
Odlomek iz knjige

Sin človekov bo izročen v človeške roke. To je skrivnost uboštva, 
ponižanja in ponižnosti služabnika, skrivnost, ki jo mora učenec 
trdno položiti v svoja ušesa. Toda kakor ta ostane nedoumljiva 
za posameznika, tako ostane prikrita tudi skupnosti kot takšni. 
Skrivnosti ljubezni Boga, ki se izprazni in se postavi pod vse, se 
postavlja nasproti vse prej kot skrivnostna sebičnost človeka, ki se 
napihuje in lastni »jaz« — oziroma lastni »mi« — postavlja nad vse. 
Medtem ko se on postavi v vlogo najmanjšega, kar je izvor občestva 
med vsemi in vsakega z Očetom, se človekov »jaz« oziroma človekov 
»mi« postavi v središče vsega in postane tako izvor delitve med 
nami in ločevanja od Očeta. 
Kar velja za posameznega učenca – da naj se odpove sebi oziroma 
lastnemu jazu (Lk 9,23) in se pomanjša, da bi sprejel najmanjšega 
– velja tudi za Cerkev kot takšno. Ta se mora odpovedati svojemu 
»mi« in postati majhna, da bi bila v službi svojega Gospoda. Izvirni 
greh se na osebni ravni kaže v jazu, ki se postavlja na mesto Boga, 
medtem ko se na ravni skupnosti kaže v tem »mi«, ki se postavlja 
na mesto Gospoda in pri tem išče lastno veličino ter lastno oblast. 
Poleg osebnega greha zaradi napuha obstaja tudi greh skupnosti 
zaradi napuha, ki je veliko hujši. To je greh zaradi »ekleziolatrije« 
[čaščenja Cerkve], ki je tem večji, čim manj je viden. Ošabnost sku-
pnosti namreč predpostavlja skromnost in ponižnost posameznika. 
Zato je ta ošabnost tako prefinjena, da ostane nevidna tistemu, ki 
nima čistih oči. 
Ta ošabnost uničuje Cerkev, kajti ta »mi«, ki izključi nekoga s svojo 
lastno utemeljitvijo, izključi in loči »nas« od Gospoda. 
Skupnost učencev je venomer v nevarnosti, da postane ta »mi«, 
osredotočen nase namesto na Gospoda, ki mu je treba slediti. 
Kakor se je on, jagnje pastir, poistovetil z najmanjšim, tako se zdaj 
poistoveti z brezimnim obstrancem, ki ga je skupnost potisnila ob 
svoj rob. Potem ko je razkrinkal posameznikovo navdušenje nad 
veličino, namerava zdaj razkrinkati navdušenje skupnosti nad to 
veličino. On je namreč edini Gospod vseh. Na razpolago je vsem 
(Lk 6,35), vendar ne pusti, da bi si ga kdo prisvojil in ga imel le zase!
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fausti: skupnost bere lukov evangelij


