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Predgovor 

O čemer govori ta knjiga, že dolgo ni več del skupne 
dediščine oseb, ki jih srečujemo na našem obzorju. 
Tudi če je kdaj obstajala krščanska Evropa, danes 
nedvomno ne obstaja več in niti najosnovnejših poj-
mov krščanske vere, kot so Bog, vera, razodetje, Oče, 
Kristus, Sveti Duh, ne moremo imeti za samoumev-
ne. Tudi Schmemann se je nahajal v položaju, ki je bil 
v nekaterih ozirih podoben, ko je besede, zapisane v 
tej knjigi, v prenosih Radia Svoboda (Radio Liberty) 
namenjal poslušalcem sovjetske in ateistične Rusije, 
ki so skrivaj iskali hrane za duhovno hrepenenje, ki 
so ga občutili in ki se je v njih pojavljalo s spominom 
na skrivno znamenje križa, ki ga je nad njimi naredi-
la babica, s kakšnim naključnim srečanjem ali z ne-
posrednim Božjim navdihom … Tudi on se je moral 
zavedati ne le nepoznavanja vere, ampak tudi izziva, 
da pokaže njene bistvene krščanske lastnosti.

Dolga leta, vse do zadnjega meseca svojega življenja, je 
oče Schmemann z dvema predavanjema na teden na 
Radiu Svoboda nagovarjal sovjetsko Rusijo. Aleksan-
der Solženicin je v nekem svojem osebnem pismu leta 
1972 natančno in jasno označil Schmemannov pridi-
garski dar: »Že dolgo ob nedeljah zvečer, če le morem, 
na Radiu Svoboda z duhovnim ugodjem poslušam 
nagovore doktorja filozofije, očeta Aleksandra‘ (nje-
govega priimka niso nikoli imenovali). Presenečen 
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sem, kako neponarejena, sodobna in visoka je njego-
va umetnost pridiganja. Niti ene napačne note, niti 
milimetra pretiravanja, brez prazne obvezne forme in 
rituala, ko poslušalcu postane nelagodno ali ga je celo 
skoraj sram za govorca ali zase, ampak vedno silno 
globoka misel in globoko občutje.«1

Že takoj na začetku so se ljudje obračali na Schme-
manna s prošnjo, da bi nagovore iz radijskih preno-
sov zapisal v knjigi. Toda Schmemannu, ki je globoko 
občutil razliko med govorjeno besedo in zapisanim 
besedilom, se ni mudilo s pripravo besedila, čeprav 
objave ni zavrnil. Šele v zadnjem letu svojega življe-
nja, ko ga je bolezen prisilila, da se je odrekel nekate-
rim zadolžitvam, je začel urejati številne nagovore, a 
ni imel dovolj časa, da bi zaključil to delo. Izmed 3000 
nagovorov, ki jih je oče Schmemann podajal v radij-
skih prenosih, jih je njegova žena Julija del uvrstila 
v zbirko in jih razporedila v tri večje sklope: osnove 
vere, liturgično leto in čaščenje Božje Matere.2 Tu ob-
javljamo nagovore o osnovah vere, ki sledijo strukturi 
veroizpovedi.

Naj nas navidezna preprostost besedila ne zavede, 
saj se je Schmemann namenoma odločil zanjo. Prav 
tako je sad načrta tudi preplet temeljev in življenja, ki 
naj bi bilo zgrajeno na njih. Schmemann ne spominja 
zaman na to, da se je veroizpoved rodila ob krstu, se 
pravi ob daru novega življenja. Veroizpoved ni spisek 
abstraktnih resnic, ampak uvod v to življenje, veselje, 

1  Navedeno v predgovoru ruske izdaje Schmemannovih Nedeljskih 
nagovorov (Voskresnie besedi), Moskva 1993, str. 3.

2 Ta izbor nagovorov je izšel pod naslovom Nedeljski nagovori 
(Voskresnie besedi), Moskva 1993.
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okus, hvaležnost za življenje in žalost zaradi naših 
padcev in naših izneverjenj.

Danes, ko čutimo, kako življenje drsi proč od svojih 
temeljev, smo v skušnjavi, da bi se oprijeli potrjevanja 
tega, kar občutimo kot temelje, ne da bi se zavedali, da 
ti niso formalen in zunanji kriterij, temveč izraz no-
vega življenja in »delujejo« kot temelji le znotraj no-
vega življenja. To je novo življenje Duha, posredovano 
vernikom, ki omogoča, da dojamemo vsebino novega 
življenja in jo prepoznamo v vsem tem, v čemer se iz-
raža. To isto novo življenje, ki ga podarja Sveti Duh, v 
Cerkvi razkriva skrivnost vsake besede razodete res-
nice in torej podeljuje sposobnost razločevanja, spre-
jemanja in spoznavanja resnice v luči, ki ji je lastna.

Brez te umestitve na obzorje vere, ki dovoljuje, da go-
vorimo, kot Schmemann, tudi o vsakdanjem življenju 
kot o razodetju, saj v vsem prebivata globlji smisel in 
Prisotnost, ki me kliče v odnos, se tudi veroizpoved 
sprevrže v svojo karikaturo. Na ta način je v njej ne-
mogoče prepoznati napotilo k vseobsegajočemu pog-
ledu na življenje, moč, sposobno presojati, oblikovati 
in preobražati vse bivanje, ikono novega življenja, ki 
preizkuša staro življenje in ga prenavlja znotraj nas in 
okrog nas ter preizkuša in oblikuje naše misli, naša 
stališča, naša dejanja.

Zato ni »nauka« zunaj izkušnje, in sicer izkušnje no-
vega življenja kot daru »od zgoraj«, in da bi jo pos-
redovali, se moramo spremeniti, postati novi ljudje. 
Prav to življenje »od zgoraj« ponovno vzpostavlja ce-
lostno spoznanje sveta, ki se je »razčlenilo, ko je člo-
vek padel v greh, in je postalo zgolj védenje o svetu, 
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se pravi tisto objektivno, zunanje védenje, v katerem 
je, kot je Kant dokazal enkrat za vselej, prepovedan 
dostop do stvari v sebi, se pravi do samega bistva sveta 
in življenja ter, posledično, do tega, da bi ju resnično 
imeli v lasti. Toda prav za tovrstno lastnino je bil člo-
vek ustvarjen, za to je bil poklican. Bog ga je postavil v 
raj kot kralja stvarstva, navdanega z močjo poimeno-
vati vsa živa bitja, se pravi poznati jih od znotraj, v nji-
hovem bistvu in globini. Z obnovitvijo tega spoznanja 
sveta, ki ni več preprosto v poznavanju nečesa o njem, 
saj izvira iz spoznanja Boga, je mogoče prepoznati 
svet kot Božjega.«3

To nas vodi k naslednjemu premisleku. Čeprav je pot-
reba po krščanski vzgoji na splošno sprejeta od vseh v 
cerkveni skupnosti, je glede njenih oblik in metod pre-
cej zmede. Dolga desetletja smo si verouk predstavlja-
li po zgledu šole, z učnimi urami in klopmi. Potem je 
prišel obrat v izkušnjo, toda ne nujno z izkušnjo no-
vega življenja … Vprašanje si lahko postavimo takole: 
nam cerkveno izročilo kaže natančne poti in metode 
krščanske vzgoje? Jasno je, da ne gre za to, da bi me-
hansko obnovili metode, ki so bile v rabi v različnih 
zgodovinskih obdobjih, ampak za to, da se vprašamo, 
ali nam izročilo Cerkve ne govori česa o »načinu« po-
sredovanja vere, kar je njegov del, in ali s tem, ko ga 
zavračamo, zavestno ali nezavedno opuščamo krščan-
sko življenje.

V svoji razpravi o veroizpovedi Schmemann jasno 
kaže, da je glavni namen krščanske vzgoje to, da vodi 

3  A. Schmemann, Evharistija, zakrament Božjega kraljestva. Nave-
deno po it. prevodu, Magnano 2005, 239–240.
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človeka v življenje Cerkve, Kristusovega telesa, ki živi 
njegovo življenje. Zato ne gre le za posredovanje »po-
znavanja vere«, za oblikovanje dobre osebe, ki naj de-
luje skladno z moralnimi načeli, ampak za izgradnjo 
uda Kristusovega telesa, člana tistega »izvoljenega 
rodu« in »svetega naroda«,4 čigar skrivnostno življe-
nje v svetu se je začelo na krstni dan. Verska vzgoja 
torej ni nič drugega kot razlaga o tem, kaj se zgodi z 
osebo, ko se znova rodi po vodi in Duhu ter postane 
član Cerkve.

Krščanstvo ni niti morala niti ritual, temveč dar no-
vega življenja v Kristusu, ki v svoji polnosti objema 
vse človekovo življenje. V to življenje smo uvedeni, 
po eni strani, z udeležbo, zlasti pri bogoslužju, in, po 
drugi strani, z razlago. »Okusite in glejte, kako dober 
je Gospod.«5 Najprej okušanje, nato gledanje, se pravi 
razumevanje. V antiki so se katehumeni najprej zbrali 
v cerkvi in šele nato so jim razložili pomen in namen 
tega, da so se zbrali, ter veselje, ki iz tega izhaja. Kaj 
lahko povemo o krščanskem življenju, če pred razlago 
ni izkušnje, če ni tega, kar podzavestno sprejemamo 
za svoje, celo preden to začnemo razumevati?

V tem posredovanju vsebine kot življenja in kot po-
skusa razlage izkušnje je Schmemann precej pre-
pričljiv, saj trdi, da lahko le v zedinjenosti in krožni 
sklenjenosti različnih razsežnosti življenja Cerkve, v 
kateri se vse združuje in postaja spomin novega živ-
ljenja, te izpolnijo svojo resnično vlogo.

4  Prim. 1 Pt 2,9.

5  Ps 34,9.
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Ta knjižica, ki jo predstavljamo, je lepa, ker je polna 
življenja. Zaradi svoje preprostosti jo lahko beremo z 
enakim užitkom in duhovno koristjo ne glede na to, 
na kakšni ravni je bralec, ne glede na to, ali je začetnik 
v veri ali nekdo, ki že dlje hodi po tej poti.

V dodatku objavljamo krajša prispevka Vladimirja Lo-
skega, uvodno besedilo komentarja k veroizpovedi, 
ki ga zaradi svoje prezgodnje smrti ni uspel zaključi-
ti, in Oliviera Clémenta, ki je bil postavljen kot uvod 
v besedilo Loskega. Oba imata z ozirom na Schme-
mannov prispevek izrazitejši zgodovinski značaj in 
zato odlično dopolnjujeta knjižico.

   Maria Campatelli
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I. O VERI

1

Ne glede na to, koliko let je minilo, in ne le let, ampak 
skoraj dve stoletji, ostajajo čudovite besede Puškino-
vega Preroka kot nekakšen epigraf človekove usode 
na zemlji: »Od duhovne žeje koprnim …«1 Civilizaci-
je zamenjujejo druga drugo, spreminja se način živ-
ljenja, spreminja se obličje zemlje – a duhovna žeja 
ostaja neizkorenljiva in neugasljiva. Duhovna žeja 
je dragocen, hkrati pa tudi mučen dar, podarjen na 
zemlji zgolj človeku kot znamenje in bistvo njegove 
človeškosti. Dragocen zato, ker človeka vselej vleče 
navzgor. Ne dovoljuje mu, da bi se umiril v živalski 
sreči, ampak ga seznanja z višjo, z ničimer primerlji-
vo radostjo. Mučen zato, ker zelo pogosto nasprotuje 
njegovim zemeljskim nagonom, vse njegovo življenje 
spreminja v boj, iskanje in nemir.

Zdi se, da skoraj vse na svetu človeku govori: odpovej 
se duhovni žeji, odreci se ji in boš sit, zdrav in srečen. 
Kot je ob zori tega stoletja zapisal Blok v eni izmed 
svojih najbolj otožnih pesmi: »Bodite zadovoljni s 
svojim življenjem, tišji od vode, nižji od trave.«2 Ven-
dar pa vznikajo cele ideologije, zgrajene na odpove-
di duhovni žeji, na njeni zavrnitvi in sovraštvu zoper 

1  V Župančičevem prevodu Puškinovega Preroka, ki ga bomo sicer 
navajali v nadaljevanju, se ta uvodni verz pesmi, preveden nekoliko 
manj dobesedno, glasi: »Od žeje v duši komaj živ …« (op. prev.)

2  Verzi iz pesmi Aleksandra A. Bloka, Glas iz zbora (op. prev.).
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njo; ideologije, ki z vsemi silami stremijo k temu, da 
bi človek v sebi utišal sam izvir te žeje, da bi jo imel 
za utvaro in samoprevaro in se vključil v gradnjo živ-
ljenja, povsem izpraznjeno kakršnegakoli iskanja. Če 
je naše 20. stoletje v globini, in ne zgolj na površju, v 
čem drugačno od prejšnjih, je to zlasti v skrajni za-
ostritvi dveh zoperstavljenih in nasprotujočih si ra-
zumevanj človeškega življenja in človeka samega. Po 
enem razumevanju je človek človek zato, ker je v njem 
duhovna žeja, iskanje, višji nemir. Po drugem pa člo-
vek šele z ubojem vsega tega lahko stopi na pot človeš-
ke usode. Vse ostalo, kar se v tem boju dogaja v sodob-
nem svetu, je konec koncev drugotno. Kajti zgolj iz 
tega globokega, izvornega vprašanja izhaja vse ostalo: 
politika, ekonomija, kultura, vse to, o čemer se ljudje 
tako vneto prepirajo in v imenu česar se bojujejo drug 
z drugim.

In zato – naj to ljudje želijo ali ne, naj se tega zavedajo 
ali ne – v srcu, v središču sodobnosti leži religiozno 
vprašanje. Kajti religija je po samem svojem bistvu 
pojav in prisotnost duhovne žeje. Kot vonj po dimu 
pričuje o tem, da nekje gori ogenj, tudi če ga ne vidi-
mo, tako je tudi navzočnost religije v svetu, ne glede 
na to, kakšne so njene oblike, nedvomno pričevanje, 
da v človeku nenehno živi duhovna žeja, duhovno is-
kanje …

Sicer si nam prizadevajo dokazati, da gre pri religiji 
za pomiritev, odpoved boju, človekovo izneverjenje 
samemu sebi, da je religija mrtvi in nespremenljivi 
dogmatizem, ki vodi proč od kočljivih vprašanj in is-
kanj, vendar pa ob zatrjevanju tega stalno zamolču-
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jejo besede, ki gradijo osrčje religiozne izkušnje in 
religioznega verovanja: »Blagor lačnim in žejnim.«,3 
»Iščite in boste našli!«,4 »Na svet nisem prinesel miru, 
ampak meč.«5

Upoštevanja vredno je, da je boj z religijo pri tistih, 
ki jo sovražijo, vselej osnovan na elementarni, grobi 
laži, brez katere ne bi mogel obstati niti en dan. Ta 
laž je danes tako očitna, da morda o njej niti ni vred-
no govoriti. Toda o sami duhovni žeji, o tem, po čem 
človeka žeja, po čem koprni, iskanja česa je polna, o 
tem pa je treba govoriti, saj, ponavljam, na svetu zdaj 
ni pomembnejše téme. Svet stoji zdaj na prav tistem 
razpotju, o katerem govori pesnik:

»Od žeje v duši komaj živ, 

po mračni blodil sem puščavi, 

kar serafin šesterokril 

se na križpotju mi pojavi.«6

Različni klici, ki se obračajo k človeku, zadevajo v 
svetu drug ob drugega s prej neznano silo. Shajajo in 
razhajajo se različne poti. In vse bolj strašen, vse bolj 
jarek je nad njim sij še ne videnih katastrof in pretre-
sov. »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj sliši.«7

Iz vsega tega se ne moremo več izvleči z delnimi 
ukrepi, z zaplatami na razpadajoči in trohneči ma-

3  Prim. Mt 5,6.

4  Mt 7,7.

5  Prim. Mt 10,34.

6  Začetek Puškinove pesmi »Prerok«. Župančičev prevod je objav-
ljen v izboru Puškinove poezije »Iz Puškinove lirike«, Ljubljanski 
zvon 57, 2, 1937.

7  Mt 13,9.
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teriji. Ponovno začenjamo razumeti, zakaj evangelij 
oznanja odrešenje in prav odrešenje, zakaj nagovar-
ja umirajoče. Kristus govori: »Prišel sem, da vržem 
ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplam-
tel!«8 Mi nimamo moči šesterokrilega serafima, ki se 
je prikazal preroku na razpotju. A vendar je danes 
vsakdo pozvan, da po svojih lastnih močeh pričuje o 
bistvenem.

Religija je religija samo tedaj, ko je usmerjena v bi-
stveno, ko je istočasno pojav duhovne žeje človeka in 
odgovor nanjo, ko je ogenj, in sicer tako ogenj očiš-
čenja kot preobrazbe našega ubornega in sramotnega 
življenja. Nova zaveza se zaključuje s strašnimi, a tudi 
radostnimi besedami: »Kdor dela krivico, naj še nap-
rej ravna krivično, omadeževani naj se še naprej oma-
dežuje, pravični naj še naprej vrši pravičnost in sveti 
naj se še naprej posvečuje. Glej, pridem kmalu. […] In 
kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajame 
vodo življenja.«9

Da se le ne bi izneverili duhovni žeji, ki nam je dana, 
da bi le odprli oči in ušesa pod tem nalivom svetlo-
be, ljubezni in lepote, ki od vekomaj lije na nas. Naj 
nam Bog vsem pomaga, da bomo verni in stanovitni, 
ponižni in ljubeči. Takrat ne bo mogla izginiti svetlo-
ba, ki od vekomaj sije na svetu, odrešenje, podarjeno 
svetu.

8  Lk 12,49.

9  Raz 22,11.17.
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2

Pred nekaj leti se je neka francoska založba obrnila na 
vrsto znanih oseb – na pisatelje, filozofe, umetnike – s 
prošnjo, da bi napisali kratko knjigo »V kaj verujem?«. 
Večina teh ljudi je vernih in članov katoliške Cerkve, 
se pravi Cerkve, ki manj kot druge dopušča tako ime-
novano mnenjsko svobodo, se pravi, da v glavnem ter-
ja prilagajanje glede verovanja.

Vendar so se ne glede na to odgovori vprašanih izka-
zali za zelo različne in branje vsakega izmed njih zbuja 
živo zanimanje. Ista vera, ki se oblikuje v osebni iz-
kušnji, v osebnem dojemanju in doživljanju, je vselej 
nova in osebna, a hkrati s tem ne preneha biti ena in 
skupna.

O tem sem spregovoril, ker se v naših dneh zelo po-
gosto govori o veri, religiji, krščanstvu zlasti na bre-
zosebni, objektivni, dogmatični ravni. Ne zgolj sov-
ražniki religije, ampak tudi sami verniki so se navadili 
razmišljati o tem, kako in kaj uči krščanstvo, kaj in 
kako zatrjujejo verniki. Toda vera je po svoji naravi in 
svojem bistvu nekaj globoko osebnega in živi pristno 
zgolj v osebi in osebni izkušnji. Zgolj tedaj, ko to ali 
ono učenje Cerkve, ta ali druga, kot jo imenujemo, 
dogma, se pravi trditev neke resnice, postane moja 
vera in moja izkušnja ter posledično poglavitna vse-
bina mojega življenja, le tedaj ta vera živi. Če se zazre-
mo in zatopimo v to, kako se dogaja izročanje vere od 
enega človeka k drugemu, postane očitno, da v resnici 
prepričuje, navdihuje in spreobrača prav osebna iz-
kušnja. V krščanstvu je ravno to posebej pomembno, 
saj je krščanska vera v svoji globini nekakšno osebno 
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srečanje s Kristusom, sprejetje ne tega ali onega nau-
ka ali dogme o Kristusu, temveč Kristusa samega. Kr-
ščanstvo je, z drugimi besedami, skrajno osebno. To 
nikakor ne pomeni, da je individualistično, kajti ljudje 
srečujejo, spoznavajo in ljubijo istega Kristusa. Kristus 
pa je obrnjen k vsakomur in vsaka vera, vera vsakogar 
je ukoreninjena v skupni veri, hkrati pa je edinstve-
na. Pomembno je opozoriti na to, saj si v našem času 
vsi sovražniki vere prizadevajo zvesti razpravo o veri 
in religiji na nekakšno znanstveno razpravo, potolči 
vernike z znanstvenimi argumenti, kot da bi beseda 
tekla o objektivno spoznavnem naravnem pojavu, 
medtem ko je na tej znanstveni oziroma bolje reče-
no psevdoznanstveni ravni vse, kar imajo kristjani za 
vsebino svoje vere, dejansko nedokazljivo. Po njiho-
vem mnenju krščanstvo niti ne potrebuje kakšnega 
dokaza, saj je ta v njihovi izkušnji. Neposredno res-
ničnost te izkušnje poznajo, kot pozna človek v sebi 
resničnost ljubezni, navdušenja, usmiljenja, sočutja … 
To pa pomeni, da vere ni mogoče dokazati, a je o njej 
mogoče pripovedovati. Takšna pripoved o veri, ne pa 
znanstveno poročilo o dejstvih, je pravzaprav tudi sam 
evangelij. Ta je izročilo tistih, ki so videli in slišali Kris-
tusa, ki so mu verjeli in ga tako vzljubili, da je On pos-
tal njihovo življenje. Evangelij je torej predano izročilo 
njihove izkušnje. Zato evangelij tudi ostaja vselej živ, 
saj zadeva naravnost v srce, medtem ko filozofske in 
teološke razprave pogosto puščajo srce in um hladna.

Naše hladno in kruto stoletje bolj kot vse drugo pot-
rebuje živo pripoved o živi veri, ki ni samo predajanje 
védenja in dejstev, ampak same izkušnje vere. Kljub 
temu da vsakdo izmed nas verujočih z nedvomno go-
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tovostjo ve, da je njegova vera šibka in nezadostna ter 
da se tudi njega nagovarjajo Kristusove besede »O vi, 
maloverni!«10, imamo v najboljših trenutkih to edin-
stveno in z ničimer primerljivo izkušnjo. Kajti če je 
ne bi imeli stotisoči ljudi pred nami, od kod bi prišla 
k nam ta vera, kako bi lahko vedeli, da se je pred dva 
tisoč leti na svetu zgodil dogodek, ki je imel nepo-
sreden, odločilen pomen za naše življenje danes. In 
prav v tem je vera – v skrivnostni prepričanosti, da je 
vse to, kar je Kristus storil in dejal, storil zame, dejal 
meni, da ga od mene ne ločujejo niti stoletja niti pro-
storske daljave niti kaj drugega razen moje malover-
nosti, pozabe, mojih brezštevilnih izneverjenj Njemu.

Te nagovore bi torej želel posvetiti veri, a ne zgolj njeni 
objektivni in, če tako rečemo, »teološki« vsebini, am-
pak predvsem njenemu osebnemu vzklitju v duši. Kaj 
bi jaz odgovoril, če bi mi dejali: »Kaj za vas pomeni Bog, 
kaj pravzaprav razumete s tem, kadar izgovarjate to 
skrivnostno, hkrati pa tako poznano in vsakodnevno 
besedo? Kaj, kdo je za vas Kristus?« Kristjani namreč 
govorijo, da je on umrl za nas, da je vstal od mrtvih, da 
je v njem premagana smrt, v vaših cerkvah pojejo »niti 
enega mrtvega ni v grobu«11, okrog nas pa še naprej 
kraljuje smrt. Kaj vse to sploh pomeni, ne zgolj v bese-
dah, ne v navedkih učenih knjig, ampak v resničnem, 
živem življenju posameznega človeka? Vedno govorite 
o Cerkvi, toda v čem je njen smisel? Govorite o Trojici, 
o Svetem Duhu, o milosti in zakramentih, o odpušča-
nju grehov. A za vsemi temi besedami mora ležati neki  
 

10  Prim. Mt 6,30; Mt 8,26; Mt 16,8.

11  Besede, pripisane Janezu Zlatoustemu, gl. op. 74.
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živi in osebni smisel – kaj bi drugače sploh pomenile? 
Hkrati s tem se je v našem svetu, ki se je zelo oddaljil 
od vere, tako težko prebiti do te izkušnje, tako težko se 
je odkrito pogovarjati o njej.

V tridesetih letih duhovništva sem doumel, da je na 
svetu najtežje govoriti o najpreprostejšem, o najbolj 
bistvenem. Precej laže je pojasnjevati tuje misli, skli-
cevati se na tujo izkušnjo, govoriti s tujimi besedami. 
Tako težko pa je govoriti iz srca srcu.

3

Verujem v Boga … Toda kaj je vera? Če se zatopimo v 
to, kaj pomenijo te besede, in se na trditev »verujem 
v Boga« zazremo nekako z razdalje, ta postane skriv-
nostna … In ne glede na to, kaj se nam je zdelo, jo 
razumemo.

Gotovo je očitno zlasti, da vera ni isto kot védenje, vsaj 
ne v njegovem splošno uporabljenem in vsakodnev-
nem pomenu. Če pravim »verujem v Boga« – se pravi, 
da vem, da Bog je –, to védenje ni v nobenem primeru 
podobno védenju, da je v moji sobi stol in da na dru-
gi strani okna pada dež. To védenje, ki ga imenujemo 
objektivno, ni odvisno od mene, v mojo zavest vstopi 
mimo moje volje, mimo kakršnekoli svobodne izbire. 
Dejansko je »objektivno«, jaz pa, se pravi subjekt, ose-
ba v meni, ga lahko zgolj sprejmem in ga naredim za 
svojega. A ko govorim, da verujem v Boga, ta trditev 
terja izbiro, odločitev; z drugimi besedami – pred-
postavlja nekakšno zelo osebno udeleženost vsega 
mojega bitja. Brž ko ta osebna udeleženost, ta izbira 
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izgine, postane moja vera mrtva in dejansko neobsto-
ječa. Gotovo vselej ne verujemo zares, tako da vere ni-
kakor ni mogoče spremeniti v objektiven, vselej sebi 
enak del mojih prepričanj, mojega svetovnega nazora.

Mnogo ljudi se obrača k Bogu v strahu, nesreči, trplje-
nju, ko pa minejo te minute in se vračajo v življenje, ki 
nima nobene zveze z vero, živijo tako, kot da ne bi bilo 
nobenega Boga. Še več ljudi ne veruje toliko v Boga, 
kot, kakor nenavadno že je to, v religijo. V cerkvi jim 
je preprosto prijetno, udobno, počutijo se pomirjeni, 
mnogi med njimi so se v otroštvu navadili na to »pos-
večenost« cerkve in obredov. Tu je vse lepo, globoko, 
skrivnostno, tu ni tega, kar je v skaženem in zlem vsak-
danjem svetu. In ljudje, ki se nikdar zares ne zamislijo 
in poglobijo vase, se držijo takšne »religioznosti«. Ta 
skoraj nima zveze z »resničnim« življenjem. Religio-
znost daje dobra in čista »doživetja«, pomaga živeti. 
Vendar tu stojita religija in življenje vsak zase.

Nazadnje obstaja tudi tretja kategorija ljudi. To so tisti, 
ki menijo, da je religija koristna in nujna za človeško 
družbo, za narod, za družino, za otroke, za umirajoče in 
bolne, za ohranjanje poštenosti in morale, to so, z dru-
gimi besedami, tisti, ki zvajajo religijo na korist, ki jo 
prinaša. Spomnim se, da so se, ko sem bil mlad duhov-
nik, matere obračale name s prošnjo, da bi s spovedjo 
pomagal izkoreniniti v njihovih otrocih to ali drugo 
slabo nagnjenost. »Povejte mojemu otroku, da Bog vse 
vidi, postalo ga bo strah in ne bo delal tega in tega …«

Religija kot pomoč in tolažba; religija kot nekakšno 
zadovoljstvo nad svetim in vzvišenim; religija kot ko-
rist. Opominjam, da je v vsem tem neki del resnice. 
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A vendar religija, omejena na zgolj to, ni tista vera, 
o kateri je apostol Pavel ob zori krščanstva dejal: »Je 
pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo 
stvari, ki jih ne vidimo.«12

Zamislimo se nad temi nenavadnimi besedami: 
»obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stva-
ri, ki jih ne vidimo«. Nenavadne so zato, ker vsaka iz-
med njih, kot se zdi, vsebuje protislovje. Kajti nekaj 
pričakujem prav zato, ker to še ne obstaja, drugače 
ne bi bilo ničesar pričakovati …13 In kako more nevi-
dno, se pravi ravno to, kar ne more biti preverjeno, 
uzrto, spoznano, postati v meni gotovost,14 se pravi 
verodostojnost, resničnost in nekaj mojega? Vendar 
Pavel opredeljuje vero prav tako, s prav temi na videz 
paradoksnimi besedami. Najprej opozorimo, da v tej 
opredelitvi ni besede Bog. Ta beseda se pojavlja v na-
daljevanju, v naslednjih vrsticah njegovega pisma. Tu 
pa govori o veri kot o posebnem, človeku lastnem sta-
nju, o nekakšnem daru, s katerim razpolaga.

Kakšen dar je to? Na to vprašanje je mogoče odgovo-
riti takole: težnja, hrepenenje, pričakovanje nečesa 
želenega, slutnja nečesa drugega, ki je edino, zaradi 
česar je vredno živeti.

12  Heb 11,1.

13  Avtor govori tu o »pričakovanju« in ne o upanju zato, ker se 
navezuje na ruski prevod Pavlovega citata »…obstoj resničnosti, 
katere pričakujemo …« Razlika v prevodu izhaja iz večpomensko-
sti grškega glagola elpízo, ki lahko pomeni tako »upam« kot tudi 
»pričakujem« (op. prev.).

14  Avtor tu, ponovno zaradi razlike v uporabljenih prevodih, govo-
ri o »gotovosti« in ne o »zagotovilu« oziroma »dokazu«, kakor bi 
sicer najtočneje prevedli grško besedo élenhos (op. prev.).


