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DUHOVNIK: NIČ IN VSE

IZ PREMIŠLJEVANJA  
SVETEGA JANEZA ZLATOUSTEGA

Uvod

Svetemu Norbertu pripisujemo izrek: »O, duhovnik, 
kdo si? Nisi sam po sebi, ker nisi nič brez Boga. Nisi zase, 
saj si srednik ljudi. Ne pripadaš sebi, ker si ženin Cerkve. 
Nimaš sebe, ker si služabnik vseh. Ti nisi ti, ker si Bog. Kdo 
si torej? Nič in vse.« Te besede lepo ponazorijo skrivnost 
duhovništva. Od duhovnika se zahteva, da pozna uboge in 
bogate, bolne in mogočne, da je blizu plemičem in ljudem 
nižjega družbenega stanu. Od njega zahtevamo, da zna 
voditi, učiti, posvečevati. Od njega pričakujemo, da daje 
nasvete zakoncem, vodjem podjetij, da je poln sočutja do 
trpečih in da vsak dan stopi k oltarju obnavljat daritev Kal-
varije. Od duhovnika pričakujemo, da ve, »kako se mora 
vesti v Božji hiši, ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj 
resnice« (1 Tim 3,15). Duhovnik ne sme za nič na svetu 
zamolčevati resnice. Mora znati reči kakor Jezus: »Jaz sem 
zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resni-
co. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,37) Danes 
mnogi zahtevajo od Cerkve, da v imenu miru in družbe-
nega soglasja zamolči resnice krščanske vere, kadar javno 
nastopa. Tak mir se uporablja tudi za upravičevanje graje 
vredne neodzivnosti in molčanja spričo tistih, ki spravljajo 
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v nevarnost samo edinost Cerkve in pačijo njen nauk. V 
okrožnici Caritas in veritate Benedikta XVI. beremo: »Lju-
bezen v resnici, o kateri je s svojim življenjem, predvsem 
pa s svojo smrtjo in vstajenjem pričeval Jezus Kristus, je 
poglavitna gonilna sila vsakega človeka in vsega človeštva 
za dosego resničnega napredka. […] Od tod potreba po 
združitvi ljubezni in resnice, ki jo je sveti Pavel označil kot 
ʽresnica v ljubezniʼ – ʽveritas in caritateʼ (Ef 4,15), pa tudi z 
dopolnilom ʽljubezen v resniciʼ – ʽcaritas in veritateʼ. Res-
nico je treba iskati, najti in izraziti v ʽekonomijiʼ ljubezni, 
toda tudi ljubezen je treba hkrati razumevati, vrednotiti in 
uresničevati v luči resnice.«25

Resnica gre pred vsem. Kajti če je mir sad darežljivosti 
in ljubezni, ali tedaj more biti resnični mir tam, kjer res-
nico zanikujejo? Zdi se mi, da bi morali brez pomislekov 
sprejeti, kar piše Blaise Pascal: »Kakor ima mir v državah 
samo to nalogo, da ohranja in varuje dobrine njihovim na-
rodom, prav tako ima mir v Cerkvi le to nalogo, da ohranja 
in varuje resnico, ki je njena dobrina in zaklad, kjer je nje-
no srce. In kakor bi pomenilo ravnati proti namenu miru, 
če bi pustili, da tujci vderejo v državo in jo ropajo, ne da bi 
se temu uprli – v strahu, da bi ne kalili miru v njej (saj je 
mir pravičen in koristen samo tedaj, če zavaruje dobrino; a 
če pusti, da ta propade, postane krivičen in poguben, vojna 
pa, ki jo more braniti, postane hkrati pravična in potreb-
na); prav tako v Cerkvi: kadar sovražniki vere žalijo resni-
co, kadar jo hočejo iztrgati iz src vernikov in vanjo vcepiti 
zmoto – mar tedaj čepeti v miru pomeni služiti Cerkvi ali 
jo izdajati? Bi se to reklo braniti jo ali rušiti? In ali ni oči-
tno, da je tako, kakor je zločin kaliti mir tam, kjer vlada 

25 Benedikt XVI., okrožnica Caritas in veritate, CD 127, Družina, Lju-
bljana 2009, št. 1 in 2.
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resnica, tudi ostati pri miru, ko kdo ruši resnico, zločin? 
Je torej čas, v katerem je mir pravičen, in čas, v katerem je 
krivičen. In pisano je, da ̔ je čas miru in čas vojneʼ (Prd 3,8),  
prav blagor resnice ju ločuje. Ne obstaja pa čas resnice 
in čas zmote, ampak je nasprotno pisano, da ʽGospodova 
resnica ostaja vekomajʼ (Ps 117,2). Zato Jezus Kristus, ki 
pravi, da je prišel, da prinese mir, pravi tudi, da je prišel, 
da prinese vojno (prim. Jn 14,27 in Mt 10,34); ne pravi pa, 
da je prišel, da prinese resnico in laž. Resnica je torej prvo 
vodilo in zadnji cilj stvari.«26

Da, od duhovnika pričakujemo, da bo snovalec miru, 
Božji mož in tako pričevalec za resnico.

Sveti Janez Zlatousti

Pogovor o duhovništvu27 (VI, 4)
Duhovniki so sol zemlje. Kdo bo pa mojo nespamet in 

mojo neizkušenost v vseh rečeh mirno prenašal razen tebe, 
ki me zmeraj čez mero ljubiš? Ne samo tako čist mora biti 
človek, da je vreden te vzvišene službe, ampak tudi zelo mo-
der in v marsičem izkušen; poznati mora življenjske potrebe 
nič manj nego svetni ljudje in se vsemu odpovedati še bolj 
nego samotarji, ki so šli v gore. Saj mora vendar občevati z 
možmi, ki so oženjeni, ki vzgajajo otroke, ki imajo služinčad, 
ki so zelo bogati, ki so v javnih službah, ki so na vplivnih mes-
tih. Mora biti vsestranski. Vsestranski pravim, ne potuhnjen, 
ne priliznjen in hinavski, marveč prostodušen in iskren, ki 
se zna, če razmere terjajo, tudi blagodejno ponižati, mil in 

26 Blaise Pascal, Misli, Misel 949, MD, Celje 1986; prevedel Janez Zupet. 
27 Sveti Janez Zlatousti, Pogovor o duhovništvu, Ljudska knjigarna v Lju-

bljani, Ljubljana 1942, str. 192-195; prevedla Franc Ksaver Lukman 
in Franc Pavlanski Omerza.
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strog hkrati. Ni namreč mogoče, z vsemi podrejenimi na isti 
način ravnati, kakor tudi ne gre, da bi zdravniki vsem bol-
nikom dajali nasvete po enem pravilu ali da bi krmar znal v 
boju z viharji le eno pot. Tudi okoli te ladje neprestano div-
jajo nevihte; ti viharji ne pritiskajo samo od zunaj, marveč 
vstajajo tudi od znotraj. Treba je mnogo milobe in strogosti. 
Vse te različne reči pa merijo samo na en namen: čast Božjo 
in rast Cerkve. […]

Če bi pa kdo preiskal, kako naj občuje z Bogom, bi našel, 
da vse to še nič ni, toliko večja in vestnejša skrb mu je pot-
rebna za občevanje z Bogom. On, ki je srednik za vse mesto, 
pa kaj pravim za mesto, marveč za ves svet, in ki prosi Boga, 
naj bo milostljiv grehom vseh, ne samo živih, ampak tudi 
umrlih: kakšen mož mora to biti! Jaz vsaj mislim, da za tako 
prošnjo ni dovolj velik ne Mojzesov ne Elijev pogum. Kakor 
da mu je izročen vesoljni svet in je on oče vseh, tako stopa 
pred Boga in prosi, da bi se povsod zadušile vojne in polegli 
nemiri; prosi, naj nam podeli mir, dobro letino in nas reši 
vsega hudega, ki teži slehernega v zasebnem in javnem živ-
ljenju. Mora pa vse, za katere prosi, glede vsega toliko pre-
kašati, kolikor se spodobi, da predstojnik presega podrejene. 

Ko pa celo Svetega Duha kliče in opravlja prestrašno da-
ritev ter se venomer dotika Gospoda vseh; kam naj ga tak-
rat postavimo? Povej mi! Kakšno čistost, kakšen svet strah 
bomo od njega terjali! Pomisli vendar, kakšne morajo biti 
roke, ki temu strežejo, kakšen jezik, ki izgovarja one besede, 
kako mora biti duša, ki takega Duha sprejme, čistejša in sve-
tejša nego duša kogar koli. Tedaj stoje angeli ob duhovniku, 
tedaj je ves oltar in prostor okoli oltarja poln nebeških moči, 
njemu v čast in ondi leži. To je že dovolj verjetno po tem, kar 
se na oltarju godi. 



KAZALO

  Uvodna beseda
  »Stopam ponižno« ................................................................ 7

 I. Prenova duhovnikov
  Iz premišljevanja svete Katarine Sienske ................ 17

	 II.	 Zdravilo	proti	hinavščini
  Iz premišljevanja svetega Gregorija Vélikega ......... 35

	 III.	 Duhovnik:	nič	in	vse
  Iz premišljevanja svetega Janeza Zlatoustega ........ 47

 IV. Duhovnik, kdo si?
  Iz premišljevanja svetega Janeza Pavla II. ............... 55

	 V.		Prenehajmo	že	s	klerikalizmom
  Iz premišljevanja kardinala 
  Jeana-Marieja Lustigerja ................................................. 73

 VI. Poklicanost k molitvi
  Iz premišljevanja 
  svetega Bernarda iz Clairvauxa .................................... 93



	 VII.	 Resnična	svetost
  Iz premišljevanja Benedikta XVI................................109

 VIII. Korenitost evangelija
  Iz premišljevanja svetega Janeza Pavla II. .............121

 IX. Ponovno odkrijmo svoje mesto
  Iz premišljevanja Georgesa Bernanosa ..................139

 X. Duhovnik in hostija
  Iz premišljevanja 
  svetega Janeza Henrika Newmana............................153

	 XI.	 Duhovnik:	posvečeni	človek	 
	 	 in	človek	posvečenega
  Iz premišljevanja Benedikta XVI................................163

 XII. Kristus, popoln véliki duhovnik
  Iz premišljevanja papeža Frančiška .........................181

 XIII. Vzgoja duhovnikove duše
  Iz premišljevanja Pija XII. .............................................201

 XIV. Sin Cerkve ..........................................................................211
  Iz premišljevanja svetega Avguština ........................211

  Sklepna beseda
  Duhovnikova sreča ..........................................................221


