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IN MEMORIAM

Prof. dr. Eberhard Schockenhoff
(1953–2020)

V soboto, 18. julija 2020, je za posledicami nesrečnega padca v svojem domu umrl 
67-letni nemški moralni teolog Eberhard Schockenhoff. Bil je eden od najbolj pro-
dornih in plodovitih katoliških mislecev zadnjega obdobja. Njegov obsežen opus 
je občudovanja vreden. Številne knjige so prevedene v tuje jezike. V slovenščino 
je bilo leta 2013 prevedeno njegovo standardno delo Etika življenja. Spomladi 
2014 je obiskal Slovenijo, predaval na Medicinski in Teološki fakulteti UL ter imel 
predstavitev knjige v knjigarni Mohorjeve družbe v Ljubljani.

Rojen je bil leta 1953 v Stuttgartu, moralno teologijo je študiral v Tübingenu in 
Rimu in kot profesor deloval najprej v Regensburgu, nato pa od leta 1994 do svo-
je smrti v Freiburgu. Njegov glas je odmeval tudi izven cerkvenega okolja – širši 
javnosti je bil tako poznan kot strokovnjak na področju bioetike in odličen govor-
nik, ki je pogosto zastopal katoliška stališča v javnih razpravah. Od leta 2001 do 
2016 je bil član nemškega Sveta za etiko, od leta 2008 do 2012 tudi namestnik 
predsednika. Bil je eden od ključnih mislecev, ki so usmerjali nemško zakonodajo 
na področju biomedicine.

Njegova bibliografija obsega praktično vsa področja moralne teologije, njego-
va dela pa so postala študijski priročniki v številnih državah. Dela prvega obdobja 
so posvečena predvsem področju naravnega moralnega zakona, vesti in kreposti. 
Že v teh zgodnjih delih se je pokazala njegova velika sposobnost analize zgodo-
vinskega razvoja določene tematike: iz zgodovinskega pregleda je Schockenhoff 
običajno izluščil bistvene prvine katoliškega izročila in jih nato v interdisciplinar-
nem dialogu soočil s sodobnimi spoznanjih drugih ved (npr. psihologije, sociolo-
gije, politologije). V zaključku je predstavil svojo sintezo določene teme in naka-
zal konkretno aplikacijo v življenju posameznika, Cerkve in celotne družbe. V 
skladu s tradicijo Tomaža Akvinskega je bil prepričan, da je mogoče z razumskim 
dialogom priti do spoznanja obče moralne resnice ter da si vera in razum na mo-
ralnem področju ne nasprotujeta. Zato si je vedno prizadeval, da bi katoliški po-
gled na sodobna moralna vprašanja predstavil tako jasno in prepričljivo, da bi ga 
lahko razumeli in sprejeli tudi drugače verujoči in neverujoči. Ta njegova dialoška 
odprtost pa nikakor ni šla na račun specifične katoliške identitete, saj se je pri 
zadnji utemeljitvi moralnega nauka opiral na Jezusov govor na gori – ki po nje-
govem prepričanju oznanja univerzalno dostojanstvo vsake človeške osebe in 
enakopravnost vseh ljudi. Eno od njegovih zadnjih del je posvečeno prav temu 
govoru.
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Zadnja knjiga, ki je izšla leta 2018, je 750 strani dolga razprava o etiki miru v 
globalnem svetu. Bralec se ne more načuditi vsem navedenim in predelanim vi-
rom ter enkratni sintezi zgodovine razmišljanja o pravični vojni in pravičnem miru. 
Knjiga se zaključuje s konkretnimi napotki za politično delovanje, ki naj zagotavlja 
globalno pravičnost in s tem tudi svetovni mir. Snovanje knjige o spolni etiki, ki se 
je je lotil v zadnjem času, je prekinila njegova prezgodnja smrt. Schockenhoff je 
sicer že napisal delo o statusu ločenih in ponovno poročenih v cerkvi in že pred 
leti zagovarjal rešitev, ki jo je podal papež Frančišek v posinodalni apostolski spod-
budi Radost ljubezni. Spodbujen s pedofilskimi škandali v Cerkvi ter vedno večjim 
prepadom med učenjem Cerkve in življenjem vernikov na spolnem področju je 
skušal Schockenhoff s svojim delom razviti katoliško spolno moralo, ki bi ustreza-
la sodobnemu času. Bil je aktiven član v forumu za obnovo spolne in družinske 
morale v sinodalnem procesu nemške katoliške Cerkve. Predsednik nemške ško-
fovske konference Georg Bätzing je v odzivu na Schockenhoffovo smrt izpostavil 
njegovo vizionarsko moč pri teološkem raziskovanju, njegovo sposobnost govora 
in občudovanja vredno analitično jasnost.

Eberhard Schockenhoff je eden od najbolj izrazitih in plodovitih moralnih teo-
logov po drugem vatikanskem koncilu, ki je v marsičem začrtal tudi nadaljnji razvoj 
te discipline. Njegova dialoška drža, ki povezuje bogastvo krščanskega izročila in 
pogum za soočanje s sodobnimi izzivi, je lahko navdih celotni Cerkvi, kako živeti 
evangeljske ideale v današnjem svetu. Med drugim je zapisal: »Kdor danes ljubi 
Jezusa in mu želi slediti, ga ne more ljubiti v pričakovanju, da mu bo prizaneseno 
s težkimi zahtevami in negotovostmi.«

 Roman Globokar




