svet. Seveda je nisem 
našel. 

Nato pa sem si povsem spontano dejal: »Pozabi na svoje 
ideje. Stori kaj.« In lotil sem se družbeno koristnega projek-
ta, ki naj bi nekdanjim vojnim letalcem pomagal pri vživlja-
nju v civilno življenje, obenem pa v njih znova zbudil duh 
povezanosti in občutek smisla, ki so ju spoznali v vojni. Pro-
jekt se je začel z velikim navdušenjem in kmalu je bil dele-
žen precejšnjega odziva javnosti ter finančne podpore. Žive-
li smo v skupnosti, vsakdo je opravljal tisto delo, ki ga je 
zmogel. Ena izmed žensk je skrbela za pesjake, kovač je obli-
koval železne izdelke za prodajo, imeli smo kar nekaj obde-
lovalne zemlje, in zamisel je bila, da prihodke dajemo v sku-
pno blagajno ter vsak teden iz nje vzamemo po pet funtov. 
Toda stvari niso delovale – nenehno smo krivili drug druge-
ga. Ko delaš z nekom, ki skrbi za denar, nimaš enake odgo-
vornosti, kot če je denar tvoj. In tako je stvar počasi razpa-
dla, saj ni bila dovolj stvarna.

Istočasno pa, kako ste se lotili stvari, ki ste jo, kot ste de-
jali, morali opraviti, torej najti primerno Cerkev? Zakaj 
ste se odločili za katoliško Cerkev, če pa ste formalno pri-
padali anglikanski?

Že zelo zgodaj sem si rekel, da mora imeti Cerkev dve 
značilnosti. Prva je bila ta, da mora pričevati z določeno 
avtoriteto. Do tega sem prišel že na samem začetku, ko 
sem prebiral Novo zavezo. Ali se spomnite pripombe 
množice, da je Jezus človek, ki govori z avtoriteto, ne tako 
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kot pismouki? To je tako prepričljiva izjava, da sem si rekel: 
»No, torej v tem primeru, če je ustanovil Cerkev, mora ta 
Cerkev pričevati z enako avtoriteto kot on sam, z enakim 
prepričanjem v vse, kar pričuje.« Ko sem si želel postati 
pilot, ne bi prosil za inštrukcije nekoga, ki ne bi bil povsem 
prepričan, ali letalo pri določeni hitrosti lahko vzleti ali 
ne. Potreboval sem nekoga, ki je natančno vedel, o čem 
govori. Druga stvar pa je ta, da mora Cerkev oznanjati svo-
jo moč za odpuščanje grehov, kot je to počel Jezus.

Poleg tega me Cerkev ni prav nič pritegnila, če ni učila 
o stvarnosti. Če je zgolj nudila prijazne nasvete, kako naj 
čim lepše živimo, je bilo to sicer lepo, vendar ni zadoščalo. 
Želel sem izvedeti, kaj je smisel življenja, kaj se zgodi po 
našem življenju in kakšna sredstva imamo na voljo, da iz-
polnimo svojo usodo. Kdo je Bog? Kaj hoče od nas? Zato 
je izredno pomembno, ko si ogledujemo različne veroizpo-
vedi – in vse vsebujejo nekaj dobrega, o tem ni nobenega 
dvoma –, da si postavimo vprašanje: »Ali obstaja veroizpo-
ved, ki jo je ustanovil Bog in zanjo tudi jamči?« Če tega ne 
bi bilo, bi si lahko izbrali katero koli, kakor bi nam srce 
poželelo. Če pa to drži, potem je naša povsem jasna dolž-
nost, da jo poiščemo in jo, ko jo najdemo, sprejmemo za 
svojo.

Sprva sem mislil, da bo najti primerno Cerkev preprosta 
stvar, toda s prepričanjem o avtoriteti in moči odpuščanja 
grehov je to pomenilo, da na nobeni od ravni anglikanske 
Cerkve, ki sem jih obiskal, nisem našel tistega, kar sem is-
kal. Našel sem dobroto in našel sem obilico izjemno vzgoj-
nih naukov, vendar mi nič ni ustrezalo. Anglikanska nizka 
Cerkev3 nudi precej prilagodljivosti. Očitno v nekaterih de-
lih te Cerkve sploh ni treba verjeti v vstajenje. Šele ko sem 
prispel do visoke Cerkve, sem naletel na avtoriteto in ne 
znam dobro pojasniti zakaj, vendar se mi ni zdela pristna. 

3 Manj obredna in zakramentalna veja anglikanske Cerkve.
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