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Teologija pred izzivi sodobne antropološke krize: 
preambula apostolske konstitucije  
Veritatis gaudium1 
Theology Facing the Challenges of the Modern Anthro-
pological Crisis: Preamble of the Apostolic Constitution 
Veritatis Gaudium

Povzetek: Razprava analizira preambulo apostolske konstitucije Veritatis gaudium 
o cerkvenih univerzah in fakultetah, v kateri papež Frančišek podaja temeljne 
usmeritve cerkvenih in teoloških študijev v sodobnem kriznem času, za katere-
ga sam meni, da ni doba sprememb, ampak sprememba dobe. Na mesto moj-
zesovske dobe stopa nova, digitalizirana, globalizirana doba. S tem se spreminja 
vloga teologije, ki se iz središča kulture seli na njeno obrobje, posledično pa se 
spreminja tudi podoba, ki jo je imel človek sam o sebi. V našem mojzesovskem 
izročilu je človek sebe razumel v teološki perspektivi kot ustvarjenega po Božji 
podobi. To humanistično izročilo stoji sedaj pred izzivi novih tehnologij, ki na-
povedujejo dobo post-resnice, post- ali trans-humanizma. V tej antropološki 
krizi je poslanstvo teologije, da z obrobja, na katerega jo je skupaj s humani-
stičnim izročilom porinila nova tehnološka kultura, oznanja novi, bratski huma-
nizem, ki daje besedo tudi najbolj obrobnim. Izhaja iz predpostavke svobode 
posameznika in posamičnih kultur, tudi tehnološke, svoje poslanstvo pa vidi v 
tem, da v duhu dialoga sodobno kulturo dela dojemljivo za resnico evangelija, 
ki človeka postavlja za cilj kulture, katere glavni elementi so iskanje resnice, di-
alog, upanje, celovitost in povezanost. To je temeljni cilj teološkega uma v so-
dobnem svetu.

Ključne besede: papež Frančišek, teologija, Veritatis gaudium, novi humanizem, di-
alog, upanje, cerkveni študiji

Abstract: The paper analyzes the preamble to the apostolic constitution Veritatis 

1 Članek je nastal kot rezultat dela v raziskovalnem programu Etično-religiozni temelji in perspektive 
družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (P6―0269).
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gaudium	on	ecclesiastical	universities	and	faculties,	in	which	Pope	Francis	ou-
tlines	the	basic	orientations	of	ecclesiastical	and	theological	studies	in	this	time	
of crisis, which he considers to be not an era of changes but a change of eras. 
A	new,	digitized,	globalized	era	is	occupying	a	place	of	the	Mosaic	era,	i.e.	the	
era	based	on	Torah,	which	has	characterized	our	tradition.	This	changes	the	
role of theology, which moves from the centre of culture to its periphery, and 
consequently	changes	as	well	the	image	that	man	has	had	of	himself.	In	our	
Mosaic	tradition,	man	understood	himself	in	the	theological	perspective	as	
created	in	the	image	of	God.	This	humanist	tradition	now	faces	the	challenges	
of	new	technologies	that	herald	the	era	of	post-truth,	and	post-	or	trans-hu-
manism.	In	this	anthropological	crisis,	the	mission	of	theology	is	to	proclaim	a	
new, fraternal humanism from the periphery, to which, along with the humanist 
tradition,	it	has	been	pushed	by	a	new	technological	culture.	The	specificity	of	
the	new	humanism	is	to	give	voice	even	to	the	poorest.	It	presupposes	freedom	
of the individual and of individual cultures, including technological ones, and 
sees its mission in approaching the modern culture in the spirit of dialogue in 
order to open it to the truth of the gospel, which reveals man as the goal of 
culture, of which main elements are the search for truth, dialogue, hope, inte-
grity, and connectedness. This is the fundamental goal of the theological mind 
in the modern world.

Key words:	Pope	Francis,	Theology,	Veritatis	gaudium,	New	Humanism,	Dialogue,	
Hope,	Church	Studies

Apostolsko	konstitucijo2	Veritatis	gaudium	s	podnaslovom	O	cerkvenih	univer-
zah	in	fakultetah	(v	nadaljevanju:	VG)	je	papež	Frančišek	podpisal	8.	decembra	
2017,	razglašena	pa	je	bila	29.	januarja	2018.	Papež	Frančišek	v	njej	opredeli	po-
slanstvo cerkvenih študijev in katoliške teologije.3	Z	njo	je	nadomestil	apostolsko	
konstitucijo	Sapientia	christiana,	ki	jo	je	papež	Janez	Pavel	II.	razglasil	15.	aprila	
1979.	Ta	je	bila	po	besedah	papeža	Frančiška	»zreli	sad	vélikega	prenovitvenega	
dela,	ki	ga	je	sprožil	2.	vatikanski	cerkveni	vesoljni	zbor«	(VG,	tč.	2).	Kongregacija	
za	katoliško	vzgojo	je	pred	tem,	leta	2017,	ob	petdesetletnici	okrožnice	O	delu	za	
razvoj narodov [Populorum progressio] izdala smernice, namenjene katoliškim 
vzgojnim	ustanovam,	z	naslovom	Vzgajanje	za	bratski	humanizem:	gradnja	»civi-
lizacije	ljubezni«4	(v	nadaljevanju:	EFH).	V	našem	prispevku	bomo	analizirali	kon-

2 Apostolska	konstitucija	je	namenjena	javnosti	in	velja	za	najslovesnejšo	in	najbolj	obvezujočo	obliko	
papeškega	dokumenta.	Vsebina	apostolskih	konstitucij	je	razglas	dogme,	sprememba	kanonskih	pred-
pisov	ali	ustanovitev	nove	cerkvene	strukture.	Glede	na	specifičen	namen	konstitucije	imajo	nekatere	
tudi	opisen	naslov,	kakor	sta	na	primer	dogmatična	ali	pastoralna	konstitucija	2.	vatikanskega	vesoljne-
ga cerkvenega zbora.

3 Apostolsko	konstitucijo	Veritatis	gaudium	so	v	reviji	Edinost	in	dialog	že	obravnavali	Maria	Carmela	
Palmisano (2018), Roberto Tommasi (2018) in Robert Petkovšek (2018).

4 Izraz	»civilizacija	ljubezni«	je	prvi	uporabil	papež	Pavel	VI.	na	binkoštno	nedeljo	17.	maja	1970	v	nago-
voru	pred	»Angelovim	češčenjem«.	Ta	izraz	je	pozneje	večkrat	uporabil	sam,	privzeli	pa	so	ga	tudi	po-
znejši	papeži	in	drugi	kot	oznako	za	civilizacijo,	ki	jo	»navdihuje	beseda,	življenje	in	popolno	darovanje	
Kristusa	in	ki	ima	svoje	temelje	na	pravičnosti,	resnici	in	svobodi«	(Latinskoameriški	škofi,	Poslanica	iz	
Pueble, 14. 11. 1979).
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stitucijo	VG	in	dokument	EFH	z	namenom,	da	bi	iz	njiju	izluščili	temeljne	ideje,	ki	
naj bi jim danes sledili teološki študiji.

1. Veselje resnice
Dokumenta	VG	in	EFH,	ki	opredeljujeta	vlogo	teologije	in	cerkvenih	študijev	v	da-
našnjem	času,	izhajata	iz	prepričanja,	da	naš	čas	ni	»doba	sprememb,	ampak	
sprememba	dobe«,	za	katero	je	značilna	»antropološka	in	družbeno-okoljska	kri-
za«	(VG,	tč.	3;	EFH,	tč.	3).	Na	družbeni	ravni	se	kriza	kaže	v	raznih	oblikah	razose-
bljenja,	kakor	so	neenakost,	revščina,	nezaposlenost,	izkoriščanje	in	vedno	večje	
razhajanje	med	pospešenim	tehničnim	napredkom	in	rastočo	nezmožnostjo	za	
sobivanje	(EFH,	tč.	4).	Papež	Benedikt	XVI.	je	poudarjal,	da	vzroki	sodobne	krize	
niso	površinsko-družbeni,	ampak	globlji	–	antropološki.	Ti	spreminjajo	tradicio-
nalno	podobo	človeka,	ki	je	bila	temelj	zahodne	kulture.	Besedna	zveza	»spre-
memba	dobe«	izraža	prav	to	korenito	spremembo	v	sodobnem	razumevanju	člo-
veka.	Jan	Assmann	pojasnjuje,	da	stoji	»zahodni	svet«	na	»mojzesovskih	temeljih«	
(2016,	76),	to	je	na	podobi	človeka,	ki	jo	je	opisal	z	izrazom	»monoteistični	človek«	
in	jo	je	v	času	med	8.	in	5.	stol.	pr.	Kr.	ustvarila	devteronomistična	teologija	v	Izra-
elu.	Po	Assmannu	se	ta	mojzesovska	doba	danes	umika	»novi,	digitalizirani	in	glo-
balizirani	dobi«,	ki	bo	morda	po	pomembnosti	enaka	dosedanji,	mojzesovski	(As-
smann	2008,	109;	110;	121;	76).	Ta	krizni	prehod	iz	ene	dobe	v	drugo	zato	kliče	
po	novi	teološki	in	filozofski	refleksiji	o	tem,	kdo	in	kaj	je	človek.	Izziv,	pred	katerim	
stoji teologija danes, je epohalen, dobotvoren, kakor je bil epohalen odgovor dev-
teronomistične	teologije	na	totalitarne	despotske	kulture	starega	Bližnjega	vzho-
da.	Prav	to	iskanje	odgovora	na	vprašanje,	kdo	in	kaj	je	človek,	je	najprej	poslan-
stvo	teološke	in	filozofske	misli,	in	ne	empiričnih,	naravoslovnih	ali	družboslovnih	
znanosti.

Konstitucija	Veritatis	gaudium	vidi	temeljno	poslanstvo	teologije	danes	v	širje-
nju	»veselja	resnice«.	Monoteističnega	človeka,	ki	ga	je	ustvarila	stara	zaveza,	po	
Assmannu	označujeta	dve	temeljni	lastnosti:	zvestoba	in	resnica.	Prva	od	izvolje-
nega ljudstva zahteva zvestobo Jahveju, njegovemu odrešeniku iz egiptovske su-
žnosti,	druga	pa	spoznanje	in	priznanje,	da	je	Jahve	edini	resnični	Bog.	(Petkovšek	
2017;	2018)	Ti	dve	lastnosti,	na	katerih	temelji	zahodno	izročilo,	sta	danes	v	krizi.	
Konstitucija	poudarja,	da	je	treba	tudi	za	prihodnost	resnico	ohraniti	kot	osrednjo	
vrednoto;	vzgoja	za	resnico	je	zato	osrednje	poslanstvo	teološkega	študija.

Resnica,	kakor	jo	je	razumelo	svetopisemsko	izročilo,	se	izvirno	ne	razkriva	v	
abstraktnih,	teoretičnih	ali	empiričnih	povedih,	ampak	v	srečanju	kot	srečanju.	
Teoretične	in	empirične	resnice	človeka	zgolj	informirajo;	svetopisemska	resnica,	
razodeta	v	srečanju	človeka	z	Bogom,	pa	človeka	(trans)formira,	(pre)oblikuje.	
(Avsenik	Nabergoj	2014;	2015;	Strahovnik	2015)	Srečanje	človeka	nagovarja	ce-
lovito;	»potegne«	ga	vase	in	ga	spreminja.	V	srečanju	človek	ni	nosilec	ali	subjekt	
resnice,	ampak	njen	naslovnik,	zato	monoteistični	človek,	ki	živi	iz	srečanja	z	Bo-
gom,	resnico	živi.	O	resnici	govoriti	je	drugotnega	pomena.	Resnica	tu	ni	dosežek	
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človekovih	spoznavnih	zmožnosti,	ampak	je	dar,	prejet	v	srečanju.	Konstitucija	
vzame	za	izhodišče	misel	iz	Avguštinovih	Izpovedi (1984,	knj.	10,23):	»Srečno	ži-
vljenje vendar ni drugega kot veselje ob resnici [gaudium de veritate], veselje ob 
tej	pa	je	veselje	nad	teboj,	ki	si	›resnica,	moja	luč,	zdravje	mojega	obličja,	moj	
Bog‹.«	Po	Avguštinu	je	Bog	resnica	in	je	vir	vse	resnice,	ta	pa	prinaša	veselje,	ki	je	
vir	človekove	sreče	in	uresničenja.	V	svojem	najglobljem	jedru	je	resnica	svetloba	
Boga,	ki	človeku	izvorno	sije	v	osebi	Jezusa	Kristusa,	v	evangeliju	–	v	svetlobi	evan-
gelija	pa	zasveti	tudi	človek	v	svojem	najglobljem	dostojanstvu.	V	tem	smislu	ra-
zume	človeka	pastoralna	konstitucija	o	Cerkvi	v	sedanjem	svetu	(tč.	22):	»V	resni-
ci	samo	v	skrivnosti	učlovečene	Besede	res	v	jasni	luči	zasije	skrivnost	človeka.	Prvi	
človek,	Adam,	je	bil	namreč	podoba	prihodnjega,	to	je	Kristusa	Gospoda.	Kristus,	
novi	Adam,	ravno	z	razodetjem	skrivnosti	Očeta	in	njegove	ljubezni	človeku	v	pol-
nosti	razodeva	človeka	in	mu	odkriva	njegovo	najvišjo	poklicanost.	Nič	ni	torej	
čudnega,	da	zgoraj	obravnavane	resnice	[resnice	o	dostojanstvu	človeške	osebe,	
R.P.]	najdejo	v	Njem	svoj	izvor	in	dosegajo	svoj	vrhunec.«

Teologija	preučuje	resnico	o	Bogu	in	o	človeku,	kakor	se	ta	razodeva	v	evangeli-
ju;	ta	pa	se	ne	razodeva	v	abstraktni	oddaljenosti	teoretičnih	sodb,	ampak	v	oseb-
ni	bližini,	ki	jo	prinaša	Jezus	Kristus	–	to	bližino	imenujemo	»evangelij«.	Kot	bližina	
evangelij	človeka	kliče,	naj	vanjo	vstopi	v	polnosti,	v	vsej	širini	in	globini	njegove	
eksistence.	Ker	človeka	nagovarja	celostno	in	globinsko,	prinaša	evangelij	veselje;	
njegova	resnica	je	intenzivna	in	performativna;	kot	bližina,	v	kateri	»odkriva	svojo	
najvišjo	poklicanost«,	človeka	kot	kvas	testo	spreminja	v	novega	človeka.	»Jezus	
spodbuja Cerkev, da v svojem poslanstvu to resnico potrjuje in oznanja brez pre-
stanka	in	z	vedno	novo	strastjo.«	(VG,	tč.	1)	To	je	tudi	izvirno	poslanstvo	teologije.

Kot	oblika	(=	način),	ki	si	jo	je	Bog	izbral,	da	se	po	njej	razodene	človeku,	je	sre-
čanje	vodilo	k	zavezi.	Srečanje	se	dopolnjuje	v	zvestobi	in	zavezi.	Sveto	pismo	je	
zgodba	o	tej	zavezi,	na	katero	je	Bog	človeka	pripravljal	s	srečanji	in	jo	je	dokonč-
no	potrdil	v	velikonočnem	darovanju	samega	sebe,	v	»sveti	izmenjavi«	(Rimski 
misal,	Božični	hvalospev	III).		

O	vsebini	razodetja	pa	govorijo	besede,	razodete	apostolu	Janezu:	»Jaz	sem	
Prvi	in	Zadnji	in	Živi.«	(Raz	1,18)	Lok	svetopisemskega	razodetja	–	od	začetka	do	
konca	–	vodi	v	življenje.	Srečanja,	ki	vodijo	k	zavezi,	so	pot	v	življenje.	Razodetje	
odpira	človeku	pogled	v	polnost	življenja	–	onstran	sveta,	ki	se	končuje	v	niču	in	
smrti.	»V	srečanju	z	Živim	in	s	prvorojenim	v	množici	bratov	izkuša	srce	človeka	že	
sedaj	v	polmraku	zgodovine	svetlobo	in	neminljivo	praznovanje	enosti	z	Bogom	
ter	enosti	z	brati	in	sestrami	v	skupni	hiši	stvarstva.	To	bo	brez	konca	uživalo	v	pol-
nem	občestvu	z	Bogom.«	»Enost«	–	to	ključno	besedo	evangeljskega	razodetja	–	
je	Kristus	izpostavil	v	velikoduhovniški	molitvi:	»...	da	bi	bili	vsi	eno,	kakor	si	ti,	Oče,	
v	meni	in	jaz	v	tebi,	da	bi	bili	tudi	oni	v	naju,	...«	(Jn	17,21)	To	temeljno	resnico,	
po	kateri	se	Oče	razodeva,	Sin,	ki	to	resnico	edini	pozna,	zapušča	svojim	po	Svetem	
Duhu,	ki	je	»Duh	resnice	in	ljubezni,	svobode,	pravičnosti	in	enosti«	(VG,	tč.	1).	Ta	
vsebina	razodetja	je	imperativna	in	performativna:	naslovljencu	ne	dopušča,	da	
je	ne	bi	živel.	Naslovljencu	veleva,	da	enost	živi;	da	gradi	zavezo	in	zvestobo;	da	
življenje	spremeni	v	enost	z	brati	in	sestrami;	da	življenje	spremeni	v	srečanje.	
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Tisti,	ki	to	resnico	sprejmejo,	ne	da	bi	jo	živeli,	so	podobni	»pobeljenim	grobovom,	
ki	se	na	zunaj	kažejo	lepi,	znotraj	pa	so	polni	mrtvaških	kosti	in	vsakršne	umaza-
nije«	(Mt	23,27).

Pri	resnici	sta	vsebina	in	oblika	odvisni	ena	od	druge.	Vsebine	matematičnih	re-
snic	ni	mogoče	izraziti	v	pregovorih,	ki	so	najprimernejša	oblika	za	izražanje	življenj-
skih	resnic;	tudi	življenjskih	resnic	ne	moremo	izraziti	v	matematičnih	formulah.	Tako	
tudi Bog ni našel primernejše oblike, v kateri bi izrazil resnico o samem sebi, kakor 
so	to	srečanje,	zvestoba	in	zaveza.	Srečanje	in	zaveza	sta	zato	temeljni	obliki	evan-
geljske	resnice.	Skupni	imenovalec	teh	dveh	oblik	je	bližina,	ki	jo	je	2Vt	opredelil	kot	
osrednje	poslanstvo	Cerkve.	Ta	bližina,	ki	se	uresničuje	v	osebi	Jezusa	Kristusa,	je	
postavljena	v	središče	teološkega	študija.	Že	odlok	O	duhovniški	vzgoji,	v	katerem	
2Vt	naroča	prenovo	cerkvenih	in	teoloških	študijev,	poudarja	nujnost,	da	»filozofski	
in	teološki	predmeti	...	skupno	pomagajo	gojencem	vedno	bolj	odkrivati	Kristusovo	
skrivnost«	(tč.	14).	V	skladu	z	odlokom	je	treba	tudi	»druge	teološke	predmete	pre-
noviti	tako,	da	se	bolj	živo	povežejo	s	Kristusovo	skrivnostjo«	(tč.	16).	Skrivnost	Je-
zusa	Kristusa	je	torej	v	središču	teologije	in	ta	mora	iz	nje	izvirati.	Ta	koncilski	aksiom	
so	razvijali	drugi	dokumenti,	na	katere	se	konstitucija	VG	sklicuje.	Ti	so	okrožnica	O	
delu za razvoj narodov [Populorum progressio, 1967] in apostolska spodbuda O 
evangelizaciji	današnjega	sveta	[Evangelii	nuntiandi,	1975]	papeža	Pavla	VI.,	okro-
žnici	Človekov	odrešenik	[Redemptor	hominis,	1979]	in	Vera	in	razum	[Fides	et	ratio,	
1998]	ter	apostolska	konstitucija	Sapientia	christiana	(1979)	papeža	Janeza	Pavla	II.	
Konstitucija	posebno	vlogo	pripisuje	okrožnici	O	delu	za	razvoj	narodov,	v	kateri	vidi	
»odločilen	interpretacijski	ključ,	ki	bo	navdihnil	poznejši	družbeni	nauk	Cerkve«	(tč.	
2).	Konstitucija	pa	vidi	svoje	predhodnice	tudi	v	okrožnicah	O	človeškem	delu	[La-
borem	exercens,	1981],	O	skrbi	za	socialna	vprašanja	[Sollicitudo	rei	socialis,	1987]	
in	Ob	stoletnici	[Centesimus	annus,	1991]	papeža	Janeza	Pavla	II.	ter	v	okrožnici	
Ljubezen	v	resnici	[Caritas	in	veritate,	2009]	papeža	Benedikta	XVI.

2. Novi humanizem
Cilj,	ki	ga	izpostavljajo	ti	dokumenti,	nastali	pod	vplivom	okrožnice	O	delu	za	razvoj	
narodov in apostolske spodbude O evangelizaciji današnjega sveta, je evangeliza-
cija	vse	človeške	kulture	–	evangelij	mora	prežeti	načine	mišljenja,	kriterije	vre-
dnotenja	in	norme	delovanja	(VG,	tč.	2).	K	temu	je	preroško	spodbudila	okrožnica	
O	delu	za	razvoj	narodov,	ki	je	»socialno	vprašanje	interpretirala	kot	antropološko	
vprašanje,	ki	vključuje	usodo	človeške	družine	kot	celote«	(VG,	tč.	2).	Pokoncilsko	
gibanje	je	tako	pripravilo	pot	»novemu	humanizmu«.	Novi	humanizem	–	naloga	
»modrih	in	globokoumnih	mislecev«	–	naj	bi	»omogočil	sodobnemu	človeku	naj-
ti	samega	sebe	s	tem,	da	bo	sprejel	najvišje	vrednote	ljubezni,	prijateljstva,	moli-
tve	in	premišljevanja.	Tako	bo	mogoče	popolnoma	uresničiti	pravi	razvoj,	ki	je	za	
vsakogar	in	za	vse	prehod	od	manj	človeških	do	bolj	človeških	razmer.«	(PP,	tč.	20)	
To	tudi	vodi	k	celostnemu	razvoju	človeka	in	k	celostnemu	védenju,	ki	ju	cerkveni	
dokumenti	uveljavljajo.



22 Bogoslovni vestnik 79 (2019) • 1

Refleksija	Vzgajanje	za	bratski	humanizem	(EFH),	ki	je	nastala	ob	petdesetletni-
ci	okrožnice	O	delu	za	razvoj	narodov	in	je	»novi	humanizem«	razložila	kot	»brat-
ski	humanizem«,	poda	»temeljne	elemente	vzgoje	za	bratski	humanizem«.	Obe-
nem	poudari,	da	je	že	okrožnica	pred	petdesetimi	leti	ponudila	nov	družbeno-
-etični	model,	ko	je	izpostavila	mir,	pravičnost	in	solidarnost	v	luči	»načela	global-
ne	medsebojne	odvisnosti	in	skupne	usode	vseh	ljudstev	na	zemlji«	(EFH,	tč.	1;	
GS,	tč.	4–5).	2Vt,	ki	je	to	načelo	postavil,	se	je	torej	že	odprl	temeljnemu	sodob-
nemu	izzivu:	radikalni	spremembi	ideje	človeka.

Z	novim,	to	je	z	bratskim	humanizmom	gre	Cerkev	naproti	sodobnemu	človeku,	
ki	išče	odgovor	o	samem	sebi	v	času	radikalnih	antropoloških	sprememb	in	v	oko-
lju,	ki	človeka	razlaga	v	luči	individualizma,	idealizma,	kolektivizma	ali	materializ-
ma	(Malmenvall	2016).	V	nasprotju	s	temi	razosebljajočimi	pristopi	je	vzgojna	
vizija	bratskega	humanizma,	ki	je	prednostno	poslanstvo	Cerkve	–	to	pa	je	papež	
Pavel	VI.	opisal	kot	»izvedenko	v	človečnosti«	(PP,	tč.	13;	EFH,	tč.	7)	–,	usmerjena	
k	najvišjim	ciljem	človečnosti.	Te	je	v	izjavi	O	krščanski	vzgoji	že	2Vt	opredelil	kot	
»harmonični	razvoj	telesnih,	moralnih	in	intelektualnih	zmožnosti,	ki	ima	za	cilj	
zorenje	čuta	za	odgovornost,	osvojitev	prave	svobode	in	pozitivna	in	modra	spol-
na	vzgoja«.	Tako	vzgoja	za	bratski	humanizem	pripravlja	»družbeno	osebo«	za	
»uresničevaje	skupnega	dobrega«	v	nasprotju	s	prevladujočimi	kulturnimi	hege-
monijami,	ki	človeka	podrejajo	potrošniški	kulturi,	konfliktnim	ideologijam	in	re-
lativističnemu	mišljenju.	(EFH,	tč.	7–8;	GE,	tč.	1)

V	nasprotju	s	podrejanjem	osebe	tem	razosebljajočim	ideološkim	in	kulturnim	
hegemonijam	postavlja	bratski	humanizem	»osebo	v	središče	vzgoje,	v	okvir	od-
nosov,	ki	ustvarjajo	živeče	občestvo«	(EFH,	tč.	8)	To	pomeni	»humanizirati	vzgojo«.	
K	temu	EFH	doda	še	nekaj	ciljev	vzgojne	vizije	bratskega	humanizma:	vzpostavitev	
medgeneracijskega	pakta;	dobra	družinska	vzgoja,	ki	je	hrbtenica	humanizma;	
vzgoja	v	službi	družbe,	ki	temelji	na	medsebojnem	zaupanju	in	vzajemnosti	dol-
žnosti.

Bratski	humanizem	je	zato	osrednji	vzgojni	cilj	teologije,	ki	je	v	službi	Cerkve.	
Teologije	pa	ni	mogoče	ločiti	od	kerigme.	Resnica,	ki	jo	teologija	izraža,	je	sad	sre-
čevanja	človeka	z	Bogom	v	Kristusovi	Cerkvi	in	je	veselo	oznanilo	o	Božjem	odre-
šenju,	namenjenem	vsem	ljudem	–	zato	kliče	po	oznanjevanju,	po	kerigmi. Te 
resnice	teologija	ne	more	sprejeti,	ne	da	bi	jo	oznanjala	naprej	–	od	teologa	pa	
zahteva	kontemplativno,	duhovno,	intelektualno	in	eksistenčno	pripravo,	ki	nje-
govo	življenje	spreminja	in	mu	resnico	o	odrešenju	omogoča	doživeti	kot	osvoba-
jajočo	in	odgovorno	izkušnjo.	Teološka	misel	zato	deluje	kot	kvas	univerzalnega	
bratstva,	ki	razodeva	veličino	bližnjega,	pomaga	v	vsakem	človeškem	bitju	odkri-
vati	Boga	in	odpira	srce	Božji	ljubezni,	ki	spodbuja	ljudi	k	medsebojnemu	osreče-
vanju.	Posebna	dolžnost	teološke	misli	pa	je,	da	prisluhne	ubogim:	»V	Kristusu	
namreč	Bog	ne	odkupuje	samo	posameznika,	ampak	družbena	razmerja	med	lju-
dmi.«	(VG,	tč.	4a).

Teološka	misel	ustvarja	to	globalno	duhovno	solidarnost,	ker	ima	trinitarične	
korenine.	Trinitarična	razsežnost	misli,	ki	v	njej	misli	skrivnost	Boga	in	človeka,	
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teologiji	nalaga	še	druge	dolžnosti:	dialog,	globalizacija	upanja	in	vključujoče	mi-
šljenje,	inter-	in	trans-disciplinarnost	ter	mreženje.

3. Dialog
Ko	2Vt	v	izjavi	O	razmerju	do	nekrščanskih	verstev	[Nostra	aetate]	govori	o	hindu-
izmu,	budizmu	in	drugih	svetovnih	religijah,	ki	si	»prizadevajo,	kako	bi	nemiru	
človeškega	srca	na	razne	načine	odpomogle	s	tem,	da	predlagajo	pota,	to	je	nau-
ke	in	življenjska	pravila	ter	svete	obrede«,	dodaja,	da	»katoliška	Cerkev	ne	zame-
ta	ničesar	od	tistega,	kar	je	v	teh	verstvih	resničnega	in	svetega«	(NA,	tč.	2).	S	tem	
2Vt	vstopa	v	dialog	z	vsem,	kar	je	resnično	in	sveto,	in	zato	tudi	z	drugimi	verskimi	
in	svetovnonazorskimi	prepričanji.	Cerkev	se	s	tem	odpira	etičnemu	in	verskemu	
pluralizmu, ki sobivanja ne ovira, ampak podpira in utrjuje s tem, ko ga utemelju-
je na skupnem iskanju resnice in svetega.

To,	da	ne	zavrača	resnice,	Cerkev	v	njenem	jedru	zavezuje	k	dialogu.	Resnica	je	
v	samem	svojem	jedru	dialoška.	To	njeno	dialoškost	Benedikt	XVI.	pojasnjuje	v	
okrožnici	Ljubezen	v	resnici	(CV,	tč.	4):	»Resnica	je	namreč	›logos‹,	ki	ustvarja	›dia-
-logos‹,	torej	sporočilo	in	skupnost.	Ko	resnica	pomaga	ljudem,	da	se	osvobodijo	
mnenj	in	subjektivnih	vtisov,	soglaša	s	tem,	da	presežejo	kulturne	in	zgodovinske	
meje in se spogledajo z oceno vrednot in bistvom stvari. Resnica odpira in pove-
zuje	razumevanje	v	logos	ljubezni:	to	je	krščansko	oznanilo	in	pričevanje	ljubezni.«	
(tudi	v:	VG,	tč.	4).	Dialog	je	torej	»notranja	zahteva	[resnice,	R.P.],	ki	omogoča	ob-
čestveno	izkušnjo	veselja	resnice«	(VG,	št.	4).	

Zavezanosti	Cerkve	resnici	ni	mogoče	ločiti	od	bratskega	humanizma.	Skupnost	
je	bratska,	kolikor	temelji	na	resnici.	Resnica	vodi	k	dialogu	–	dialog	služi	resnici:	
resnica in dialog tako skupaj ustvarjata okvir, znotraj katerega se oblikuje bratsko 
občestvo.	Tega	odlikujejo	etični	odnosi,	ki	predpostavljajo	svobodo,	enakost	vseh	
deležnikov	in	spoštovanje	dostojanstva	vsakega.	V	tej	luči	ni	mogoče	ločiti	dejanj	
in	besed;	tu	dejanja	sledijo	etičnim	načelom,	ki	jih	oznanjamo	(npr.	poštenost,	mir,	
spoštovanje, demokracija idr.).

Dolžnost	katoliških	vzgojnih	ustanov	je	vzgoja	za	takšno	dialoško	občestvo.	Te	
morajo	»v	prvi	vrsti	uresničevati	slovnico	dialoga	[fr.	grammaire du dialogue], ki 
vzgaja	za	srečevanje	in	za	vrednotenje	kulturnih	in	verskih	različnosti.	Dialog	na-
mreč	vzgaja,	ko	nekdo	vstopa	v	razmerje	tako,	da	drugega	spoštuje,	čisla,	iskreno	
posluša	in	ko	se	sam	pristno	izraža,	ne	da	bi	skrival	ali	zmanjševal	svojo	istovetnost,	
ki	jo	hrani	z	evangeljskim	navdihom.«	(Frančišek	2017a)	Cerkev	je	za	dialog	še	to-
liko	pomembnejša,	ker	izhaja	iz	pozitivnih	vrednot	ljubezni,	upanja	in	odrešenja,	
ki	spodbujajo	mir	in	pravičnost.	Vzgojna	vizija	Cerkve	je	torej	vzgoja	za	miroljuben	
dialog	in	za	srečevanje	z	različnostmi;	njen	primarni	cilj	je	graditi	boljši	svet.	(EFH,	
tč.	11–15)

Tu	se	kaže	osrednja	vloga	teologije	pri	vzgoji	za	dialog.	Teologija	pojma	človeka	
ne	obravnava	redukcionistično,	ampak	v	njegovih	psiholoških,	kulturnih	in	duhov-
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nih	razsežnostih	ter	kontekstih,	te	pa	postavlja	na	obzorje	celostnega	in	transcen-
dentnega	razvoja	osebe	in	družbe.	Teologija,	ki	postavlja	v	središče	svojega	po-
slanstva	osebo	v	njeni	transcendentni	razsežnosti	in	resnico	kot	veselje,	»fermen-
tira«	univerzalno	zavest,	ki	se	lahko	oblikuje	le	v	okvirih	pristne	kulture	dialoga	
med	različnimi	kulturami.	To	dosega	s	spodbujanjem	dialoga	med	kristjani,	z	dru-
gimi	verskimi	in	humanističnimi	prepričanji,	med	verujočimi	in	neverujočimi	in	
tudi z drugimi znanstvenimi disciplinami. V dialogu teologija poglablja razumeva-
nje	drugih	védenj	in	prepričanj	ter	jih	vrednoti	v	luči	razodetja;	obenem	odkriva	
nove,	času	primerne	načine	povezovanja,	ki	omogočajo	širjenje	temeljnih	vrednot	
in	evangeljskega	duha		(Platovnjak	2017,	342−344).

4.  Upanje in vključevanje vseh
Bratski	humanizem,	ki	temelji	na	dialogu,	prinaša	upanje	in	vključenost	[angl.	in-
clusion];	njegov	cilj	je	upanje	za	vse,	obljuba	torej,	da	ne	bo	nihče	ostal	izključen	
iz	človeške	družine.

V	okrožnici	O	delu	za	razvoj	narodov	je	papež	Pavel	VI.	zapisal,	da	je	»razvoj	
novo	ime	za	mir«	(tč.	87).	Kaj	pomeni,	da	je	mir	cilj	in	vsebina	razvoja?	Idejo	ra-
zvoja	običajno	razumemo	v	smislu	trajnostnega	ekonomskega,	družbenega	in	
okoljskega napredka, ki ga prinaša razvoj razuma in svobode. Katoliška Cerkev pa 
razvoja	ne	razume	kot	»futuristično	utopijo«,	kot	nekaj,	kar	bosta	človeku	šele	v	
prihodnosti	prinesla	razum	in	svoboda,	ampak	kot	»›substanco‹	stvari«,	to	je	kot	
nekaj,	kar	je	že	sedaj	in	tu	navzoče	v	upanju.	»Pojem	›substance‹	je	prilagojen	
tako,	da	je	v	nas	po	veri	začetno,	mogli	bi	reči,	v	jedru	–	torej	po	›substanci‹	–,	
navzoče	že	tisto,	kar	upamo:	celotno	resnično	življenje.«	(SS,	tč.	7)	Razvoj	je	torej	
pravi	razvoj,	ko	odpira	vrata	življenju	za	vse	(Platovnjak	2019,	84−91).

Ta	»›substanca‹	stvari«	–	to	je:	resnično	življenje	–	je	človeku	dana	v	upanju,	ki	
ga prinaša odrešenje v Jezusu Kristusu. Na tem oznanilu odrešenja temelji vzgoja 
za bratski humanizem. Bratski humanizem zato ni prazna ideja, ki naj bi se uresni-
čila	šele	v	prihodnosti,	ampak	se	uresničuje	že	sedaj	in	tukaj	v	izkušnji	pravega	
življenja,	ki	nam	jo	omogoča	upanje.	V	upanju	na	odrešenje	že	tu	in	sedaj	izkuša-
mo	pravo	življenje	–	to	se	uresničuje	in	izpolnjuje	v	ljubezni.	Upanja	na	odrešenje	
namreč	ni	mogoče	oznanjati,	ne	da	bi	zanj	pričevali	z	ljubeznijo.	»Človeka	ne	od-
rešuje	znanost;	človek	je	odrešen	po	ljubezni.«	(SS,	tč.	26)	Ideja	bratskega	huma-
nizma	ima	svoje	korenine	v	upanju	na	odrešenje	–	to	pa	se	v	ljubezni	uresničuje	
že	sedaj	in	tu.	To	upanje	na	odrešenje	v	Jezusu	Kristusu	prenaša	vzgoja	za	bratski	
humanizem naprej ljudstvom sveta.

Globalizacija	upanja	je	»posebno	poslanstvo	vzgoje	za	bratski	humanizem«	
(EFH,	tč.	18).	»Človek	ne	more	živeti	brez	upanja,	vzgoja	pa	upanje	rojeva.	Vzgoja	
v	resnici	rojeva;	daje	rast	–	umešča	se	v	dinamiko	daru	življenja.	In	življenje,	ki	se	
rodi,	je	najmočnejši	izvor	upanja;	življenje,	ki	stremi	k	iskanju	lepega,	dobrega,	
resničnega	in	k	občestvu	z	drugimi,	da	bi	rastli	skupaj.«	(Frančišek	2017a)	Upanje,	
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ki se globalizira z vzgojo za bratski humanizem, se širi prek ljubezni, ki kakor kvas 
najprej	oblikuje	spoznanje	in	védenje.	V	luči	tega	védenja,	prepojenega	z	ljube-
znijo,	človek	resnico	vidi	drugače.	Vzgoja	za	bratski	humanizem	tako	ustvarja	vzgoj-
na	razmerja,	ki	oblikujejo	človeka	v	duhu	krščanske	ljubezni	in	ustvarjajo	skupine,	
utemeljene	na	solidarnosti,	ki	skupno	dobro	v	duhu	kreposti	povezuje	z	dobrim	
slehernega	posameznika	in	ki	vsebino	znanosti	podreja	polnemu	uresničevanju	
osebe	in	njene	pripadnosti	človeškemu	rodu.	(EFH,	tč.	18–19)

EFH	(tč.	20–23)	posebej	izpostavi	vključevanje	(angl.	inclusion) kot vsebinski cilj 
vzgoje	za	bratski	humanizem.	Ni	upanja	brez	resničnega	vključevanja	vseh	posa-
meznikov. Vzgoja za bratski humanizem, ki rojeva upanje, predpostavlja, da se 
»vsak	državljan	čuti	dejavno	vključenega	v	gradnjo	bratskega	humanizma«	(EFH,	
tč.	20).	Vključevanje	vseh	državljanov	pa	temelji	na	pluralizmu,	ki	predpostavlja	
dialoško	obravnavo	etičnih	vprašanj	in	ureditev.	Dokument	poudarja,	da	je	treba	
specifična	znanstvena	spoznanja	razumeti	kot	del	»etičnega	univerzuma«	[angl.	
ethical univers],	ki	v	njem	delujemo	in	živimo.	Znotraj	etičnega	univerzuma je 
znanstveno	védenje	podrejeno	skupnemu	dobremu	–	znanstveni	napredek	je	na-
mreč	namenjen	»celotni	človeški	družini«.	

Izraz	»človeška	družina«	ne	označuje	samo	ljudi,	ki	živijo	danes,	ampak	zlasti	
prihodnje	rodove.	»Pojem	skupnega	dobrega	zadeva	tudi	prihodnje	rodove.«	(LS,	
tč.	159)	Današnje	odločitve	bodo	vplivale	na	prihodnje	rodove,	na	njihove	življenj-
ske	sloge	in	možnosti.	Prav	tako	o	bratskem	humanizmu	ni	mogoče	govoriti,	ne	
da	bi	v	naše	celostno	razumevanje	resničnosti	vključili	pretekle	rodove.	Tehno-
kratska paradigma, ki obvladuje sodobni svet, prezira preteklost in duha, v katerem 
so	naši	predniki	premagovali	izzive	svojega	časa	in	postavili	temelje	naše	sodob-
nosti.	»Razumeti	rodovitno	povezavo	med	zgodovinskim	razvojem	občestva	in	
njegovo	poklicanostjo	k	skupnemu	dobremu	in	k	uresničevanju	bratskega	huma-
nizma	predpostavlja	vzgojo	zgodovinske	zavesti,	utemeljene	na	neločljivi	enosti,	
ki pretekle, sedanje in prihodnje rodove dviguje nad njihove sorodstvene vezi, 
tako	da	jih	je	mogoče	vse	prepoznati	kot	otroke	Očeta	in	so	zato	povezani	v	uni-
verzalni	solidarnosti.«	(EFH,	tč.	23)	V	okrožnici	Hvaljen,	moj	Gospod	(2015)	papež	
Frančišek	obžaluje,	da	še	nismo	zadostno	razvili	kulture,	ki	bi	pravično	obravnava-
la vse rodove – pretekle, sedanje in prihodnje. Zato poziva k razvoju medgenera-
cijske	pravičnosti.	(LS,	tč.	53;	159–162)	

5. Inter- in trans-disciplinarnost
Dialoškost	teologije	se	odpira	tudi	transdisciplinarnosti.	Kot	humanistična	veda	se	
teologija ne umika za svoje meje, ampak se v komunikaciji odpira drugim znan-
stvenim	disciplinam	in	ustvarja	interdisciplinarno	védenje.	Njeno	poslanstvo	pa	
je	še	globlje	–	transdisciplinarno:	odpira	perspektivo,	ki	omogoča	»enost	védenj,	
posredovanje	svetosti,	sprejemanje	življenja,	izmenjavo	ljubezni«	(Antonio	Rosmi-
ni, v: VG, št. 4c). V svoji transdisciplinarni funkciji teologija ni zgolj interdisciplinar-
na	v	smislu,	da	na	isto	vprašanje	odpira	poglede	z	različnih	zornih	kotov,	ampak	v	
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smislu	»fermentacije	vseh	védenj	v	prostoru	Luči	in	z	vidika	Življenja,	ki	ga	nakla-
nja	Modrost,	izhajajoča	iz	Božjega	razodetja«	(VG,	tč.	4c).	Po	prepričanju	katoliške	
teologije	je	ta	prostor	luči	in	življenja	evangelij;	v	njem	se	je	razodela	»Božja	skriv-
nost,	Kristus,	v	katerem	so	skriti	vsi	zakladi	modrosti	in	spoznanja«	(Kol	2,2-3).	V	
moči	evangelija	teologija	opravlja	poslanstvo,	ki	ga	konstitucija	opiše	z	besedo	
»fermentacija«	–	ta	pomeni	spreminjanje	in	je	sinonim	za	besedi	»kvašenje«	ali	
»vrenje«.	Kakor	proces	»fermentacije«	neko	substanco	spreminja	v	novo,	za	ži-
vljenje	pomembno	substanco,	tako	teologija	ustvarja	novo	podobo	človeka	v	naj-
bolj	vzvišenem	smislu.	Različne	znanstvene	discipline	razodevajo	bogastvo	resnič-
nosti	–	legitimna	in	pomembna	naloga	teologija	pa	je,	da	poenoti	védenja	o	člo-
veku in to poenoteno podobo razsvetli v vzvišeni evangeljski svetlobi. Klic po po-
enotenju	védenj	o	človeku	prihaja	iz	dejstva,	da	človek	kot	duhovno	bitje	sebe	
dojema	kot	celostno	bitje,	ki	ga	ni	mogoče	drobiti	in	deliti.	V	tem	je	moč	teologi-
je,	na	kateri	temeljijo	tudi	drugi	cerkveni	študiji.	»To,	kar	odlikuje	akademski,	
vzgojni in raziskovalni namen sistema cerkvenih študijev – tako na vsebinski kakor 
na	metodični	ravni	–,	je	življenjsko	in	duhovno	načelo	enosti	védenja	v	različnosti	
in	z	vidika	njegovih	mnogih	izrazov,	ki	so	med	seboj	odvisni	in	se	stekajo	v	eno.«	
(VG,	tč.	4c)	Teološki	um	odgovarja	antropološkemu	načelu,	ki	misli	narekuje,	da	
človeka	razume	v	njegovi	duhovni	in	eksistenčni	enosti.	To	upošteva	tudi	episte-
mični	pristop,	ki	teološko	misel	dela	refleksivno,	fleksibilno,	organsko	in	dinamič-
no	samo	zato,	da	bi	mogla	človeka	misliti	v	njegovi	duhovni	enosti.	V	nasprotju	z	
dezintegracijo,	ki	je	posledica	univerzitetne	razcepljenosti	védenj,	se	teologija	zato	
usmerja	k	modrostni	sintezi	in	celovitosti.	V	tem	deluje	počlovečujoče	in	prema-
guje	ločitev	med	teorijo	in	prakso.

6. Ustvarjanje mrež
Teologija	deluje	celostno	tudi	na	družbeni	in	institucionalni	ravni.	V	sodobni	težnji,	
da	bi	planet	naredili	eno	domovino	in	človeštvo	eno	ljudstvo,	ki	živi	v	skupnem	
domu,	se	kaže	zavest	o	medsebojni	odvisnosti.	V	službi	Cerkve	tudi	katoliška	teo-
logija	ustvarja	ta	skupni	dom	in	bratsko	povezanost,	vendar	v	zavesti,	da	v	duhu	
evangelija	različnosti	in	posamičnega	ne	sme	izničiti	in	uničiti.	Način	njenega	de-
lovanja	je	v	ohranjanju	ravnovesja	med	univerzalnim	in	partikularnim,	med	enim	
in	mnogim,	med	preprostim	in	kompleksnim,	med	enostjo	in	različnostjo.	Katoliška	
teologija	izhaja	iz	zavesti,	da	duh	evangelija	ni	podrejen	enemu	in	edinemu	kul-
turnemu modelu, ampak da si lahko nadeva obraze mnogih kultur in ljudstev, ki 
so	sprejeli	krščanstvo	za	svoje.	Svojo	pristno	katoliškost	Cerkev	razvija	znotraj	raz-
ličnih	partikularnih	kultur.	Model,	ki	ga	»Gospodov	um«	(1	Kor	2,16)	postavlja	za	
zgled,	ni	model	kroga,	ampak	poliedra.	Na	krogu	je	vsaka	točka	enako	oddaljena	
od	središča	in	zato	med	njimi	ni	razlik;	v	poliedru	pa	vsaka	točka	ohranja	svojo	iz-
virnost	in	različnost.	VG	navaja	misel	papeža	Benedikta	XVI.	o	izročilu	Cerkve,	ki	
»ni	prenos	stvari	ali	besed,	zbirka	mrtvih	stvari.	Izročilo	je	tisti	živi	tok,	ki	nas	po-
vezuje	z	izviri,	živa	reka,	v	kateri	so	izviri	vedno	navzoči.«	In	dodaja	misel	papeža	
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Frančiška:	»Ta	reka	napaja	različne	zemlje,	hrani	različne	geografije	in	omogoča,	
da	na	tistem	mestu,	na	tistem	kraju	vzklije	najboljše	iz	tiste	kulture.	Na	ta	način	
se	evangelij	naprej	uteleša	na	vseh	mestih	sveta	vsakokrat	na	nov	način.«	(VG,	tč.	
4d)	Duhovna	in	kulturna	resničnost,	ki	jo	katoliška	teologija	ustvarja,	upošteva	
napetost	med	posamičnim	in	univerzalnim;	v	posamičnem	spodbuja	najboljše,	ki	
lahko	preraste	v	univerzalno.	Ne	deluje	absorbcijsko,	ampak	kot	kvas,	ki	partiku-
larnemu	pomaga	najti	v	sebi	odličnost	z	univerzalno	razsežnostjo.	Tako	teološki	
um	po	Svetem	Duhu	Cerkvi	pomaga,	da	v	različnih	kulturah	odkriva	nove	vidike	
razodetja in si tako nadeva vedno nove obraze. (VG, 4d)

7. Cerkveni študiji
Teologija	ima	osrednjo	in	temeljno	vlogo	v	okviru	»cerkvenih	študijev«	[lat.	studia 
ecclesiastica].	»En	glavnih	prispevkov	2.	vatikanskega	cerkvenega	zbora«	je	bil	po	
papežu	Frančišku	v	tem,	da	»je	iskal,	kako	preseči	ločitev	med	teologijo	in	pasto-
ralo,	med	vero	in	življenjem«	(VG,	tč.	5).	Temu	cilju	sledijo	cerkveni	in	teološki	
študiji.	Ponovni	zagon	cerkvenih	študijev,	ki	ga	apostolska	konstitucija	spodbuja,	
temelji	na	poživitvi	raziskav,	ki	morajo	ostati	v	»nenehnem	odnosu	s	samo	resnič-
nostjo,	da	bi	se	lahko	nauk	posredoval	ljudem	njihovega	časa	v	različnosti	kultur«	
(VG,	tč.	5).	Cilj	raziskovanj,	na	katerih	cerkveni	študiji	temeljijo,	je	ustvarjati	pogo-
je,	ki	Cerkvi	omogočajo,	da	bi	lahko	evangeljsko	resnico	oznanila	»kulturam	v	nji-
hovi	celostnosti«.	Za	to	potrebuje	»intelektualna	sredstva,	ki	jih	bo	mogoče	pre-
dložiti	kot	paradigme	delovanja	in	mišljenja,	koristne	za	oznanjevanje	svetu,	za-
znamovanem	z	etičnim	in	religijskim	pluralizmom«.	K	temu	VG	dodaja:	»To	ne	
zahteva	le	poglobljenega	teološkega	znanja,	ampak	tudi	zmožnost,	da	si	zamislimo,	
pokažemo	in	vzpostavimo	predstavitvene	sisteme	krščanske	vere,	zmožne	vstopi-
ti	globoko	v	različne	kulturne	sisteme.«	(VG,	tč.	5)	Apostolska	konstitucija	naroča	
raziskovalcem, naj pripravijo intelektualna sredstva in sisteme, ki bodo spodbuja-
li	ustvarjalen	prenos	žive	krščanske	vere	v	posamične	kulture.	Prvotni	cilj	tega	
prenosa	je	narediti	kulture	odprte	in	dovzetne	za	sprejem	evangelija.	To	poudarja	
papež	Frančišek	v	apostolski	spodbudi	Veselje	evangelija:	»Oznanjevanje	svetu	
kulture	vključuje	tudi	oznanjevanje	poklicnim,	znanstvenim	in	akademskim	kultu-
ram.	Gre	za	srečanje	med	vero,	razumom	in	znanostjo,	ki	stremi	k	temu,	da	bi	
razvilo	nov	pogovor	o	verodostojnosti,	izvorno	apologetiko,	ki	naj	pomaga	ustva-
riti	takšne	predpostavke,	da	bi	vsi	prisluhnili	evangeliju.	Če	so	v	oznanjevanje	
evangeljskega	sporočila	sprejete	kategorije	razuma	in	znanosti,	tedaj	prav	te	ka-
tegorije postanejo orodje evangelizacije. To je voda, spremenjena v vino. Kar je 
sprejeto, ni le odrešeno, ampak postane orodje Duha, da bi razsvetlilo in preno-
vilo	svet.«	(EG,	tč.	132)

Naloga	»izvorne	apologetike«	[lat.	apologetica originalis] je torej ustvarjanje 
duhovnega	razpoloženja	[lat.	conditio], usklajenega z razumom in znanostjo, ki bo 
odprto	in	dovzetno	za	evangeljsko	oznanilo.	V	ta	namen	je	treba	ustvarjati	»uspo-
sobljena	raziskovalna	središča,	v	katerih	se	lahko	raziskovalci	iz	različnih	religijskih	
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svetov	in	z	različnimi	znanstvenimi	usposobljenostmi	v	odgovorni	svobodi	in	v	
medsebojni	odprtosti	›pogovarjajo	o	skrbi	za	naravo,	o	zaščiti	revežev,	o	vzposta-
vitvi	mreže	medsebojnega	spoštovanja	in	bratstva‹	(LS,	tč.	201).«	(VG,	tč.	5)	Apo-
stolska	konstitucija	ne	pričakuje,	da	bi	cerkveni	študiji	mogli	v	neko	kulturo	v	ce-
loti	pretočiti	odrešenjsko	resnico,	ampak	da	bi	»resnico	evangelija	priobčili	v	danih	
kontekstih,	ne	da	bi	se	odpovedali	resnici,	dobremu	ali	luči,	ki	jih	lahko	prinaša,	
ko	popolnost	ni	mogoča«	(EG,	tč.	45,	v:	VG,	tč.	5).	Izzive	sodobnega	sveta	je	treba	
sprejeti,	ne	da	bi	se	odpovedali	evangeljskim	resnicam	in	izhodiščem.	Zato	naj	
cerkveni	študiji	v	okviru	razuma	in	sodobnih	znanosti	v	središčih	raziskovalne	odlič-
nosti	vzpostavljajo	dialog	o	skupnem	dobrem	z	drugimi	nosilci	družbenega	in	kul-
turnega	življenja.	Krščanska	vera	je	osebna,	njen	cilj	pa	je	brezkompromisno	pri-
zadevanje	za	skupno	dobro.	»Cerkev	izhoda«	[lat.	Ecclesia »in exitu«]	izstopa	iz	
sebe	in	v	dialogu	z	drugimi	išče	odgovore	na	izzive	časa	v	duhu	odličnosti,	ne	da	
bi	se	odpovedala	evangeljskemu	poslanstvu,	ki	ji	narekuje	iskanje	odličnosti	in	
skrb za skupno dobro.

»Cerkev	izhoda«,	ki	jo	konstitucija	predstavlja,	je	misijonska;	pred	očmi	ima	
Jezusovo	naročilo	učencem,	naj	bodo	njegova	priča	»do	skrajnih	mej	sveta«	(Apd	
1,8).	Interdisciplinarnost	in	transdisciplinarnost	cerkvenih	in	teoloških	študijev	
služi	misijonskemu	poslanstvu	Cerkve;	pomaga	Božjemu	ljudstvu	in	cerkvenemu	
učiteljstvu,	da	bi	v	dialogu	z	različnimi	znanostmi	evangeliju	odpirali	pot	v	osebno	
in	družbeno	življenje.	Jezusovo	naročilo,	naj	gre	»do	skrajnih	mej	sveta«,	Cerkev	
–	in	z	njo	teologijo	–	kliče	na	obrobja	sveta,	k	tveganju,	ki	ga	lahko	premagujeta	
le v zvestobi.

V	tej	vlogi	teologija	prinaša	»svoj	specifični,	nenadomestljivi,	navdihovalni	in	
usmerjevalni	prispevek«	v	»universitas scientiarum«	–	v	celoto	vseh	védenj.	To	
zmore	le	v	moči	hermenevtičnega	ključa,	ki	ji	ga	daje	načelo	utelešenja.	Teološki	
um,	ki	vodi	katoliško	teologijo,	izhaja	iz	aksioma	Božjega	utelešenja	v	Jezusu	Kri-
stusu.	V	luči	tega	aksioma	»imajo	vprašanja	našega	ljudstva,	njegove	bolečine,	
njegove	bitke,	njegove	sanje,	njegova	prizadevanja,	njegove	skrbi	hermenevtično	
vrednost,	ki	je	ne	moremo	prezreti,	če	načelo	utelešenja	vzamemo	resno.	Njego-
va vprašanja nam pomagajo, da se vprašujemo – njegova vprašanja nas vprašuje-
jo.	Vse	to	nam	pomaga	k	poglabljanju	skrivnosti	Božje	Besede,	Besede,	ki	zahteva	
in	narekuje,	da	vstopamo	v	dialog,	v	občestvo.«	V	tem	položaju	tveganja	cerkvene	
študije	vodi,	razsvetljuje	in	podpira	»radostna	in	neomajna	vera	v	Jezusa,	križane-
ga	in	vstalega,	središče	in	Gospoda	zgodovine«	(VG,	tč.	5).

8. Sklep
V	prispevku	smo	analizirali	temeljne	ideje	apostolske	konstitucije	Veritatis	gaudi-
um,	s	katerimi	naj	bi	na	izzive	sodobnega	časa	odgovarjala	katoliška	teologija.	
Konstitucija	izhaja	iz	ugotovitve,	da	sodobna	kultura	na	globalni	ravni	prihaja	v	
prelomen,	krizen	čas,	ko	bo	staro,	več	kot	dve	tisočletji	in	pol	staro	mojzesovsko	
izročilo,	utemeljeno	na	vizijah	devteronomistične	teologije,	nadomestila	nova,	
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digitalizirana	in	globalizirana	kultura.	S	tem	tudi	teologija,	ki	je	v	našem	izročilu	
igrala	konstitutivno	vlogo,	dobiva	novo	mesto	in	se	iz	središča	seli	na	obrobje.	Te-
melj	dosedanjega	izročila	je	bila	antropologija,	ki	je	človeka	razumela	v	teološki,	
svetopisemski	perspektivi.	Zato	je	Assmann	človeka	te	dobe	poimenoval	»mono-
teistični	človek«,	ker	sta	ga	v	jedru	oblikovali	dve	temeljni	svetopisemski	vredno-
ti,	zvestoba	in	resnica	(Petkovšek	2018).	Danes	človek	jedra	svoje	človeškosti	ne	
prepoznava	več	v	teh	dveh	vrednotah,	ampak	se	prepušča	sodobnemu	miselnemu	
relativizmu,	potrošniški	kulturi	in	konfliktnim	ideologijam.	Teologija	se	tako	seli	iz	
središča	na	obrobje,	iz	notranjosti	sodobne	kulture	na	njeno	obrobje	ali	celo	zunaj	
nje.	To	pa	nikakor	ne	pomeni	konca	teologije,	marveč	spremembo	njene	vloge	in	
strategije.

Sodobno	krizo	je	papež	Benedikt	XVI.	označil	kot	»antropološko	krizo«,	ker	je	
zamajala	sam	temelj	človekove	samopodobe.	To	krizo	je	preroško	zaznal	že	2Vt,	
ki	je	začel	iskati	odgovore	nanjo,	nato	pa	so	jih	papeži	v	svojem	delovanju	in	idej-
nih	usmeritvah	še	poglabljali.	Med	dokumenti	je	odločilno	vlogo	odigrala	okrožni-
ca	O	delu	za	razvoj	narodov	papeža	Pavla	VI.,	ki	je	poklic	Cerkve,	cerkvenih	študi-
jev	in	teologije	v	na	novo	nastajajoči	kulturi	opredelila	kot	»novi	humanizem«.	
»Novi	humanizem«,	ki	ga	je	dokument	EFH,	nastal	kot	refleksivno	ovrednotenje	
okrožnice	ob	njeni	petdesetletnici,	prevedel	v	besede	»bratski	humanizem«,	sebe	
ne	razume	kot	temelj	ali	okvir	na	novo	nastajajoče	kulture,	ampak	kot	misijonski	
navdih,	ki	prihaja	od	zunaj,	njegova	naloga	pa	je,	da	v	različnih	kulturah	prebuja	
univerzalne	človeške	vrednote,	to	je:	da	»fermentira«	zavest	univerzalnega	brat-
stva.

To	je	tudi	naloga	teologije.	Cilj,	ki	si	ga	zastavlja,	ni	obvladovati	sodobno	kultu-
ro,	ampak	spodbujati	univerzalne	človeške	vrednote	in	delo	za	skupno	dobro.	Iz-
haja	iz	predpostavke	svobode	vsakega	posameznika	in	posamične	kulture,	svoje	
poslanstvo	pa	dojema	v	misijonski	luči.	Že	sv.	papež	Janez	Pavel	II.	je	učil:	»/.../	
Cerkev	se	obrača	na	človeka	v	polnem	spoštovanju	njegove	svobode:	misijoni	ne	
kratijo	svobode,	ampak	jo	prej	podpirajo.	Cerkev	predlaga,	ne	nalaga	ničesar:	spo-
štuje	osebe	in	kulture	in	se	ustavi	pred	svetiščem	vesti.«	(RMiss,	tč.	39)	Misijonsko	
poslanstvo	Cerkve	poudarja	tudi	papež	Frančišek,	zanj	pa	uporablja	izraz	»Cerkev	
›izhoda‹«.	Z	izrazom	»Cerkev	›izhoda‹«	poudari,	da	hoče	iti	Cerkev	ven	iz	sebe,	
sodobnemu	človeku	naproti	–	v	središče	postavlja	temeljna	eksistenčna	vprašanja	
sodobnega	človeka.	Bolj	kot	utemeljevati	hoče	nadgrajevati	in	»vodo	spreminjati	
v	vino«.

V tej usmeritvi prepoznamo duhovnost sv. Vincencija Pavelskega (1581–1660), 
v	kateri	je	hčeram	krščanske	ljubezni	–	to	je	sestram	usmiljenkam	–	ponavljal:	»Če	
je	želja	Boga,	da	vas	v	nedeljo	pošlje	k	bolniku,	namesto	da	bi	šle	k	maši	–	čeprav	
je	to	obveznost	–,	je	to	treba	storiti.	To	imenujemo:	zapustiti	Boga	zaradi	Boga.«	
In	drugje:	»Ljubezen	[fr.	charité] je nad vsemi pravili – vsa se morajo zato nanaša-
ti	nanjo.	Ta	je	velika	gospa	in	treba	je	izpolniti,	kar	zapoveduje.	/.../	Bog	vas	isto-
časno	kliče	k	molitvi	in	k	ubogemu	bolniku.	To	se	imenuje	zapustiti	Boga	zaradi	
Boga.«	(Vincent	de	Paul	1920-25,	10:95;	10:595)
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Apostolska	konstitucija	izhaja	iz	te	misijonske	duhovnosti.	V	tej	luči	cilj	teologi-
je	ni	v	tem,	da	bi	kulture,	ki	se	razlikujejo	ena	od	druge,	poenotila,	ampak	da	bi	v	
njih	prebujala	človečnost	in	univerzalne	vrednote.	Usposabljanje	posameznikov	
in	kultur	za	skupno	dobro	vsega	človeštva	–	preteklih,	sedanjih	in	prihodnjih	rodov	
–	danes	Cerkev	v	svojih	študijih	postavlja	na	prvo	mesto.	Izhaja	iz	prepričanja,	da	
naj	cerkveni	in	teološki	študiji	različnim	kulturam	pomagajo	evangelij	živeti	iz	sa-
mih	sebe.	V	tem	je	bistvo	hermenevtičnega	ključa,	ki	ga	teologija	išče	v	temeljnem	
evangeljskem	dejstvu:	ta	je	utelešenje.	Izkušnja	obrobja,	ki	ponavlja	Božjo	izkušnjo	
kenoze,	odpira	najširšo	možno	perspektivo.	V	tej	perspektivi	bo	teologija	zmogla	
navdihovalno	nadgrajevati	sodobno	kulturo,	ki	sama	sebe	avtonomno	in	svobodno	
oblikuje	in	se	spreminja	hitreje	kot	katerakoli	druga	kultura	v	preteklosti.	Tem	
spremembam	prihaja	teologija	danes	naproti	in	jih	v	evangeljskem	duhu	spodbu-
ja	in	usmerja,	da	bi	se	iz	»vode	spreminjale	v	vino«	–	da	bi	postajale	dovzetne	za	
resnico	evangelija,	jo	sprejemale	kot	izziv	in	postajale	sredstvo	Božjega	odrešenja.	
S	tem	stopa	teologija	na	področje	velikega	tveganja	–	to	pa	od	nje	terja	še	večjo	
poglobljenost v duha evangelija. Njeno vlogo najbolje ponazarja svetopisemska 
prispodoba sejalca, ki vztrajno seje v upanju, da bo zemlja seme sprejela in obro-
dila sad.

Krajšave
  2Vt	 –	 2.	vatikanski	vesoljni	cerkveni	zbor.
  CV	 –	 Benedikt	XVI.	2009	[okrožnica	Ljubezen	v	resnici	/	Caritas	in	veritate].
  EFH	 –	 Kongregacija	za	katoliško	vzgojo	2017	[Educating	to	fraternal	humanism].
  EG	 –	 Frančišek	2013	[apostolska	spodbuda	Veselje	evangelija	/	Evangelii	ga-

udium].
  GE – Koncilski odloki	1980	[izjava	O	krščanski	vzgoji	/	Gravissimum	educatio-

nis (1965)].
  GS – Koncilski odloki	1980	[pastoralna	konstitucija	O	Cerkvi	v	sedanjem	sve-

tu	/	Gaudium	et	spes	(1965)].
  LS	 –	 Frančišek	2015	[okrožnica	Hvaljen,	moj	Gospod	/	Laudato	si,	2014].
  NA – Koncilski odloki	1980	[izjava	O	razmerju	Cerkve	do	nekrščanskih	verstev	

/	Nostra	aetate	(1965)].
  OT – Koncilski odloki	1980	[odlok	O	duhovniški	vzgoji	/	Optatam	totius	(1965)].
  PP	 –	 Pavel	VI.	1967	[okrožnica	O	delu	za	razvoj	narodov	/	Populorum	pro-

gressio].
 RMiss	 –	 Janez	Pavel	II.	1991	[okrožnica	Odrešenikovo	poslanstvo	/	Redemptoris	

missio].
  SS	 –	 Benedikt	XVI.	2011	[okrožnica	Rešeni	v	upanju	/	Spe	salvi].
  VG	 –	 Frančišek	2017b	[apostolska	konstitucija	Veritatis	gaudium].
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