
19,90 EUR

FRANC RODE

Razmišljanja o duhovnih, kulturnih 
in zgodovinskih vprašanjih 

naroda in Cerkve 
v luči vere in razuma 

RADOST IN LEPOTA 
VERE

Poseben rojstni dan kardinala Franca Rodeta 
je priložnost, da se njemu in z njim zahvalimo Bogu 

za njegovo dosedanje delovanje v Kristusovem vinogradu. 
To delovanje je bilo in ostaja zaznamovano 

z velikimi izzivi, a tudi z obilnim blagoslovom.
Egon Kapellari, graško-sekavški škof 
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Radost in lepota vere 9

Pozdravna beseda 
ob 80. rojstnem dnevu kardinala 
Franca Rodeta, 23. septembra 2014

»Dni naših let je sedemdeset let, če smo krepki, osemdeset let,« 
pravi 90. svetopisemski psalm. Ta starostna doba je danes za mnoge 
ljudi vsaj v tako imenovanem zahodnem svetu zdavnaj že močno 
odprta naprej. Tudi kardinal Franc Rode je kot 80-letnik ostal mlad 
v mnogih pogledih. Njegov posebni rojstni dan pa je praznik za-
hvale za žetev, ko se more Bogu zahvaliti za dosedanjo življenjsko 
žetev. Mnogi ljudje, ki so s slavljencem posebej povezani, mu izra-
žajo spoštovanje in zahvalo ter se z njim zahvaljujejo Bogu.

 Velikemu krogu teh ljudi se rad pridružujem tudi jaz. Kot 
škof avstrijske škofije Krka s središčem v Celovcu v letih od 1981 
do 2001 in nato kot škof škofije Gradec-Sekau sem smel večkrat 
srečevati duhovnika, nato nadškofa in končno kardinala Franca 
Rodeta. To se je začelo v času njegovega delovanja na tajništvu 
Papeškega sveta za dialog z neverujočimi, kateremu sem kot škof 
pripadal dve službeni obdobji, nato se je nadaljevalo, ko je mon-
signor Rode postal ljubljanski nadškof in s tem škofovski sosed 
moje tedanje škofije Krka-Celovec. Kakor njegov predhodnik 
Alojzij Šuštar je bil Rode dober sosed, ki je nadaljeval izročilo 
srečanja treh dežel. Ljubljanski in videmski nadškof sta skupaj z 
menoj leta 1982 ustanovila to romanje. 

Nadškof Rode je bil in ostaja zvest sin svoje slovenske domo-
vine, ki pa jo je moral zapustiti že kot gimnazijec leta 1945. S 
svojo družino je kot begunec živel v taboriščih, nazadnje blizu 
Spittala ob Dravi na Koroškem. Od tam je opravil zrelostni izpit 
na gimnaziji v Spittalu in se nato s svojo družino odselil v Argen-
tino. Na svoji nadaljnji poti je Franc Rode kot član Misijonske 
družbe lazaristov v Argentini in s svojim študijem v Rimu in Pa-
rizu postal visoko izobražen in kulturno čuteč teolog s pogledom 
ne le na Evropo, ampak s svetovnim obzorjem.
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10 Franc Rode

Hkrati z Rodetovo družino je kot begunec prišel na Koroško 
tudi poznejši torontski nadškof Alojzij Ambrožič. Tudi on je 
opravil zrelostni izpit na gimnaziji v Spittalu ob Dravi in se s svo-
jo družino preselil v Kanado. Alojzij Ambrožič in Franc Rode sta 
bila pozneje poklicana v kardinalski zbor. To je bila velika čast in 
veselje za Cerkev v Sloveniji in v slovenski diaspori. 

Poseben rojstni dan kardinala Franca Rodeta je priložnost, da 
se njemu in z njim zahvalimo Bogu za njegovo dosedanje de-
lovanje v Kristusovem vinogradu. To delovanje je bilo in ostaja 
zaznamovano z velikimi izzivi, a tudi z obilnim blagoslovom. Kot 
eden njegovih sobratov v škofovstvu svetovne Cerkve mu želim 
veliko blagoslova tudi v prihodnosti.

 + Egon Kapellari
graško-sekavški škof 

Gradec, julija 2014 
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Radost in lepota vere 13

Razum, svoboda, milost – 
to je vera

Razmišljanje o skrivnostih naše vere 
(Družina, 17. februarja 2013, str. 34–35)

Leto vere smo v Vatikanu lepo začeli 11. oktobra lani (2012) 
v baziliki sv. Petra z mašo, ki jo je daroval sveti oče Bene-

dikt XVI. ob somaševanju kardinalov. Slovesno bogoslužje, ki 
mu vselej da svoj ton teološko bogata papeževa homilija in jo 
umetniško povzdigne nedavno izboljšani zbor Sikstinske kapele, 
ki ga ob določenih trenutkih okrepijo pontifikalne fanfare. Teh 
od časa Pija XII. nismo več slišali, ponovno pa jih je uvedel seda-
nji zborovodja msgr. Palombella. Vse skupaj izzveni praznično, 
triumfalno, kot se spodobi za sinove in hčere zmage, kar smo 
kristjani.

Kako živim leto vere?
Osebno v tem letu več razmišljam o veri, ki mi je podarjena. 

Gospoda prosim, naj mi da močno, nepremagljivo vero, ki naj 
posije v zadnje temine moje zavesti in podzavesti ter vse prežari 
s svojo milostjo. Vero, ki naj poveča mojo sposobnost videnja, 
da bom mogel prodreti v globine stvarnosti, globlje dojeti smisel 
dogajanja v svetu in Cerkvi. Praktično vero, »ki deluje po ljube-
zni« (Gal 5,6), kajti »vera brez dobrih del je sama zase mrtva« 
(Jak 2,17). Vero, ki naj obogati mojo vizijo zgodovine in mi vliva 
zaupanje v Božje vodenje zgodovinskega dogajanja, v pričako-
vanju končnega razpleta tega, kar se nam pogosto zdi kot čudna 
človeška komedija, ali – če se po Avguštinu izrazim nekoliko bolj 
optimistično – čudovitega speva, ki odmeva skozi stoletja in se 
bliža svojemu blaženemu koncu.

Radost in lepota vere - kardinal Rode.indd   13Radost in lepota vere - kardinal Rode.indd   13 11.9.2014   14:03:4611.9.2014   14:03:46



14 Franc Rode

Verovati je dejanje razuma
Kaj pravzaprav pomeni verovati? Pomagajmo si do odgovora 

s kleno besedo Tomaža Akvinskega: »Verovati je dejanje razuma, 
ki pritrjuje Božji resnici pod vplivom volje, ki jo nagiblje milost« 
(S. Theol. II. II., 2, 9).

Tu so torej trije elementi: razum, volja, milost. Verovati je pa-
metno, skladno z razumom. Vernik ne bi veroval, pravi zopet 
Tomaž, če ne bi imel razlogov za verovanje (S. Theol. II. II., 1, 4, 
2). Ne verujem v prazno, naša vera je utemeljena na argumentih, 
ki so prepričljivi, vendar ne take narave, da bi moral razum pred 
njimi kloniti kot pred matematično evidenco. Verujemo namreč 
v Božje skrivnosti, ne v znanstvene izsledke, zato je v veri vedno 
tudi nekaj temnega. Tako pravi prvi vatikanski koncil, da so Bož-
je skrivnosti, sprejete v veri, »zastrte z zagrinjalom vere in odete 
kakor v nekakšno temo«. Zato je potrebna volja, ki jo krepi mi-
lost, se pravi pomoč od zgoraj.

Za vero je pomembna odprtost razuma in srca
Sv. Avguštin pravi: »Crédere nihil aliud est quam cum assen-

sióne cogitáre« (De praedestinatione sanctorum 2,5), verovati po-
meni misliti pritrdilno, se pravi biti vnaprej odprt za nova spozna-
nja, se ne zapirati v svoj ozki miselni svet. Človek, ki se objektivno 
zapira v svojo končnost, nujno odklanja možnost Božjega razo-
detja in nadnaravnega življenja. Pomembna je tudi moralna drža. 
Človek prej ali slej začne misliti tako, kot živi. V tem smislu pravi 
kardinal Newman: »Biti čist, biti ponižen, biti pošten – to krepi 
razum in ga osvobaja.« In obratno: živeti nečisto, biti objesten in 
nepošten, slabi človekovo spoznavno sposobnost.

Kaj pomeni vera v življenju človeka?
Biti veren pomeni predvsem sprejeti v svoj bivanjski prostor 

neko navzočnost, Nekoga, ki me varuje in mi daje gotovost. Vera 
pomeni stik z neskončno čistim, neskončno nežnim, neskončno 
nedolžnim Bitjem, ki me pozna in me ljubi z osebno ljubeznijo. 
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Biti v stiku z Bogom ima ogromno vrednost za življenje duha, za 
človekovo psihično zdravje, za njegovo osebno pristnost. Vsak 
resnični stik z Bogom me postavi v resnico, mi daje več jasno-
sti o tem, kdo sem in kaj sem, priliva nove energije mojemu 
življenju. Vsak stik z Bogom krepi mojo notranjo svobodo in 
me varuje pred manipulacijami oblastnikov z obljubo večnega 
življenja, kot ugotavlja protestantski teolog Jürgen Moltmann: 
»Človek je kot priklenjen k tlom z mehanizmi strahu in nemira. 
Svoboda se začne, ko se na mah rešiš strahu. Misel, da se vse 
konča s smrtjo in da je to življenje edino, je nedvomno najbolj 
trden steber vsake oblastne ideologije.« Gotovost o večnem ži-
vljenju, ki mi jo daje Bog, me varuje pred sužnostmi, ki mi pre-
tijo s strani središč moči.

Bog je človekov arhetip
Vse to zveni precej drugače, kot smo slišali v šoli: Bog kot 

človekov tekmec, ki mu onemogoča polno in srečno življenje. 
Sam pa si ga, nasprotno, predstavljam kot temelj človekovega do-
stojanstva in izvir njegove pristnosti. Logično. V Svetem pismu 
je zapisano: »Bog je rekel: Naredimo človeka po svoji podobi, kot 
svojo podobnost« (1 Mz 1,26), kar Trubar strne v besede: »Sto-
rimo en pild, de bo nam glih.« Bog je človekov arhetip, njegova 
Prapodoba. Bog je original, človek kopija. Bolj se bliža svojemu 
vzoru, bolj se bliža sebi. Bolj spoznava njega, bolj spoznava sebe. 
Človek je bistveno usmerjen k Bogu. Lahko reče jaz, ker je Bog 
njegov Ti, njegovo nepogrešljivo zrcalo, njegov prvi, nujni, naj-
bližji sogovornik. Človek namreč ni neka zaprta danost, ampak 
je ustvarjen za srečanje z drugim, naposled – ali najprej – za sre-
čanje z Bogom.

In ateist v tej perspektivi?
Treba je spregovoriti o drami ateizma. Ateist odklanja dejstvo, 

da je podoba, in hoče sam biti arhetip, prapodoba. Odklanja dej-
stvo, da je ustvarjen, in hoče biti sam svoj stvarnik. Posledica 
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16 Franc Rode

tega je, da v resnici ne ve, kdo je, od kod prihaja in kam gre. V 
njem se nastanita praznina in tesnoba, kot pravi Julien Green: 
»Najbolj očiten produkt ateizma je tesnoba« (La bouteille à la 
mer, Pariz, str. 182). 

Nevera je boleča avantura. Lahko je tudi zelo plemenita, ko se 
človek resno sprašuje o smislu bivanja na svetu, o smislu trplje-
nja in smrti in ne najde odgovora, razen tega, ki mu ga ponuja 
banalni, poulični ateizem: minljivost vsega, smrt kot dokončna 
človekova usoda. Človek pa terja »večnost vsega, hoče globoko, 
globoko večnost«, kot pravi Nietzsche (Tako je govoril Zaratu-
stra, IV). Samo Bog odpira pred človekom obzorja večnosti. Člo-
vek živi za Boga ali za smrt. Druge možnosti ni.

Kaj je vsebina naše vere?
V odgovor bi lahko zrecitiral nicejsko-carigrajsko veroizpo-

ved, ki jo molimo ob nedeljah in bi s tem vse povedal: Verujem v 
enega Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, vseh 
vidnih in nevidnih stvari.

Ta Bog, ki ga Frančišek Asiški v Hvalnici Vsevišnjemu imenuje 
ljubezen, modrost, ponižnost, potrpežljivost, lepota, gotovost, mir, 
radost in veselje, pravičnost in zmernost, krotkost, naša obramba 
in zavetje, naš varuh in naše upanje, naše večno življenje, veliki in 
čudoviti Gospod, vsemogočni Bog, usmiljeni Odrešenik – ta Bog 
je v začetku ustvaril vse, kar biva. Kakšna sreča, kakšna luč za ra-
zum, da lahko izgovarjam te besede in jim v srcu pritrjujem.

Verujem v Stvarnika nebes in zemlje
Vera v Boga Stvarnika mi pravi, da svet, vesolje, vse, kar biva, 

ni efekt nekega absurda, neke nedognane nujnosti, neke hladne, 
slepe sile. In tudi ne – kot bajajo mnogi miti – stvor nekega muha-
stega božanstva, ki se po stvarjenju neodgovorno umakne v svoja 
nebesa in se več ne zanima za svet in za človeka. Ne, po Božjem 
razodetju, ki mi ga podaja Cerkev, vem, da je na začetku vsega 
Logos, Beseda, Praum. Zato je tudi stvarstvo v sebi razumljivo, 
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ima racionalno strukturo, ki jo človek lahko spozna, in vse pote-
ka z brezhibno natančnostjo po volji Stvarnika. Sodobna znanost 
vse to čudovito potrjuje in dviga naše videnje do neslutenih višin. 
Če je avtor prvih poglavij Svetega pisma z očarljivim pesniškim 
talentom lepo opisal stvarjenje sveta v šestih dneh, kjer imajo vse 
stvari – zemlja, sonce, luna, zvezde, morje, drevesa, rastline in ži-
vali – nekakšno človeško dimenzijo, pač po predstavah svojega 
časa, pa nam sodobna astrofizika podaja tako osupljivo podobo 
vesolja, da presega vsako še tako drzno domišljijo.

Verujem v vsemogočnega Boga
V ponedeljek, 7. januarja 2013, je ameriška astrofizična druž-

ba v Kaliforniji na svojem 221. kongresu sporočila svoje zadnje 
izsledke. Po tem poročilu naj bi bilo v naši galaksiji 17 milijard 
planetov zemeljske velikosti, nekateri pa so tudi dvakrat ali štiri-
krat večji od Zemlje. Zakaj vse to? Kaj je hotel Bog s tem? Kako 
da šele danes človek, pogosto neveren, spoznava te fantastične 
svetove? Zakaj znanost na ta način prihaja na pomoč naši veri 
ravno v tem času? Doslej je človek govoril o velikem, vsemogoč-
nem Bogu, pa še zdaleč ni imel realnih predstav o vesolju, kot 
jih imamo mi (in verjetno nismo na koncu svojih odkritij). Ko 
danes govorimo o Bogu, vsemogočnem Stvarniku, imajo naše 
besede polnost in veličino, ki je niso mogle imeti pred priho-
dom znanosti.

In pomisliti, da se ta Bog, ki se razodeva v nedoumljivem raz-
košju stvarstva, zanima za človeka, za slehernega, tudi najbolj 
ubogega in nepomembnega človeka. Zame. Zate. Zopet je tu ja-
sna beseda, luč razodetja. Ta Bog, ki je s svojo Besedo vse posta-
vil v bivanje in je izlil svojo vsemogočnost v bogastvo stvarstva, 
ta Bog je v svojem bistvu – o čudo! – ljubezen. 

Verujem v Boga, ki je ljubezen 
Ni dosti, da rečemo Bog ljubi, Bog je ljubezen. Na začetku 

vsega, zadnja stvarnost, od koder vse izvira, ni absurd, ni slepa 
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18 Franc Rode

nujnost, ni neosebni slučaj. Na dnu vsega je neka toplina, prija-
znost, dobrohotnost, bližina, milina, svetloba. Sveto pismo, ki mi 
ga podaja Cerkev, mi razkriva še nekaj več, nekaj neverjetnega: 
to brezmejno mogočno Bitje ima obraz in srce. To Bitje, nežno in 
ljubeče, me pozna in me kliče po imenu. On je moj prvi, nepo-
sredni, najbližji Ti. Jaz sem jaz, ker je on moj bivanjski naproti, 
moj nepogrešljivi tečaj. Moja bit ima svoje korenine v njem, v 
njem je izvor moje svobode in dostojanstva. Ta sveta polarnost 
med jaz in ti me vsak trenutek utemeljuje v bivanju. K njemu teži 
vse moje bitje, k njemu to nemirno srce, ki ga je ustvaril »k sebi«, 
kot pravi sv. Avguštin.

Verujem v Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki je postal človek
Po razmišljanju o Bogu Očetu, Stvarniku vseh vidnih in nevi-

dnih stvari, še beseda o Božjem Sinu, o njem, ki je »odsvit Oče-
tove slave in odtis njegovega bitja« (Heb 1,2). V njem »se je raz-
odela dobrotljivost in človekoljubnost Boga, našega Odrešenika« 
(Tit 3,4), kajti »čeprav je bil v podobi Boga, se ni ljubosumno 
oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil tako, 
da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po 
zunanjosti je bil kakor človek, sam sebe je ponižal tako, da je 
postal pokoren do smrti, smrti na križu« (Flp 2,6–8).

To, da je vsemogočni Stvarnik milijard planetov stopil v zgo-
dovino in sprejel nase človeško usodo, presega vsa pričakovanja, 
najbolj smele slutnje največjih genijev. Pa je vendar res! In ta res 
odtehta vse, je več kot vse zablode sveta; prevaga vsako hudobijo, 
potolaži vsako žalost in definitivno postavlja svet in človeštvo na 
pozitivno stran. To je zmaga ljubezni, dokončna zmaga življenja 
nad silami zla in smrti. Vse to zaradi človeka. »O, kako nas v svo-
jem usmiljenju ceniš! O, kako nedoumljiva je tvoja ljubezen! Da 
rešiš sužnja, si daroval Sina« (Velikonočna hvalnica). Tega člove-
ka, ki je zlorabil dar svobode, ko je s svojim uporom zapravil pri-
jateljstvo z Bogom in priklical nase trpljenje in smrt. Toda Bog 
ga ni zapustil, ampak ga je »iztrgal iz oblasti teme in ga prestavil 
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v kraljestvo svojega Sina, v katerem ima odrešenje, odpuščanje 
grehov« (Kol 1,13–14). 

Sprejeti njega, »ki je zaradi nas postal ubog, čeprav je bil bo-
gat, da bi mi po njegovem uboštvu obogateli« (2 Kor 8–9), ga 
srečati in stopiti v osebni stik z njim – to je milost vseh milosti. 
Živeti v veri v Božjega Sina, »ki me je vzljubil in zame dal sam 
sebe« (Gal 2,20), je sreča brez primere, ki me rešuje občutja sa-
mote, ker vem, da me spremlja na poti življenja in da lahko ve-
dno računam na njegovo brezpogojno prijateljstvo.

Verujem v Svetega Duha
Ob svojem slovesu je Jezus rekel učencem: »Za vas je bolje, 

da odidem, kajti če ne odidem, Tolažnik ne bo prišel k vam, če 
pa grem, ga vam bom poslal« (Jn 16,7). S tem je hotel nakazati, 
da se bodo Božje obljube uresničile s prihodom Svetega Duha, z 
njegovo navzočnostjo v Cerkvi. On je odslej vir neizčrpne moči v 
Cerkvi, počelo njenega misijonskega zagona in njene neokrnjene 
mladosti, vir njene neskaljene radosti.

Brez navzočnosti Duha v Cerkvi bi bilo človekovo odrešenje 
nepopolno, ali bolje, ne bi doseglo človeških rodov do konca sve-
ta. Časovni prepad, ki nas loči od Jezusove smrti in vstajenja, bi 
ostal nezapolnjen, in sam Jezusov lik bi nam bil tuj in oddaljen, 
ko ne bi bilo oživljajoče moči Duha.

Sveti Duh je tisti, ki dela, da je odrešenje danes realno za nas, 
da smo danes deležni njegovih sadov, da je Jezus danes živ in 
navzoč med nami, kljub časovni razdalji, ki nas zgodovinsko loči 
od njega. Sveti Duh je tudi tisti, ki vzpostavlja sinovski odnos 
z Očetom, kajti »Božja ljubezen je izlita v naša srca po Svetem 
Duhu, ki nam je bil dan« (Rim 5,5). Pred Bogom namreč nismo 
sužnji, ki trepetajo v strahu pred svojim gospodarjem, ampak si-
novi in hčere, ki kličejo Boga »Aba, Oče« (Rim 8,15). To bližino 
in zaupno ljubezen do Očeta ustvarja v nas Sveti Duh. Ustvarja 
pa tudi globoko edinost med verniki, ki so v Svetem Duhu ena 
družina. 
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Svet katoliške dogmatike
Sveti Duh ima posebno vlogo pri ohranjanju in pravem ra-

zumevanju Jezusovih besed, kot je on sam napovedal svojim 
učencem: »Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on 
vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal« 
(Jn 14,26). V teku stoletij je Cerkev pod vodstvom Svetega 
Duha razvijala in se poglabljala v Jezusov nauk. Tako je nastal 
sklop verskih resnic, ki jih Cerkev podaja iz roda v rod. To je 
svet katoliške dogmatike. Ko spregovorimo o verski resnici ali 
dogmi, se takoj dvignejo ugovori razsvetljenih, svobodomisel-
nih, širokosrčnih, ki se pohujšujejo nad miselno sklerozo, ki 
naj bi vladala v Cerkvi, kar brezprizivno obsojajo. Da se nekaj 
take ozkosti najde v Cerkvi, tudi med škofi in teologi, o tem 
ni dvoma. A to nikakor ni temeljno stališče Cerkve. To nikdar 
ni bilo. Kdor se je malo poglobil v razvoj dogem, se bo s tem 
strinjal. Dogma, kot jo pojmuje katoliška Cerkev, ni omejitev, 
ni skleroza misli, ni nepremičnost, ni prepoved radovednosti 
duha, ampak odprtost, osvoboditev za prodiranje v globino. 
Tudi besedni izraz dogma v tem ne more biti zapreka, ki ustavi 
misel. Ne verjamemo namreč v formule, ampak v stvarnost, ki 
je za formulami, ta stvarnost pa je neizčrpna, to je »neizsledljivo 
Kristusovo bogastvo« (Ef 3,8). 

Tako pravi Tomaž Akvinski: »Actus credentis non terminatur 
ad enuntiabile, sed ad rem – Dejanje vere se ne ustavi pri besed-
nem izrazu, temveč meri na bistvo« (S. Theol. II. II., 1, 2, 2). Ali 
Avguštin: »Iščemo, da najdemo, a ko najdemo, se še naprej spra-
šujemo« (De Trinitate IX, 1, 1, PL 42, 96).

Verujem v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev 
Te besede pri maši izgovarjam z neizmernim veseljem in hva-

ležnostjo. Naj to povem s pesnikom Claudelom: »Vekomaj hva-
ljena velika, veličastna mati, ki sem se v tvojem naročju vse na-
učil« (Ma conversion, Contacts et Circonstances, éd. Pléiade, IV., 
str. 1008).
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Toda pojdimo po vrsti. Cerkev, Božje ljudstvo, ki potuje skozi 
zgodovino, ne izhaja iz človeških interesov ali iz vzgibov kakšne-
ga plemenitega srca, ampak je dar od zgoraj, je sad Božje pobude. 
V Očetovi misli od vsega začetka se je uresničila v času s poslan-
stvom Božjega Sina in z izlitjem Svetega Duha. Cerkev je pred-
vsem Božje, ne človeško delo, in je v svojem najglobljem bistvu 
nedosegljiva zgolj človeškemu pogledu. Je skrivnost, šotor, ki ga 
je Bog postavil med ljudmi, vidna podoba občestva z Bogom, 
svetišče iz živih kamnov, Kristusova nevesta, »ki si jo je pridobil 
s svojo krvjo« (Apd 20,28). Po svojem bistvu torej ženske narave, 
in v tem vidi Baudelaire njeno vsemogočno privlačnost. To je 
ljudstvo krščenih, ki živi v medsebojni ljubezni in soodgovorno-
sti, se hrani z Božjo besedo in evharističnim kruhom ter se po 
Kristusu bliža obljubljeni deželi. Vendar še ni na cilju. Čeprav 
je »sama po sebi velik in stalen nagib verovnosti ter neovrglji-
vo pričevanje, da ima Božje poslanstvo« (I. vatikanski koncil), 
je resnično sveta, a nenehno potrebna očiščevanja in notranjega 
prenavljanja. Ecclesia semper reformanda. 

Cerkev svetnikov in grešnikov 
Da je v naši Cerkvi prostora za svetnike in grešnike, mi jo 

dela simpatično. Kakor je zapisal Oscar Wilde, avtor znamenite-
ga romana Portret Doriana Grayja, ki je ob koncu življenja po-
stal katoličan: »Katolicizem je samo za svetnike in grešnike; za 
osebe, ki se imajo za vsega spoštovanja vredne, pa je dober tudi 
anglikanizem.« Da parafraziram: za naše sodobne tercialke, ki so 
tako neskončno čistejše od Cerkve, pa je dober tudi sekularizem 
s pridihom boljševizma. Naj jim bo. 

Katoliška vesoljnost
Katoliška Cerkev me postavlja v stik z različnimi narodi in 

kulturami. Brani mi, da bi se zapiral v ozki krog svoje narodne 
kulture; omogoča mi, da razumem druge in v njih čutim brate 
in sestre; katoliška vesoljnost razširja moja obzorja in me bogati. 
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Z Avguštinom lahko rečem: »Tenet me in Ecclesiae gremio ipse 
catholicae nomen« (Enarr. in Joh. 9). Že sámo ime katoliška me 
drži v cerkveni skupnosti. 

Poleg te zemljepisne in kulturne širine pa me katoliška vera v 
globinah povezuje z mojimi koreninami in s slovenskimi prete-
klimi rodovi, od patriarha Pavlina in škofa Modesta do srednje-
veških bratovščin, od naših davnih romarjev v Kompostelje in 
Kelmorajn do Vodnika in njegovega zadovoljnega Kranjca, od 
Slomška do Jegliča, od vseh, ki so se na katerikoli strani borili za 
svobodo Slovenije, do sodobnih kristjanov.

Zakaj toliko sovraštva do Cerkve?
Ko se tako sprehajam skozi stoletja in obujam spomin na ro-

dove slovenskih vernikov, ki so v zvestobi in ljubezni živeli svojo 
vero in pripadnost katoliški Cerkvi, ne morem razumeti sovra-
štva nekaterih Slovencev do Cerkve. To boli, preseneča in poni-
žuje. Vtis imam, da je v tem sovraštvu, ki se izraža iz dneva v dan 
v napadih na Cerkev, nekaj patološkega. Tu spregovori človek, 
ki se ne sprejema in ne mara samega sebe. Slovenski človek je tu 
dosegel svoje človeško in kulturno dno. Ne rečem, da v Cerkvi 
ni stvari, ki jih je treba kritizirati. Seveda so in nekatere so zelo 
hude. A videti samo to in ne najti dobre besede za Cerkev in 
njeno delo za slovenskega človeka, ni pravično. Ko bi imeli več 
zdrave samozavesti in zgodovinskega spomina, ne bi tako ravna-
li. Poglejte npr. Ruse ali Srbe. Tudi v njihovi Cerkvi so verjetno 
kakšne hibe, a jih ne obešajo venomer na veliki zvon. V svojem 
odnosu do pravoslavne Cerkve ohranjajo dostojanstvo in spošto-
vanje, ki imponira. Ne pljuvajo po svoji Cerkvi kot mi. Zato me 
čudi, da se kakšen naš časnikar, ki po rodu izvira iz tistega okolja, 
tako znaša nad slovensko Cerkvijo. 

Cerkev mora biti kritična do sebe
Cerkev mora prisluhniti upravičenim kritikam svojih na-

sprotnikov, a je hkrati tudi sama dolžna biti kritična vest družbe. 
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Blizu človeku, solidarna predvsem z ubogimi in zapostavljenimi, 
ne sme nikoli identificirati svojega poslanstva z zgodovinskimi 
projekti. To ne pomeni, da se izmika iz zgodovine in se izživlja v 
ceneni kritiki. Cerkev podpira vse upravičene človeške načrte, a 
ne absolutizira nobenega zemeljskega cilja. Njeno upanje prese-
ga čas in se bo uresničilo samo v večnosti.

Taka je »edina Kristusova Cerkev, ki jo v veroizpovedi prizna-
vamo kot eno, sveto, katoliško in apostolsko in jo je Odrešenik 
po svojem vstajenju izročil Petru, da je njen pastir, in jo je njemu 
in ostalim apostolom zaupal, da jo razširjajo in vodijo, in jo za 
vedno postavil kot steber in temelj resnice« (2. vatikanski koncil, 
Konstitucija o Cerkvi, 8).

Vsebina moje vere
Taka je torej ta najbolj veličastna zgradba, imenovana Cer-

kev. Taka je nadvse bogata vsebina moje vere, ki me napolnjuje 
z upanjem na vstajenje mrtvih in večno življenje v prihodnjem 
veku, »ko bomo v nesmrtnosti duha in netrohljivosti telesa več-
no strmeli nad Gospodovo lepoto«, kot pravi sv. Avguštin (Epi-
stola 130).

Vse, kar mi je dano verovati, sprejemam z vsem srcem, v glo-
boki hvaležnosti za neprecenljivi dar vere in z veseljem, ki izvira 
iz strinjanja z resnico, »gaudium de veritate«, kot pravi sv. Avgu-
štin. To pa je veselje nad Bogom, ki je resnica.

Ali kot pravi Paul Claudel: »Resnica je v neizmerni, oma-
mni, blaženi radosti. Vse, kar nas potrjuje v tej misli, je re-
snično, vse, kar nas od nje oddaljuje, je lažno. Nedvomno smo 
ustvarjeni za brezmejno veselje, za neizrazne slasti. Vrh tega 
veselja pa je v Božji ljubezni, se pravi v navzočnosti bitja zunaj 
nas in v nas, različnega od nas, ki se imenuje Bog, neskončno 
čisto, neskončno nežno, neskončno nedolžno, ki nas po zna in 
nas osebno ljubi« (Correspondance de Paul Claudel, Paris 1952, 
str. 32–36).
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Ecclesia semper 
reformanda

Razmišljanje o svetosti in grehu v Cerkvi
(Cerkev v sedanjem svetu, št, 4, 2013, str. 132–134)

Klic, ki se iz stoletja v stoletje razlega v Cerkvi. Spomin na 
prvotno krščansko skupnost v Jeruzalemu, ko so Cerkev 

sestavljali Marija in apostoli, napolnjeni s Svetim Duhom, in 
primerjava s poznejšim stanjem mlačnosti in grehov je stalni 
izziv in zahteva po notranji prenovi. Tako se v zgodovini Cerkve 
vrstijo ekumenski zbori, krajevne sinode, kapitlji redovnih sku-
pnosti, ki se trudijo, da bi s primernimi disciplinskimi ukrepi 
odpravili razvade in vrnili Cerkvi njeno prvotno lepoto. Dej-
stvo, da se koncili in sinode ponavljajo iz leta v  leto, dokazuje, da 
namen ni nikoli v polnosti uresničen. Ecclesia semper reforman-
da. V teh nenehnih naporih gre za zvestobo evangeliju, hkrati pa 
se izraža stvaren in trezen pogled na Cerkev in človeka.

Zavest, ki jo ima Cerkev o sebi, je, da je sveta in hkrati grešna 
in potrebna očiščevanja. Ali, kot pravi francoski dominikanec in 
zgodovinar Guy Bedouelle, »Cerkev je brez greha, ni pa brez gre-
šnikov«. Cerkev je vedno obsojala nauk, ki je želel v njej videti 
samo občestvo svetih. Tako je na primer na koncilu v Konstanci 
leta 1415 obsodila češkega reformatorja Jana Husa, ki je trdil, da 
so udje Cerkve samo izvoljeni. Bliže nam je Pij XII. v okrožnici  
Mystici corporis leta 1943. zapisal, da grešniki ostanejo člani Cer-
kve, medtem ko je 2. vatikanski koncil izjavil, da ima Cerkev v 
svoji sredi tudi grešnike in je hkrati sveta in potrebna očiščevanja. 

Med mnogimi dokumenti, ki poudarjajo svetost Cerkve, 
navedimo samo veroizpoved nicejsko-carigrajskega koncila iz 
leta 381, ki med lastnostmi Cerkve omenja tudi njeno svetost. 
»Credimus unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesi-
am.« Cerkev je sveta po svojem izvoru. Kristus, glava Cerkve, jo 
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