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Prevrat krščanstva je knjiga, ki zastavlja vprašanje, 
kako vedeti, kaj krščanska misel v resnici je in kaj 
ni. Poskuša razumeti, zakaj je nastala takšna vrzel 
med resničnim krščanstvom in »prevratništvom«, 
ki je izrabilo vero prvih kristjanov ter zasedlo njeno 

mesto. Avtor skozi nemirno, mestoma vzkipljivo pisanje pokaže, kako se 
je Cerkev kot institucija postopoma oddaljila od Jezusovega prvotnega 
nauka. Pravi, da smo zgrešili bistvo evangelija, vendar ne gre za to, da bi 
živeli v iluziji, kako je prvotna Cerkev živela v popolnem harmoničnem 
sobivanju z drugimi, temveč za to, da se je v toku zgodovine vse preveč 
priličila in ravnala po »tu-svetnem«.  Za Ellula je odtujitev od samega 
izvora vere postala usodna, ko je Jezusovo gibanje pričelo rasti znotraj 
rimskega cesarstva in je politična oblast želela svojo legitimnost uteme-
ljiti na duhovnem gibanju, ki se je vztrajno širilo. Tudi Konstantinovo 
spreobrnjenje, najsibo iskreno ali ne, zanj sovpada s trenutkom, ko je 
cerkvena institucija prestopila mejo »nadnaravnega« in se pričela pove-
zovati s svetno močjo.  

Ker Ellul v knjigi na takšen način drugega za drugim zavrača vse ostanke 
slabo prežvečenega katekizma, lahko knjiga za marsikoga postane kamen 
spotike, saj nam naliva čistega vina, nastavlja ogledalo in nas (kristjane) 
vprašuje, v kolikšni meri smo evangelij zvedli na posvetne interese (moč, 
vpliv, zanašanje na lastno uspešnost, kopičenje dobrin …) in jim ga pri-
lagodili. V tem vidi malikovanje, pri katerem si malikovalec izdela boga 
po svoji podobi. Pogosto to stori v dobri veri, da nas evangelij vabi k 
nenehni preobrazbi, zavoljo katere tako zlahka poteptamo ugovor vesti. 
S tem pokaže, da je Izraelov greh malikovanja (lahko) tudi naš greh  …
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Vse kristjanstvo (torej zgodovinsko krščanstvo, kakršno se nam ponuja) je po-
skus človeškega rodu, da bi znova hodil po vseh štirih, da bi se otresel krščan-
stva, a obenem govoril, da je to izpopolnitev krščanstva.

Torej naše krščanstvo (se pravi, tisto od »kristjanstva«) odstrani iz krščanstva 
žalitev, paradoks, trpljenje in jih nadomesti z verjetnim, takojšnjim, srečo, 
drugače rečeno, krščanstvo izkrivi in naredi iz njega nekaj drugega od tega, 
kar je v Novi zavezi; spremeni ga ravno v nasprotno; in takšno je krščanstvo 
»kristjanstva«. Torej naše.

V krščanstvu »kristjanstva« je križ postal nekaj takšnega kot otroški konjiček 
ali trobenta.

Kierkegaard, Trenutek
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Prvo poglavje

Protislovja

I

Vprašanje, ki ga želim orisati v tej knjigi, je eno od tistih vprašanj, ki 
me vznemirjajo najgloblje, v trenutnem stanju mojih spoznanj se 

mi zdi nerešljivo, odeto je v težko podobo zgodovinske tujosti. Izrazimo 
ga lahko zelo preprosto: kako se je lahko zgodilo, da je razvoj krščanske 
družbe in Cerkve dal neko družbo, civilizacijo in kulturo, ki so povsem 
nasprotne temu, kar beremo v Bibliji, temu, kar je nesporno besedilo ob
enem tore, prerokov, Jezusa in Pavla? Pravim »povsem«. Ne gre za to, da 
protislovja ne bi bilo na eni točki, temveč je na vseh točkah. Zato so po 
eni strani krščanstvo obtožili cele vrste pregreh, zločinov, laži, ki jih izvor
no besedilo in navdih ne vsebujeta nikjer, po drugi strani pa so Razodetje 
postopoma modelirali in znova interpretirali v skladu z načinom, kako sta 
ga prakticirala kristjanstvo in Cerkev. Kritiki so hoteli obravnavati le to 
prakso, to konkretno resničnost, absolutno pa so zavračali, da bi sprego
vorili o resnici izrečenega. Ampak tukaj ni samo skrenitev, tu je korenito, 
bistveno protislovje, torej pravi prevrat.

Tu nikakor ne gre za enak fenomen kot pri razmerju med Marxovimi 
besedili in Rusijo gulaga ali med Koranom in fanatičnimi praksami islama. 
Ne gre za enak fenomen, ker lahko v teh dveh primerih korenine odklona 
gotovo najdemo v samem besedilu. Ob strani puščam drugi primer, ki bi 
nas zanesel predaleč, in se držim prvega. Gremo lahko nazaj od Stalina do 
Lenina in od Lenina do Marxa, vsakič je med enim in drugim nesporno 
razmerje, zato lahko brez težav razumemo, da se je zgodila ta skrenitev in da 
so bile posledice tragične, celo protislovne s tem, kar je Marx mislil, hotel, 
upal. Vseeno pa obstaja neka bližina med tem, kar je nastalo v marksizmu 
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in krščanstvu. Oba namreč postavita prakso za preizkusni kamen resnice 
ali pristnosti. Drugače rečeno, vrednotiti moramo sodeč po praksi, ne pa 
po namerah ali čistosti nauka ali resnici Vira in izvora.

Poznamo razmerje med Prakso in Teorijo pri Marxu, toda to razmerje 
je, ne smemo pozabiti, krožno. To pomeni, da iz lažne prakse neizbežno 
izhaja lažna teorija; in lažnost prakse lahko vidimo ne le po njenih učin
kih (ki pa se jih presoja po čem? Nedvomno se Marx, če bi bil priča po
šasti stalinizma, ne bi prepustil humanističnim ali moralnim občutkom, 
zanesljivo pa bi opazil zaostritev državne oblasti, razpustitev razrednega 
boja, zaostritev odtujitve, torej bi prakso sodil po teoriji, ki jo je navdih
nila.), temveč tudi po novi teoriji, ki jo ta praksa rodi, to pa je bilo zelo 
očitno pri teoretskem izražanju ob koncu stalinizma in izginotju teorije 
pri vodstvu ZSSR, ki je razmišljalo le še v okviru mednarodnih konflik
tov in lastnega imperializma. Krščanstvo pa se prav tako sodi po praksi. 
To opozorilo moramo tako stalno obdržati v mislih.

K tej točki se nenehno vrača celotno razodetje Boga Abrahama, Izaka 
in Jakoba: človek, ki bo prakticiral Božje zapovedi, bo živel (na primer 3 
Mz 18,5 – Neh 9,29 – Ez 20,11). Izpolnjeval boš te zapovedi ... Večni ti 
ukazuje, da jih izvajaš ... (5 Mz 30,8; 27,10). In obratno, zlo in smrt sta 
povezana z odsotnostjo prakticiranja ali pa s prakticiranjem navad dru
gih ljudi, gnusnih običajev (3 Mz 18,30); besedila prav tako postavijo 
temeljno ločnico med poslušnostjo in prakso: ljudstvo posluša tvoje be
sede, vendar se ne ravna po njih (Ezk 33,31). Ta odločilni pomen prakse 
pa natančno prevzame Jezus, s skoraj istimi besedami. Zvesti so tisti, ki 
poslušajo in uresničujejo tvoje besede (Lk 8,21). O tej temi obstaja tudi 
neka prilika, ki pa je običajno ne razumemo dobro: na koncu Govora na 
gori (Mt 7,24–27) je slavna prilika o možeh, ki zidata svoji hiši na skali 
oziroma na pesku, prva je trdna in se upira ploham in vodovju, druga se 
podre. Pogosto se reče, da je skala sam Jezus. Ampak prilika nikakor ne 
govori o tem!

Jezus pravi: tisti, ki posluša te besede in jih prakticira, je podoben 
možu, ki zida na skali. Drugače rečeno, skala sta Poslušanje in Praksa 
skupaj. Toda drugi del je bolj omejujoč: kdor posluša besede, ki jih go
vorim, a jih ne prakticira, je podoben človeku, ki je zidal na pesku. Tu je 
nedvomno vprašanje samo v prakticiranju in rečemo lahko, da je praksa 
odločilno merilo življenja in resnice.
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