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Najina pot do katoliške vere

Scott in Kimberly Hahn

S hvaležnostjo Bogu za najine starše, Jerryja in Patri-
cijo Kirk, Molly Lou Hahn in z ljubečim spominom na Fre-
da Hahna.

Hvala za dar življenja in ljubezni. V čast nama je, da
sva lahko vaša hči in sin.

S hvaležnostjo Bogu za najine otroke, Michaela Scotta,
Gabriela Kirka, Hannah Lorraine in Jeremiaha Thomasa
Walkerja.

Božji dar življenja in ljubezni ste, zaradi vas smo dru-
žina. V veselje nama je, da sva vam lahko mami in oči.
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Spremna beseda

Scott in Kimberly Hahn ter pričujoča zgodba o njunem
življenju in spreobrnjenju predstavljajo eno prelepih, svetlo
sijočih zvezd na nebu upanja v naših obupanih časih. Gre za
zgodbo, kakršne se v današnji ameriški Cerkvi vedno po-
gosteje porajajo kot zvončki, ki rinejo izpod spomladanskega
snega.

Zgodbe o spreobrnjenju so si med seboj zelo različne –
kakor snežinke, kakor prstni odtisi. Prav vse pa so pretreslji-
ve. Edina zgodba, ki je še bolj pretresljiva od tiste o spreobr-
njenju v Kristusovo Cerkev, je zgodba o spreobrnjenju h Kri-
stusu samemu. A oboje – postati kristjan in postati katoličan
– sta le dva koraka na isti poti, v isto smer, podobno kakor
rojstvo in odraščanje. Ta knjiga izvrstno potrjuje to resnico.

Vsaki zgodbi o spreobrnjenju je vredno prisluhniti zaradi
notranjih bojev, ki se odvijajo ob človekovem iskanju Stvar-
nika in Stvarnikovem iskanju človeka. Vendar pa nas vsaka
takšna zgodba ne prikuje in ne pomete z nami kot mogočna
reka. Pričujoča zgodba to stori. Štiri razloge sem našel, zakaj
je ta knjiga tako nepopisno odlična.

Prvič, avtorja sta preprosto izredno pametna, jasno razmiš-
ljujoča in neizpodbitno prepričljiva. Ne bi želel biti protika-
toličan in se zaplesti v razpravo z njima!

Drugič, gojita strastno ljubezen do Resnice in poštenosti.
Za neumnost ne moreta razglasiti ničesar, razen neumnosti
same.

Tretjič, pišeta preprosto, jasno, dobrohotno, z usmiljenjem,
zdravim razumom, navdušenjem in veseljem.

Četrtič, sta prijetna in čudovita človeka, ki z veseljem deli-
ta svojo izkušnjo in zaklad, ki sta ga našla. Ko ju boste v knjigi,
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ki jo imate v rokah, spoznavali, boste odkrili, da sta neraz-
ložljivo, a povsem nedvomno, vredna popolnega zaupanja.
Hebrejci to imenujejo emeth. Ko se ju dotaknete, veste, da
ste se dotaknili resnice.

Obstajajo pa tudi verski razlogi, zakaj je ta knjiga tako moč-
na.

Eden od njih je očitna ljubezen do Kristusa. Tako prepro-
sto je to.

Drugi je ljubezen do Svetega pisma in poznavanje Svete-
ga pisma. Za nobenega katoličana na vsem svetu ne vem, ki
bi bolje poznal in uporabljal Sveto pismo.

Tretji je njuno povezovanje tradicionalne svetopisemske
in katoliške pravovernosti z osebnostjo in občutljivostjo so-
dobnega človeka, ki ju dela tako podobna Kristusu. Ali z dru-
gimi besedami, njuna ljubezen do resnice in človeka, do sno-
vi in učenca. Ta dvojna ljubezen je najpomembnejša skriv-
nost resnično dobrih učiteljev.

Končno je tu še njuno teološko osredotočenje na družino,
tako biološko kot duhovno (Cerkev kot družina). Tudi ta nauk,
kakor prav vsa modrost Cerkve, najlepše zaživi in dobi svojo
pravo veljavo, ko jo skušajo ogroziti krivoverstva, ki jo za-
nikajo. Danes je ta temeljna ustanova vse človeške in božje
družbe napadana in zdi se, da umira prav pred našimi očmi.
A prišla sta dva vojščaka v vojski nadangela Mihaela, ki se bori
proti temu zadnjemu napadu. In potek bitke se je zaokrenil
in morje modrosti Cerkve se pripravlja, da poplavi, izpere in
očisti našo deželo vsega onečaščanja. Scott in Kimberly sta
dva zgodnja valova te očiščujoče plime.

Nobene kasete ameriški katoličani danes ne iščejo in bolj
zaneseno ter množično ne poslušajo, kakor Hahnove kasete.
Zdaj pa je pred nami njuna celotna zgodba. In duhovna usta,
ki jo bodo sprejemala, bodo odprta tako široko kakor kljun
taščice.

PETER KREEFT
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Predgovor

Pokojni nadškof Fulton Sheen je nekoč zapisal: »V
Združenih državah Amerike ni več kot sto ljudi, ki sovražijo
Rimskokatoliško Cerkev. Vendar pa je več milijonov ljudi,
ki sovražijo tisto, za kar zmotno menijo, da je Katoliška Cer-
kev.«

Midva sva nekoč oba mislila, da pripadava prvi skupini
ljudi, a sva kasneje spoznala, da v resnici sodiva v drugo sku-
pino. Ko pa sva končno resnično uvidela, kakšna je razlika
med obema in kje sva midva sama, nama je postopoma po-
stalo jasno, da pravzaprav ne sodiva ne v prvo ne v drugo. S
tem pa sva že bila odločno na poti proti domu. V tej knjigi je
opisano to najino popotovanje. To je pripoved o tem, kako
sva spoznala, da je Katoliška Cerkev zavezna božja družina.

V tej knjigi sva se osredotočila na to, kako so se v moči Sve-
tega duha in s pomočjo Svetega pisma razčistile najine zmot-
ne predstave; nisva se trudila opraviti z vsemi zmotnimi pred-
stavami, ki jih imajo nemara drugi. Z božjo milostjo se bova
morda nekoč lahko lotila pisanja knjige, v kateri se bova
ukvarjala s temi vprašanji.

Te zgodbe bi ne mogla napisati brez pomoči Terryja Bar-
berja iz družbe Saint John Communications v West Covini v
Kaliforniji, ki nama je velikodušno priskrbel prenosni raču-
nalnik in številne različne posnetke najinih govorov, ki jih je
Kimberly potem prepisala in uredila, da so nastali uporabni
zapiski. Mimogrede, vse to delo je opravila v zgornjem nad-
stropju, kjer so zganjali hrup trije otroci in četrti, ki je ko-
majda shodil, Scott pa se je medtem umaknil v tih kotiček v
kleti, da bi tam dokončal svojo doktorsko disertacijo z naslo-
vom »Sorodstvo po zavezi«. Scott sam priznava, da je za vse

vse poti.PM6 21.9.2004, 8:1911



12

morebitne traparije, ki so ostale v tej knjigi, kriva njegova
odsotnost pri njenem nastajanju.

G.K. Chesterton je nekoč rekel: »Če je nekaj resnično vred-
no, da se naredi ... je vredno tudi, da se naredi slabo!« To po-
jasnjuje (pa tudi tolaživa se s tem), zakaj sva se odločila svoje
popotovanje deliti tudi z drugimi v pisni obliki v tem tako
zelo zaposlenem obdobju najinega življenja.

Scott in Kimberly Hahn
Na svetega Petra in Pavla dan

29. junija 1993
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Uvod

Zahvaljujeva se Bogu za milost, ki nama jo je naklonil, da
sva se spreobrnila k Jezusu Kristusu in h katoliški Cerkvi, ki
jo je On ustanovil; samo največja božja milost nama je namreč
lahko omogočila, da sva našla svojo pot domov.

Jaz, Scott, se Bogu zahvaljujem za Kimberly, drugo naj-
večjo milost v mojem življenju. Po njej mi je Bog razkril
resničnost svoje zavezne družine; in medtem ko sem sam
ves prevzet s teorijo, jo Kimberly prevaja v prakso in s svo-
jim življenjem polna veselja predstavlja pot, po kateri
prihaja tretja največja božja milost, najini otroci Michael,
Gabriel, Hannah in Jeremiah. Gospod je s temi tremi milost-
mi pomagal temu domišljavemu svetopisemskemu detekti-
vu (»Kolumbu teologije«) razrešiti uganko katolicizma – s
prihodom domov.

To popotovanje se je v resnici začelo kot kakšna detektiv-
ska zgodba, a je kmalu postalo bolj podobno grozljivki, končalo
pa se je kot krasna ljubezenska zgodba – ko je Kristus odstrl
pajčolan s svoje Neveste, Cerkve. (Mimogrede, te tri zvrsti
zgodb je vredno imeti v mislih, ko boste prebirali to knjigo.)

Jaz, Kimberly, se zahvaljujem Bogu za svojega ljubega moža
Scotta. Božji klic, naj me hrani in neguje z božjo besedo in
ljubi z božjo milostjo (Ef 5, 29), je namreč vzel resno. Pot
naši družini, da bi bila sprejeta v Cerkev, je pripravil tako, da
jo je tlakoval s svojim življenjem – svojo izobrazbo, sanjami,
poklicno potjo – vsemu se je odpovedal za nas, saj je sledil
Kristusu, ne oziraje se na ceno.

Kakor Scottovo romanje je tudi moje spreminjalo svojo
barvo in ton, kakor se spreminjajo letni časi. In prav nič se
mi ni sanjalo, koliko bo trajalo od poletja do pomladi.
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Družina Hahn leta 1975. Scott je prvi z desne v drugi vrsti.

vse poti.PM6 21.9.2004, 8:1914



185

Kazalo

Spremna beseda (napisal Peter Kreeft) .....................................

Predgovor .............................................................................................

Uvod .......................................................................................................

Od zibelke do Kristusa .....................................................................

Od cerkvene službe do poroke .....................................................

Novo pojmovanje Zaveze ...............................................................

Kako sva poučevala in živela zavezo kot družina ...................

Scottovo iskanje Cerkve ..................................................................

Ko človek pride domov – v Rim .................................................

Težave v mešanem zakonu .............................................................

Romantična ponovna združitev ...................................................

Katoliško družinsko življenje .........................................................

Sklep .......................................................................................................

vse poti.PM6 21.9.2004, 8:19185




