UVOD
Na sestankih z nadškofijskimi in civilnimi organi našega mesta se pogosto, skoraj
neprestano, pojavlja tema o pokvarjenosti
(korupciji)1 kot eni izmed običajnih stalnic
življenja. Govorimo o navidezno pokvarjenih, skorumpiranih osebah in institucijah, ki
se počasi razkrajajo in izgubljajo svojo identiteto, smisel obstoja, rasti, želje po polnosti
in služenju celotni družbi. To ni nič novega:
odkar človek živi, je pojav razkrajanja, propadanja, pokvarljivosti (korupcije) vedno prisoten in je očiten proces umiranja, smrti – ko
življenje umre, je prisotno razkrajanje. Pogosto opažam, da se pokvarjenost (korupcijo)
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Prvotni pomen španske besede corrupción je propadanje, razkrajanje, gnitje. Iz tega
pomena izhaja preneseni pomen skorumpiranosti kot pokvarjenosti, sprijenosti.
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enači z grehom. V resnici ni povsem tako. Biti
grešnik in biti pokvarjen, skorumpiran sta dve
različni stvarnosti, čeprav sta močno prepleteni med seboj.
Ob razmišljanju o tej tematiki se mi je zdelo potrebno znova objaviti članek, ki sem ga
napisal leta 1991 in so mu sredstva javnega
obveščanja posvetila veliko prostora in časa.
Šlo je za obdobje, ko je bila v državi v središču
pozornosti Catamarca2 - mnogi so se čudili,
da je kaj takega sploh mogoče. Potem smo se
počasi navadili na besede … in dejanja, kot
da so del vsakodnevnega dogajanja. Vemo, da
smo vsi grešniki, novost pa je to, da se je v
skupnostno, pokvarjeno zavest prikradlo prepričanje, da je pokvarjenost (korupcija) del
običajnega družbenega življenja: da je sicer
obsojana, obsodbe vredna, a v vsakodnevnem
življenju sprejemljiva. Ne bom navajal posameznih primerov, saj so jih časopisi polni.
Smo na nadškofijskem zasedanju. Ne moremo mimo teme, ki se pojavlja, kot sem že
dejal, v vseh naših pogovorih in srečanjih.
Koristno bo za nas skupaj premišljevati o tem
problemu in o njegovi povezavi z grehom.
Koristilo nam bo, če bomo svojo dušo pretre2
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To je bil čas, ko je močno odmeval umor 17-letne dijakinje Maríe Soledad Morales.
Umorili so jo sinovi lokalnih veljakov. Oblast v Catamarci je poskušala zadevo zakriti,
kar je povzročilo zgodovinski ljudski upor, ki so ga podprle množice po vsej državi. Z
demonstracijami so dosegli, da se je umor razkril in da so bili krivci obsojeni; obenem
pa je prišel na dan »kvazi fevdalni« režim, ki je vladal v mnogih argentinskih provincah. Dogodki so povzročili pomemben politični preobrat v Catamarci (op. prev.).

sli s preroško močjo evangelija, ki nas postavlja na resnična tla in ki pomete tisto odpadlo
listje, ki zaradi človeške šibkosti in pretkanosti postane primeren humus za sprijenost.
Prav je, da v luči Božje besede spoznamo,
kako razločevati različna stanja pokvarjenosti, ki nas obkroža in ogroža z zapeljevanjem.
Dobro bo, če bomo drug drugemu pritrdili:
»Grešnik sem, res, nisem pa sprijen, pokvarjen, skorumpiran!« In povejmo to v strahu, da
bi nikoli ne sprejeli stanja pokvarjenosti kot
preprosto enega greha več.
»Da, grešnik sem.« Tako lepo je, ko se prepoznamo in izpovemo resnico o sebi ter se v
istem trenutku potopimo v usmiljenje Očeta,
ki nas ljubi in nas vedno čaka. »Da, grešnik
sem,« tako se je označil cestninar v templju:
»Bog, bodi milostljiv meni, grešniku!« (Lk
18,13). Tako je čutil sv. Peter ob prvih srečanjih s Kristusom: »Pojdi od mene, Gospod,
ker sem grešen človek!« (Lk 5,8) in potem
na veliki četrtek v svojih solzah, ko je petelin
zapel. To je trenutek, ki ga je J. S. Bach izvrstno vnesel v veličastno arijo Erbarme dich,
mein Gott (Usmili se me, Gospod). »Da, grešnik sem,« tako je rekel izgubljeni sin, kakor
nam pove Jezus: »Oče, grešil sem zoper nebo
in pred teboj …« (Lk 15,21); nadaljevati pa
ni mogel, ker je zaradi toplega objema očeta,
ki ga je čakal, ostal brez besed. »Da, grešnik
sem,« nas tudi Cerkev prosi, da izpovemo na
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začetku svete maše in vsakokrat, ko pogledamo Križanega. »Da, grešnik sem,« je rekel
David, ko mu je prerok Natan z močjo prerokbe odprl oči (2 Sam 12,13).
A kako težko je preroški moči streti pokvarjeno srce, saj je tako močno zasidrano v
zadovoljstvu samozadostnosti, da si ne dovoli
nikakršnih dvomov. »Tako je s tistim, ki sebi
nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom« (Lk
12,21). Počuti se dobro, srečen je kot tisti
človek, ki je načrtoval, kako bo postavil nove
kašče za svojo obilno žetev (Lk 12,16–21); če
pa mu »postane vroče«, pozna vse mogoče izhode v sili, podobno kot je to storil krivični
oskrbnik (Lk 16,1–8), ki bi ga lahko imeli za
predhodnika buenosaireške filozofije: »Kdor
ne krade, je tepec.«3 Pokvarjenec si je samospoštovanje zgradil prav na temelju prevar
in hodi v življenju po nepoštenih bližnjicah
na račun in v škodo svojega lastnega dostojanstva ter dostojanstva drugih. Pokvarjenec
nosi na obrazu »nedolžen« izraz »jaz nisem bil«,
zna narediti svetniški obraz, »obraz s podobice«, kot je rekla naša babica. Zaslužil bi si
kar naslov doktorja honoris causa v družbenem kozmetičnem prikrivanju. Najslabše pri
tem je, da še sam verjame v to. Kako težko v
takem stanju stopa vanj preroška moč! Zato
priznajmo: »Da, grešnik sem.« In na glas pri3
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V originalu: el que no afana es un gil. Verz iz znanega tanga Cambalache (besedilo:
Enrique Santos Discépolo; glasba: Carlos Gardel) (op. prev.).

trdimo: »Nisem pa pokvarjenec!« … čeprav
sem grešnik.
Pred prerokbo se pokvarjenec odzove z
značilno držo – »nič me ne more spraviti s tira
in pod vprašaj«. Pred vsako kritiko ga obide
slabost, brani se, razvrednoti osebo ali institucijo, od koder kritika prihaja: skuša ovreči vsako moralno avtoriteto, ki bi podvomila vanj; da se »opere«, uporabi navidezne in
zavajajoče resnice ter miselnost, ki družbe ne
dojema kot med seboj povezane celote. Pokvarjenec razvrednoti in žali tiste, ki mislijo
drugače (prim. Jn 9,34); podzavestno preganja tudi samega sebe, zato je zelo razdražen in
to držo preslikava na druge ter se tako iz samopreganjalca spreminja v preganjalca. Sveti Luka pokaže srd teh ljudi (prim. Lk 6,11)
pred Jezusovo preroško resnico: »Nje pa je
pograbila brezumnost in govorili so med seboj, kaj bi mogli storiti Jezusu.« Uvedejo teroristični režim in preganjajo vse, ki jim oporekajo (prim. Jn 6,11), ter se maščujejo s tem,
da jih izvržejo iz družbenega življenja (prim.
Jn 9,34–35). Bojijo se luči, ker je njihova duša
postala podobna črvu: v temi so in vkopani
v zemljo. Pokvarjenec se v evangeliju poigrava z resnico: Jezusu nastavlja zanke (prim.
Jn 8,1–11; Mt 22,15–22; Lk 20,1–8), spletkari, da bi se ga znebil (prim. Jn 11,45–57;
Mt 12,14), podkupuje one, ki so dovzetni za
izdajanje (prim. Mt 26,14–16), ali pristojne
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uradnike (prim. Mt 28,11–15). Sveti Janez
jih vse poveže v en sam stavek: »Luč sveti v
temi, a tema je ni sprejela« (Jn 1,5). Ljudje,
ki ne sprejemajo luči. Pri ponovnem branju
evangelijev iščimo značilnosti teh likov in njihov odziv na luč, ki jo prinaša Gospod.
Ko pišem te besede za naše nadškofijsko
srečanje, želim, da bi nam pomagale razumeti nevarnost osebnega in družbenega zloma,
ki ga predstavlja pokvarjenost (korupcija); in
želim, da bi pripomogle k čuječnosti, saj nas
vsakodnevno sobivanje z grehom lahko pripelje do pokvarjenosti. Advent je ugoden čas
za čuječnost, da smo pozorni na vse, kar preprečuje našemu srcu srečanje s prihajajočim
Jezusom Kristusom, da se mu pustimo najti,
se srečati z Njim in da hodimo prenovljeni po
poti krščanskega življenja.
Še posebej se zahvaljujem p. Gustavu O.
Carrara za moralno pomoč pri pripravi te publikacije.
Buenos Aires, 8. decembra 2005,
na praznik Marijinega brezmadežnega
spočetja,
kard. Jorge Mario Bergoglio, DJ
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