
Luigi  Giussani  (1922-2005)
je bil italijanski duhovnik, bogoslovni učitelj in ustanovitelj 
mednarodnega katoliškega gibanja Občestvo in osvoboditev, 
katerega namen je izobraževanje članov, da bi lahko sodelovali 
pri poslanstvu Cerkve na vseh področjih civilne družbe. Ime 
gibanja izraža zavedanje, da je temelj resnične človekove 
osvoboditve krščansko oznanilo, živeto v občestvu. Zato 
tudi to pomembno razpravo posveča Cerkvi – skupnosti, ki 
je hkrati človeška in Božja. Sestavljajo jo posamezniki, ki 
sprejemajo darove Duha in iz njih črpajo moči za prenovo 
svojega bivanja, za spreobrnjenje. 

»Cerkev se v zgodovino postavlja predvsem kot odnos z živim Kristusom. Vsako 
drugo razmišljanje, vsaka druga presoja je posledica te izvirne drže. Luka v 
Apostolskih delih oriše skupino ljudi, ki je obstajala kot skupnost od dni Jezusovega 
zemeljskega življenja in v povelikonočnem obdobju. Bilo je dovolj razlogov, da 
bi se skupina, ki je nastala ob izjemnem človeku, takrat razpustila. Če bi bila z 
Njegovo smrtjo uničena tista navzočnost, okoli katere se je vrtelo njihovo druženje, 
bi bila razumljiva končna razkropitev skupine učencev. Za tiste ljudi je bil edini 
gotovi nauk ta o navzočem Učitelju, živem Jezusu. In prav to so predali: pričevanje 
o navzočem, živem Človeku. Začetek Cerkve je prav ta skupek učencev, skupinica 
prijateljev, ki ostane skupaj tudi po Kristusovi smrti. Zakaj? Ker se vstali Kristus 
naredi navzočega med njimi.«

29,90 EUR

K ako vstopiti  v  razumevanje  Cerkve
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PREDGOVOR

K NOVI IZDAJI

Tretji del Poti1 nas uvaja v dogodek Cerkve: podali se bomo v 
odkrivanje njene narave in samozavedanja.

Ko bomo prišli do konca poti, ko bi vse moralo biti jasno in 
razumljeno, bomo prisiljeni priznati, da je vse Skrivnost. Naše be-
sede in razprave bodo videti nepreverjene, če ne priznamo, da se 
Bog na koncu pred našimi očmi še izraziteje pokaže kot Skrivnost.

Tako Bog ostaja nekaj nerazumljivega, česar ne more razloži-
ti nobena beseda ali nobena razprava, ne da bi vpeljala lik Mari-
je, ki jo je Bog sam izbral, da bi se dal prepoznati. Metoda Nje-
govega razkrivanja človeku gre prek »topline« njenega naročja.

To privede vse k enemu samemu sklepu. Enost krščanstva 
ni misel ali ideologija; ni niti učenje neke teme. Ni ideja ali 
fi lozofi ja, ampak oznanilo Prisotnosti: Utelešenje je dejstvo, ki 
se je zgodilo. Za to je ključna Marijina človeškost.

Brez Marije ne bi mogli doumeti ne religioznega smisla ne 
zahteve krščanstva,2 še manj pa Cerkve, ki se ponuja najprej 

1 V italijanščini »PerCorso«.
2  »Senso religioso« je eden temeljnih pojmov teologije Luigija Giussanija. Vinko Kobal 

ga je poslovenil z »verski čut«, tukaj smo se ga odločili prevajati z »religiozni smisel«, a 
s slovensko ustreznico ni mogoče zaobjeti pomena v izvirniku: to je in smisel in čut in 
želja. Senso religioso je tisto, kar Tomaž Akvinski imenuje adpetitus intellectivus: je želja 
po dobrem, ki v človeškem bitju zaseda brezmejne razsežnosti. »Religiozen« je zato, 
ker mora biti edini »objekt«, ki lahko poteši to željo, prav tako brezmejen: to, kar vsi 
imenujejo »Bog«. Človek kot tak je v iskanju brezmejnega dobrega – se pravi Boga –, 
tudi če se tega ne zaveda ali če pogosto prepozna to dobro v neki končni resničnosti, 
ki jo vzbudi z domišljijo ali ustvari s svojimi rokami. Človeška narava teži k nečemu, 
česar sama ni zmožna ustvariti, lahko le išče in pričakuje. Človek lahko uresniči samo 
to, kar načrtuje; načrtuje pa to, kar si predstavlja; in predstave si ustvari na podlagi po-
dobe tega, kar je izkusil; izkusil pa je samo končne resničnosti. Senso religioso sovpada 
s tistim, kar so Cerkveni očetje poimenovali »naravna želja, da bi videli Boga« (deside-
rium naturale videindi Deum). »Pretesa cristiana« je dvojna. Najprej je to prepričanje, 
da se je objekt religioznega smisla razodel, utelesil in postal človek: Jezus iz Nazareta. 
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kot odgovor, nato kot trajnost v času človeške zgodovine vse 
do njenega zadnjega dne. Zato smo v zaključek te izdaje o Cer-
kvi želeli dodati kratko poglavje o Mariji iz Nazareta, ki je sko-
raj apologija njeni pomembnosti za ljudi in za svet.

Luigi Giussani
Milano, september 2003

V Jezusu Kristusu bi Bog postal nekdo, ki bi ga ljudje lahko prepoznali in srečali. Na 
drugem mestu pa je to prepričanje, da Jezus Kristus po smrti in vstajenju še naprej 
živi v resničnosti Cerkve, kjer njegova prisotnost na skrivnosten način raste in zori v 
prostoru in času (v kozmosu in zgodovini), tako da ga ljudje v vsakem položaju lahko 
izkusijo in srečajo. Hvala poznavalcema, dr. Eleni Rondena iz Univerze v Milanu in 
prof. Paolu Paganiju iz Univerze v Benetkah, za pomoč pri defi niciji, za vse razlage in 
nasvete pri delu z Giussanijevim besedilom (op. prev.).
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PRVO POGLAVJE

KAKO VSTOPITI 
V RAZUMEVANJE CERKVE

Temeljna predpostavka
Cerkev ni zgolj izraz življenja, nekaj, kar se rodi iz življenja, am-
pak je življenje. Življenje, ki seže do nas iz predhodnih stoletij. 
Kdor namerava preveriti svoje mnenje o Cerkvi, se mora zavedati, 
da je za resnično razumevanje življenja, kakršno je Cerkev, po-
trebno ustrezno sobivanje.

Razumevanje resničnosti, ki se na nek način povezuje z 
življenjem, zahteva čas, ki ga je težko določiti in predvideti. 
Obstajajo konotacije in vidiki resničnosti, ki izhaja iz življenja. 
Tega življenja se nikoli ne neha odkrivati, spoznavati. 

Conditio sine qua non za razumevanje življenja in sobivanje 
z njim. Posameznik običajno stoji pred skušnjavo, da določi 
rok, zaključek, ki ga postavi vnaprej ali se zanj odloči na dolo-
čeni točki. Da bi se izognil tej omejujoči implikaciji, je potreb-
na posebna preprostost ali zvestoba. V nasprotnem primeru 
zatremo možnost kritične presoje do te oblike življenja: one-
mogočena je še najmanjša objektivnost.

Uglašenost s pojavom
Cerkev je popisna resničnost med religijskimi pojavi – ne gle-
de na izhodišče tistega, ki jo obravnava. Nekdo jo lahko označi 
kot spremenjen ali spremenljiv religijski pojav, ali kot nezani-
miv, kdo drug ji lahko odvzame veljavnost, a mislim, da nihče 
ne more uiti dejstvu, da mora Cerkev obravnavati kot religijski 
pojav. In natanko to je tisto, kar želim, da najprej upoštevamo.

Cerkev je versko »življenje«.
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Nemški fi lozof in psiholog Johannes Lindworsky je trdil, da je 
prvi pogoj za vzgojo, torej za prenos neke sposobnosti za vstop v 
resničnost, da motivacija za korake posameznika, ki se ga uvaja, 
sloni na izkušnji, ki si jo je že pridobil.3 Skratka, človek najde 
zgolj tisto, kar je na nek način povezano s tem, kar je že prisotno 
v njem. Pravim »na nek način«, prav zato ker stiki, srečanja, ra-
zvoj odnosov kličejo notranjost, impliciten način posameznika k 
bolj odprtemu in naprednejšemu uresničenju. Zasnova odnosov 
vedno bolj dovršeno udejanja in uresničuje našo podobo, prav v 
kolikor uglašeno spodbudi resničnost, ki je v nas.

Če je Cerkev religijska resničnost in če v meni ni vidika vere 
ali če je ta ostal na stopnji otroka, bo težje objektivno in kritično 
presojati to religijsko dejstvo. Če se spoprimemo s kakim velikim 
pesnikom iz preteklosti, kakršna sta na primer Dante Alighieri 
ali Shakespeare, takoj zadrhtimo ob straneh, ki izražajo čustva, 
ki danes živijo v nas, z lahkoto jih dojamemo. Medtem ko težko 
razumemo mesta, kjer se pesnik opira na miselnost in navade 
svojega časa in na takratne okoliščine s povsem kratkotrajno 
vrednostjo, omejeno na tisto obdobje. Ujemanje mora obstajati, 
da lahko pride do umevanja.

Torej je razumljivo, da obstajajo v položaju vsakega od nas, v 
okviru miselnosti našega časa, težave pri spoprijemanju z religij-
sko resničnostjo. Odsotnost vzgoje za naravni religiozni smisel 
nas prehitro pripelje do tega, da resničnosti, ki so ukoreninjene 
v naše meso in v našega duha, čutimo oddaljene. Nasprotno pa 
živahnost prisotnosti verskega duha privede k takojšnjemu laž-
jemu razumevanju izrazov resničnosti, kakršna je Cerkev. 

V tem položaju je prva težava pri obravnavi Cerkve težava 
razumevanja, napor, ki ga povzroča nepripravljenost subjekta 
nasproti objektu, ki ga mora presojati: težava razumevanja, ki jo 
je povzročilo stanje nerazvitega religioznega smisla. 

Med nekim pogovorom, v katerem sem sodeloval, je pomemb-
nemu univerzitetnemu profesorju ušel stavek: »Če ne bi imel ke-

3 J. Lindworsky, Willensschule, F. Schöningh, Paderborn 1922. Prim. italijansko izdajo 
L'educazione della volontà, Morcelliana, Brescia 1943, str. 85−88, 139 sl., 188−189.
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mije, bi se ubil!« Igra te vrste je vedno del naše notranje dinamike, 
tudi ko tega ne izrečemo. Vedno obstaja nekaj, zaradi česar je v 
naših očeh življenje vredno živeti, in brez tega »nekaj« bi (čeprav 
si ne bi želeli umreti) življenje bilo sivo in razočarljivo. Temu »ne-
kaj«, kar koli to je, brez kakršne koli potrebe, da bi to teoretizirali 
ali izražali skozi kak miselni sistem – lahko pripišemo pomen v 
banalnosti načina življenja –, človek izkazuje vso svojo predanost. 
Nihče se ne more izogniti končni povezavi: kar koli to je, v trenut-
ku, ko človeška zavest na to odgovarja z življenjem, je to religio-
znost, ki se izraža, je stopnja religioznosti, ki se uresničuje.4 Religi-
ozni smisel ima sebi lastno značilnost, da je zadnja in neizogibna 
razsežnost vsakega dejanja, delovanja in vsakršnega odnosa. Je 
končna stopnja vprašanja ali privolitev, ki je ukoreninjena v vsak 
trenutek življenja, saj globina njegove zahteve po pomenu odseva 
iz vsake strasti, pobude in dejanja.

Jasno je torej, da če bi kaj ušlo temu, kar istovetimo z za-
dnjim, s tistim »bogom« − kakor koli ga razumemo −, to več ne 
bi bilo tisto zadnje, tisti »bog«, saj bi to pomenilo, da je v našem 
delovanju nekaj globljega in da smo temu zvesti. Nevzgoja reli-
gioznega smisla, o kateri sem prej govoril, se kaže prav v tem: 
v nas obstaja odpor, ki je že postal instinktiven, da bi religiozni 
smisel prevladal in zavestno določal vsako dejanje.

Natanko to je sindrom atrofi je in zgolj delnega razvoja re-
ligioznega smisla v nas: tista široka in težka ovira, tista odtu-
jenost, ki jo začutimo, ko slišimo, da je »bog« determinanta 
vsega, faktor, ki mu ni mogoče uiti, temeljno merilo izbire, 
študija, izvrševanja in zaključevanja svojega dela, vključevanja 
v stranko, znanstvenega raziskovanja, iskanja moža ali žene, 
vladanja narodu. Vzgoja religioznega smisla bi morala biti po 
eni strani naklonjena uzaveščanju dejstva o neizogibni in po-
polni odvisnosti, ki obstaja med človekom in tistim, kar daje 
smisel njegovemu življenju, po drugi strani pa bi mu morala 
pomagati, da sčasoma premaga tisto irealno odtujenost, ki jo 
občuti v odnosu do svojega izvirnega položaja.
4  Prim. L. Giussani, Il senso religioso, Rizzoli, Milano 1997, str. 75−76.
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Poudarek na izvirnosti krščanstva 
Ta tematika o religioznem smislu je pomembna za razume-
vanje izvirnosti krščanstva, ki je prav odgovor na religiozni 
smisel človeka prek Kristusa in Cerkve. Krščanstvo je rešitev 
za religiozni problem in Cerkev je tukaj orodje, ni pa rešitev za 
politične, socialne in ekonomske težave.

Najhujše napake, ki jih človek naredi na poti, vedno izvirajo 
pri izvoru, začetku problema. Torej, glede na to, da smo prišli 
do zadnje etape svoje »Poti«,5 sem se želel vrniti na začetno 
točko našega premišljevanja, točko, ob katero se lahko zaradi 
nevzgoje celotno pot spotikamo ali pa ki z vzgojo postane ne-
nadomestljiv kvas razumnega napredovanja človeškega duha. 

Če se spomnimo Lindworskyjeve trditve,6 moramo reči, da 
živeti rešitev, ki nam jo za religiozni problem ponuja krščanstvo, 
zahteva, da to tako živo začutimo, da je človek vedno pripravljen 
presenetiti morebitno korespondenco razuma in srca s predlo-
ženo vsebino, brez katere je vsakršna privolitev zgolj ideološka. 
Taka korespondenca – vztrajam – se odkriva znotraj živega re-
ligioznega smisla in je torej podprta samo znotraj permanentne 
vzgoje tega religioznega smisla. 

Iz tega izvira teza, da se skrivnost, ki obdaja vse stvari, ki 
prodira v vse stvari, razkriva človeku. Krščansko oznanilo je 
uresničitev te teze:7 skrivnost je postala zgodovinsko dejstvo, 
bil je človek, ki se je imenoval Bog. 

Na tej točki se začne kazati težava, ki nas zanima.

Srce težave − Cerkev
Če nekdo naleti na Jezusa Kristusa, dan ali dva po njegovem 
odhodu z zemeljskega obličja, čez en mesec ali čez sto mese-

5  Prvi dve knjigi »PerCorsa« sta: Il senso religioso; All'origine della pretesa cristiana, Riz-
zoli, Milano 2001.

6  Glej opombo 1.
7  Prim. L. Giussani: All'origine della pretesa cristiana, predvsem tretje poglavje, str. 33 sl.
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cev, čez tisoč ali dva tisoč let, kako je lahko zmožen zavedanja, 
da je On odgovor na resnico, ki naj bi jo predstavljal? Poveda-
no drugače: kako lahko nekdo pride do točke, da dojame, ali 
je resnično Jezus iz Nazareta dogodek, ki uteleša tisto tezo o 
razodetju v ožjem pomenu besede? 

Ta težava je srce tega, kar se zgodovinsko imenuje »Cerkev«.
Beseda »Cerkev« označuje zgodovinski pojav, katere edini 

pomen sestoji iz tega, da je za človeka možnost, da doseže go-
tovost o Kristusu, da je torej odgovor na to vprašanje: »Kako 
naj jaz, ki prihajam dan za tem, ko je Kristus odšel, vem, da 
gre res za nekaj, kar me nadvse zanima, in kako naj to vem s 
primerno gotovostjo?« Zapisali smo že, da si je težko predsta-
vljati težavo, ki bi bila za človeško bitje resnejša od te, ne glede 
na to, kako odgovorimo na to vprašanje.8 Za vsakega človeka, 
ki pride v stik s krščanskim oznanilom, je nujno, da si prizade-
va, da bi dosegel gotovost v vprašanju, ki je tako odločilno za 
njegovo življenje in za življenje sveta. Seveda lahko težavo tudi 
cenzuriramo, a glede na naravo vprašanja bi bilo to tako, kot 
da bi nanj odgovorili negativno.

Pomembno je, da si danes tisti, ki prihaja kasneje – veliko 
kasneje –, zmore Jezusa iz Nazareta tako približati, da bo prišel 
do razumne in gotove presoje, primerne težavnosti vprašanja. 
Cerkev se postavlja kot odgovor na tako potrebo po zanesljivem 
preverjanju. Namenili smo se soočiti s prav to tematiko. To torej 
predpostavlja vso resnost vprašanja: »Kdo je resnično Kristus?«, 
in sicer moralno obvezo vključitve vesti v odnosu do zgodovin-
skega dogodka krščanskega oznanila. To temelji na predpostav-
ki moralne resnosti v življenju religioznega smisla kot takega.

In če se – obratno – ne potrudimo s tistim neizogibnim 
in vseprisotnim vidikom bivanja, z religioznim smislom, in če 
menimo, da se do zgodovinskega dejstva Kristusa ne more-
mo opredeliti, nas bo Cerkev zanimala le v svoji zelo okrnje-
ni obliki: kot sociološko, politično ali društveno vprašanje, in 
glede na te poglede ji bomo ali nasprotovali ali jo branili.
8  Prim. ibidem, str. 33−42.
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Kakšna degradacija za razum, da je izključen iz tega, saj 
prav to dela njegovo sposobnost povezav bolj človeško in iz-
polnjeno, se pravi njegov religiozni smisel pristnejši in bolj živ!

Po drugi strani pa je de facto zgodovina, naj si to priznamo 
ali ne, z našo jezo in z našim mirom, prepredena z oznanilom 
Boga, ki je postal človek. 
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DRUGO POGLAVJE

Prva premisa:

KAKO DANES DOSEČI 
GOTOVOST GLEDE DEJSTVA 

KRISTUSA

Če sledim svoji stalni skrbi za metodologijo, moram na tej toč-
ki oblikovati dve premisi, ki imata kot taki nalogo pristopa k 
problemu, ki ga bomo obravnavali. Vsaka izmed premis odgo-
varja na eno izmed temeljnih vprašanj.

Prva je že bila izpostavljena v začetnih razmišljanjih. Da 
bi našli primernejši dogovor, moramo biti natančnejši: »Kako 
je mogoče danes doseči objektivno vrednotenje Kristusa in 
primerno pomembnost pridružitve, ki jo pričakuje?« Kar je 
enako, kot da bi rekli: »S katero metodo imam možnost biti 
razumen pri sprejemanju krščanskega predloga?«

V odgovoru na to vprašanje se ločuje kultura in se razkrije 
človekova drža do vse resničnosti. Kot je rekel stari Simeon, ko 
je srečal Marijo in Jožefa, ki sta v tempelj prinesla svojega otroka: 
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v 
znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil 
meč, da se razodenejo misli mnogih src.«9 Pred Njim bodo prišli 
na plano najintimnejši vzgibi duše, najgloblja moralna tekstura. 

Kulturne drže so tri in iz njih izvirajo različni odgovori. Mi-
mogrede, vztrajal bi, da se v kontekstu svoje razprave o »treh 
kulturnih držah« ne ustavimo pri golem listanju med tremi 
poglavji kulturne zgodovine Zahoda, ampak nameravamo od-
krivati skrite gube, ki jih je sprejela zgodovina zavesti človeka 

9  Lk 2,34−35.
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ob srečanju s problemom, ki ga obravnavamo. V končni fazi 
pa to pomeni tudi pokazati tri načine, ki so lahko naši ne samo 
in ne zgolj pri obravnavanju Svetega pisma, ampak pri spopri-
jemanju z najrazličnejšimi okoliščinami našega življenja, od 
želenega srečanja do občudovanja zvezdnatega neba!

Kulturna drža namreč v svoji radikalni vrednosti vizije sebe 
in sveta uporablja isti način odnosa z vsem. In vsaka napaka na 
tem področju je kodifi kacija skušnjave, ki vpliva na vse nas.

Dejstvo iz preteklosti
Prvo izmed napovedanih drž bi lahko povzeli tako: Jezus Kristus je 
dejstvo iz preteklosti, tako kot sta to Napoleon in Julij Cezar. Kako 
lahko torej razumen človek doseže eksistenco Napoleona ali Julija 
Cezarja na način, da bi ju lahko presojal? Da bi naš razum našel 
rešitev, se čuti primoranega, da najprej zbere vse možne informa-
cije, ki izhajajo iz preteklosti, dokumente, »vire«. Nato bo pri raz-
vrščanju in presoji teh virov upošteval tudi, če ne celo predvsem, 
razvoj dejstev, ki jih preučuje, torej tisto, kar je to dejstvo pustilo 
zgodovini, ker tudi ta element pripada celoti dokumentacije, ki 
bo uporabna za oblikovanje presoje. Vse se zbira, se primerja, se 
vrednoti in se na koncu doseže določena sodba, ki bo odsevala 
gotovost pri nekaterih dejavnikih in negotovost pri drugih.

Gre za običajno razumsko metodo, preneseno na zgodovin-
sko dejstvo ali na »zgodovinsko argumentacijo«. Na prvi pogled 
taki zastavitvi ne gre ugovarjati. Sam se spomnim svojega prve-
ga leta študija teologije, ki je temeljil na taki postavki.

Preidimo k preverjanju učinkov te drže, prenesene na dej-
stvo Kristusa.

Rezultati te metode, z namenom doseganja večje gotovosti 
glede verodostojnosti zahteve Kristusa, vzbudijo prvo stopnjo 
zmedenosti. Pri popisovanju narejenih raziskav priplava na dan 
dejstvo, da imamo pred seboj na stotine različnih interpretacij. 
Udejanji se star latinski pregovor tot capita, tot sententiae.




