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OBNOVI	MOJO	HIŠO	

Od	drugega	va4kanskega	koncila	do	papeža	Frančiška	

Se	spomnite,	kje	ste	bili	13.	marca	2013?	Stavim,	da	veste.	To	je	bil	dan,	ko	se	je	Jorge	Bergolio	
predstavil	svetu	kot	Frančišek.	Čeprav	se	je	govorilo,	da	je	bil	drugi	najbližji	kandidat	na	prejšnjem	
konklavu,	ko	so	izvolili	papeža	Benedikta,	 je	bil	kardinal	Bergolio	relaFvno	neznan	in	ga	ni	bilo	na	
kakšnih	seznamih	možnih	kandidatov	za	papeža	leta	2013.	Spomnim	se,	kje	sem	bil,	ko	sem	slišal	to	
novico	 in	se	spomnim	svojih	prvih	besed:	»Kdo?«	in	»Frančišek!«	Čeprav	je	razložil	 izbiro	svojega	
imena	zaradi	 ljubezni	do	ubogih,	sem	takoj	pomislil,	da	se	 je	ta	mož	opredelil	za	reformatorja	po	
svetniku,	ki	je	zaslišal	Gospodov	glas:	»Frančišek,	popravi	mojo	hišo,	ki	se,	kakor	vidiš,	podira«.	Rad	
verjamem,	da	si	je	izbral	to	ime	iz	obeh	razlogov.	In	njegova	dejanja	zaenkrat	to	upanje	potrjujejo.	

Od	 tega	pomembnega	dne	 je	papež	Frančišek	preplavil	mednarodno	 sceno.	Vsem	kristjanom	
govori	jasno	in	nujno	ter	nas	izziva,	da	bi	si	v	zavest	priklicali	svojo	idenFteto	in	bili	Cerkev,	ki	gre	
ven	in	Cerkev,	ki	dela	'misijonarske	učence'.	S	tem	nadaljuje	klic	svojega	predhodnika,	ki	je	pogosto	
govoril	o	novi	evangelizaciji	in	klical	k	re-evangelizaciji	Zahoda.	

Nobenega	dvoma	ni	o	prioriteF	evangelizacije	v	učenju	Cerkve	v	 zadnjih	 leFh.	Da	bi	 resnično	
razumeli	 klic	 k	 novi	 evangelizaciji,	moramo	pogledaF	 v	nekaj,	 kar	 se	 je	 zgodilo	pred	petdeseFmi	
leF:	drugi	vaFkanski	koncil	 (1962-1965).	Plod	tega	koncila	 je	16	dokumentov,	vsak	s	svojo	 izvirno	
sintezo	 tradicionalnega	katoliškega	učenja	 in	novih	 teoloških	pogledov.	Brez	kakšnega	posebnega	
akademskega	 poskusa,	 ki	 bi	 podkrepil	mojo	 trditev,	 bi	 si	 upal	 trdiF,	 da	 lahko	 osrednjo	 teološko	
vizijo	vseh	šestnajsFh	koncilskih	dokumentov	združimo	v	sledečo	frazo:	univerzalen	klic	k	svetos0	in	
univerzalen	klic	k	misijonu.	Svetost	in	misijon	nista	nova	v	učenju	Cerkve,	relaFvno	nov	je	poudarek	
na	 univerzalnos0.	 Ideja,	 da	 poklicanost	 k	 svetosF	 in	 misijonu	 ne	 izhaja	 iz	 posvečenja	 ali	
posvečenega	življenja	(=	redovništva)	ampak	iz	krsta,	je	bila	tako	zelo	pozabljenja,	da	se	zdi	skoraj	
revolucionarna.	Vsi	 smo	poklicani	 k	 svetosF,	 ker	 smo	vsi	 krščeni.	Vsi	 smo	poklicani	 k	misijonu,	 k	
evangelizaciji,	da	bi	delili	dobro	novico,	ker	smo	vsi	krčeni.	

Papež	Pavel	IV.	

Deset	 let	po	sklepu	koncila	 je	papež	Pavel	VI.	 izdal	prelomen	dokument	z	naslovom	Evangelii	
nun0andi,	ki	pomeni	'oznanjaF	dobro	novico'.	V	slovenščini	nosi	naslov	O	oznanjevanju	evangelija	
v	 sodobnem	 svetu.	 Ta	dokument	 izrazi	 teologijo	misijona	 in	 evangelizacije	 kot	odgovornost	 vseh	
kristjanov.	Po	sklepu	koncila	ostaja	najgloblji	klic	Cerkve,	da	odkrije	svojo	idenFteto.	

Začnimo	z	definicijo	evangelizacije,	kot	jo	definira	papež	Pavel	VI.:	

»Tako	 je	 bilo	 mogoče	 opredeliF	 evangelizacijo	 kot	 oznanjevanje	 Kristusa	 FsFm,	 ki	 ga	 ne	
poznajo,	 kot	 pridiganje,	 kot	 katehezo,	 kot	 podeljevanje	 krsta	 in	 drugih	 zakramentov«	 (EN,	 št.	
17). 	1

Takoj	lahko	opazimo,	da	je	papež	izbral	široko	definicijo	evangelizacije.	Vključuje	vse	naloge,	ki	
sestavljajo	 Veliko	 poslanstvo, 	 a	 vključi	 tudi	 večji	 del	 dejavnosF	 Cerkve:	 pridiganje,	 katehezo,	2

učenje,	zakramente,	oznanjevanje	ali	kerigmo.		

 Prevod iz: Pavel VI., O evangelizaciji današnjega sveta, Slovenski katehetski urad, Ljubljana 2006.1

 to je: Mt 28, 19-20.2
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Papež	 Pavel	 nas	 tudi	 opominja,	 da	 se	 moramo	 izogibaF	 skušnjavi,	 da	 pričevanje	 z	 našim	

življenjem	 zadošča	 za	 evangelizacijo.	 Kot	 sam	 pravi:	 »Veselo	 oznanilo,	 ki	 ga	 razglašamo	 s	
pričevanjem	življenja,	 je	torej	prej	ali	slej	 treba	razglasiF	z	besedo	življenja«	(EN,	št.	22).	To	 je	za	
nas	danes	zelo	pomemben	princip,	saj	poudarja	oznanjevanje	ali	kerigmaFčno	dimenzijo	definicije	
Pavla	 VI.	 Danes	 je	 veliko	 zmede	 glede	 tega,	 kako	 potrebna	 je	 uporaba	 besed	 za	 dosego	 cilja	
evangelizacije.	 Vsi	 smo	 že	 slišali	 rek,	 ki	 ga	 pripisujejo	 Frančišku	 Asiškemu:	 »Vedno	 oznanjaj	
evangelij,	če	je	treba,	uporabi	besede.«	Kljub	popularnosF	te	fraze,	se	le-ta	uporablja	kot	nekakšen	
cerkveni	urbani	mit.	V	zbirkah	frančiškanskih	virov	tega	citata	ne	bomo	našli.	SveF	Frančišek,	tako	
je	videF,	nikoli	ni	rekel	tega	in	za	povrh	je	še	zmotno.	SveF	Pavel	nam	pravi:	»Potemtakem	je	vera	iz	
oznanjevanja «	(Rim	10,	17).	Zagotovo	 ima	primat	pričevanje	 iz	življenja.	Nagonsko	nas	 'zvije',	ko	3

srečamo	nekoga,	ki	vere	ne	živi,	a	jo	zagreto	'oznanja'.	Kakorkoli	že,	to	ni	ali/ali	situacija	ampak	in/
in. 	 In	 in/in	 je	 jasen	 katoliški	 princip.	 Pričevanje	 z	 življenjem	mora	 biF	 prvo,	 a	mu	mora	 slediF	4
oznanilo	besede	 življenja.	 Brez	dejanj	 se	našim	besedam	v	 cinični	 postmoderni	 in	post-krščanski	
družbi	 ne	 bo	 verjelo.	 A	 brez	 besed	naša	 dejanja	 ne	bodo	pravilno	 razumljena.	 SveF	Peter	 pravi:	
»Vselej	bodite	vsakomur	pripravljeni	odgovoriF,	če	vas	vpraša	za	razlog	upanja,	ki	 je	v	vas«	(1	Pt	
3,15)	 in	 prav	 tako	 papež	 Pavel,	 ko	 vztraja	 da	 mora	 biF:	 »pričevanje	 razvidno	 z	 jasnim	 in	
nedvoumnim	oznanilom	o	Gospodu	Jezusu.«	

»Ni	 prave	 evangelizacije,	 če	 ni	 oznanila	 o	 imenu,	 nauku,	 življenju,	 obljubah,	 kraljestvu	 in	
skrivnosF	Jezusa	iz	Nazareta	kot	Božjega	Sina«	(EN,	št.	22).	

Čeprav	papež	skozi	dokument	poda	široko	definicijo	evangelizacije,	jasno	pove,	da	bo:	

»evangelizacija	vedno	vsebovala	–	kot	temelj,	središče	in	obenem	vrhunec	svojega	dinamizma	–	
tudi	 jasno	 izpoved,	 da	 je	 v	 Jezusu	 Kristusu,	 učlovečenem,	 umrlem	 in	 vstalem	 Božjem	 Sinu,	
vsakemu	človeku	ponujeno	odrešenje	kot	dar	Božje	milosF	in	usmiljenja«	(EN,	št.	27).	

V	tej	lepi	eno	povedni	definiciji	o	dobri	novici	papež	Pavel	pripravlja	pot	razvoju,	ki	se	bo	pojavil	
v	pisanju	papeža	Janeza	Pavla	 II.,	papeža	Benedikta,	papeža	Frančiška	 in	dokumentov	cerkvenega	
učiteljstva	 na	 temo	 nove	 evangelizacije.	 Pastoralna	 metodologija	 Cerkve	 mora	 biF	 široka,	 a	
evangelizacija	 kot	 taka	 je	 v	 bistvu	 kerigmaFčna	 in	 vodi	 do	 osebnega	 srečanja	 z	 Jezusom.	 Ne	
posreduje	 zgolj	 podatkov	 o	 Jezusu	 in	 njegovem	učenju,	 ampak	 vsebuje	 Fsto	 srečanje,	 ki	 nekoga	
naredi	za	učenca.	

Papež	Janez	Pavel	II.	

V	treh	leFh	od	nastanka	tega	ključnega	dokumenta	in	po	33	dneh	papeške	službe	Janeza	Pavla	I.	
v	 letu	1978,	bo	ribiški	prstan	dobil	na	roko	kardinal	Karol	Wojtyla	 iz	Krakova.	Nadaljeval	bo	 ideje	
univerzalnega	klica	k	svetosF	 in	misijonu,	s	katerima	se	 je	srečal	na	drugem	vaFkanskem	koncilu.	
Evangelii	nun0andi	 je	bila	apostolska	spodbuda,	napisana	po	škofovski	sinodi	v	Rimu	1974,	da	bi	
razpravljala	 o	 pomenu,	 definiciji	 in	 potrebnosF	 evangelizacije.	 Karel	 Wojtyla	 je	 bil	 na	 sinodi	
generalni	tajnik	in	imel	veliko	vlogo	pri	pripravi	dokumenta.	Po	osmih	mesecih	od	njegove	izvolitve	
leta	 1978	 je	 človek,	 ki	 ni	 opravil	 majhne	 vloge	 pri	 nastanku	 ključnih	 dokumentov	 koncila	 in	
apostolske	 spodbude	 Evangelii	 nun0andi,	 kot	 papež	 Janez	 Pavel	 II.	 skoval	 frazo	 »nova	
evangelizacija«	 in	 jo	 uporabil	 v	 svojem	prvem	papeškem	obisku	 Poljske	 9.	 junija	 1979.	 Takrat	 je	
uporabil	ta	pojem,	definiral	pa	ga	je	šele	šFri	leta	kasneje.	To	je	storil	v	povezavi	s	CELAM ,	laFnsko	5

ameriško	 škofovsko	 konferenco,	 v	 letu	1983,	 ko	 je	 izjavil,	 da	 je	nova	evangelizacija	»nova	 v	 svoji	
gorečnosF,	metodah	in	izrazu.«	

 Opomba v SSP: Db. iz tistega, kar je bilo slišati.3

 Avtor namiguje, da je potrebno in krščansko življenje in oznanjevanje; eno in drugo in ne ali eno ali drugo. 4
(op.p.).

 CELAM - Consejo Episcopal Latinoamericano, op.p.5
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Tema	 evangelizacije	 se	 konstantno	 ponavlja	 v	 njegovem	 služenju	 in	 pisanju.	 V	 svoji	 okrožnici	

Redemtporis	missio	(»Odrešenikovo	poslanstvo«	v	slovenščini,	CD	46)	izdani	leta	1990	pravi	takole:	

»ČuFm,	 da	 je	 prišel	 čas	 zastaviF	 vse	 cerkvene	moči	 za	 novo	misijonizacijo	 in	 za	misijone	ad	
gentes.	Nihče,	ki	veruje	v	Kristusa,	nobena	cerkvena	ustanova	se	ne	more	izmakniF	tej	največji	
dolžnosF:	oznanjaF	Kristusa	vsem	narodom«	(Odrešenikovo	poslanstvo,	št.	3).	

SveF	 Janez	 Pavel	 nedvoumno	 trdi,	 da	 oznanjaF	 Kristusa	 ni	 samo	 vrh	 evangelizacijskih	
dejavnosF,	ampak	tudi	najvišja	dolžnost	Cerkve	in	vsakega	posameznega	vernika.	Nihče	od	nas	se	ji	
ne	more	izogniF.	Na	tej	temi	zgradi	apostolsko	pismo	Novo	millenio	ineunte	(»Apostolsko	pismo	ob	
začetku	novega	Fsočletja«	v	slovenščini,	CD	91)	iz	leta	2001,	ob	zaključku	velikega	jubilejnega	leta.		

»Takšna	zavzetost	bo	prav	gotovo	sprožila	v	Cerkvi	novo	misijonsko	dejavnost,	ki	ne	bo	mogla	
biF	 stvar,	 ki	 bi	 bila	 zaupana	 peščici	 izbranih	 »strokovnjakov«,	 ampak	 bo	 morala	 pritegniF	
odgovornost	vseh	udov	Božjega	ljudstva.	Kdor	je	Kristusa	zares	srečal,	ta	tega	srečanja	ne	more	
več	obdržaF	zase,	mora	ga	oznanjaF«	(št.	40).	

Evangelizacija	 je	 sedaj	 moralna	 dolžnost.	 Ne	 evangeliziraF	 je	 skoraj	 nekaj	 sebičnega.	 Če	
najdemo	 nekaj	 čudovitega	 in	 to	 držimo	 zase,	 nosimo	 moralno	 krivdo.	 Duhovnik	 Bob	 Bedard,	
ustanovitelj	 duhovniške	 skupnosF	 Družba	 svetega	 križa,	 je	 nekoč	 dejal,	 da	 je	 evangelizacija	
podobno	dejanju,	ko	»en	revež	pove	drugemu	revežu,	kje	je	našel	kruh.«	Jezus	je	kruh	življenja	in	
živa	voda.	Mi	pa	živimo	v	svetu,	ki	je	poln	lačnih	in	žejnih	ljudi.	Z	željo,	da	bi	spoštovali	te,	ki	so	lačni	
in	žejni,	preveč	pogosto	delimo	fizičen	kruh	 in	vodo	ter	skoraj	zakrijemo	dejstvo,	da	to	delamo	v	
Njegovem	imenu.	Da	ne	omenjam,	da	jim	redko	ponudimo	Jezusa	samega.	To	veliko	delitev	znotraj	
misijonarske	dejavnosF	Cerkve	med	pravičnostjo	 in	dobrodelnostjo	na	eni	strani	 in	evangelizacijo	
na	drugi,	bo	prevzel	papež	Benedikt.	

Papež	Benedikt	XVI.	

Josef	Ratzinger	 je	bil	navzoč	na	drugem	vaFkanskem	koncilu	kot	 teološki	 svetovalec	kardinala	
Fringsa.	Udeležil	se	je	vseh	srečanj	koncila	ter	imel	ključno	vlogo	pri	tem,	ko	je	pomagal	nemškim	
škofom,	 da	 so	 obrnili	 dokumente	 in	 potek,	 ki	 ga	 je	 za	 škofe	 pripravila	 rimska	 kurija.	 Bil	 je	 tudi	
osebno	 vpleten	 v	 pripravo	 osnutkov	 in	 redakciji	 mnogih	 koncilskih	 dokumentov.	 Kot	 papeževa	
desna	roka	v	času	ponFfikata	Janeza	Pavla	II.	je	bil	priča,	kako	se	je	odvijal	klic	k	novi	evangelizaciji.	
Kot	 papež	 Benedikt	 je	 to	 delo	 nadaljeval	 in	 oblikoval	 razvoj	 v	 dveh	 velikih	 stvareh:	 ustanovitvi	
Papeškega	 sveta	 za	 pospeševanje	 nove	 evangelizacije	 v	 juniju	 2010	 in	 sklic	 trinajste	 škofovske	
sinode	 oktobra	 2012,	 da	 bi	 razpravljali	 o	 temi	 »Nova	 evangelizacija	 za	 posredovanje	 krščanske	
vere«.	

Oboje	je	konkreten	izraz,	odgovor	učiteljstva	na	novo	evangelizacijo.	Njegovi	spisi	in	dokumenF	
kurije	v	času	njegovega	ponFfikata	vsebujejo	jezik	evangelizacije,	ki	je	nov	v	gorečnosF,	metodi	in	
izrazu.	Ti	spisi	širijo	razvoj	in	izboljšujejo,	kar	je	začelo	dobivaF	obliko	v	času	Janeza	Pavla	II.	in	se	je	
razvilo	iz	spisov	Pavla	VI.	Razlikovanje	med	evangelizacijo	in	katehezo	je	jasnejše,	ko	evangelizacijo	
ubesedimo	z	oznanilom,	ki	vodi	v	srečanje.	Pod	Benediktom	se	začnejo	vedno	pogosteje	pojavljaF	
relaFvno	 nedomači	 izrazi,	 vsaj	 v	 uradnih	 katoliških	 dokumenFh.	 Benedikt	 začne	 govoriF	 o	
potrebnosF	osebnega	srečanja	in	osebnega	odnosa	z	Jezusom.	

V	nagovoru	leta	2011	je	opozoril	filipinske	škofe	da	je:	»vaša	velika	naloga	v	evangalizaciji	torej,	
da	ljudem	predlagate	oseben	odnos	s	Kristusom	kot	ključ	k	popolnemu	uresničenju.«	Oseben	jezik	
se	pojavlja	tudi	v	dokumentu,	ki	ga	poznamo	kot	Lineamenta	 za	sinodo,	ki	 jo	 je	sklical	dva	tedna	
pred	nagovorom	filipinskim	škofom.	Ta	dokument	se	je	razširil,	da	bi	ustvaril	pogovor/diskusijo	 in	
omogočil	 škofom	 in	 lokalnim	 cerkvam	 še	 kaj	 dodaF.	 Odziv	 naj	 bi	 pomagal	 oblikovaF	 delovni	
dokument	 za	 samo	 sinodo.	 Lineamenta	 oblikujejo	 cilj	 evangelizacije	 kot:	 »spoznanje	 osebnega	
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srečanja	z	Jezusom	Kristusom	in	Duhom,	ki	vodi	v	izkušnjo	njegovega	Očeta	in	našega	Očeta«	(št.	
11).	 Evangelizacija	 je	 vedno	 trinitarična	 in	 nikoli	 nekaj	 abstraktnega,	 teoreFčnega.	 Je	 v	 tem,	 da	
izkusimo	 Osebo	 oseb.	 Cilj	 evangelizacije	 pa	 je	 pripeljaF	 ljudi	 do	 Jezusa	 Kristusa,	 da	 bodo	 lahko	
napolnjeni	 s	 SveFm	 Duhom	 in	 spoznali	 Boga	 Očeta.	 SveF	 Duh,	 ki	 nas	 napolnjuje,	 je	 Duh	
posinovljenja,	ki	govori	našemu	duhu,	da	lahko	kličemo:	»Aba,	Oče!«	(Rim	8,15).	Evangelizacija	je	
torej	čisto	trinitarična.	To	je	njen	cilj.	

Za	mnoge	bolj	tradicionalne	katolike	se	zdijo	izrazi	kot	so	npr.	evangelizacija	in	oseben	odnos	z	
Jezusom,	no,	ne	ravno	katoliški.	Kadar	sem	v	svojih	prvih	mesecih	na	trenutni	župniji	uporabljal	te	
izraze,	 so	 župljani	 pogosto	 pripomnili:	 »Oče,	 to	 pač	 ne	 zveni	 preveč	 katoliško.«	 Dejstvo,	 da	 ima	
povprečen	 katolik	 celo	 danes	 težave	 z	 evangelizacijo,	 je	 razlog	 za	 témo,	 ki	 jo	 najdemo	 v	
Lineamen0h:	»Kljub	dejstvu,	da	je	izraz	[nova	evangelizacija]	dobro	znan	v	Cerkvi,	mu	ni	uspelo,	da	
bi	bil	polno	in	celostno	sprejet«	(št.	5).	Dokument	pravi,	da	je	tako	kljub	dejstvu,	da	je	preteklo	že	
30	let	odkar	je	papež	Janez	Pavel	II.	prvič	govoril	o	njej.	Kaj	bi	še	morali	narediF,	da	bi	pokazali,	da	
je	ta	jezik	bistveno	'katoliški'?	

BiF	kristjan	in	»biF	Cerkev«	pomeni	biF	misijonarski;	to	si	ali	nisi.	LjubiF	vero	zajema	tudi	biF	
njena	priča,	prinašaF	jo	drugim	in	dovoliF	drugim,	da	so	je	deležni.	(št.	10).		

Ko	 smo	 se	 že	 začeli	 navajaF	 na	 izraz	 evangelizira0,	 je	 prišel	 do	 nas	 še	 bolj	 evangeljsko-
protestantsko	 zveneč	 jezik	 iz	 ust	 papeža	 in	 vaFkanskih	 dokumentov:	 oseben	 odnos	 in	 osebno	
srečanje.	Zopet	poglejmo	v	Lineamenta:	»Ljudje	so	zmožni	evangeliziraF	samo,	kadar	so	bili	sami	
evangelizirani	in	so	se	pusFli	evangeliziraF,	to	pomeni,	da	so	duhovno	prenovljeni	zaradi	osebnega	
srečanja	in	življenja	v	občestvu	z	Jezusom	Kristusom«	(št.	22).	

Mogoče	je	naša	zadržanost	za	uporabo	takšnega	jezika	zakoreninjena	v	duhu	individualizma,	ki	
je	razširjen	v	naši	kulturi.	Kakorkoli,	medtem	ko	je	ta	izraz	morda	tuj	naši	duhovni	tradiciji,	pa	ideja,	
da	 se	 posameznik	 sreča	 z	 živim	 Bogom,	 vsekakor	 ni	 tuja	 in	 je	 v	 srcu	 naše	 katoliške	 misFčne	
tradicije.	 Ali	 je	 misFka	 ali	 misFčno	 zedinjenje	 oseben	 odnos	 s	 Kristusom?	 Seveda	 je:	 če	 nekdo	
doživi	misFčno	izkušnjo	Boga,	je	to	zagotovo	nekaj	osebnega.	To	je	Fsto,	kar	misFki	v	naši	tradiciji	
pravijo,	ko	opisujejo	globoko,	inFmno	in	osebno	srečanje	z	Bogom.	In	res	je,	da	v	Svetem	pismu	ne	
najdemo	izraza	»osebni	Gospod	in	Odrešenik«.	A	koncept	Jezusa	kot	Odrešenika,	ki	govori	vsakemu	
človeškemu	srcu,	seveda	obstaja.	SpomniF	se	moramo,	da	 je	celoten	koncept	 individualnega,	kot	
ga	danes	razumemo,	relaFvno	nov	v	naši	kulturi.	Star	je	manj	kot	sto	let	in	je	ranljiv,	ko	pridemo	do	
kriFke.	 Splošno	 razširjen	 individualizem	 je	 povzročil	 škodo	 v	 naši	 kulturi	 in	 vzpon	 pravic	
posameznika	nad	pravicami	skupnosF	nas	ni	nujno	vodil	k	bolj	zdravi	Cerkvi	ali	družbi.	Vseeno	pa	je	
to	kultura,	s	katero	imamo	opravka,	in	od	oznanjevalcev	se	pričakuje,	da	spregovorijo	kulturi.		

In	potem	je	tu	Frančišek.	

Papež	Frančišek	

Točka	številka	4,	napisana	na	roke	iz	zapiskov	njegovega	govora	na	konklavu	9.	marca	2013,	šFri	
dni	preden	je	bil	izvoljen	za	papeža,	se	glasi	takole:	

Ko	 razmišljam	 o	 naslednjem	 papežu:	 človek,	 ki	 preko	 kontemplacije	 Jezusa	 Kristusa	 in	 s	
češčenjem	Jezusa	Kristusa,	pomaga	Cerkvi	iF	ven	iz	sebe,	na	obrobja	bivanja,	in	ji	pomagaF,	da	
bo	rodovitna	MaF,	ki	živi	»iz	sladkega	in	tolažilnega	veselja	evangelizacije.«	

Kardinal	Bergoglio	je	začel	svoj	govor	s	citatom	papeža	Pavla	VI.	Vse	šFri	točke	njegovega	govora	
so	govorile	o	evangelizaciji	 in	nujnosF,	da	Cerkev	preraste	težnje,	ki	jo	hromijo:	da	bi	se	ukvarjala	
sama	 s	 sabo.	 Ta	 nagnjenost	 je	 navzoča	 povsod	 ter	 povzroča	 bolezen	 in	 zlo	 znotraj	 Cerkve,	 je	 še	
zatrdil.	 Po	 njegovi	 izvolitvi	 je	 klic,	 naj	 gre	 Cerkev	 ven,	 tudi	 začel	 uresničevaF	 in	 tako	 na	 novo	
odkrival	 osnovno	 misijonsko	 idenFteto	 Cerkve	 najprej	 s	 svojimi	 dejanji	 in	 nato	 tudi	 s	 svojimi	
besedami.	In	verjetno	je	prvi	papež	v	zgodovini,	ki	je	ukazal	narediF	zmešnjavo:	
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»Rad	bi	nekaj	rekel.	Kaj	pričakujem	kot	posledico	dneva	mladih?	Pričakujem	zmešnjavo.	In	tudi	
bo.	Ali	 bo	 zmešnjava	v	Riu?	Seveda	bo!	A	 jaz	hočem	zmešnjavo	v	 škofijah!	Hočem,	da	gredo	
ljudje	ven!	Hočem,	da	gre	Cerkev	na	ulice!	Hočem,	da	se	varujemo	vsega,	kar	 je	posvetnega,	
vsega	 ustaljenega,	 kar	 je	 udobnega,	 klerikalizma	 in	 kar	 nas	 zapira	 same	 vase.	 Župnije,	 šole,	
insFtucije	obstajajo,	da	gredo	ven!	Če	ne	gredo	ven,	postanejo	nekakšne	nevladne	organizacije	
in	Cerkev	ne	more	postaF	neka	nevladna	organizacija«	(mladim	na	svetovnem	dnevu	v	Riu	de	
Janeiru).	

Papež	Frančišek	je	podal	 isto	sporočilo	tri	dni	kasneje,	a	na	bolj	zakrit	način,	ko	je	spregovoril	
vodstvu	CELAM,	laFnskoameriški	in	karibski	škofovski	konferenci.	V	tem	govoru,	ki	ga	bomo	srečali	
v	naslednjih	poglavjih,	je	na	provokaFven	način	imenoval	»skušnjave«,	ki	onemogočajo	ali	ovirajo	
Cerkev,	da	bi	opravljala	svoje	poslanstvo:	da	ustvarja	»misijonarske	učence«.	Da	bi	pripisali	pojem	
»misijonarski	učenci«	papežu	Frančišku,	je	zgolj	delno	upravičeno,	saj	se	pojem	pojavlja	od	enega	
do	drugega	konca,	v	dokumentu,	ki	ga	poznamo	kot	Dokument	iz	Aparecide	iz	leta	2008,	eno	leto	
preden	 so	 se	 škose	 LaFnske	 Amerike	 in	 Karibov	 zbrali	 v	 slavnem	 brazilskem	 sveFšču	 v	 mestu	
Aparecida.	Tema	konference	 je	bila	»Učenci	 in	misijonarji	 Jezusa	Kristusa,	da	bi	naši	narodi	 imeli	
življenje	v	njem.«	Obširen	dokument,	ki	bo	izšel	iz	tega	srečanja,	in	navdih	za	nov	misijon	po	celini	
in	vseh	njenih	regijah	 je	večinoma	vodila	roka	 in	srce	Kardinala	 Jorga	Bergoglia	 iz	Buenos	Airesa.	
Kljub	dejstvu,	da	je	papež	Frančišek	objavil	apostolsko	spodbudo	Evangelii	Gaudium	v	prvem	letu	
svojega	 ponFfikata,	 verjamem,	 da	 ne	 njega	 ne	 njegove	 spodbude	 ne	moremo	pravilno	 razumeF	
brez	znanja	o	Dokumentu	iz	Aparecide.	

Aparecida	

Prvič	sem	se	srečal	s	pojmom	»Aparecida«,	ko	sem	potoval	v	severno	Mehiko	v	letu	2009,	da	bi	
imel	 delavnico	 o	 novi	 evangelizaciji	 in	 Alfi	 s	 tamkajšnjimi	 cerkvami	 v	 mestu	 Chihuahua.	 Med	
konferecno	 je	 župnijski	 upravitelj	 tamkajšnje	 župnije,	 ki	 je	 učil	 cerkveno	 zgodovino	 na	 lokalni	
fakulteF,	imel	čudovit	govor	o	misijonu	na	celini,	ki	se	je	začel	z	»Aparecido«.	To	so	bili	zame	novi	
izrazi.	 Hitro	 sem	 se	 naučil,	 da	 je	 Aparecida	 brazilsko	 nacionalno	 sveFšče	 in	 popularno	 romarsko	
središče.	Naučil	sem	se	tudi,	da	se	je	papež	Benedikt	tam	srečal	s	škofi	LaFnske	Amerike	in	Karibov	
in	 pozval	 tamkajšnjo	 Cerkev,	 da	 se	 ponovno	 spomni	 svoje	 idenFtete.	 Rezultat	 je	 bila	 zaveza	 k	
misijonu	na	konFnentu,	ki	bo	vplivala	na	vsa	področja	Cerkve	v	LaFnski	Ameriki	in	prinesla	splošno	
prenovo.	 Od	 takrat	 sem	 večkrat	 potoval	 v	 Mehiko	 in	 se	 večkrat	 udeleževal	 konferenc	 o	
evangelizaciji,	tudi	v	Aparecidi.	

Kar	sem	vedno	znova	našel	med	posvečenimi	 in	 laiškimi	voditelji	Cerkve	v	LaFnski	Ameriki,	 je	
bila	 globoka	 predanost	 k	 resnični	 prenovi	 in	 jasen	 uvid	 stvari,	 ki	 življenje	 Cerkve	 ogrožajo.	Med	
FsFm	 prvim	 obiskom	 Chihuahua,	 sem	 se	 srečal	 s	 kleriškimi	 in	 laiškimi	 voditelji,	 ki	 niso	 samo	
spraševali	vprašanj,	ki	se	jih	naši	kleriki	v	Kanadi	ne	sprašujejo,	ampak	tudi	z	moškimi	in	ženskami,	
ki	so	predlagali	odgovore.	Mislil	sem,	da	bom	našel	obupano	Cerkev,	ki	si	bo	skušala	opomoči	od	
različnih	 oblik	 teologije	 osvoboditve	 iz	 preteklih	 desetleFj,	 našel	 pa	 se	 mlade	 voditelje,	 ki	 so	
zastavljali	drzna	vprašanja	in	predlagali	drzne	rešitve.		

Dokument	iz	Aparecide	je	dokument	cerkvenega	učiteljstva.	Čeprav	kliče	k	delovanju	Cerkev	v	
Južni	Ameriki,	bi	bila	resnična	napaka,	če	bi	prezrli	njegovo	pomembnost	za	vesoljno	Cerkev,	pa	ne	
samo	 zaradi	 moža,	 ki	 je	 postal	 papež	 Frančišek	 in	 je	 imel	 levji	 delež	 pri	 oblikovanju	 tega	
dokumenta.	Verjamem,	da	so	spoznanja	tega	dokumenta	dala	Cerkvi	v	LaFnski	Ameriki	šestletno	
prednost	v	procesu	prenove,	ki	ga	je	vesoljni	Cerkvi	prinesla	okrožnica	Evangelii	Gaudium	(Veselje	
evangelija),	 klic	 k	 akciji,	 po	 tem,	 ko	 so	 se	 zbrali	 mnogi	 škose	 iz	 vsega	 sveta	 pod	 papežem	
Benediktom.	

Sam	 dokument	 je	 zelo	 širok,	 nanaša	 se	 na	 vsak	 vidik	misijonske	 dejavnosF	 Cerkve,	 predlaga	
konkretne	cilje	in	vabi	številne	katoliške	insFtucije	k	njihovi	vlogi	v	izvajanju	misijona	na	konFnentu.	
Govori	tudi	o	potrebi,	da	Cerkev	v	svojo	misijonsko	dejavnost	še	posebno	vključi	in	izbere	revne,	da	
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se	 bori	 proF	 revščini,	 nepravičnosF,	 ekološkemu	 uničevanju	 in	 izkoriščanju	 vsake	 vrste.	 Kljub	
obsežnosF	 dokumenta,	 lahko	 vseskozi	 opazimo	 središčno	 temo:	 opominjaF	 »verne	 na	 tem	
konFnentu,	da	so	v	moči	prejetega	krsta	poklicani	biF	učenci	in	misijonarji	Jezusa	Kristusa«	(št.	10).	
Te	besede	 so	 citaF	papeža	Benedikta	 iz	 svoje	prvega	govora	 škofom	na	 začetku	konference,	 leto	
pred	tem.	Krog	je	sklenjen.	Poudarili	so	temo,	ki	ima	svoj	izvor	v	srcu	samega	drugega	vaFkanskega	
koncila.	Osvetlili	 so,	da	čeprav	 je	nalog	v	Cerkvi	veliko,	nobena	ni	 tako	pomembna	kot	Gospodov	
klic,	da	naredimo	učence	in	jih	vodimo,	da	postanejo	apostoli	ali	misijonarji.	V	celem	dokumentu	se	
izraza	»učenec«	in	»misijonar«	ali	izraz	»misijonarski	učenec«	pojavlja	121-krat.	

Če	so	dokumenF	učiteljstva	od	Pavla	VI	do	Benedikta,	ki	smo	si	 jih	pogledali,	osredotočeni	na	
definicijo	 evangelizacije	 na	 oznanjevanju,	 spreobrnjenju	 in	 osebnem	 srečanju,	 je	 ta	 razvoj	 sedaj	
dopolnjen	 v	 Dokumentu	 iz	 Aparecide.	 Čeprav	 to	 misel	 najdemo	 skozi	 ves	 dokument,	 bi	 se	 rad	
osredotočil	na	dve	mesF.		

Prvo	 je	poglavje	 5.4	 z	 naslovom	»Ti,	 ki	 so	 zapusFli	 Cerkev,	 in	 se	pridružili	 drugim	 religioznim	
skupinam«.	 V	 tem	 poglavju	 prepoznamo	 raziskavo,	 ki	 jo	 je	 pred	 srečanjem	 naredil	 dr.	 Jose	 Luiz	
Perez	 Guadalupe,	 raziskovalec	 in	 profesor	 na	 Univerzi	 v	 Peruju.	 Ta	 raziskava	 zajema	 stoFne	
intervjujev	 »z	 odhajajočimi«,	 zgolj	 delček	 vseh	 laFnskoameriških	 katoličanov,	 ki	 so	 zapusFli	
Katoliško	cerkev	in	se	pridružili	evangelikalskim	protestantskim	skupinam.	Intervjuvanci	kažejo	šFri	
velike	 razloge,	 zakaj	 je	 večina	 katoličanov	 odšla	 iz	 Cerkve;	 škose	 so	 to	 raziskavo	 vključili	 v	
Dokument	iz	Aparecide.	Pravijo	sledeče:	

1.	Nikoli	niso	doživeli	»osebnega	srečanja	z	Jezusom	Kristusom«	(ki	bi	bilo	»globoko	in	močno«)	
znotraj	 Katoliške	 cerkve;	 to	 so	 doživeli	 drugje.	 Do	 tega	 srečanja	 jih	 je	 privedlo	 »kerigmaFčno	
oznanilo	 in	 osebni	 zgled	 ljudi,	 kar	 jih	 je	 pripeljalo	 do	 osebnega	 spreobrnjenja	 in	 celostne	
spremembe	življenja«	(št.	226a).	Tega	v	Katoliški	cerkvi	niso	izkusili.	

2.	Prisotnost	pomembnega	življenja	skupnosF,	kjer	se	ljudje	čuFjo	»sprejete	…	in	vredne,	vidne	
in	vključene	v	Cerkev.«	Tega	niso	doživeli	v	svojem	katoliškem	okolju,	a	so	doživeli	drugje,	ko	so	se	
vključili	k	drugim	Cerkvam.	

3.	Svetopisemska	formacija	in	nauk,	ki	ni	zgolj	»teoreFčno	in	hladno	znanje«	ampak	nekaj,	kar	
prinese	»duhovno	in	osebno	rast	ter	rast	skupnosF«	in	pripelje	ljudi	k	zrelosF.	

4.	Predanost	oznanjevanju,	ki	člane	cerkvene	skupnosF	žene	iz	klopi	ven,	da	bi	srečali	 ljudi	na	
obrobju	in	jih	pripeljali	domov	v	Božjo	družino.	

Tako	 srce	parajoče	glede	 resnice	 tolikih	pričevanj	 je,	da	ni	ničesar	 v	naši	 katoliški	 teologiji	 ali	
tradiciji,	 ki	 bi	 bilo	 vzrok	 kateremu	koli	 od	pomembnih	elementov,	 ki	 so	privedli	 do	 tako	 velikega	
števila	odhodov	iz	Katoliške	cerkve	v	LaFnski	Ameriki.	Sam	dokument	prizna	to	dejstvo:	

»Iz	naše	pastoralne	izkušnje	lahko	rečemo,	da	pogosto	iskreni	ljudje,	ki	so	zapusFli	našo	Cerkev,	
tega	ne	naredijo	zaradi	tega,	kar	»ne-katoliške«	skupine	verujejo,	ampak	v	osnovi	zaradi	tega,	
kar	 le-te	 živijo;	 ne	 zaradi	 doktrinalnih,	 ampak	 življenjskih	 razlogov;	 ne	 zaradi	 striktno	
dogmaFčnih,	ampak	pastoralnih	razlogov;	ne	zaradi	teoloških	problemov,	temveč	metodoloških	
problemov	naše	Cerkve«	(št.	225).	

Težka	 resničnost	 je,	 da	 te	 metodološke	 pomanjkljivosF	 sestavljajo	 nič	 drugega	 kot	 osnovne	
naloge	evangelizacije,	učenčevstva,	bratstva 	 in	misijona.	Lahko	 imamo	čudovito	 teologijo	o	vseh	6

teh	ključnih	vidikih	cerkvenega	življenja,	a	če	niso	utelešene	v	konkretno	življenje	Cerkve,	ostanejo	
nekaj	 abstraktnega.	 Od	 tod	 močan	 klic	 tega	 dokumenta	 k	 celostnemu	 »pastoralnemu	
spreobrnjenju«.	

Verjamem,	 da	 je	 6.	 poglavje	Dokumenta	 iz	 Aparecide	 najpomembnejše,	 saj	 ne	 prinaša	 samo	
teoloških	 osnov	 za	 oblikovanje	 »misijonarskih	 učencev«,	 ampak	 tudi	 prinaša	 detajlen	 oris	

 fellowship …6
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potrebnega	procesa	oblikovanja.	Drugi	del	dokumenta	z	avtoriteto	izkristalizira	bolj	ozko	definicijo	
evangelizacije,	ki	se	je	začela	v	Evangelii	nun0andi.	Poglavje	6.2.1	predlaga	»pet	osnovnih	vidikov	v	
procesu	oblikovanja	misijonarskih	učencev«	in	začne	s	»srečanjem	Jezusa	Kristusa«	in	ga	direktno	
in	 izrecno	poveže	s	kerigmo.	Seveda	 jo	moramo	 jasno	slišaF.	Gre	celo	 tako	daleč,	da	 reče:	»Brez	
kerigme	 so	 ostali	 vidiki	 procesa	 obsojeni	 na	 sterilnost	 in	 se	 srca	 ne	 bodo	 resnično	 obrnila	 h	
Gospodu.«	 Drugi	 »vidik«	 oblikovanja	 je	 spreobrnjenje,	 ki	 preoblikuje	 naša	 življenja	 in	 vodi	 k	
odločitvi,	da	želimo	hodiF	za	Jezusom	kot	Gospodom.	To	odločitev	bo	oseba	prinesla	k	zakramentu	
krsta	 ali	 sprave	 (spovedi).	 Tretji	 vidik	 oblikovanja	 je	 učenčevstvo.	 Škose	 tu	 govorijo	 o	 tem,	 kako	
vsak	vernik	»neprestano	 zori«	 v	 znanju	 in	 ljubezni	do	 Jezusa	učitelja	 in	 se	»poglablja	 v	 skrivnost	
njegove	osebnosF.«	Kateheza	in	zakramenF,	tako	beremo,	so	»na	tej	stopnji	temeljnega	pomena«.	
Ostajata	še	vidika	občestva	in	misijona.	Nič	presenetljivega.	Občestvo	je	živa,	pomembna	skupnost,	
kjer	 se	 zgodi	»srečanje«	 z	drugimi	učenci.	 To	 je	prostor	opogumljanja,	podpore	 in	 zorenja.	Vsi	F	
vidiki,	 če	 so	 resnični,	 spontano	 vodijo	 k	 misijonu:	 da	 oznanimo	 Jezusa	 drugim	 z	 veseljem,	 da	
služimo	potrebnim	in	gradimo	Božje	kraljestvo.	Spodaj	je	shema,	ki	v	diagramu	oriše	proces,	ki	ga	
Dokument	iz	Aparecide	predlaga	za	oblikovanje	misijonarskih	učencev.	Vsaka	stopnja	tega	procesa	
se	zgodi	znotraj	živega	in	skrbnega	občestva	vernih.	

Želim	si,	da	bi	 lahko	nadaljeval	 in	odkrival	zaklade,	ki	 jih	najdemo	v	 tem	dokumentu.	Kasneje	
bomo	na	različnih	mesFh	v	knjigi	pogledali	še	druga	poglavja	tega	dokumenta,	a	zdaj	se	moramo	
premakniF	naprej	in	na	kratko	pogledaF	v	enega	najbolj	prizemljenih	papeških	dokumentov,	ki	so	
kdaj	 nastali.	 Govorim	 seveda	 o	Evangelii	 gaudium.	 Vanj	 bomo	pogledali	 v	 tem	poglavju	 zgolj	 na	
kratko,	saj	ima	svoje	upravičeno	mesto	skozi	celotno	knjigo.	Za	vsakega,	ki	je	domač	z	Dokumentom	
iz	 Aparecide,	 je	 edina	 presenetljiva	 stvar	 v	 Evagelii	 gaudium	 njegov	 neformalen	 slog.	 Osrednje	
teme	dokumenta	CELAM 	se	pojavljajo	skozi	Evangelii	gaudium,	ki	poudari,	da	je	»v	moči	prejetega	7

krsta	vsak	član	Božjega	ljudstva	postal	misijonarski	učenec«	(Evangelii	gaudium,	št.	120)	in	ponavlja	
ta	 izraz	 skozi	 celotno	 besedilo.	 Dokument	 iz	 Aparecide	 in	 sorodna	 besedila,	 kot	 je	 uvodni	 govor	
papeža	Benedikta	na	konferenci,	se	osemnajstkrat	nanašajo	na	apostolsko	spodbudo.	Osrednji	klic	
k	pastoralnemu	spreobrnjenju	laFnskoameriške	Cerkve	je	izrecno	razširjen	tudi	na	vesoljno	Cerkev:	
»potrebno	 je	preiF	od	ohranjanja	pastorale	k	odločno	misijonarski	pastorali«	 (Evangelii	gaudium,	
št.	15).	

oblikovanje misijonarskih učencev

pred-
evangelizacija evangelizacija učenec apostol

odpreti se spreobrnjenje zorenje služenje

odnos
pripadnost
povabilo
molitev
žive priče

oznanilo
srečanje

oseben odnos

kateheza
zakramenti
opremiti se
prenovitev

iti ven: 
evangelizacija in 

socialna pravičnost

odločitev

 To je dokument latinskoameriške škofovske konference – Dokument iz Aparecide, ki smo o njem že brali 7

(op.p.).
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Jasno	je,	da	smo	v	50	 leFh	po	drugem	vaFkanskem	koncilu	počasi	odprli	 in	zagledali	resnično	

novost	koncila.	Ne	gre	za	bogoslužni	 jezik	 in	kretnje.	Ne	gre	za	vodstvo	Cerkve	in	decentralizacijo	
oblasF	ali	opolnomočenje	laikov	za	izvajanje	liturgičnih	služb.	Gre	zato,	da	se	spomnimo	najgloblje	
idenFtete	Cerkve.	Od	koncilskih	očetov	in	treh	papežev,	ki	so	bili	del	teh	zgodovinskih	dni	–	Pavla	
VI.,	 Janeza	 Pavla	 II.	 in	 Benedikta	 XVI.	 –	 do	 Bergoglia,	 našega	 Frančiška,	 ki	 je	 nas	 poklical,	 da	
popravimo	njegovo	Cerkev	danes.	Vsi	F	so	odigrali	bistveno	vlogo	in	pokazali,	kaj	čaka	nas.	V	dneh	
po	izvolitvi	papeža	Frančiška	sem	na	internetu	našel	sliko,	ki	prikazuje	sv.	Janeza	Pavla,	Benedikta	in	
Frančiška	z	besedilom	pod	vsako	sliko.	Pod	 Janezom	Pavlom	so	bile	besede:	»To	verujemo.«	Pod	
Benediktom,	 vedno	 pripravljenim	 nemškim	 sistemaFčnim	 teologom	 so	 bile	 besede	 »Zato	
verujemo.«	In	pod	Frančiškom,	FsFm,	ki	kliče	k	prenovi,	je	bil	ukaz:	»Pojdi	in	naredi!«


