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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 lastnoročno napisal naslov knjige

Knjigo je prevedel Janez Ferkolj.

Papež Frančišek je kardinala Roberta Saraha leta 2014 
imenoval za kardinala in prefekta Kongregacije za 
bogoslužje in disciplino zakramentov. Nicolas Diat 
je priznan pisatelj in poznavalec življenja v Cerkvi 
danes. Skupaj sta objavila triptih knjig, v katerih 
kardinal Robert Sarah v pogovoru z Nicolasom 
Diatom pogumno pričuje o veri in obravnava pereča 
vprašanja današnjega časa. Trilogija v slovenščini: 
Bog ali nič. Pogovor o veri (Družina 2018), Moč 
tihote. Proti diktaturi hrupa (Družina 2019) in Proti 
večeru gre in dan se je že nagnil (Družina 2019). 

Nicolas Diat je tudi avtor knjig L‘Homme qui ne 
voulait pas être pape (Albin Michel 2013) in Un 
temps pour mourir (Fayard 2018), ki je prejela 
nagrado kardinala Lustigerja in veliko nagrado 
francoske Akademije.  

Nicolas Diat in kardinal Robert Sarah
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Kardinal Robert Sarah in Nicolas Diat
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Benediktu XVI., 
neprekosljivemu stvaritelju cerkvene prenove.

Frančišku, zvestemu in predanemu sinu sv. Ignacija.

Duhovnikom po vsem svetu v zahvalo ob mojem 
zlatomašnem jubileju.
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»Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?«
Pismo apostola Pavla Rimljanom (8,31)
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9Nesrečnik Juda Iškarijot

NESREČNIK JUDA IŠKARIJOT

»Če ti umolknejo, bodo kamni vpili.« 
(Lk 19,40)

»Izdajalec prisega in laže.« 
(William Shakespeare, Macbeth)

Zakaj naj ponovno spregovorim? V prejšnji knjigi sem 
vas vabil k tihoti. Vendar ne morem več molčati. Ne 
smem več molčati. Kristjani so brez smeri. Vsak dan me 
kličejo na pomoč ljudje z vsega sveta, ker ne vedo več, 
kaj naj verujejo. V Rimu vsak dan sprejemam malodušne 
in ranjene duhovnike. Cerkev doživlja temno noč. Obda-
ja in zaslepljuje jo skrivnost krivice. 

Vsak dan prihajajo k nam najstrašnejše novice. Ne 
mine teden, ko ne bi bila razkrita spolna zloraba. Vsako 
od teh odkritij trga naše sinovsko srce Cerkve. »Satanov 
dim se širi nad nas,« je rekel sv. Pavel VI. Cerkev, ki bi 
morala biti prostor svetlobe, je postala temačen razboj-
niški brlog. Morala bi biti varna in miroljubna družinska 
hiša, pa je postala roparska duplina! Kako naj prenese-
mo, da so se med nas, v naše vrste, prikradli roparji? Šte-
vilni zvesti duhovniki so dan za dnem ustrežljivi in blagi 
pastirji ter zanesljivi vodniki. Toda nekateri Božji možje 
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10 Proti večeru gre

so postali agenti zla. Poskušali so umazati čisto dušo 
najmanjših. Ponižali so Kristusovo podobo, ki je v vsa-
kem otroku. 

Duhovniki z vsega sveta so se počutili ponižani in iz-
dani zaradi toliko odvratnosti. Cerkev za Jezusom doži-
vlja skrivnost bičanja. Njeno telo je raztrgano. Kdo jo 
biča? Prav tisti, ki bi jo morali ljubiti in varovati! Dovo-
lim si sposoditi besede papeža Frančiška: Judova skriv-
nost kroži nad našim časom. Skrivnost izdajstva mezi iz 
zidov Cerkve. To najodvratneje kažejo zlorabe nad mla-
doletnimi. Treba je imeti pogum pogledati našemu grehu 
v obraz: to izdajstvo je pripravilo in povzročilo mnogo 
drugih, manj vidnih, spretnejših, toda prav tako globo-
kih grehov. Že dolgo živimo v Judovi skrivnosti. Kar se 
danes kaže pri belem dnevu, ima globoke korenine, na 
katere je treba pogumno in jasno pokazati. Stiska, ki jo 
doživljajo duhovniki, Cerkev in svet, je v celoti kriza 
duha, kriza vere. Doživljamo skrivnost krivičnosti, skriv-
nost izdajstva, Judovo skrivnost. 

Z vami bi rad premišljeval o Judovi podobi. Jezus ga je 
poklical kakor vse apostole. Jezus ga je ljubil! Poslal ga je 
oznanjat veselo blagovest. Toda počasi se je Judovega 
srca loteval dvom. Neopazno je začel obsojati Jezusovo 
učenje. Rekel si je: ta Jezus je prezahteven, premalo uspe-
šen. Juda je hotel, da Božje kraljestvo takoj, s človeškimi 
močmi in po osebnih načrtih, pride na zemljo. Vendar je 
slišal, kako je Jezus rekel: »Moje misli niso vaše misli in 
vaše poti niso moje poti« (Iz 55,8). Juda se je oddaljil 
kljub vsemu. Kristusa ni več poslušal. Ni ga več sprem-
ljal v njegove dolge noči v tihoti in molitvi. Juda se je za-
tekel v pozemeljske opravke. Ukvarjal se je z denarnico, 
denarjem in trgovanjem. Lažnivec je še naprej hodil za 
Kristusom, toda vanj ni več veroval. Mrmral je. Učitelj 
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11Nesrečnik Juda Iškarijot

mu je na veliki četrtek zvečer umil noge. Judovo srce je 
moralo biti zelo zakrknjeno, da se ne bi pustilo dotakni-
ti. Gospod je bil tam pred njim, na kolenih, ponižani slu-
žabnik, umival je noge tistega, ki ga je moral izdati. Jezus 
je nanj še zadnjič usmeril pogled, poln blaženosti in 
usmiljenja. Toda hudič se je že prikradel v Judovo srce. 
Svojih oči ni pobesil. V sebi je moral izgovarjati starodav-
no besedo upora: »non serviam« (»ne bom služil«). Ko je 
med zadnjo večerjo prejel obhajilo, je bil njegov načrt od-
ločen. To je bilo prvo bogoskrunsko obhajilo. In izdal je 
Jezusa.

Juda bo vedno ime za izdajalca in njegova senca da-
nes preti nad nami. Da, izdajali smo kakor on! Opustili 
smo molitev. Zlo aktivizma se je razraslo na vse strani. 
Hočemo posnemati usklajenost velikih podjetij. Poza-
bljamo pa, da je samo molitev kri, ki more napojiti srce 
Cerkve. Trdimo, da ne smemo izgubljati časa. Ta čas ho-
čemo uporabiti za družbeno koristna dela. Kdor je pre-
nehal moliti, je izdajalec. Je že pripravljen za vsa dogo-
varjanja s svetom. Hodi po Judovi poti. 

Dopuščamo vse dvome. O katoliškem nauku se dvo-
mi. Teologi se v imenu samooklicane znanstvenosti po-
igravajo z razgrajevanjem verskih resnic in jemljejo mo-
rali njen globlji pomen. Relativizem je Judova maska, 
preobleka za intelektualca. Kako naj se potem čudimo, 
ko izvemo, da toliko duhovnikov prelomi svoje obljube? 
Zmanjšujemo pomen celibata, terjamo pravico do zaseb-
nega življenja, kar je v nasprotju z duhovnikovim poslan-
stvom. Nekateri gredo celo tako daleč, da zahtevajo pra-
vico do homoseksualnih vedènj. Škandali si sledijo tako 
pri duhovnikih kakor pri škofih. 

Judova skrivnost se širi. Zato bi rad rekel vsem du-
hovnikom: ostanite močni in načelni. Seveda boste zara-

11
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12 Proti večeru gre

di nekaj služabnikov vsi označeni za homoseksualce. 
Katoliško Cerkev bodo vlekli v blato. Predstavljali jo 
bodo, kakor da jo sestavljajo samo svetohlinski in obla-
stiželjni duhovniki. Vaše srce naj se ne vznemirja. Jezus 
je bil na veliki petek obtežen z vsemi zločini sveta in Je-
ruzalem je tulil: »Križaj ga! Križaj ga!« Kljub pristran-
skim anketam, ki vam kažejo porazne okoliščine neod-
govornih duhovnikov, ostanite mirni in zaupajte kakor 
Devica Marija in sv. Janez pod križem. Duhovniki, ško-
fje in kardinali brez morale ne bodo potemnili svetlega 
pričevanja več kot štiristo tisoč duhovnikov po svetu, ki 
vsak dan zvesto, sveto in z veseljem služijo Gospodu. 
Cerkev kljub silnim napadom, ki jih prestaja, ne bo umr-
la. To je Gospodova obljuba in njegova beseda je zane-
sljiva. 

Kristjani trepetajo, se opotekajo in dvomijo. Namenil 
sem jim to knjigo, da bi jim povedal: »Ne dvomite! Trdno 
se držite nauka! Držite se molitve!« S to knjigo sem hotel 
opogumiti kristjane in zveste duhovnike. 

Judova skrivnost, skrivnost izdajstva, je prefinjen strup. 
Hudič poskuša, da bi dvomili o Cerkvi. Hoče, da nanjo 
gledamo kakor na človeško organizacijo v krizi. Vendar 
pa je mnogo več: v Cerkvi je nadaljevanje Kristusa. Hudič 
nas poriva k ločitvi in razkolu, k verovanju, da je Cerkev 
izdajalka. Toda Cerkev ne izdaja, Cerkev je brez greha! 
Vedno bo v njej dovolj luči za tiste, ki iščejo Boga. Naj vas 
ne premamijo sovraštvo, ločitve, manipulacije. Ne gre, da 
bi ustanavljali stranko, se dvigovali drug proti drugemu: 
»Gospod nas je postavil za varuhe pred nevarnostmi, da 
bi vlivali pogum ljudem, celo kar zadeva slabe pastirje: ne 
bi se smelo dogajati, da bi zaradi njih zapustili Cerkev, ki 
je meso ali telo resnice […]. Ne izgubímo se v zlu ločitve 
zaradi slabih,« je rekel sv. Avguštin (Pismo 105).
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13Nesrečnik Juda Iškarijot

Cerkev trpi, zasmehovana je in sovražniki so v njeni 
sredi. Ne zapustímo je. Vsi pastirji so grešniki, toda v 
sebi nosijo Kristusovo skrivnost.

Kaj naj torej storimo? Ni se treba organizirati in upo-
rabljati strategije. Niti se spraševati, kako bi verovali, da 
bi mogli sami izboljšati razmere. To bi spet pomenilo, da 
smo stopili v Judovo smrtonosno zaslepljenost. 

Vpričo podivjanosti grehov v cerkvenih vrstah smo 
v skušnjavi, da bi vzeli stvari v svoje roke. Cerkev bi 
radi očistili z lastnimi močmi. To bi bilo zmotno. Kaj 
bomo storili? Ali bomo ustanovili stranko, gibanje? 
Najhujša skušnjava ima ime: lažni blišč ločitve. Pod 
pretvezo, da delamo dobro, so med nami delitve, kriti-
ziranje in razkolništvo. Hudič pa se reži. Dobre mu je 
uspelo skušati z na videz dobrim. Cerkve ne popravlja-
mo z ločevanjem in sovraštvom. Cerkev prenavljamo, 
ko začnemo spreminjati samega sebe! Ne obotavljajmo 
se vsak na svojem mestu odpovedovati grehu, začenši 
pri sebi. 

Stresem se ob misli, da se more Kristusova obleka 
brez šiva ponovno raztrgati. Jezus je trpel smrtni boj, ko 
je vnaprej videl razdeljenost kristjanov. Ne križajmo ga 
ponovno! Njegovo srce nas milo prosi: žeja ga po edino-
sti! Hudič se boji, da bi ga poklicali po njegovem imenu. 
Rad se ogrinja v meglo dvoumnosti. Bodimo jasni. »Sla-
bo poimenovanje stvari je dodajanje nesreče za svet,« je 
izrekel Albert Camus. 

V tej knjigi se ne bom izogibal odločni govorici. S po-
močjo pisatelja in esejista Nicolasa Diata, brez katerega 
ne bi veliko nastalo in ki mi je stal ob strani vse od pisa-
nja knjige Bog ali nič, se hočem navdihovati z Božjo be-
sedo, ki je kakor dvorezni meč. Ne bojmo se reči, da Cer-
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14 Proti večeru gre

kev potrebuje temeljito reformo, ki gre skozi naše spreo-
brnjenje. 

Oprostite mi, če vas bodo nekatere moje besede priza-
dele. Nočem vas uspavati s pomirjajočimi in lažnivimi 
besedami. Ne iščem ne uspeha ne slave. Ta knjiga je krik 
moje duše! To je krik ljubezni do Boga in mojih bratov. 
Vam kristjanom dolgujem edino resnico, ki rešuje. Cer-
kev si zadaja smrt, ker se pastirji bojijo jasno povedati 
vso resnico. Bojimo se medijev, mnenj, svojih lastnih bra-
tov! Dobri pastir da življenje za svoje ovce. 

Danes vam na teh straneh podarjam, kar je srce moje-
ga življenja: vero v Boga. Kmalu bom prišel pred večnega 
Sodnika. Če vam ne posredujem resnice, ki sem jo prejel, 
kaj naj mu potem rečem? Škofje bi se morali tresti ob mi-
sli na naše kaznivo molčanje, našo tihoto sokrivde in ti-
hoto laskanja svetu. 

Pogosto me sprašujejo: »Kaj naj storimo?« Kadar grozi  
ločitev, je treba okrepiti edinost. Edinost Cerkve izvira 
iz srca Jezusa Kristusa. Biti moramo v njegovi bližini, v 
njem. To srce je odprla sulica, da bi se lahko zatekli vanj, 
bo naš dom. Edinost Cerkve stoji na štirih stebrih: moli-
tev, katoliški nauk, Petrova ljubezen in medsebojna do-
brota morajo postati prednosti naše duše in vseh naših 
dejanj. 

Molitev
Brez povezanosti z Bogom bo zaman vsak poskus 

okrepitve Cerkve in vere. Brez molitve bomo zveneče 
cimbale. Padli bomo na raven medijskih cirkusantov, ki 
zganjajo toliko hrupa, naredijo pa veter. Molitev mora 
postati naše najgloblje dihanje. Postavlja nas pred Boga. 
Ali imamo kak drug cilj? Ali imamo kristjani, duhovniki 
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15Nesrečnik Juda Iškarijot

in škofje kateri drug razlog za bivanje, kakor da smo 
pred Bogom in da k njemu vodimo druge? Čas je, da zač-
nemo poučevati molitev! Čas je, da jo začnemo udejanja-
ti! »Kdor moli, se rešuje, in kdor ne moli, se pogublja,« je 
rekel sv. Alfonz. Glede tega ne bom odnehal, kajti Cer-
kev, ki ne bi prinašala molitve kot svoj najdragocenejši 
dar, bi drvela v propad. Če ponovno ne obudimo pomena 
dolgega in potrpežljivega bedenja z Gospodom, ga bomo 
izdali. Apostolom se je to zgodilo. Ali mislimo, da smo 
boljši od njih? Posebno duhovniki morajo imeti dušo, ki 
moli. Brez tega bo celo najuspešnejše delo med ljudmi 
postalo neuporabno in celo škodljivo. Imeli bi občutek, 
da služimo Bogu, v resnici pa bi opravljali delo zla. Ni 
treba množiti pobožnosti. Potrebujemo samo molk, če-
ščenje in poklek. S strahom in spoštovanjem je treba pri-
stopiti k sveti maši. Maša je Božje opravilo. Maša ni gle-
dališče. 

Rad bi, da sobratje škofje ne pozabijo na svojo veliko 
odgovornost. Dragi prijatelji, bi Cerkvi radi pomagali 
vstati? Pokleknite! To je edini način! Če boste ravnali 
drugače, to, kar boste počeli, ne bo od Boga. Samo Bog 
nas lahko reši. To bo storil samo, če bomo molili. Kako 
bi rad, da bi se po vsem svetu dvignila globoka in nepre-
kinjena molitev, češčenje ob hvalnicah in prošnjah. Ta-
krat, ko bo ta tiha pesem odmevala v srcih, bo končno 
mogoče slišati Gospoda, mogel bo delovati po svojih 
otrocih. Dotlej ga oviramo s svojimi akcijami in govori-
čenjem. Če kakor sv. Janez ne prislonimo glave h Kristu-
sovemu srcu, ne bomo imeli dovolj moči, da bi mu sledili 
do križa. Če si ne bomo vzeli časa, da bi prisluhnili srč-
nemu utripu našega Boga, ga bomo zapustili in izdali, 
kakor se je zgodilo apostolom. 
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16 Proti večeru gre

Katoliški nauk
Ni nam treba odkrivati in postavljati edinosti Cerkve. 

Izvir naše edinosti je starejši od nas in nam je podarjen. 
Če bo vsakdo branil svoje mnenje, novost, se bo povsod 
razširila razdeljenost. Pobit sem, ko vidim, da toliko du-
hovnikov razprodaja katoliški nauk in med vernike po-
stavlja delitve. Krščanskemu ljudstvu dolgujemo jasno, 
odločno in trdno učenje. Kako naj sprejmemo, da si ško-
fovske konference oporekajo? Bog ne more prebivati tam, 
kjer kraljuje zmešnjava! 

Edinost vere je edinost učiteljstva v prostoru in času. 
Ko nam posredujejo novo učenje, ga je treba vedno raz-
lagati v povezanosti s predhodnim učenjem. Če vnaša-
mo razpoke in preobrate, prelomimo vez edinosti, ki že 
stoletja vodi Cerkev. To ne pomeni, da smo obsojeni na 
zaplankanost. Vsak razvoj mora voditi v boljše razume-
vanje in poglobitev prejšnjega. Benedikt XVI. je zelo ja-
sno učil, da je interpretacija reforme v nepretrganosti 
pogoj za edinost sine qua non. Tisti, ki na veliko napove-
dujejo spremembo in prelom, so lažnivi preroki. Za svojo 
čredo ne iščejo dobrega. So najemniki, ki so se s prevaro 
pririnili v stajo. Naša edinost se bo skovala okoli resnice 
katoliškega nauka. Ni drugega načina. Kdor hoče osvoji-
ti medijsko priljubljenost na račun resnice, ponavlja Ju-
dovo dejanje. 

Ne bojmo se! Kaj lepšega moremo podariti človeštvu, 
kakor evangeljsko resnico? Zagotovo, Jezus je zahteven. 
Da, hoja za njim zahteva vsakodnevno prenašanje njego-
vega križa! Povsod veje skušnjava bojazljivosti. Posebno 
preži na duhovnike. Jezusovo učenje je videti pretrdo. 
Koliko od nas jih je v skušnjavi, ko mislijo: »Trda je ta be-
seda. Kdo jo more poslušati!« (Jn 6,60). Gospod se obra-
ča k izbranim, k duhovnikom in škofom, ter nas ponov-

Proti veceru gre_prelom.indd   16Proti veceru gre_prelom.indd   16 6. 09. 2019   13:13:056. 09. 2019   13:13:05



17Nesrečnik Juda Iškarijot

no sprašuje: »Ali hočete tudi vi oditi?« (Jn 6,67). Gleda 
nas v oči in sprašuje vsakogar: Ali me boš zapustil? Ali 
se boš odpovedal oznanjevanju vere v vsej njeni polno-
sti? Ali boš dovolj pogumen, da boš oznanjal mojo re-
snično navzočnost v evharistiji? Ali boš imel pogum, da 
pokličeš mlade v posvečeno življenje? Ali boš imel moč 
reči, da lahko zakramentalno obhajilo brez redne spove-
di izgubi svoj pomen? Ali boš dovolj drzen, da boš opozo-
ril na resnico nerazvezljivosti zakona? Ali boš imel do-
volj ljubezni, da boš to rekel celo tistim, ki ti bodo očita-
li, da govoriš resnico? Ali boš dovolj pogumen, da obzir-
no povabiš ločene, ki živijo v novi zvezi, naj spremenijo 
življenje? Imaš raje uspeh ali hočeš hoditi za menoj? Bog 
daj, da bi mogli ljubeče in ponižno odgovoriti s sv. Pe-
trom: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega živ-
ljenja imaš« (Jn 6,68).

Petrova ljubezen
Papež je nosilec skrivnosti Simona Petra, ki mu je 

Kristus povedal: »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal 
svojo Cerkev« (Mt 16,18). Petrova skrivnost je skrivnost 
vere. Jezus je hotel svojo Cerkev izročiti človeku. Zato, 
da bi nas na to še bolj opozoril, je, preden je Petru izročil 
ključe Cerkve, dopustil njegovo trojno izdajstvo pred 
vsemi. Vemo, da ladja Cerkve človeku ni zaupana zaradi 
izjemnih sposobnosti. Vendar pa verujemo, da mu bo ve-
dno pomagal Božji Pastir, da se trdno drži postave vere. 

Ne bojmo se! Prisluhnimo Jezusu: »Ti si Simon […] 
Imenoval se boš Kefa!« (Jn1,42). Takoj se začne tkati za-
snova zgodovine Cerkve: zlata nit nezmotljivih odločitev 
škofov, Petrovih naslednikov, črna nit človeških in nepo-
polnih dejanj papežev, Simonovih naslednikov. V tem 
nerazumljivem prepletanju pomešanih niti slutimo ši-

Proti veceru gre_prelom.indd   17Proti veceru gre_prelom.indd   17 6. 09. 2019   13:13:056. 09. 2019   13:13:05



18 Proti večeru gre

vanko, ki jo vodi nevidna Božja roka. Na votek pozorno 
začrtuje edino ime, po katerem prihaja odrešenje, ime 
Jezusa Kristusa! 

Dragi prijatelji, vaši duhovniki so polni napak in nepo-
polnosti. Toda edinosti Cerkve ne boste zgradili tako, da 
jih prezirate. Ne bojte se od njih zahtevati katoliško vero, 
zakramente Božjega življenja. Spomnite se besed sv. Av-
guština: »Ko Peter krščuje, Jezus krščuje. Toda ko Juda 
krščuje, prav tako Jezus krščuje!« (Pridige o Janezovem 
evangeliju, VIII). Najmanj vreden duhovnik ostaja orodje 
Božje milosti, ko obhaja zakramente. Vidite, do kod nas 
Bog ljubi! Privoli, da se njegovo evharistično telo izroči v 
bogoskrunske roke nesrečnih duhovnikov. Če menite, da 
vaši duhovniki in škofje niso sveti, bodite sveti zanje. Po-
korite se, postite se, da bi popravili njihove grehe in malo-
marnosti. Samo tako moremo nositi breme drugega. 

Bratska ljubezen 
Spomnimo se besed drugega vatikanskega koncila: 

»Cerkev je zakrament edinosti človeškega rodu.« Sovra-
štvo in delitve jo pačijo. Prišel je čas, da ponovno najde-
mo med seboj nekaj dobrotljivosti. Čas je, da oznanimo 
konec sumničenju in nezaupanju! Za katoličane je čas, 
da »stopimo na resnično pot notranje sprave«, so besede 
papeža Benedikta XVI. v Summorum pontificum.1

To vam pišem iz pisarne, od koder se vidi Trg sv. Pe-
tra. Na široko razpira svoje roke, da bi objel vse člove-
štvo. Cerkev je Mati, odpira nam roke! Privijmo se k njej, 
stisnimo tam drug drugega! V njenem naročju nas nič ne 
ogroža! Kristus je enkrat za vselej razprl roke na križu, 
da bi Cerkev mogla odslej razpirati svoje roke in nas 
spravljati s seboj, Bogom in med seboj. Gospod vsem, ki 
jih zapeljujejo izdajstvo, nesloga in spletkarjenje, pravi: 
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»Zakaj me preganjaš? […] Jaz sem Jezus, ki ga ti prega-
njaš« (Apd 9,4–5). S prepirom in sovraštvom preganjamo 
Jezusa!

Molímo skupaj pred véliko Michelangelovo fresko v 
Sikstinski kapeli. Tam je predstavil poslednjo sodbo. Po-
kleknimo pred tem upodobljenim Božjim veličastvom. 
Obdajajo ga nebeški dvori. Vidimo svetnike, ki držijo 
orodje svojega mučeništva. Tam so apostoli, device, ne-
poznani, svetniki, ki so skrivnost Božjega srca. Vsi pre-
pevajo njegovo slavo in hvalnico. Obsojeni pri njihovem 
vznožju kričijo iz sovraštva do Boga. Tedaj se nenadoma 
zavemo svoje majhnosti, ničevosti. Nenadoma umolkne-
mo, mi, ki smo mislili, da imamo toliko pomembnih za-
misli in nujnih načrtov. Prizemljita nas Božje veličastvo 
in presežnost. Polni otroškega strahu dvignemo pogled 
k poveličanemu Kristusu, medtem ko vsakogar od nas 
sprašuje: »Ali me ljubiš?« (Jn 21,15). Pustimo, da odmeva 
to vprašanje. Ne hitímo z odgovorom. 

Ali Jezusa resnično ljubimo? Ga ljubimo do smrti? Če 
moremo ponižno in preprosto odgovoriti: »Gospod, ti 
vse veš, ti veš, da te ljubim« (Jn 21,17), se nam bo nasmeh-
nil, Devica Marija in svetniki se nam bodo nasmehnili 
ter vsakemu kristjanu rekli, kakor nekoč sv. Frančišku 
Asiškemu: »Pojdi in popravi mojo Cerkev!« Pojdi, popra-
vi jo s svojo vero, upanjem in ljubeznijo. Pojdi in popravi 
jo z molitvijo in zvestobo. Zaradi tebe bo moja Cerkev 
spet postala moje prebivališče.

Kardinal Robert Sarah
Rim, sedež apostola Petra, 22. februar 2019
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