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KAKO RAZUMEMO, RAZLAGAMO IN ZAGOVARJAMO KATOLIŠKO VERO
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Deveto poglavje

MIR NA SKALI

O papeški službi in njeni papirnati sledi

Kot že rečeno, sem v nekem trenutku svojega življenja – in ne 
brez boja – sprejel katoliško svetopisemsko utemeljitev češčenja 
svetnikov, ki so v nebesih.

Zato pa sem potegnil črto pri posmrtnem življenju. Svetniki 
v nebesih, sem razmišljal, so »varno« mrtvi in jih lahko častimo 
brez strahu, da bi ta privilegij zlorabili. Še vedno pa sem se kar 
naježil ob misli, da bi izkazoval čast kakšni živeči avtoriteti. In 
nihče na svetu te ne pooseblja bolj kakor papež.

Za katoličane je papež vrhovni pastir, Kristusov namestnik, 
rimski škof in sveti oče. Papež samega sebe imenuje »služabnik 
Božjih služabnikov«.

Zame in za mnoge protestante pa je papež predstavljal služ-
bo, ki smo jo enodušno zavračali. Čeprav smo se razhajali glede 
vprašanj, kot so krščevanje dojenčkov (oziroma odraslih), svo-
bodna človeška volja, način Kristusove navzočnosti v Gospodo-
vi večerji in predestinacija, smo si bili edini v enem: v nespreje-
manju papeštva.

Poslušnost papežu, spoštovanje njegove službe, poljubljanje 
njegovega prstana, sprejemanje njegovega blagoslova, izobeša-
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136 ZAKAJ VERUJEM?

nje njegove slike in vera v njegovo nezmotljivost po Božji milo-
sti – vse to je po mojem prepričanju že nevarno mejilo na mali-
kovanje. Kje, sem se spraševal, Sveto pismo utemeljuje takšno 
ravnanje in prepričanje?

Ker je bilo papeštvo zame dolgo kamen spotike – in večni 
strelovod za kritike nekatoličanov – bi rad temu vprašanju po-
svetil to kratko poglavje. V njem bom odgovoril na nekaj naj-
pogostejših zadržkov do katoliškega nauka o papeštvu.98 K bolj 
vsebinski (in pozitivni) svetopisemski obravnavi tega predmeta 
pa se bom v knjigi vrnil kasneje, ko bomo razpravljali o Božjem 
kraljestvu in Cerkvi.

KRATKA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

V mnogih razpravah o papeštvu se pojavljajo trditve, ki potre-
bujejo le kratke odgovore, ker so preprosto neresnične. V večini 
primerov gre za nesporazume, predsodke in podobno.99 Oglej-
mo si jih nekaj:

1. Katoličani mislijo, da je papež brez greha.

Ne, ne mislimo. Dejstvo je, da hodi tudi papež – podobno 
kot so to počeli njegovi predhodniki – vsak teden k spovedi, 

98  V veliko pomoč so lahko naslednja dela: Scott Butler, Norman Dahlgren 

in David Hess, Jesus, Peter, and the Keys: A Scriptural Handbook on the 

Papacy (Santa Barbara, CA: Queenship Publishing, 1997); Stephen K. 

Ray, Upon This Rock: St. Peter and the Primacy of Rome in Scripture and 

the Early Church (San Francisco: Ignatius Press, 1999); Vladimir Solo-

viev, The Russian Church and the Papacy (San Diego: Catholic Answers, 

2002).
99  Glede drugih vprašanj o papeštvu priporočam: Patrick Madrid, Pope 

Fiction: Answers to 30 Myths and Misconceptions about the Papacy (Ran-

cho Santa Fe, CA: Basilica Press, 2000).
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SVETOPISEMSKI RAZLOGI 137

kjer se verjetno spoveduje svojih grehov, drugače zakrament ne 
bi bil veljaven. Zaman bi bilo namreč spovedovati se lastnih 
kreposti ali grehov drugih. V Novi zavezi se je tudi Peter pred-
stavljal kot grešnik, a ni s tem nič okrnil svoje avtoritete.

2. Katoličani mislijo, da papež ne dela napak.

Ni res. Tako kot vsi ljudje, tudi papeži delujejo z nepopol-
nim znanjem in drugimi človeškimi omejitvami. V svojem 
vsakdanjem življenju papeži delajo napake kakor vsi drugi. Ne-
katere – kot je soljenje čaja namesto sladkanja – so majhne; dru-
ge – na primer napačna ocena položaja v mednarodni diploma-
ciji – pa imajo lahko hude posledice. Papeževa nezmotljivost je 
milost, ki zajema le vprašanja krščanske vere in morale.

3. Katoličani so si pojem papeške nezmotljivosti izmislili v de-
vetnajstem stoletju.

Čeprav se je nauk o tem res izoblikoval šele v tistem času, je 
pojem v Cerkvi obstajal že od samega začetka. Že v prvem sto-
letju je Petrov in Pavlov učenec, sveti Klemen Rimski, zase trdil, 
da po njem govori Sveti Duh. Tudi protestanti menijo, da je Bog 
nekatere obdaril z nezmotljivostjo, ko je, na primer, na vdihnil 
pisce Svetega pisma. Apostoli in evangelisti so z milostjo nezmo-
tljivosti pisali dela, ki so bila brez napak. Glede tega se prote-
stanti strinjajo s katoličani. Ne strinjajo pa se, da se je kari zma 
nezmotljivosti nadaljevala tudi po prvem rodu kristjanov.

4. Papeško verodostojnost so okrnili in zapravili slabi papeži.

Ne drži. Tudi Jezus se je v svojem času soočal s pokvarjenimi 
verskimi voditelji, a je kljub temu priznaval njihovo Božjo oblast 
v verskih zadevah: »Mojzesovo stolico so zasedli pismouki in 
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farizeji. Vse torej, kar vam porečejo, storite in se tega držite, po 
njihovih delih pa se ne ravnajte; govorijo namreč, pa ne delajo« 
(Mt 23,2–3). Celo hudobni veliki duhovnik Kajfa, ki je načrto-
val Jezusov umor, ni mogel kaj, da ne bi izrekel nezmotljive pre-
rokbe (Jn 11,49–51). Lahko smo pomirjeni ob dejstvu, da je v 
dva tisoč letih svojo oblast zlorabilo zelo malo papežev – med 
dvestopetinšestdesetimi je bila le peščica barab. Bog pa je po-
skrbel, da niti ti niso učili verskih in moralnih zmot.

5. Če bi bilo papeštvo res to, kar trdijo katoličani, ne bi bilo 
nobenega slabega papeža.

Spet narobe. Jezus je apostolom podelil milost oblasti. Sam 
je izbral dvanajstere, čeprav je vedel, da ga bo eden od njih iz-
dal. Če je Jezus res hotel imeti popolne apostole, kako se je lah-
ko med njih vmešal izprijenec? Jezus pušča vsem, da se svobo-
dno odločajo za dobro ali zlo, tudi tistim, ki jih kliče v sveto 
službo.

PETROVO PRVENSTVO

Kje je torej naša svetopisemska utemeljitev papeštva? Izročilo se 
opira na več besedil, še posebej pa na enega. V Matejevem evan-
geliju Jezus vpraša apostole, kaj o njem govorijo drugi ljudje, in 
ti mu naredijo povzetek trenutnih govoric. Nato jih preseneti z 
vprašanjem: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«

Simon Peter je odgovoril: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« 
Jezus pa mu je rekel: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti 
tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je 
v nebesih. Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala, in na tej 
skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne 

Zakaj verujemo - prelom.indd   138Zakaj verujemo - prelom.indd   138 22.8.2016   11:38:2122.8.2016   11:38:21



SVETOPISEMSKI RAZLOGI 139

bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva: 
kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in 
kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih« 
(Mt 16,15–19).

Kaj so pomenili »ključi« v judovski kulturi Jezusovega časa, 
si bomo pogledali v kasnejšem poglavju. Zaenkrat pa naj opo-
zorim le na nekatere podrobnosti.

Prvič: ko je Simon govoril v imenu skupine apostolov, je iz-
rekel globoko versko resnico: dogmo o učlovečenju (glej tudi Jn 
6,68–69). Jezus je Simonu povedal, da do tega spoznanja ne bil 
mogel priti po naravni poti, ampak je prejel posebno razodetje 
od Boga. Z Božjo pomočjo je Simon torej govoril nezmotljivo.

Tedaj je Jezus nadel Simonu novo ime: Peter, kar dobesedno 
pomeni »Skala«. Tega imena dotlej ne najdemo v nobenem zgo-
dovinskem poročilu. Jezus je obljubil, da bo na temelju te skale 
sezidal Božjo stavbo, ki jo je imenoval »moja Cerkev«. Ker to ne 
bo le človeška ustanova, bo v nekem smislu neuničljiva in je 
»sile smrti [peklenska vrata] ne bodo premagale«. Tu vidimo, da 
je Bog sam zagotovil, da bo ohranil Petrovo oblast.

Nekateri temu oporekajo, češ, da je Jezus – ko je govoril o 
»Skali«, na kateri bo zgradil svojo Cerkev – mislil nase. Poudar-
jajo, da je v evangeliju uporabljena grška beseda petra (kar po-
meni »skala«), medtem ko se ime, ki ga je Jezus dal Simonu, 
glasi Petros, kar pomeni »kamen«. S tem želijo reči, da je bil Pe-
ter za Jezusa le »kamen«, medtem ko je bil sam »Skala«, na ka-
teri je kasneje postavil Cerkev.

A s takšno razlago je precej težav. Najprej ta, da se Jezus s 
svojimi apostoli ni pogovarjal v grščini, ampak najverjetneje v 
aramejščini. Njegove besede so v grščino prevedli kasneje, ko so 
pisali evangelije. V aramejščini pa je Jezus za »skalo« lahko upo-
rabil samo eno besedo: kefas. V aramejščini torej ni bilo nobene 
razlike med Petrovim imenom in Cerkvenim temeljem.
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Kljub temu bi lahko kdo ugovarjal, da je Matej v svojem 
evangeliju uporabil različni grški besedi po navdihu Svetega 
Duha. Toda Matej ni imel veliko izbire. Jezus je govoril o te-
meljnem kamnu, zato bi bil najbolj ustrezen izraz petra; ker pa 
je to ženska oblika, ne bi bila primerna za Simonovo novo ime. 
Ker moškemu ni mogel dati ženskega imena, ga je spremenil v 
moško obliko. Tako je Matej po navdihu Svetega Duha storil 
to, kar je bilo praktično in potrebno: Petrovo ime Kephas je pre-
vedel v moško obliko Petros.

Pa je Jezus Petru res zaupal vodilno vlogo v Cerkvi? Odgo-
vor na to se kar sam ponuja na številnih straneh Nove zaveze. 
Kot sem že omenil v šestem poglavju, je Peter povsod prikazan 
kot glavni predstavnik, pridigar, učitelj, zdravnik, sodnik in vo-
ditelj novorojene Cerkve.

Ali je Peter med poučevanjem nauka kazal kakšna znamenja 
nezmotljivosti? Naši nasprotniki bi nas nemudoma spomnili, 
da je Peter padel na izpitu že takoj po Jezusovi podelitvi prima-
ta, ko mu je ugovarjal, da ne sme trpeti. Jezus je tedaj Petra naj-
ostreje oštel in ga ozmerjal s »satanom«! Nasprotniki bi lahko še 
dodali, da se je Peter kasneje sprl s Pavlom glede odnosa do po-
ganov v Cerkvi, in da ga je ta javno opomnil! Kako je bil lahko 
mož, ki naj bi imel dar nezmotljivosti, deležen Jezusove in Pa-
vlove javne kritike?

Naj takoj pojasnimo, da Jezus in Pavel nista oštela Petra za-
radi njegovega nauka, ampak zaradi njegove človeške slabosti. 
Očitala sta mu, da ne ravna v skladu z lastnimi stališči. V Ma-
tejevem evangeliju se je Peter takoj po izpovedi vere v Gospodo-
vo Božjo naravo zoperstavil njegovi volji. V Apostolskih delih 
pa je – potem ko je sam jedel s pogani – to prepovedoval dru-
gim judovskim kristjanom. Tako Jezus kot Pavel sta Petra le 
spodbujala, naj to, kar je nezmotljivo oznanjal, tudi živi.

Ali za Petrov naziv »Kristusov namestnik« obstaja kakšna 
svetopisemska utemeljitev? Mar z njim ne postavljamo Petra na 
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mesto, ki pripada samo Bogu? Ne, ker je Jezus sam rekel apo-
stolom: »Kdor posluša vas, mene posluša in kdor zavrača vas, 
mene zavrača. Kdor pa mene zavrača, zavrača tistega, ki me je 
poslal« (Lk 10,16). Jezus je s tem dvanajstere jasno označil za 
svoje namestnike in jim obljubil, da bo po njih deloval. In če to 
velja za vse apostole, velja še toliko bolj za njihovega prvaka – 
Petra. On in njegovi nasledniki bodo Kristusovi namestniki na 
zemlji. Delovali bodo z oblastjo, ki jim jo bodo podelili drugi, 
a bo resnično Božja.

Uresničevanje tega načela vidimo že v Apostolskih delih. Ko 
je Ananija nekaj prikril Petru, mu ta ni očital, da je lagal njemu 
(čeprav je to očitno storil), temveč Svetemu Duhu (Apd 5,3). 
»Ne ljudem, temveč Bogu si lagal« (5,4). Peter tu nastopa kot 
sodnik, kot Kristusov namestnik. Lagati Petru pomeni lagati 
Bogu samemu. Za Ananija je bil to smrtni greh v polnem po-
menu besede, saj se je takoj »zgrudil in izdihnil«.

SKALA IMA ZADNJO BESEDO

Petrova oblast je bila v marsičem enaka oblasti drugih aposto-
lov. Z njimi jo je delil, se posvetoval in se jim pustil tudi popra-
vljati. Toda vedno je imel zadnjo besedo on. V prvem poglavju 
Apostolskih del Peter poduči ostale apostole, kako naj nadome-
stijo Juda, ki je naredil samomor. V enajstem poglavju pa »za-
govornikom obreze« preprosto razloži, kaj mu je v videnju raz-
odel Bog, in njihovo nasprotovanje se takoj poleže, brez 
nadaljnje razprave ali vprašanj. »Ko so to slišali, so se pomirili« 
(Apd 11,18). Peter je naredil konec razpravi tudi na Jeruzalem-
skem zboru (15,7–12) in opredelil nauk, ki ga je Jakob nato po-
trdil in prilagodil (15,14–18).

Če ne sprejmemo papeštva kot posledice novozaveznih bese-
dil, se pojavi kopica drugih vprašanj.
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Lahko se na primer vprašamo, zakaj bi Jezus imenoval Petra 
za voditelja svojih apostolov, če ni želel, da bi se njegova služba 
nadaljevala v Cerkvi? Kasnejši rodovi namreč niso bili nič manj 
potrebni vodstva kot prvi. Pravzaprav smo ga danes še bolj po-
trebni! Jezus je to naredil za naše dobro in kot zgled za bodoče 
rodove.

Zakaj bi Jezus imenoval Simona »skala«, če mu ni nameraval 
zaupati edinstvene oblasti? Simon si svojega novega imena za-
gotovo ni zaslužil zaradi svoje neomajnosti. Bil je namreč skraj-
no impulziven, pa tudi omahljiv. Trdnost in zanesljivost nista 
bili njegovi vrlini. Janez Evangelist, ki ga je Jezus klical »ljublje-
ni učenec«, je bil bolj trden in zanesljiv. A kljub temu je Petra 
imenoval »skala«, na kateri je utemeljil svojo Cerkev.

Toda, ali je imel Jezus vlogo »skale« v mislih samo za Petra 
ali tudi za njegove naslednike? Omenili smo že krizo, v kateri se 
je Cerkev znašla po smrti Juda Iškarjota. Apostoli so se ravnali 
po Božji besedi iz psalma: »Njegovo službo naj prevzame kdo 
drug« (1,20). Ali je mogoče, da bi bila pravica do nasledstva 
dana Judu, Petru pa ne? Ne verjamem.

Vsekakor so prvi kristjani sprejemali papeževo oblast kot Pe-
trovo, s tem pa tudi kot Kristusovo. Omenil sem že Klemenovo 
spodbudo Korinčanom, »naj bodo poslušni temu, kar smo napi-
sali po Svetem Duhu«, pa tudi spoštljivost, ki sta jo Ignacij in 
Irenej izkazovala Rimu in petrinski službi. Pričevanja o tem naj-
demo v vseh kasnejših rodovih. Tertulijan iz Severne Afrike je 
rekel: »Tisti, ki nimajo Petrovega sedeža, nimajo Petrove 
zapuščine.«100 V naslednjem rodu, na začetku tretjega stoletja, je 
sveti Ciprijan dejal, da je bil primat izročen Petru, in se spraše-
val, kako si lahko tisti, ki se ločijo od Petrovega sedeža, na kate-
rem je Cerkev utemeljena, še vedno domišljajo, da ji pripadajo.101 

100  O pokori 1,7.
101  O edinosti Cerkve 4.
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Na papeževo oblast in presojo so se sklicevali tudi kasnejši cer-
kveni očetje – med njimi sveti Bazilij Veliki (četrto stoletje), sve-
ti Janez Zlatousti Krizostom (zgodnje peto stoletje) in sveti Ciril 
Aleksandrijski (sredina petega stoletja). 

Sveti Hieronim, največji antični svetopisemski učenjak, ki je 
prevedel celotno Sveto pismo v latinščino, je papeža pozdravil s 
temi besedami: »Govorim z naslednikom ribiča in učencem 
križa.102 Ko hodim za Kristusom kot svojim voditeljem, sem 
občestveno povezan z Vašo Blaženostjo oziroma s Petrovim se-
dežem. Vem, da je Cerkev zgrajena na tej Skali. Kdor uživa ja-
gnje izven te hiše, je posvetnež, in kdor ni na tej Noetovi barki, 
bo utonil v potopu.«

Hieronim je o papeštvu govoril na svoj svetopisemski način. 
Tudi mi bi morali, kadar smo poklicani, dati svoje razloge za 
verovanje. K drugim razlogom za papeštvo se bomo vrnili čez 
nekaj poglavij.

102  Pismo 15.
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