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Kdor se iz Kamnika napoti proti severu in v Stahovici zavije na desno po cesti proti Črnivcu in Gornjemu gradu, 
kmalu na levi naleti na kažipot proti Sv. Primožu. Pešpot vodi do dveh cerkva, ki stojita ena poleg druge. Večja je cer-
kev SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA iz leta 1459 (prezbiterij je bil dodan 1507), manjša pa je enoladijska gotska cerkev 
sv. Petra. Vsaka ima svoj zvonik. Stojita na pobočju Male planine nad Črno in sta vidni po lepem delu Gorenjske tja 
do Ljubljane in Kranja. Sv. Primož velja med strokovnjaki za zapleten spomenik. Njihove ugotovitve o prezidavah in 
avtorju slovitih fresk še zmeraj niso enotne. Vsi pa poudarjajo umetniško vrednost in spomeniško pomembnost fresk 
na severni in južni notranji steni cerkve. Freske so iz leta 1504 in so delo neznanega slikarja nadpovprečnih sposob-
nosti, ki mu niso bili neznani dosežki tedanjega holandskega, nemškega in italijanskega slikarstva. Tri med njimi so 
znane kot Marijin cikel. Vsaka od teh ima okrog okna razporejene štiri prizore iz Marijinega življenja, ki so delno oprti 
na evangelije, delno pa na legende. V prvem ciklu, ki je na naslovni strani te številke so naslednji prizori: 1. zgoraj 
levo: duhovnika Joahima, ki je prišel darovat v tempelj, odpravijo, češ da se ne spodobi, da bi daroval mož, ki nima 
potomstva; 2. spodaj levo: Joahimu se na paši prikaže angel in mu obljubi ženo in potomstvo; 3) zgoraj desno: Joahim 
sreča svojo bodočo ženo Ano pri tempeljskih Zlatih vratih; 4) spodaj desno: Marijino rojstvo. Sv. Primoža in njegove 
izjemne umetnine je dobro poznal nestor slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, dr. France Stele, ki je zapisal: »Sv. 
Primož je po ikonografski tematiki še gotski, čeprav je življenje, ki ga odseva v letu nastanka 1504, usmerjeno odločno 
v stoletje slovenske reformacije in vsega, kar ji je sledilo ... Poleg mnogih, prav življenjsko zajetih prizorov ... nudijo 
te slike mnogo dragocenih kulturnozgodovinskih podrobnosti v oblekah, stavbah itd.« Umetnostni zgodovinar dr. 
Emilijan Cevc pa je o teh freskah zapisal, da z njimi slovesno ugaša srednji vek in vzplamteva luč renesanse.

JANUARJA praznujemo Gospodovo razglašenje (3. v Ameriki in 6. v Sloveniji). Jezusov krst praznujemo letos 10. 
januarja. Med januarskimi godovi so še: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in Gregor Nazianški (2.);  Ime Jezusovo, 
ki ga praznujemo frančiškani (3.); ameriška redovnica Ana Marija Seton in spokornica Angela iz Foligna (obe 4.); škof 
v Philadelphii, Čeh po rodu Janez Nepomuk Neumann (5.); patriarh Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij 
iz Poitiersa (13.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, Peter, Akurzij in Adjut (16.); škof in cerkveni učitelj Frančišek 
Saleški (24.);  spreobrnitev apostola Pavla (25.); učenca sv. Pavla Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljica uršulink 
Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni učitelj Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj salezijancev Janez Bosco (31.).
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Kristjan veruje, da je duhovni nevidni svet ne samo enako,
ampak še bolj resničen od materialnega in močnejši od njega,

kolikor je duh močnejši od materije.
Alojz Rebula

V prosincu zelena ledina,
slabo se bo redila živina.

Če plohe v prosincu že jamejo dreti,
žanjice poleti nimajo kaj žeti.

Če je v prosincu gorkota,
bo v jeseni sirota.

V prosincu mrzlo, da poka,
bo v jeseni sadje in moka.

JANUAR – PROSINEC
  1	 P	 NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA,
   Svetovni dan miru;	PRVI	PETEK;
		2	 S	 PRVA	SOBOTA;	Bazilij	Veliki	in	Gregor	Na

zianški,	šk.,	c.	uč.;	Dietmar,	šk.;
  3 N GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
   SV. TRIJE KRALJI (v Ameriki);
	4	 P	 Elizabeta	Ana	Bayley	Seton,	red.	ust.;
	5	 T	 Janez	Nepomuk	Neumann,	šk.;
  6 S GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
   SV. TRIJE KRALJI (v Sloveniji);
		7	 Č	 Rajmund	Penafortski,	red.;	Reginald,	muč.;
		8	 P	 Lavrencij	Giustiniani,	patriarh;
		9	 S	 Marija	Terezija	od	Jezusa	Le	Clerc,	red.	ust.;	
 10 N JEZUSOV KRST;	Gregor	X.,	pap.;
	11	 P	 Pavlin	Oglejski,	patriarh;	Filotej,	muč.;
	12	 T	 Anton	Pucci,	red.;	Janez	Merlini,	red.	ust.;
	13	S	 Hilarij	iz	Poitiersa,	šk.,	c.	uč.;
	14	Č	 Odorik	Pordenonski,	red.;	Malahija,	prerok;
	15	 P	 Arnold	Janssen,	red.	ust.;	Maver,	op.;	
	16	S	 Berard,	Oton,	Peter,	Adjut	in	Akurzij,	franč.	

muč.;	Honorat	iz	Arlesa,	šk.;
 17 N 2. NAVADNA NEDELJA;	Anton	Puščavnik,	

pušč.;	Benedikt	Biscop	Baducing,	red.;
	18	 P	 Začetek osmine
   za zedinjenje kristjanov;	Priska,	muč.;
	19	 T	 Bernard	Corleonski,	red.;	Germanik,	muč.;
	20	S	 Fabijan,	pap.	in	Sebastijan,	muč.;
	21	Č	 Neža,	muč.;	Neža	iz	Aislingena,	spok.;
	22	 P	 Vincenc,	diakon;	Viktor,	muč.;
	23	S	 Ildefonz,	šk.;	Barnard,	šk.;	Hartmut,	op.;
 24 N 3. NAVADNA NEDELJA; Frančišek	Saleški,	

šk.,	c.	uč.;	Arno	Salzburški,	šk.;
	25	 P	 Sklep osmine za zedinjenje kristjanov; 

Spreobrnitev	apostola	Pavla;
	26	 T	 Timotej	in	Tit,	šk.;	Pavla	Rimska,	spok.;	
	27	S	 Angela	Merici,	red.	ust.;	Devota,	muč.;
	28	Č	 Tomaž	Akvinski,	red.,	c.	uč.;
	29	 P	 Valerij	Trierski,	šk.;	Akvilin,	duh.,	muč.;
	30	S	 Hiacinta	Mariscotti,	red.;	Adelgunda,	op.;
 31 N 4. NAVADNA NEDELJA;	Janez	Bosco,	red.	

ust.;	Evzebij,	red.;	Hema	(Ema),	kraljica.

VELIKO ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA
IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA
VAM V NOVEM LETU ŽELE
SLOVENSKI FRANČIŠKANI

UREDNIK VAM

Navadno	ob	novem	letu	delamo	načrte	za	leto,	ki	
se	začenja.	Pri	našem	mesečniku	pa	žal	ne	moremo	
načrtovati	drugega	kot	to,	da	bomo	skušali	preživeti	
ta	leto.	Vse	namreč	kaže,	da	bo	108.	letnik	Ave	Maria	
zadnji,	ki	izhaja	v	tisku.	Tiskarne	imajo	pač	določeno	
najmanjše	število	izvodov,	ki	jih	še	lahko	tiskajo.	Ave	
Maria	je	s	številom	naročnikov	že	davno	pod	to	mejo,	
kar	pomeni,	da	moramo	plačati	precej	več	natisnjenih	
izvodov,	kot	je	pa	naročnikov.	Ostanek	gre	seveda	v	
star	papir.	Do	zdaj	je	to	bilo	še	v	sprejemljivih	mejah,	
sedaj	pa	je	dokaj	jasno,	da	s	takim	proč	metanjem	
denarja	ne	bo	šlo	več	naprej.	Zato	glede	plačevanja	
naročnine	prosim:	1.	tiste,	ki	jim	je	naročnina	potekla,	
prosim,	naj	jo	čimprej	poravnajo	za	tekoče	leto	2016,	
vendar	naj	zaradi	negotove	prihodnosti	ne	plačujejo	
za	dalj	kot	do	31.	decembra	2016;	2.	če	bomo	morali	
nehati	izhajati,	bodo	tisti,	ki	so	že	plačali	naročnino	
preko	konca	2016,	dobili	denar	povrnjen;	3.	tiste,	ki	
jim	ta	prošnja	ni	dovolj,	bom	prosil	za	plačilo	naroč
nine	samo	enkrat.	Če	se	ne	bodo	odzvali,	 jih	bom	
brisal	 iz	seznama	naročnikov.	Z	odlaganjem	plačila	
zamujene	številke	naknadno	ne	bodo	dobili,	ker	je	
te	 vrste	 posebno	 pošiljanje	 predrago.	 Obenem	 bi	
rad	opozoril	tiste,	ki	so	vajeni	poravnavati	naročnino	
za	tekoče	leto	šele	s	pismi	za	medeni	piknik	ali	celo	
pozneje,	da	jih	ne	moremo	kreditirati	za	pol	leta	ali	
celo	več,	nazadnje	pa	kot	naročniki	celo	odpadejo.
Žal	mi	je,	da	vam	ob	novem	letu	ne	morem	pove

dati	kaj	bolj	veselega,	razen	tega,	da	bo	Ave	Maria	
še	vedno	izhajala	v	elektronski	obliki	na	internetu.	
Vsaka	številka	je	celotna	v	PDF	obliki,	tako	da	jo	je	
mogoče	brezplačno	presneti	na	lastni	računalnik	in	
seveda	tudi	natisniti.	Vem,	da	se	mnogi	starejši	ne	
ukvarjajo	z	računalniki,	a	jim	ni	mogoče	pomagati.
Kljub	vsem	tem	slabim	prognozam	se	pa	z	vese

ljem	pridružujem	gornjemu	voščilu.
Godu	ali	rojstnega dneva	nima	v	januarju	nobe

den	od	slovenskih	frančiškanov	v	Ameriki.
Umrli so	v	 januarju:	P. Marko Hočevar (4.	 jan.	

1977);	P. Lovrenc Grom (12.	jan.	1992);	Br. Akurzij 
Somrak (14.	jan.	1960);	Br. Izidor Stergar (16.	jan.	
1929);	P. Gracijan Heric (16.	jan.	1957);	P. Bonaven-
tura Borgola (19.	jan.	1996)	in	P. Kazimir Zakrajšek 
(27.	jan.	1958).	Gospod	naj	jim	da	večni	mir!

p. Bernardin
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Poskusi	 pregnati	 za	 trenutek	 svoje	 skrbi,	 odtegni	 se	 od	
vznemirljivih	misli.	Ne	beli	si	glave	zaradi	hudih	težav.	Izbij	si	
za	trenutek	iz	glave	sitnosti,	ki	te	tarejo.	Posveti	ta	čas	Bogu.	
Pri	njem	si,	vzemi	si	kratek	oddih.
Stopi	v	kamrico	svoje	duše.	Pusti	zunaj	vse,	kar	ni	Bog	in	kar	

te	ne	vleče	k	njemu.	Zapri	vrata,	potem	ga	pa	poišči.	Iz	srca	
reci	zdaj	Bogu:	Rad bi te videl, Gospod.
Gani	se	že,	Gospod,	moj	Bog;	pouči	moje	srce,	kako	in	kje	

te	lahko	najdem,	kje	in	kako	naj	pridem	k	tebi.
Gospod,	če	te	ni	tukaj,	kje	naj	te	vsaj	odsotnega	poiščem?	

Če	si	pa	povsod,	zakaj	te	potem	nikjer	ne	vidim	navzočega?	
Seveda,	saj	prebivaš	v	nedostopni	svetlobi!	Kje	je	vendar	ta	
nedostopna	 luč?	 Kako	 naj	 se	 ji	 že	 približam,	 tej	 nedostopni	
svetlobi?	Koga	mi	daješ	za	vodnika?	Kdo	mi	bo	odprl	vrata	do	
nje,	da	bi	te	videl?	Še	to:	za	kakšnimi	znamenji	se	skrivaš,	pod	
kakšnim	obrazom?	Nisem	te	še	videl,	Gospod,	moj	Bog.	Tvojega	
obraza	še	ne	poznam.
Kaj	naj	torej	stori,	vzvišeni	Gospod,	kaj	naj	stori	tvoj	daleč	

blodeči	izgubljenec?	Kaj	naj	stori	tvoj	slu
žabnik,	ki	ga	muči	strah,	da	te	ne	ljubi?	
Saj	si	ga	vrgel	tako	daleč	proč	od	svojega	
obraza!	Koprni	po	tem,	da	bi	te	videl,	pa	
se	mu	zdi,	da	je	tvoj	obraz	predaleč.	Rad	
bi	prišel	k	tebi,	pa	prebivaš	v	nedostopnem	
bivališču.	Rad	bi	te	našel,	pa	ne	ve,	kje	si.	
Rad	bi	te	poiskal,	pa	ne	ve,	kakšen	si.
Gospod,	moj	Bog	si,	moj	Gospod,	pa	

te	še	nikdar	nisem	videl.	Ustvaril	si	me	in	
odrešil.	Vse	si	mi	dal,	kar	imam	dobrega,	
pa	te	še	vedno	ne	poznam.	Ustvaril	si	me	
zato,	da	bi	te	videl,	pa	še	nisem	prišel	do	
cilja.
Doklej	še,	Gospod?	Doklej	nas	boš	po

zabljal?	Doklej	boš	od	nas	odvračal	svoj	
obraz?	Kdaj	nas	boš	pogledal	 in	uslišal?	
Kdaj	boš	dal	našim	očem	luč	in	nam	raz
odel	svoje	obličje?	Kdaj	nas	boš	prenovil?
Poglej,	Gospod,	usliši	nas,	daj	nam	luč,	

pokaži	se	nam.	Vrni	se	k	nam	in	vse	bo	
dobro.	Brez	tebe	pa	je	tako	težko.	Usmili	
se	nas.	Utrujeni	si	prizadevamo,	da	bi	prišli	
k	tebi,	toda	brez	tvoje	pomoči	ne	gre.
Uči	 nas,	 kako	 naj	 te	 iščemo.	 Pokaži	

se	nam,	ko	te	iščemo.	Saj	te	še	iskati	ni	
mogoče,	če	nas	tega	ne	naučiš.	Ne	naj
dem	te,	če	se	ne	pokažeš.	Iskal	te	bom	
poln	hrepenenja	 in	 ves	 željan.	Našel	 te	
bom	pol	ljubezni.	Ljubil	te	bom	tako,	da	
te	bom	iskal.

P. Vladimir Kos

VES JANUAR
Ves januar drhti od serenade
pojočih angelov čez Betlehem.
Kar Božji Sin ustvarja, ne razpade –
zato o tem vesel vam peti smem.

Ves januar se ljubko Božje Dete
Mariji, Jožefu, nam vsem smehlja;
ročice so mu v stalno rast ujete,
besedo Mamino počasi razpozna.

Naš ljubček božji rase, skrbno rase,
da bo nekoč odšel – za nas umret,
da januar in vseh zemljanov časi
z vstajenje spremeni v odrešen svet.

sv. Anzelm, škof
(1033/34-1109)

ŽELJA PO G LEDA NJU BOGA
Proslogion, 1. pogl.
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NED ELJSKE
3. januar
Gospodovo Razglašenje
POGANI SO SODEDIČI OBLJUBE
Ef 3,2-3a.5-6
Skrivnost,	ki	jo	omenja	Pavel	v	Pismu	Efežanom,	

je	njegovo	poslanstvo	apostola	poganov.	K	zveličanju	
so	poklicani	vsi	narodi	zemlje.	V	stari	zavezi	lahko	
prve	sledove	te	misli	najedmo	v	poznih	starozaveznih	
spisih.	Ta	skrivnost	je	bila	skrita	v	Bogu	in	se	je	lahko	
razodela	samo	v	Kristusu.	Kot	posledico	razodetja	te	
skrivnosti	Pavel	navaja	dvoje.	Telo, ki	hoče	dopove
dati	tako	Judom	kot	poganom,	da	so	združeni	v	eni	
Cerkvi,	da	bi	skupaj	postali	Kristusovo	skrivnostno	
telo,	čeprav	je	vsak	kot	posameznik	še	vedno	zmožen	
grešiti.	Narobe	je	torej	zablode	in	grehe	kakega	po
sameznika	očitati	celotni	skupnosti.	Druga	posledica	
razodetja	Božje	skrivnosti	v	Kristusu	je	dediščina. Biti	
sodedič	s	Kristusom	pomeni	biti	deležen	dostojanstva	
in	bogastva	vere.	Kristus	je	prinesel	dosti	in	kje	se	to	
bolj	jasno	vidi,	kot	pri	evharistiji,	ki	postane	skupna	
točka	vseh	kristjanov,	ne	glede	na	čas,	v	katerem	
žive	in	na	kraj,	od	koder	prihajajo	in	kjer	so.
10. januar
Jezusov krst
KOPEL PREROJENJA V SVETEM DUHU
Tit 2,11-14; 3,4-7
V	prvem	delu	odlomka	iz	Pisma	Titu	skuša	apostol	

Pavel	 izraziti	krščanstvo	in	njegovo	moralo,	ki	sta	
bila	rojena	iz	vere	“odrešenja”,	torej	judovstva.	Iz
hodišče	je	pridobljena	izkušnja	vere,	ki	“ima	pogum	
biti”.	V	Pavlovih	očeh	stoji	krščanska	morala	med	
dvema	božjima	vidikoma:	Božjo	slavo	in	dobroto.	To	
pa	pomeni,	da	se	krščanska	morala	pustiti	prepojiti	
Božjim	 lastnostim	 in	 s	 tem	 sama	 postane	 pojav	
odrešenja	sveta.	Od	obnašanja	kristjanov	je	torej	
odvisno,	če	bo	svet	veroval	v	odrešenje	in	upal	v	
končno	Božje	razodetje.	V	drugem	delu	pa	kristjane	
opominja,	da	se	je	Božja	dobrota	uresničila	tako	nad	
njimi,	kot	nad	“drugimi”	(pogani).	Kako	bi	torej	mo
gel	biti	kristjan	občutljiv	za	ljubezen	do	Boga	in	do	
bližnjega,	obenem	bi	pa	bližnje	zaničeval.	To	berilo	
nam	torej	nudi	dokončen	opis	krščanskega	življenja,	
v	katerem	se	skupaj	znajdejo	tako	božič	s	Kristu
sovim	rojstvom,	kot	daritev	na	križu,	pa	pričevanje	
kristjanov	in	upanje	v	končno	slavo.	To	so	pa	tudi	
motivi	za	obhajanje	evharistije.
17. januar
2. navadna nedelja
ISTI DUH, RAZLIČNI DAROVI
1 Kor 12,4-11
Pavel	našteva	Korinčanom	razne	darove,	ki	so	jih	

prejeli	od	Boga:	beseda	modrosti,	beseda	vednosti,	
vera,	ozdravljanje,	čudežna	dela,	prerokovanje,	razlo
čevanje	duhov,	raznovrstni	jeziki,	razlaganje	jezikov.	
Vsi	ti	darovi	so	se	v	prvi	Cerkvi	uresničevali	kot	izredna	
sredstva	v	začetnih	težavah.	Danes	smo	v	rednih	raz
merah,	vendar	velja:	»Vse	to	pa	dela	eden	ter	isti	Duh,	

ki	deli	slehernemu,	kakor	hoče.«	S	tem	naštevanjem	
se	je	Pavel	postavil	proti	nekaterim	skupinam,	ki	so	
hotele	uveljaviti	nekakšne	ideološke	ali	praktične	privi
legije.	Božje	razodetje	pa	kaže,	da	Božji	Duh	pri	delitvi	
darov	nima	istih	izhodišč,	kot	so	človeška.	Mnogokrat	
Bog	izbere	kar	je	na	videz	slabotno	in	neugledno,	da	
ljudem	posreduje	svoje	sporočilo.	V	našem	času	je	to	
bila	blažena	mati	Terezija	iz	Kalkute.	Še	bolj	usodno	
pa	je,	da	tisti,	ki	zahtevajo	zase	privilegije,	ne	pomi
slijo	na	to,	da	večje	sposobnosti	nalagajo	tudi	večjo	
odgovornost.	Velja	torej	takrat	kot	danes:	kdor	hoče	
biti	prvi,	naj	bo	vsem	služabnik.
24. januar
3. navadna nedelja
VSI SMO KRISTUSOVO TELO
1 Kor 12,12-30
Da	je	Cerkev	Kristusovo	skrivnostno	telo	ni	samo	

bolj	ali	manj	šepasta	primerjava	iz	vsakdanjega	ži
vljenja,	ampak	dejstvo,	ki	mora	na	posamezne	ude	
tega	telesa	odločilno	vplivati.	To	pa	pomeni,	da	ima	
vsak	tak	ud	v	Cerkvi	ne	le	svoje	določeno	mesto,	
ampak	tudi	določene	naloge.	Kot	more	človeško	telo	
prenesti	izgubo	kakega	uda	in	kljub	temu	opraviti	
svojo	nalogo,	tudi	Cerkev	lahko	prenese	izgubo	ali	
bolje	odpad	posameznih	udov,	pa	bo	svojo	nalogo	
kljub	temu	izpolnila.	Razlika	med	človeškim	telesom	
in	Kristusovim	skrivnostnim	telesom	pa	je,	da	pri	člo
veku	posamezen	ud	ni	odgovoren	za	svoje	dejanje	in	
nehanje,	pri	udih	skrivnostnega	Kristusovega	telesa	
pa	ta	osebna	odgovornost	ne	le	ostane,	ampak	je	še	
povečana	in	poudarjena.	Kar	velja	v	Cerkvi	za	posa
meznike,	velja	tudi	za	skupine:	dokler	delujejo	vsaka	
na	svojem	področju	v	dobro	celote,	izpolnjujejo	svojo	
nalogo.	Čim	pa	ta	cilj,	dobro	vsega	skrivnostnega	
telesa,	izgube	izpred	oči,	postane	taka	skupina	se
bičen	ud,	ki	je	na	najboljši	poti	k	odmiranju.
31. januar
4. navadna nedelja
VERA, UPANJE, LJUBEZEN
1 Kor 12,31;13,13
Bog	je	ljubezen.	To	osnovno	resnico	krščanstva	

apostol	Pavel	razlaga	Korinčanom	s	prispodobami,	ki	
se	stopnjujejo:	brez	ljubezni	ne	veljajo	nič	ne	člo
veški	ne	angelski	jeziki,	ne	velja	nič	ne	preroštvo	ne	
poznanje	vseh	skrivnosti,	ne	velja	nič	niti	največja	
požrtvovalnost,	celo	darovanje	samega	sebe.	Božja	
ljubezen	se	uresničuje	sredi	vsakdanjega	življenja	in	
njegovih	problemov.	Ljubezni	se	je	mogoče	naučiti	
samo	v	življenju	in	stiku	s	tistim,	ki	mu	je	namenje
na:	z	Bogom	in	človekom.	Vse	drugo	bo	propadlo:	
znanje,	vednost	in	preroštvo,	le	ljubezen	bo	ostala.	
Je	namreč	potrpežljiva,	dobrotljiva,	ni	nevoščljiva,	
se	ne	ponaša,	se	ne	napihuje,	ni	prešerna,	ne	išče	
svojega,	 se	 ne	 da	 razdražiti,	 ne	misli	 hudega,	 se	
ne	veseli	krivice,	veseli	pa	se	resnice,	vse	opraviči,	
vse	veruje,	vse	upa,	vse	prenaša	in	nikdar	ne	mine.	
Zato	je	jasen	njegov	zaključek:	Zdaj	pa	ostane	vera,	
upanje,	ljubezen,	to	troje:	največja	med	njimi	pa	je	
ljubezen.	Človek,	kristjan,	poglej	se	v	duhovno	ogle
dalo:	ali	je	tvoja	slika	táka,	kot	jo	je	opisal	apostol?
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BONN —	Nemški	 zgodovinarji	 so	ugotovili,	 da	 je	
katoliška	 Cerkev	 v	 Nemčiji	 na	 območju	 sedanjih	
27	 škofij	 med	 drugo	 svetovno	 vojsko	 “zaposlila”	
4.829	prisilnih	delavcev;	to	je	razmeroma	malo	od	
okrog	13	milijonov	prisilnih	delavcev.	Večinoma	jih	
je	“uporabila”	za	dela	na	polju	in	v	gospodinjstvu.
LINZ —	Katoliška	pa	 tudi	Evangeličanska	Cerkev	
v	tej	avstrijski	škofiji	si	prizadevata	za	pastoralno	
oskrbo	starostnikov	po	bolnišnicah	 in	domovih	za	
ostarele	 pridobiti	 čim	 več	 prostovoljcev.	 Trenutno	
jih	imata	120.	Letošnji	posebni	izobraževalni	tečaj	
je	naredilo	dvanajst	katoličanov	ter	evangeličanov.
MÜNCHEN —	 Kljub	 temu,	 da	 se	 je	 skupina	 cis
tercijanov	iz	samostana	Sv.	križ	v	Spodnji	Avstriji	
z	 gregorijanskimi	 koralnimi	 napevi	 uspela	 uvrstiti	
na	lestvico	najbolj	priljubljenih	popevk,	pa	to	ni	bil	
razlog,	da	bi	šli	na	turnejo.	»Ljudje	naj	raje	pridejo	
k	nam	in	nas	poslušajo,	ko	molimo	in	pojemo,«	je	
dejal	p.	Karl	Wallner	za	ilustrirani	časopis	Bunte.
DUNAJ —	 Skupnost	 evangeličanskih	 Cerkva	 na	
stari	 celini	 je	 od	 odgovornih	 zahtevala	 določne	
ukrepe,	s	katerimi	naj	bi	zajezili	lakoto	v	svetu.	V	
izjavi	 za	 javnost	 je	poudarila,	da	pravica	do	hra
ne	 spada	 k	 temeljnim	 človekovim	 pravicam:	 ima	
prednost	pred	pravico	do	alternativnih	virov	goriva.	
Več	kot	milijarda	ljudi	na	svetu	je	lačnih,	33	držav	
ogroža	pomanjkanje	hrane.
ANKARA —	 Na	 turški	 zasebni	 televizijski	 postaji	
Kanal	T	naj	bi	se	v	kratkem	začela	oddaja,	v	kateri	
naj	bi	predstavniki	različnih	ver	v	tednu	skupnega	
bivanja	skušali	pridobiti	za	svojo	vero	deset	ateis
tov.	V	oddaji	naj	bi	nastopal	tudi	duhovnik,	ni	pa	še	
znano,	iz	katere	Cerkve.
MOSKVA —	Vodja	urada	ruske	pravoslavne	Cerkve	
za	odnose	s	 tujino	 je	zanikal,	da	se	pri	omenjeni	
Cerkvi	pripravljajo	na	srečanje	patriarha	Kirila	I.	s	
papežem	oziroma	načrtujejo	njegov	obisk	v	Vatika
nu.	Poudaril	je,	da	se	morajo	prej	izboljšati	odnosi	
med	Cerkvama	ter	rešiti	določene	težave.
VATIKAN —	Bivši	predsednik	Papeškega	sveta	za	
edinost	kristjanov	kardinal	Walter	Kasper	je	v	knjigi	
Požeti sadovi	 opisal,	 kaj	 je	bilo	v	 zadnjih	 štiride
setih	 letih	narejeno	na	področju	dialoga	katoliške	
Cerkve	z	luterani,	anglikanci	in	metodisti.
LUKSEMBURG —	Ministri	 za	delo	 in	 socialne	za
deve	v	EZ	so	se	dogovorili,	da	je	potrebno	do	leta	
2020	v	državah	članicah	EZ	zmanjšati	število	siro
mašnih	 ljudi	za	dvajset	milijonov.	Zdaj	je	namreč	
siromašen	vsak	šesti	prebivalec	EZ.
LJUBLJANA — Finančni	 minister	 Mramor	 je	 ob	
predstavitvi	predlogov	proračunov	za	prihodnji	dve	
leti	povedal,	da	bo	begunska	kriza	stala	Slovenijo	
okoli	123	milijonov	€.	Praksa	pa	kaže,	da	je	take	
napovedi	treba	pomnožiti	s	3.
VATIKAN — Jeruzalemski	 latinski	patriarh	Fouad	
Twal	je	na	sinodi	opozoril	na	pomanjkanje	politič
ne	volje	za	rešitev	izraelskopalestinskega	konflikta	
ter	da	sta	obe	strani	že	zamudili	številne	dobre	pri
ložnosti	za	dosego	miru.

OTTAWA — Liberalni	kanadski	premier	Justin	Tru
deau	je	5.	novembra	prisegel	skupaj	s	svojo	vlado,	
ki	je	gotovo	najbolj	raznolika	vlada	na	svetu.	Prvič	v	
zgodovini	so	v	vladi	enakopravno	zastopani	ženske	
in	moški.	Vladalo	bo	petnajst	ministric	in	petnajst	
ministrov.	Minister	 za	 ribištvo	 je	 iz	 vrst	 Eskimov,	
med	ministri	sta	pa	še	dva	sikha	in	Indijec.
BRUSELJ — Provinciali	jezuitskega	reda	stare	ce
line	 so	v	 skupni	 izjavi	 pozvali	 k	 večji	 solidarnosti	
z	begunci	in	preureditvi	njihove	oskrbe.	Dosedanji	
neposrečeni	sistem	nadzora	meja	je	treba	nadome
stiti	z	novimi	možnostmi	zanje,	da	bodo	lahko	varno	
in	zakonito	iskali	zatočišče	v	Evropi.	Pomagati	jim	
je	treba	pri	dovoljenjih	za	vstop	na	staro	celino,	jih	
vključevati	v	nove	razmere	in	družbo	ter	poskrbeti,	
da	bodo	družinski	člani,	ko	pridejo	v	Evropo,	ostali	
skupaj.	(To	pa	ne	velja	za	ekonomske	migrante.)
VARŠAVA — Poljski	katoliški	škofje	so	se	v	skup
nem	pastirskem	pismu	ob	najavi	50.	obletnice	iz
jave	drugega	vatikanskega	koncila	o	odnosu	kato
liške	Cerkve	do	 judovstva	“Nostra	aetate”	 (papež	
Pavel	 VI.	 28.	 oktobra	 1965)	 zavzeli	 za	 okrepitev	
dialoga	med	kristjani	in	judi.	
LONDON — Predsednik	britanske	vlade	David	Ca
meron	je	zavrnil	pisni	poziv	84	(vseh	je	108)	an
glikanskih	škofov	v	Angliji,	naj	Velika	Britanija	na
mesto	načrtovanih	20.000	beguncev	 v	 prihodnjih	
petih	letih	sprejme	50.000	sirskih	beguncev.	Očital	
jim	je,	da	s	svojim	predlogom	prebivalce	Sirije	opo
gumljajo,	naj	se	napotijo	na	“nevarno	potovanje”	v	
Evropo,	ter	predlagal,	naj	raje	pritisnejo	na	druge	
države,	da	bodo	izpolnile	svojo	dolžnost	in	poma
gale	ogroženim	ljudem.
KAIRO — Tiskovni	predstavnik	Egiptovske	katoli
ške	škofovske	konference	Rafic	Greiche	je	potrdil,	
da	 so	 se	 parlamentarnih	 volitev	 udeležili	 številni	
kristjani.	S	tem	so	hoteli	preprečiti,	da	bi	islamisti	
in	salafisti	dobili	preveliko	število	sedežev	v	parla
mentu.	Volilna	udeležba	je	bila	zelo	nizka,	le	16	%.
SALZBURG — Sirski	 pravoslavni	 patriarh	 Moran	
Mor	Ignatius	Aphrem	II.	se	je	ob	odprtju	katedre	
za	 študij	 sirske	 teologije	 zahvalil	 Evropi	 za	 spre
jem	beguncev,	obenem	pa	posvaril,	da	se	med	nji
mi	lahko	skrivajo	borci	“Islamske	države”	in	drugih	
skrajnih	skupin.	Povedal	je,	da	bo	mir	v	Siriji	mo
goče	zagotoviti	le	z	mednarodnim	sodelovanjem.	Iz	
te	države	je	pobegnilo	40	odstotkov	kristjanov,	 iz	
Iraka	že	90	odstotkov.
RIM — Vrhovni	predstojnik	dominikancev	p.	Bruno	
Cadore	je	v	pogovoru	za	Radio	Vatikan	ob	začetku	
praznovanja	800letnice	 reda	poudaril,	 da	bo	 red	
še	bolj	kot	doslej	zajemal	iz	svojega	vira,	tj.	svoje
ga	vodila,	hkrati	pa	svoje	delovanje	prilagodil	po
trebam	časa	in	sodobnega	človeka.
NEW YORK — Predstavnik	 Svetega	 sedeža	 pri	
OZN,	nadškof	Bernardito	Auza,	 se	 je	na	general
nem	zasedanju	zavzel	za	pogodbo	o	prepovedi	je
drskega	 in	 drugih	 vrst	 orožja	množičnega	 uniče
vanja.	Da	 bi	 onemogočili	 oboroževalno	 tekmo,	 bi	
morali	vesolje	uporabljati	le	za	miroljubne	namene.	
Vesolje	je	namreč	skupna	dobrina	vseh	držav.	Nje
gova	militarizacija	bi	ogrozila	svetovni	mir.
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INNSBRUCK — Nemški	 benediktinec	 p.	 Anselm	
Grün	je	v	predavanju	z	naslovom	Živeti vrednote, 
vlagati trajnostno poudaril,	 da	 imajo	 vrednote	 in	
etika	 v	 poslovnem	 življenju	 pomembno	 vlogo.	 V	
avtomobilskem	koncernu	VW	tega	očitno	niso	upo
števali.	Denar	ni	sam	po	sebi	slab,	potrebno	pa	je	
odgovorno	ravnati	z	njim.
JERUZALEM — Predsednik	Svetovnega	judovskega	
kongresa	Ronald	Stephen	Lauder	se	je	v	prispev	ku	
za	Jerusalem	Post	v	zvezi	s	konfliktom	med	Izraelci	
in	Palestinci	izrekel	za	rešitev	v	obliki	dveh	držav.	
Sedaj	je	pravi	trenutek,	da	se	nemudoma	in	brez
pogojno	vrnejo	za	pogajalsko	mizo.
NEW YORK — Posebni	odposlanec	za	versko	svo
bodo	pri	ZN	Heiner	Bielefeldt	je	vlade	pozval,	naj	
spoštujejo	pravico	otrok	do	verske	svobode	kot	tudi	
pravico	staršev	do	verske	vzgoje	otrok.	
RIM — Vrhovno	upravno	sodišče	je	odločilo,	da	so	
v	Italiji	v	tujini	sklenjene	istospolne	življenjske	zve
ze	neveljavne.	Veljavno	zakonsko	zvezo	je	mogoče	
skleniti	le	med	možem	in	ženo.
CANBERRA — Avstralski	škofje	so	pozvali	državne	
oblasti,	 naj	 pomagajo	 posiljenim	 iskalkam	 zatoči
šča.	 Tako	 je	 zanosila	 23letna	Somalčanka,	 posil
ljena	 v	 avstralskem	 begunskem	 zbirališču	 Nauru.
Očitno	imajo	muslimani	posilstvo	za	svojo	“pravico”.
VATIKAN — Za	 zdaj	 že	 lanski	 božič	 je	 božično	
drevo	na	Trgu	sv.	Petra	v	Rimu	darovala	nemška	
dežela	Bavarska.	Drevo	je	rdeča	smreka	z	dvema	
vrhovoma,	visoka	32	metrov,	ki	so	jo	pa	zaradi	pre
voza	skrajšali	na	25	metrov	in	je	dar	bavarskih	ob
čin	Hirschau	 in	Schnaittenbach.	V	Rim	je	prispela	
v	noči	od	18.	na	19.	november,	skupaj	z	jaslicami	
je	bila	odkrita	8.	decembra,	razsvetljavo	so	pa	vkl
jučili	17.	decembra	popoldne.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	pri	molitvi	ange
lovega	 češčenja	 v	 nedeljo,	 15.	 novembra	 izjavil:	
»Hočem	 na	 vso	 moč	 poudariti,	 da	 pot	 nasilja	 in	
sovraštva	 ne	 rešuje	 problemov,	 uporabljati	 Božje	
ime	za	upravičenje	te	poti	je	pa	bogokletje.«
RIM — Na	povabilo	glavnega	rimskega	rabina	bo	
papež	 Frančišek	 v	 nedeljo,	 17.	 januarja,	 obiskal	
glavno	rimsko	sinagogo.	Prvi	papež,	ki	jo	je	obis
kal,	 je	 bil	 sv.	 Janez	 Pavel	 II.	 13.	 aprila	 1986,	 za	
njim	pa	Benedikt	XVI.	17.	januarja	2010.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	9.	novembra	prvič	
sprejel	v	avdienco	poljskega	predsednika	Andrzeja	
Dudo,	ki	predseduje	Poljski	od	avgusta.	Pogovarjala	
sta	se	o	“vprašanju	migracije	in	trajnostni	razvojni	
politiki”.	Spregovorila	sta	tudi	o	svetovnem	dnevu	
mladih	konec	julija	2016	v	Krakovu	(papež	bo	ob	
tem	dogodku	obiskal	 tudi	nekdanje	nacistično	ta
borišče	Auschwitz)	in	praznovanju	1050.	obletnice	
pokristjanjenja	Poljske	aprila	2016.
PARIZ — Predsednik	Škofovske	komisije	EZ	(CO
MECE),	nadškof	v	Münchnu,	kardinal	Reinhard	Marx	
je	po	zasedanju	te	komisije	v	francoskem	glavnem	
mestu	v	izjavi	za	KNA	pozval,	da	je	treba	v	prihod
nosti	tudi	v	Cerkvi	več	narediti	za	zdravo	človekovo	
okolje,	 če	 hočemo,	 “da	 ne	 bo	 ogroženo	 življenje	
šte		vilnih	ljudi”.	Za	zgled	nam	je	papež	Frančišek	z	
okrožnico	Hvaljen, moj Gospod.

FRIBOURG — Švicarski	 škofje	 so	 v	 pastirskem	
pismu	z	naslovom	Sožitje duhovnikov, diakonov in 
laiških dušnih skrbnikov/skrbnic pri obhajanju ev-
haristije	poudarili	prepoved,	da	bi	 laiki	pridigali	v	
cerkvi.	To	so	naredili,	 ker	 se	ponekod	narobe	 ra
zume	njihovo	vlogo,	ki	ni	 “niti	svetopisemsko	niti	
zakramentalnoteološko	utemeljena”.	Duhovnikova	
neodpovedljiva	dolžnost	je,	da	“tudi	v	spremenje
nih	razmerah	našega	časa	pridiga	pri	sveti	maši”.
BELFAST — Protestantska	 Demokratična	 unioni
stična	stranka	(DUP)	je	z	vetom	v	parlamentu	pre
prečila	 postopek	 za	 uzakonitev	 porok	 istospolnih	
partnerjev	na	Severnem	Irskem.
BAGDAD — Iraški	kristjani	so	se	pri	mašah	“v	žalo
sti	in	upanju”	spomnili	pete	obletnice	terorističnega	
napada	 (31.	 oktobra	 2010)	med	mašo	 v	Marijini	
stolnici	 v	 iraškem	 glavnem	mestu.	 Napad	 je	 pri
pravila	Al	Kaida,	umrla	pa	sta	dva	duhovnika	in	58	
vernikov,	ranjenih	jih	je	bilo	70.	
LÜBECK — Luteranska	 cerkev	v	 severni	Nemčiji,	
nadškofija	Hamburg	 in	 severnonemška	sindikalna	
zveza	so	se	v	skupni	izjavi	zavzeli	za	večjo	solidar
nost	in	pravico	odločanja	v	hitro	spreminjajočem	se	
delavskem	svetu	 in	pri	računalniško	vodenih	obli
kah	dela.	
WASHINGTON — Ameriška	škofovska	konferenca	
je	napovedala,	da	bo	na	bližnjem	jesenskem	zase
danju	objavila	dokument	o	boju	zoper	pornografijo.	
Pripravlja	ga	njen	odbor	za	laike,	zakonce,	družine	
in	mladino.
CIUDAD DE MEXICO — Nadškof	Norberto	Rivera	
je	časnikarjem	povedal,	da	bo	papež	Frančišek	od	
12.	do	20.	februarja	2016	obiskal	Mehiko,	za	Brazi
lijo	drugo	državo	z	največjim	številom	katoličanov.	
Pri	Svetem	sedežu	obiska	še	niso	uradno	potrdili.
RIM — Papež	Frančišek	je	v	nedeljo,	15.	novem
bra,	popoldne	obiskal	luteransko	skupnost	v	Rimu.	
Pred	 njihovo	 Kristusovo	 cerkvijo	 ga	 je	 sprejel	 in	
pozdravil	 njihov	 župnik	 JensMartin	Kruse,	nabito	
polna	cerkev	vernikov	pa	ga	je	ob	prihodu	v	sveti
šče	navdušeno	sprejela.	Papež	Frančišek	je	v	svo
jem	 nagovoru	 katoličane	 in	 protestante	 ob	 vsem	
hudem,	kar	se	je	v	zgodovini	dogajalo	med	njimi,	
pozval	k	medsebojnemu	odpuščanju.	
SARAJEVO — Vodstvo	Karitas	v	BiH	je	ob	prazno
vanju	20letnice	delovanja	ugotavljalo,	da	je	danes	
v	tej	državi	zaradi	gospodarske	krize	toliko	socialno	
ogroženih	ljudi,	kot	jih	je	bilo	ob	njeni	ustanovitvi.	
Brezposelnih	 je	 43	 odstotkov	 državljanov.	 Štirim	
tisočem	pomaga	Karitas	v	okviru	30	različnih	pro
jektov;	 veliko	 tudi	 s	 tujo	 pomočjo.	 V	 prihodnosti	
bo	več	pozornosti	namenila	izobraževanju	članov	in	
predstavitvi	svojega	dela	v	javnosti.
VATIKAN — Potem	ko	je	FBI	opozorila	Italijo	pred	
možnimi	napadi	islamskih	teroristov	tudi	v	tej	dr
žavi,	kot	možni	cilj	napadov	pa	imenovala	tudi	ba
ziliko	sv.	Petra,	veljajo	strogi	varnostni	ukrepi	tudi	
za	obiskovalce	Trga	sv.	Petra	in	omenjene	cerkve.	
Papež	Frančišek	po	zagotovilu	poveljnika	vatikan
ske	žandarmerije	ni	v	nevarnosti:	»Niso	nam	znane	
kakšne	posebne	grožnje	svetemu	očetu,	vendar	to	
še	ne	pomeni,	da	ne	obstajajo.«
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854

NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ

Mozgan	se	je	tudi	sam	prepričal,	da	v	bližini	jezer	
res	ne	bo	mogel	ostati	zdrav.	Sklenil	se	je	preseliti	
proti	 zahodu,	 k	 veliki	 stranski	 strugi	 Belega	Nila,	
četrt	ure	vožnje	s	čolnom	od	veletoka,	na	nekoliko	
višje	mesto,	kjer	 je	do	 tedaj	 rasla	 trava	 in	nekaj	
drevja.	S	pomočjo	poglavarja	Jonga	je	postavil	dve	
koči	iz	blata	in	protja.	Tudi	temu	naselju	je	po	relik
viji	Jezusovega	križa	dal	ime	Sveti	Križ.	Okoli	obeh	
misijonskih	koč	se	je	naselilo	več	družin.	Mozgan	je	
delal	za	to,	da	bi	tam	nastala	večja	krščanska	pol
jedelska	naselbina,	saj	je	bilo	dovolj	zemlje.	Vodili	
naj	bi	jo	misijonarji	in	črnce	polagoma	vpeljevali	v	
krščansko	miselnost	in	delavnost.	Misijonar	Lanz	je	
pozneje	zapisal	(Carinthia	1858,	št.	10),	da	je	bil	
svetokriški	vrt	krasno	urejen	in	njiva	vzorno	obde
lana.	»Vse	raste	tako	bujno,	da	se	ne	da	popisati.«
O	svetokriški	okolici	je	pisal	Lanz	Mitterrutznerju	

(Carinthia	1858m	št.10):	»Dežela	 je	nepregledna	
ravan.	Če	se	oziram	iz	svojih	okenskih	odprtin,	vidim	
proti	vzhodu	in	severu	ob	reku	sam	biček	in	ambadž,	
proti	zahodu	in	jugu	pa	gozd,	ki	se	širi	v	nedogled.	
Daje	nam	les,	tudi	najdragocenejšo	ebenovino,	 iz	
katere	si	tukaj	delamo	najbolj	navadne	stvari.	Mimo
ze,	ki	izločajo	gumi,	stojijo	na	gosto	druga	pri	drugi.	
Naprej	proti	kočam	Kječev	rastejo	divja	drevesa	z	
dragocenimi	sadeži	in	divja	trta.«
»Ta	gozd,«	piše	Lanz,	»je	tudi	cel	zverinjak;	v	

njem	se	vidijo	tudi	najbolj	redke	živali.	Sloni	hodijo	v	
številnih	čredah.	Ko	so	tla	ob	deževju	razmehčanam	
se	jim	noge	pogrezajo	do	kolen,	da	je	potem	človeku	
tam	skoraj	nemogoče	iti	peš.	Če	je	slonu	mimoza	
na	poti,	jo	odlomi	s	trobcem;	ako	pride	do	mlakuže,	
se	 povalja	 v	 njej	 in	 naredi	 veliko	 jamo.	 Iz	 svoje	
koče	 vidim	 tudi	 žirafo,	 ko	 gre	mimo;	 glavo	 nese	
nad	mimozami.	Krasen	je	prizor,	če	v	skoku	dirja	
cela	splašena	čreda	žiraf:	njih	glave	se	enakomerno	
nižajo	in	višajo,	kakor	morski	valovi.	Vidijo	se	tudi	
črede	bivolov,	antilop	in	gazel.
Tukaj	domuje	 lev,	navadni,	s	krajšim	repom	in	

s	krasno	progasto	dlako,	 in	večji,	ki	mu	domačini	
pravijo	“ljudežerec”	in	se	ga	zelo	bojijo.	Če	ga	žene	
glad	in	sla	po	človeškem	mesu,	se	požene	tudi	skozi	
streho	v	kočo	in	odnese	človeka.	Tudi	 leopardi	so	
pogosti.	Ponoči	se	razlega	žalostno,	včasih	že	kar	
pošastno	tuljenje	in	krohotanje	hijen.	Že	trikrat,	kar	
sem	tu,	je	ena	prišla	na	naše	dvorišče;	prvič	je	vzela	
ovco,	dvakrat	pa	kožo	odrte	antilope.	Pa	naša	dva	
psa	ji	navadno	prekrižata	načrte.
Ptic	je	tukaj	dosti.	Narava	jim	je	dala	zalo	različno	

obleko.	Celo	vrabci	imajo	rumeno,	škrlatno	in	črno	
perje;	v	primeri	z	njimi	je	evropski	vrabec	umazan	
razbojnik
Zares,	ta	dežela	 je	po	naravi	silno	bogata.	Kaj	

vse	bi	se	dalo	dobiti	iz	nje,	če	bi	človeška	pridnost	

segla	vanjo!
Sosednji	 rodovi	 so	 do	 nas	 vse	 drugačni	 kakor	

Barijci.	Bojijo	se	nas	in	nas	spoštujejo.	G.	Mozgana	
imenujejo	 Bajn	 did,	 Véliki	 poglavar.	 V	 bolezni	 in	
drugih	nesrečah	prihajajo	od	blizu	in	daleč.«
Lanz	v	pismu	omenja,	da	je	Mozgan	kopal	na	ne

kem	mestu	sedem	metrov	globoko	in	prišel	do	dobre,	
čiste	vode.	Do	nje	zna	menda	priti	tudi	neka	vrsta	
večjih	opic,	ki	pa	jamo	takoj	zasujejo,	ko	se	odžejajo.	
Če	pridejo	 te	opice	do	studenca,	morajo	zamorke	
počakati,	da	se	opice	napijejo,	sicer	jih	napadejo.
Nekoč	 je	prijadral	 k	Svetemu	Križu	koptski	 tr

govec	 Ibrahim	Hernine	 in	 zahteval	 od	 poglavarja	
Jonga	nosače	 za	 slonove	okle,	 Jongo	pa	nosačev	
ni	 imel.	Koptov	 tolmač	 je	potem	šel	v	misijonsko	
hišo	 in	velel	delavcem,	naj	gredo	z	njim.	Mozgan	
je	odvrnil,	da	je	delavce	že	vnaprej	plačal	in	da	jih	
ne	more	 pogrešiti.	 Nato	 so	Koptovi	 ljudje	 vdrli	 k	
Jongu	 in	 ga	 z	 dvema	 kroglama	 smrtno	 obstrelili.	
Ko	je	umiral,	je	naročil	materi,	naj	bo	misijonarju	
naklonjena.	Koptovo	nasilje	 je	pri	črncih	raznetilo	
sovraštvo,	ki	so	ga	imeli	do	vseh	belih	ljudi.	Ko	je	
Mozgan	zahteval	od	Ibrahima	Hernina	odškodnino	za	
družine	ubitega	Jonga,	so	pa	črnci	lahko	sprevideli,	
da	nima	z	belimi	nasilneži	nobenih	zvez.	Vendar	si	
ni	upal	brez	spremstva	potovati	po	deželi.	Tudi	je	
moral	imeti	nekoliko	več	uslužbencev,	da	bi	ga	bra
nili,	če	bi	bilo	treba.	To	ga	je	precej	stalo.	Da	bi	spet	
dobil	pri	črncih	popolno	zaupanje,	je	razdelil	mednje	
darove,	vredne	več	kakor	10.000	piastrov.	Pa	si	je	
brat	umorjenega	Jonga	vendarle	drznil	z	misijonske	
postaje	 skrivaj	 odgnati	 vsa	 goveda.	 Črnci,	 ki	 so	
delali	pri	misijonu,	so	odšli,	ker	so	se	bali,	da	se	bo	
znesel	tudi	nad	njimi.	S	težavo	je	Mozgan	pripravil	
vaščane	do	tega,	da	so	si	izbrali	drugega	poglavarja.	
Ta	ni	bil	misijonu	tako	naklonjen	kakor	Jongo,	a	je	
vsaj	ustavil	nasilje.	Jongovega	brata	se	zvezanega	
pripeljali	na	misijonsko	postajo.	Vsi	so	mu	zamerili,	
da	je	šel	tatinsko	odgnat	živino,	saj	je	je	po	bratu	
podedoval	celo	čredo.
Mozgan	se	je	po	kartumskem	avstrijskem	konzulu	

Heuglinu	pritožil	 zoper	nasilno	 ravnanje	 Ibrahima	
Hernina	 s	 črnci.	 Pa	 ni	 dosti	 dosegel.	 V	 pismu	 je	
potem	vzkliknil:	»Škoda,	da	odločni	konzul	Reitz	ni	
več	živ!«	(Carinthia	1855,	št.	11).
Pet	dni	pred	Knobleharjevim	odhodom	iz	Gondo

kora	(10.	junija	zvečer),	je	v	Kartumu	umrl	zelo	kre
postni,	izobraženi	in	delavni	tirolski	duhovnik	Alojzij	
Haller.	Knoblehar	se	je	čutil	odgovornega	za	zdravje	
in	življenje	svojih	sodelavcev,	saj	jih	je	on	privabil	
iz	njihove	domovine.	Zato	ga	je	tudi	Hallerjeva	smrt	
zelo	užalostila	in	potrla.	Spet	in	spet	je	prosil	Boga	in	
Mater	Božjo,	naj	ustavita	to	bolehanje	in	umiranje.	
Lap	je	poslal	3.	julija	Zgodnji	Danici	smrtno	obvestilo.	
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Friderik Irenej Baraga

ZAČENJAMO NOVO LETO
O MOJ BOG, zopet je preteklo eno leto in po Tvoji previdnosti 
nastopamo danes novo leto. Danes je za nas velik dan in vreden, da se 
malo zamislimo. Kdor danes z veseljem in hvaležnostjo ne misli na Tebe, 
o Gospod, ima skrajno neobčutljivo srce. O moj dobrotljivi nebeški Oče, 
iz vsega srca Te zahvalim za vse milosti in dobrote, ki si mi jih skazal v 
pretečenem letu; ne morem Te nikdar dosti zahvaliti za vse, kar mi daješ, 
zakaj Tvojih dobrot ni števila in mere.
KDO JE NARAVNAVAL skozi vse leto moje stopinje po poti 
zemeljskega potovanja? Kdo me je varoval v tolikih nevarnostih, v katerih 
bi bil lahko izgubil zdravje in življenje.? Kdo mi je dal moč v strašnih 
skušnjavah, da sem zmogel srečno premagati hudobnega sovražnika, ki 
želi mojo dušo pogubiti? Kdo je dal mojemu srcu toliko dobrih misli v čast 
božjo, meni in sobratu v zveličanje? Kdo mi je dal zdravje in priložnost, 
da sem se udeležil toliko svetih maš, da sem slišal toliko besede Božje, po 
kateri vedno bolj spoznavam pravo pot, ki vodi v nebesa? Kdo mi je rezal 
skozi vse leto vsakdanji kruh? Kdo mi je naklonil toliko veselih ur in dni, 
toliko mirnih noči? Kdo mi je dal zveste prijatelje, ki so me z ljubeznivim 
opominjanjem in z lepimi zgledi odvračevali od hudega in napeljevali k 
dobremu? Kdo me je z vsemi obilnimi darovi tako bogato obsipaval? Kdo 
je tisti usmiljeni dobrotnik, ki imam od njega vse, kar sem v preteklem letu 
prejel na duši in na telesu dobrot in milosti?
O BOG, ko danes začenjam po Tvoji dobroti novo leto, trdno sklenem 
začeti tudi novo življenje. Danes hočem začeti Tebe ljubiti, da Te nikdar 
več ne razžalim. Ker ne morem brez Tvoje pomoči prav nič dobrega 
storiti, Te ponižno prosim: pomagaj mi, da se zvesto držim tega trdnega 
sklepa do konca svojega življenja.
Z ZAUPANJEM v Tvojo pomoč in na Tvojo neskončno dobroto pričnem 
danes z veseljem novo leto. Trdno zaupam, da boš tudi v tem letu moj 
dobrotljivi Oče; da me boš varoval po svoji Božji previdnosti vsega 
hudega; da mi boš podelil toliko milosti, kolikor mi jih je k zveličanju 
potrebno; da mi boš dajal tudi moj vsakdanji kruh in me ohranil zdravega 
in živega, če bo Tebi v čast in moji duši v zveličanje.
O MOJ BOG, popolnoma se Ti zdaj izročim za vse leto. Stori z menoj in 
z nami vsemi po svoji sveti volji; z vsem zaupanjem se podvržemo Tvoji 
Božji previdnosti. Vsemogočen, vseveden, neskončno moder in dobrotljiv 
si; zato se lahko popolnoma zanesemo, da je vse, kar nam pošiljaš, za nas 
vedno najboljše. Tebi se torej popolnoma izročamo in Tvoji želimo biti in 
ostati tu na tem svetu in tam na drugem, v večnosti.
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Čas,	ko	“staro”	sonce	odmre	in	se	“novo”	rodi,	je	
bil	vsem	indoevropskim	ljudstvom	skrivnosten	čas.	
Dogajanje	v	naravi	je	pripomoglo,	da	so	nastale	ob	
“zimskem	 kresu”	 svojevrstne	 predstave.	 Niso	 se	
samo	rajniki	vračali	na	ta	svet,	tudi	drugi,	“nadna
ravni”	duhovi	so	obiskovali	zemljane,	nešteto	čarov	
je	oživelo	in	čar	je	odstiral	poglede	v	bodočnost.
Skrivnostni	čas	okoli	zimskega	kresa	obsega	po	

izročilu	dvanajst dni,	dneve	od	božiča	do	sv.	
treh	kraljev.
Za	 konec	 teh	 skrivnostnih	 dvanajsterih	

(“volč	jih”)	noči	se	v	naših	alpskih	krajih	 in	v	
njihovi	nemški	 soseščini	 podi	 ženska	pošast,	
ki	jo	imenujejo	Pehtro, Pehtro babo	ali	Péhtrno 
babo	(v	Kranjski	gori),	Pirto	ali	Pêrto	(v	Soški	
dolini.	Njen	čas	je	večer	pred	sv.	tremi	kralji,	
5.	januarja,	ki	ga	Korošci	imenujejo	“pérnahti”, 
večer	pa		“pernahtno”.
Leta	1851	nam	Matija	Majar	poroča,	kako	

koroški	Slovenci	“svetkujejo”	večer	5.	januarja.	
»Dečki	(fantiči),«	pravi,	»se	zmrakoma	sbero	
na	vesi	s	kravjimi	zvonci	i	s	zvončiči	ovčjimi	i	
kozjimi.	Kadar	se	stemni,	letajo	v	trumi	po	selu	
zvončlaje,	leto	pa	spet	obstoje	i	to	do	tverde	noči,	
zadnjič	obletijo	še	celo	selo	v	okrog.	–	To	zvončlanje,	
govore,	je	dobro,	da	se	živini	v	planini	neka	škoda	
ne	primeri,	posebno	da	medved	ali	volk	živine	ne	
razterga.	Ta	navada	je	v	zilskoj	dolini	i	v	Žabnicah.«
Na	skrajnem	zahodnem	koncu	slovenskega	jezi

kovnega	ozemlja,	na	Brdu	v	Ziljski	dolini,	je	hodila	
“Perhta”	nekako	do	prve	svetovne	vojske	po	hišah.	
Našemljena	je	bila	v	črno,	v	rokah	je	imela	tesarsko	
sekiro,	“mrlin”(?)	in	burkle,	s	katerimi	je	grozila	po	
izbi.	Koder	Perhte	ne	hodijo,	naročajo	v	Ziljski	dolini	
matere	otrokom,	naj	s	kravjimi	zvonci	zvečer	o	mra
ku	“rumpljajo”	okoli	hiše,	da	bi	odganjali	Perhte	in	bi	
ne	prišle	blizu.	Tako	se	godi	tudi	v	Kanalski dolini. 
O	mraku	poberejo	izpod	božične	mize	kravje	zvonce	
in	tekajo	z	njimi	okoli	hiše.	Tako	“odganjajo	Perhto”.	
V	Žabnicah	v	Kanalski	dolini	pa	si	obesijo	otroci	iz	vse	
vasi	naslednji	dan,	na	praznik	sv.	treh	kraljev,	okoli	
vratu	pastirske	zvonce,	kolikor	jih	dobé,	in	gredo	z	
zvončkljanjem,	vpitjem	in	tuljenjem	k	Višarskemu	
potoku.	 Pravijo,	 kolikor	 daleč	 seže	 glas	 zvoncev,	
tako	daleč	ne	bo	čez	leto	nobenih	zveri	blizu.	Šego	
imenujejo	“zver	goniti”	ali	“volka	poditi”.	Da	gre	za	
pozabljeno	zvezo	s	Pehtro	babo,	je	pač	očitno.
V	Spodnji	Ziljski	dolini,	na	Bistrici	in	v	Zahomcu,	

štirinajst	do	šestnajstletni	fantje	že	teden	dni	prej	
pripravljajo	“Pjerhto”	Zbirajo	se	v	posebno	družbo,	v	
katero	mlajši	nimajo	dostopa.	Šele	na	Pjerhtin	večer	
sprejmejo	nekatere	medse.	Predvsem	se	dogovorijo,	
kateri	bo	Pjerhta.	Navadno	sta	dve,	lahko	pa	tudi	ena	
sama.	Za	Pjerhto	je	treba	oskrbeti	kožuh,	ki	ga	obr
nejo	narobe,	in	larfo	(“loárfo”)	iz	ovčjega	kožuha,	z	

dolgim	jezikom	in	dvema	kravjima	rogovoma.	Pjerhta	
se	opaše	s	kravjo	verigo	in	nanjo	obesi	težke	zvon
ce,	ki	se	rabijo	samo	za	Pjerhtin	in	Miklavžev	večer.	
Dlani	si	obe	Pjerhti	namažeta	s	sajami.	Drugi	fantje	
si	oskrbijo	vsak	svoj	večji	ali	manjši	kravji	zvonec	pa	
kak	večji	naramni	koš	(“balank”),	v	katerega	bodo	
spravljali	darove.	Pjerhtin	obhod	je	namreč	v	Spodnji	
Ziljski	dolini	tudi	koledniški	obhod.	P.	M.	Majarju	je	

“Perhta”	sredi	19.	stoletja	odprla	duri	in	“uspela”	v	
izbo	sadje,	orehe,	jabolka	»in	takih	stvari«,	da	so	
letele	po	vsej	izbi.	»Otroci	se	za	tim	‘kobrajo’,	to	je,	
to	sadje	hitroma	pobirajo,	samo	kar	pod	mizo	leti,	
ne	smejo,	inače	se	po	letu	ovce	rade	na	paši	zgube.«	
Poročilo	iz	poznejšega	časa	(1964)	je	natančnejše.
Ko	 se	 zmrači,	 se	 odpravi	 najprej	 pet	 ali	 šest	

starejših	fantov	na	hrib	nad	vasjo,	kake	četrt	ure	
iz	vasi	v	gozd.	Tam	najprej	zmolijo	očenaš,	nato	pa	
obe	 Pjerhti	 oblečeta;	 večina	mlajših	 fantov	 sploh	
ne	ve,	katera	dva	se	bosta	preoblekla.	Medtem	so	
drugi	trije	ali	štirje	starejši	fantje	zbrali	v	vasi	mlaj
še	fante	in	zdaj	krenejo	z	njimi	za	prvo	skupino	v	
hrib.	Ne	gredo	pa	do	konca,	ampak	se	nekako	na	
pol	poti	ustavijo	in	počakajo.	Eden	izmed	starejših	
se	posebno	briga	za	najmlajše	“pjerhtnače”,	ki	prvič	
sodelujejo.	Značilno	je,	da	gredo	mlajši	fantje	dva	
ali	trikrat	s	Pjerhtama,	ne	da	bi	smeli	zvedeti,	kdo	
sta.	Šele	v	tretjem	letu	sodelovanja	jih	uvedejo	v	
“skrivnost”	Pjerhtinih	oseb.	Najmlajši	se	za	to	še	ne	
brigajo	in	samo	s	strahom	čakajo,	kaj	bo.
Ko	se	popolnoma	zmrači,	steče	eden	izmed	večjih	

fantov	od	spodnje	skupine	s	“srednjim”	zvoncem	v	
vas	in	dirja	od	enega	konca	do	drugega.	Zvonec	je	
znamenje,	naj	zdaj	nihče	več	ne	napaja	živine	pri	
vaškem	koritu,	in	opomin,	da	je	treba	živino	pošteno	
privezati	k	jaslim.	Vsa	vas	zdaj	ve,	da	bo	Pjerhta	
kmalu	prišla.	Fant	se	nato	vrne	k	svoji	skupini.	Čez	
kakšne	četrt	ure	steče	drug	fant	od	iste	skupine	s	
“ta	večjim”	zvoncem	v	vas.	Ta	zvonec	pomeni,	da	
zdaj	živina	ne	sme	več	iz	hleva.	Ko	fant	predirja	vso	
vas,	se	tudi	on	vrne	v	hrib.

Niko Kuret

D EDIŠČINA “DVA NAJSTERIH NOČI”
NA VEČER PRED SV. TREMI KRALJI

Pjerhta
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Na večer pred svetimi tremi kralji v velikem delu 
Slovenije molijo, kadijo in kropijo po hiši ter vseh pro-
storih in poslopjih domačije. Še danes pri marsikateri 
hiši, predvsem na podeželju, gospodar s kredo napiše na 
vrata začetnice imen svetih treh kraljev: Gašper, Miha, 
Boltežar in letnico novega leta: 20 + G + M + B + 16, za 

srečo v hiši in družini. 
Napis mora ostati do 
prihodnjega leta.

Marsikje na Slo-
venskem je bila doma 
šega, da mora tudi 
v noči pred svetimi 
tremi kralji goreti luč 
v hiši. V Goriških brdih 
kuri jo trikral jevske 
kre sove. Ponekod gori-
jo trije hkrati, za vsa

kega kra lja eden. Ljudje prinesejo h kresu vino in klobase 
in ob toplem ognju pijejo in jedo ter se zabavajo. V Beneški 
Sloveniji so včasih tekali po poljih z otepi goreče slame in 
s faglami – gorečimi baklami. Šege z lučjo in kresovi so 
ostanki starih predkrščanskih obredij v spomin rajnikom 
in preganjanja zime.

Zdaj	gresta	oba,	fant	s	“ta	srednjim”	in	fant	s	“ta	
večjim”	zvoncem,	sama	naprej	v	hrib	po	Pjerhto.	
Medtem	zazvoni	angelovo	češčenje,	ki	ga	vsaka	sku
pina	še	zmoli	na	svojem	mestu.	Ko	cerkveni	zvon	
utihne,	pa	se	gornja	skupina	premakne.	
Pjerhti	 sta	 prevzeli	 oba	 zvonca,	 ena	
“ta	srednjega”,	druga	“ta	večjega”,	
in	 vsa	 gruča	 pridivjá	med	 oglu
šujočim	zvonjenjem	do	spodnje	
skupine,	kjer	najmaljši	trepetaje	
čakajo.	Eden	od	starejših	fantov	
jih	ima	v	varstvu,	da	jih	Pjerhti	
preveč	ne	zdelata.	Vendar	vsa
kega	malo	ustrašita	 in	porineta	
v	 sneg.	 Nato	 pa	 jih	 drugega	 za	
drugim	sprejmeta	v	družbo	“pjerht
načev”.	 Vsak	mora	 povedati	 najprej	
svoje	 ime	 in	 ni	 ga,	 ki	 bi	 se	mu	pri	 tem	
glas	ne	 tresel.	Nato	pa	mora	poljubiti	Pjerhto	na	
zadnjico,	se	pravi,	zadaj	na	kožuh	–	s	tem	dokaže	
svoj	pogum.	Eden	od	fantov	sveti	pri	tem	s	svečo	
ali	baterijo.	Če	se	kateri	brani	ali	se	dela	preveč	ko
rajžnega,	ga	Pjerhti	neusmiljeno	zakopljeta	v	sneg	
in	ga	kmalu	ukrotita.
Ko	je	vse	to	opravljeno,	je	družba	“prava”.	S	tru

ščem	vseh	zvoncev	in	divjim	tuljenjem	se	zapodijo	v	
vas,	ki	je	vsa	kakor	izumrla.	Predirjajo	jo	od	enega	
konca	do	drugega.	Pri	zadnji	hiši	se	ustavijo.	Tam	
potrkajo	na	vrata	in	s	Pjerhtama	vred	vdro	v	hišo.	
Tam	 strašijo	 predvsem	 otroke	 in	 ženske.	 Pjerhti	
vsakogar	vprašata,	ali	je	danes	jedel	meso.	Če	po
trdi,	ga	premikastita.	Pjerhti	tudi	skušata	s	svojimi	
sajastimi	dlanmi	ujeti	katero	izmed	domačih	deklet	

in	jo	namazati.	Ko	je	to	opravljeno,	se	fantje	ustopijo	
v	veži	v	krog	in	zapojo	káko	božično	pesem,	najrajši	
“Kaj	se	vam	zdi,	pastirci	vi”,	ali	“Je	angel	priletel	z	

visokih	višav”	–	se	pravi,	pjerhtnači	se	prelevijo	
v	božične	kolednike.	Med	pesmijo	prinese	

gospodinja	darove:	svežo	svinino,	klo
base,	prekajeno	meso,	“maželjne”1,	
krvave	klobase,	jabolka	in	drugo,	
navadno	tudi	nekaj	denarja.

Perhtnjači	 se	 zahvalijo	 go
spodarju	in	gospodinji	in	gredo	
naprej	po	vasi	od	hiše	do	hiše.
V	 zadnji	 hiši	 pregledajo	 da

rove,	naslednji	dan	pa	prirede	v	
kaki	kmečki	hiši	fantovsko	pojedi

no.	Če	je	bilo	darov	obilo,	se	pojedi
na	ponovi	naslednjo	nedeljo.

Okoli	Št.	Lenarta	pri	sedmih	studencih	po
znajo	že	“Pehtro	babo”.	Leta	si	nadene	parkeljnovo	
(“špicparkeljnovo”)	 larfo	 iz	miklavževega	obhoda,	
spremljajo	jo	pa	deset	do	petnajstletni	fantje,	vsak	
s	 svojim	 zvoncem.	Najprej	 tečejo	 z	 neznanskim	
truščem	po	vsej	vasi,	potem	pa	se	začno	oglašati	
pri	nekaterih	hišah	in	voščijo	srečo	v	novem	letu,	se	
pravi,	koledujejo.	Domači	se	jim	oddolžijo	z	darom	
v	denarju.	Tudi	tukaj	je	razširjena	ista	vera	kot	Pod	
Korenom:	do	koder	seže	 trušč	kolednikov	 in	glas	
zvoncev,	tam	je	živina	varna	pred	medvedom.

1)	Maželj	 je	 v	 obliki	 polpete	 v	 svinjski	mrežici	
pečena	mešanica	svinjske	drobovine,	prosene	kaše,	
čebule,	majarona,	soli	 in	popra;	navadno	pride	na	
mizo	v	dušenim	kislim	zeljem.	

Maželj s kislim zeljem

Tisoč let že prinašajo darove trije kralji, ki so Bož-
jemu Detetu darovali zlato, kadilo in miro. Včasih so 
bili sveti trije kralji (6. januar) tako svet praznik kakor 
božič. Ponekod so ga imenovali mali božič, drugod spet 
tretji božič. Na Štajerskem mu pravijo kralovo. Katoliška 
cerkev slavi na ta dan razglašenje Gospodovo po grškem 
nazivu epifanija. Naj-
pomembnejši dogodek 
na ta praznik je po-
klonitev svetih treh 
kraljev novorojenemu 
Bogu, okrog katerega 
je srednji vek sple-
tel bogato domišlji-
jo. Tako so postali ti 
modri z vzhoda pri 
ljudeh priljubljeni in 
njihova priljubljenost 
se je v stoletjih ohranila vse v naš čas.

Tretji sveti večer v letu je večer pred praznikom 
svetih treh kraljev. Vse šege za ta večer so podobne 
tistim na večer pred božičem, le polnočnice ni. Na ta 
večer slovesno kot za božič pripravijo mizo z božičnimi 
jedmi. Že tretjič je na vrsti poprtnik. Boris Kuhar

Trije kralji na panjski končnici
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V	popolnoma	določenem	času,	pod	vlado	Avgusta	
in	Tiberija	je	torej	živel	človek;	njegov	obstoj	je	dej
stvo,	ki	ga	ni	mogoče	zanikati.	Poznali	so	ga,	ko	je	
delal	s	svojimi	rokami,	tesar	z	oblancem	za	ušesom,	
ki	je	drgnil	s	skobljem	in	nabijal	s	kladivom.	Videli	so	
ga	hoditi	po	poti,	ki	nam	jo	lahko	še	danes	pokažejo,	
videli	so	ga	jesti	kruh	in	olive,	včasih	tudi	ribo,	ki	je	
poslastica	njegovega	ljudstva;	videli	so	ga	zvečer,	
ležečega	na	trsteni	rogoznici	ali	v	viseči	vrvni	mreži,	
našli	so	ga	spečega,	utrujenega	od	napora,	človeka	
med	ljudmi,	čisto	podobnega	vsakomur	izmed	nas.
Pri	tem	je	pa	govoril	najbolj	presenetljive	besede,	

ki	jih	je	bilo	mogoče	slišati:	da	je	mesija,	previdnost
na	priča,	po	kateri	bo	moralo	biti	izvoljeno	ljudstvo	
potrjeno	v	svoji	slavi	in	dopolnitvi;	še	bolj	osupljive,	
da	je	sin	Božji.	Pa	še	verjeli	so	mu.	Našel	si	je	ljudi,	
ki	so	ga	spremljali	po	cestah	Palestine,	po	katerih	
je	romal	brez	konca	in	kraja.	Čudeži	so	prihajali	iz	
njegovih	 rok	z	vznemirljivo	 lahkoto.	Številni	
so	od	njega	pričakovali	politično	osvoboditev	
Izraela.	 Toda	mar	 ni	 on,	 ves	 razsvetljen,	
imel	svojih	fanatikov?	Za	piko	na	i	temu	
pohujšanju	duha	se	pa	ta	človek	pusti	na	
lepem	uničiti,	ne	da	bi	se	upiral.	Toda	člani	
njegove	druščine	so	daleč	od	tega,	da	bi	
se	pustili	prestrašiti	zaradi	tega	poloma,	
ampak	 gredo	 po	 vsem	 svetu	 in	 dajejo	
njegovemu	božanstvu	s	krvjo	zapečateno	
pričevanje.	Za	njimi	pa	človeštvo	naredi	
iz	tega	poraza	dokaz	zmage,	se	vrže	na	
kolena	pred	znamenjem	njegove	sramot
ne	smrti,	čisto	tako,	kot	bo	nekega	od
daljenega	jutri	neka	vera	zahtevala,	naj	
množice	častijo	sramoto	giljotine	(pisec	namiguje	
na	čas	francoske	revolucije,	op. ur.).
Skrivnost	Jezusa	ni	ne	več	ne	manj	kot	skrivnost	

učlovečenja.	Kaj	nam	mar	majhnih	težav,	o	katerih	
so	napisali	knjige	razlag!	Kaj	nam	mar,	da	ne	vemo	
niti	točnega	leta	rojstva	in	smrti,	da	kraj	njegovega	
izvora	ni	natančno	določen,	da	so	težave	v	njego
vem	rodovniku,	da	je	mogoče	brez	konca	in	kraja	
razpravljati	o	njegovem	zunanjem	izgledu;	vse	to	
in	ostalo	ni	nič	več	kot	drugotnega	pomena	in	znak	
ozkega	gledanja.	Bistvo	je	v	uganki,	ki	se	nam	za
stavlja	 v	 tem	 nam	 podobnem	 človeku,	 katerega	
besede	in	dejanja	nemudoma	zbudijo	nespoznavne	
sile,	ta	od	agonije	zdelani	obraz,	iz	katerega	pronica	
obličje	Boga.
Jezus	pripada	zgodovini,	toda	presega	zgodovino.	

Če	upoštevamo	število	in	soglasje	dokumentov,	ki	
ga	zadevajo,	obilje	rokopisov,	ki	so	nam	posredovali	
njegov	 evangelij,	moramo	 pošteno	 reči,	 da	 je	 ni	

osebnosti	njegovega	časa,	o	kateri	bi	bili	tako	dobro	
poučeni.	Pri	tem	je	pa	“znamenje	nasprotovanja”,	
kot	 se	 je	 sam	označil,	 in	 kot	 tak	daje	priliko	 	 za	
tisočletno	prerekanje,	za	katero	vsaka	generacija	
verjame,	da	ga	je	koristno	spet	pogrevati	na	nove	
stroške.	Da	ta	človek	iz	preprostega	ljudstva,	brez	
svetne	izobrazbe,	z	enim	samim	udarcem	popolnoma	
obnovi	temelje	filozofije	in	odpre	bodočemu	svetu	
neznano	področje	misli,	da	 ta	ponižni	sin	nekega	
propadlega	naroda,	rojen	v	zakotnem	okrožju	neke	
majhne	 rimske	 viceprovince,	 ta	 Jud	 brez	 imena,	
podoben	tolikim,	ki	so	jih	cesarjevi	upravitelji	zani
čevali,	govori	s	tako	močnim	glasom,	da	preglasi	celo	
cesarjevega:	to	so	presenečenja,	ki	jih	zgodovina	
še	lahko	prizna.
Toda	njegovo	življenje,	kakršno	nam	je	bilo	spo

ročeno,	je	tkivo	čudežev,	pravi	izbruh	neke	nadna
ravne	jasnosti.	In	ta	presenetljiva	dejstva	je	bilo	tako	

nemogoče	iztrgati	iz	tkiva	njegovega	bitja,	da	je	
bilo	treba	za	njihovo	potlačenje	raztrgati	tkivo	
samo,	zanikati	njegovo	bivanje,	postaviti	pod	

dvom	besede	vseh	njegovih	prič.	In	končno	
še	bolj	presenetljivo:	to	življenje,	dokon
čano	 na	 križu,	 se	 spet	 začne	 v	 osupljivi	
bodočnosti.	Ta	mrtvec	oživi:	govori,	dela,	
se	pokaže	tistim,	ki	so	ga	poznali	živega.	
In	za	ta	najhujši	izziv	logike	bodo	njegovi	
učenci	trdili,	da	je	zanje	najbolj	neomaj
no,	najbolj	neizpodbitno	pričevanje.	»Če	
pa	Kristus	ni	bil	obujen,«	bo	zaklical	sveti	
Pavel,	»je	 tudi	naše	oznanilo	prazno	 in	
prazna	 tudi	 vaša	 vera«	 (1	 Kor	 15,14).	
Zgodovina	mora	odkloniti	krščanstvo,	ali	

pa	sprejeti	vstajenje.
Naj	 te	 težave	razlože	besnost	 in	ujedljivost,	ki	

drugujeta	tolikim	razpravljanjem	o	Jezusu?	Kaže,	da	
ni	mogoče	govoriti	o	njegovi	osebnosti	brez	strastno
sti,	kjer	zanimanje	po	spoznanju	ni	edino	v	igri.	Tudi	
na	nekem	drugem	področju	je	“znamenje	naspro
tovanja”.	Njegov	pogled	prodira	globlje	od	vsakega	
drugega:	presoja,	preiskuje	“srca	in	obisti”.	Mogoče	
je	biti	samo	proti	njemu	ali	zanj.	On	je	tisti,	katerega	
glas	obvezuje	vsakega	človeka,	vrednega	tega	ime
na,	da	ponavlja:	»In	kdo	si	ti?«	Morála	je	spremenila	
svoj	smisel	potem,	ko	je	na	griču	nad	Genezareškim	
jezerom	izgovoril	besede	Blagrov.	In	posih	mal	noben	
dogodek	nima	svojega	pomena,	razen	v	njem.	Kri
stusovo	življenje,	zgodovinski	dogodek,	ki	presega	
zgodovino,	je	več	kot	le	zanikanje	razloga	neke	kdo	
ve	kakšne	tragične	ponižnosti;	je	najvišja	razlaga	in	
zgled,	kjer	se	vse	kreše	med	seboj;	po	njem	dobi	
zgodovina	svoj	smisel	in	opravičenje.

sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

SKRIVNOST JEZUS A
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Če	Kristusovo	življenje	vsekakor	postavlja	tiste
mu,	ki	ga	študira,	uganko	božje	narave,	ki	preobliku
je	človeški	značaj,	pač	ni	manj	dovoljeno	pregledati,	
kako	bo	to	vplivalo	na	celotno	zgodovinsko	osebnost,	
saj	je	smisel	tega	življenja	najprej	pričevati	za	raz
odetje.	Tako	se	postavlja	problem,	ki	ga	zgodovinar	
sreča	že	na	pragu	vse	raziskave:	odkod	poznamo	
človeka,	ki	je	bil	Jezus?	Postopoma	so	rasle	težave,	
ki	nasprotujejo	naši	dokumentaciji	iz	različnih	virov,	
in	preveč	je	samih	kristjanov,	ki	ne	preverjajo	dovolj	
trdnosti	temeljev,	na	katerih	se	gradi	njihova	vera,	
ker	 so	 zamamljeni	 s	 trditvami	 neke	 kritike,	 ki	 se	
razglaša	za	“svobodno”.
Okolje,	v	katerem	je	živel	Jezus,	je	zgodovinsko	

v	polnem	pomeni	besede.	Besedila	ga	ne	postavljajo	
v	nekakšen	legendaren	
čas	neke	meglene	pre
teklosti,	kot	se	to	do
gaja	z	izročili	o	Orfeju,	
Ozirisu	ali	Mitri.	Zgodo
vina	rimskega	imperija	
1.	stoletja	po	Kristusu	
nam	 je	 znana	 z	 upo
števanja	 vredno	 na
tančnostjo.	Dela	vélikih	
pisateljev,	recimo	Tita	
Livija	ali	Seneke,	ki	jih	
imamo,	 so	nastala	 za	
njegovega	 življenja	 in	
če	ne	bi	Vergil	umrl	pri	
enainpetdesetih,	bi	ga	
lahko	videl	kot	otroka.	
Drugi,	kot	Plutarh	in	Ta
cit,	so	iz	generacije,	ki	

je	neposredno	sledila	njegovi.
Še	bolje:	res	veliko	število	osebnosti,	ki	jih	ome

njajo	 pripovedi	 o	 Jezusu,	 natančneje	 označujejo	
drugi	zgodovinski	dokumenti.	Vzemimo	kot	primer	
tiste,	ki	 jih	navaja	3.	poglavje	Lukovega	evange
lija:	Tiberija,	Poncija	Pilata,	Heroda,	Filipa,	velika	
duhovnika	Ana	in	Kajfa,	Janeza	Krstnika,	o	katerih	
delovanju	in	smrti	poroča	Jožef	Flavij.

(Opomba	avtorja:	en	sam,	Lizanija,	četrtni	oblastnik	
Abilene,	ki	ga	omenja	Lukov	evangelij,	nam	je	komaj
da	znan,	čeprav	njegov	obstoj	potrjujeta	dva	napisa	
v	kraju	Abil,	severno	od	Damaska.)

To	pa	ni	vse:	običaji,	navade,	ves	tisti	življenjski	
slog,	ki	tako	dobro	določa	neko	človeško	bitje,	je	v	
tem	popolnoma	podoben	tistemu,	ki	ga	lahko	opa
zimo,	ko	študiramo	njegove	palestinske	sodobnike.
Pred	sabo	imamo	torej	človeka,	katerega	delo

vanje	se	vklaplja	v	politično	in	družbeno	okolje,	ki	
je	popolnoma	raziskano.	Če	bi	bila	pravljična	vsa	
izročila,	 ki	 ga	 zadevajo,	 ali	 bi	 bilo	 sploh	mogoče,	
da	bi	se	tako	vključevala	v	ves	družbeni	okvir?	V	
tem	 primeru	 bi	morali	 predpostavljati,	 da	 so	 bili	
evangelisti	in	apostoli	specialisti	v	rimski	zgodovini	
in	bi	mogli	na	podlagi	različnih	drugih	dokumentov	
ustvariti	podobo,	ki	ohranja	v	vsem	njihovem	delu	

popolno	enotnost.
Vendarle	se	 je	tukaj	pojavila	past.	Ali	so	veliki	

Jezusovi	 sodobniki	 govorili	 o	 njem?	Ne.	 Stvar	 ni	
pa	 niti	malo	 presenetljiva,	 če	 postavimo	 v	 pravo	
luč	dogodek,	ki	je	za	nas	neizmeren	zaradi	svojih	
posledic.	Nam	se	 je	 težko	sprijazniti	z	mislijo,	da	
Kristusovo	oznanjevanje	in	smrt	nista	imela	takega	
učinka,	 kot	 bi	 ga	morala	 imeti	 na	 temelje	 sveta:	
da	bi	ga	pretresli.	V	resnici	ta	zgodba	ni	imela	na	
rimskega	meščana	ob	Tiberi	večjega	učinka,	kot	bi	
ga	imela	na	nas	pojava	kakega	zakotnega	preroka	
v	Gvatemali	ali	Hondurasu.
Ali	 so	uradni	 spisi	 rimske	uprave	ohranili	 kake	

sledove	o	njegovem	obstoju?	V	Rimu	so	hranili	dve	
vrsti	arhivov:	Acta senatus,	zapisnike	sej	senata,	in	
Commentarii principis,	kjer	je	bila	zbrana	vsa	kore
spondenca,	poslana	cesarju.	V	senatskem	arhivu	ni	
nobenega	zapisa	o	kaki	odločitvi	glede	krščanstva.	
Je	bilo	kakšno	sporočilo,	ki	bi	ga	na	Tiberija	naslovil	
Poncij	Pilat	o	“zadevi	Jezus”?	Verjetno,	toda	mi	ga	
nimamo.	Sveti	mučenec	Justin,	ki	je	pisal	okrog	leta	
150 Obrambo krščanstva	 in	jo	naslovil	na	cesarja	
Antonina	Pija	in	njegovega	sina	Marka	Avrelija,	na
miguje	na	ta	“Acta	Pilati”	(Pilatove	zadeve),	ni	pa	
jasno,	ali	jih	je	poznal,	ali	pa	je	njihov	obstoj	samo	
predpostavljal;	ta	druga	možnost	se	zdi	bolj	verjet
na,	saj	pravi	Tacit,	da	so	bili	cesarski	arhivi	tajni	in	
nikomur	ni	bilo	dovoljeno	brskati	po	njih.	Petdeset	let	
kasneje	sodi	bojeviti	afriški	razpravljalec	Tertulijan,	
da	je	Justinovo	misel	vredno	upoštevati	in	trdi,	da	
je		Pilat	poročal	Tiberiju	o	Jezusovi	obsodbi	in	smrti.	
V	4.	stoletju	so	pobožni	ponarejevalci,	ki	jih	je	bilo	
kar	 nekaj,	 ponaredili	 zadeven	 dokument,	 ampak	
so	se	zmotili	in	namesto	cesarja	Tiberija	imenovali	
cesarja	Klavdija.
Je	torej	molk	uradnih	dokumentov	popoln?	Jeseni	

leta	111	je	v	provinco	Bitinijo	in	Pont	ob	južnem	bre
gu	Črnega	morja	prišel	kot	cesarski	legat	(namest	nik,	
upravitelj)	pomemben	izobraženec:	Plinij	Mlajši.	V	
svoji	korespondenci,	
ki	 vsebuje	 velik	 del	
njegovega	literarne
ga	udejstvovanja,	je	
skrbno	 hranil	 kopije	
poročil,	 ki	 jih	 je	 bil	
naslovil	 na	 svojega	
cesarja	Trajana.	Tako	
je	 bila	 tajnost	 ce
sarskih	arhivov	vsaj	
v	 tej	 točki	 odprta	
poznejšim	rodovom.	
Ta	Plinij	je	resen,	pa
meten	človek,	dober	
pisec,	slikovit,	včasih	
malce	 izumetničen,	
toda	natančen	upravitelj.	Leta	112	pošlje	Trajanu	
podrobno	 pismo	 o	 kristjanih.	 Prejel	 je	 ovadbo	 in	
dal	zapreti	člane	te	ločine.	Tudi	po	mučenju	ni	pre
iskava	odkrila	nič	krivdnega,	posebno	ne	pri	dveh	

KAJ SO V ED ELI SODOBNIKI

Plinij Mlajši

Plinij Starejši
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“diakonisah”.	Ti	ljudje	se	zbirajo,	prepevajo	hvalnice	
Kristusu	in	se	s	prisego	zavezujejo,	da	ne	bodo	ta
tovi,	lažniki	ali	prešuštniki.	Torej	nič	slabega.	Toda	
tempeljski	duhovniki	se	pritožujejo:	templji	so	za
puščeni,	trgovina	z	mesom	za	daritve	ne	prinaša	več	
dobičkov.	Kako	naj	se	pri	tem	obnaša	rimski	sodnik?	
Iz	tega	pisma	(in	Trajanovega	odgovora)	je	jasno,	
da	je	bilo	krščanstvo	v	tistem	čas	že	dobro	utrjeno	
na	tleh	Male	Azije	in	da	so	takratni	kristjani	vedeli,	
da	so	Kristusovi	nasledniki	in	so	ga	imeli	za	Boga.

(Opomba	avtorja:	pogosto	se	je	zastavljalo	vpraša
nje,	zakaj	Plinij,	ki	je	bil	v	Rimu	pretor,	torej	predse
dnik	sodišča,	čutil	potrebo	postavljati	vprašanja	glede	
kristjanov.	Saj	bi	moral	vedeti	vse	o	njih	že	iz	Rima!	
Vse	kaže,	da	njegovo	pismo	pomeni	predvsem,	da	
se	potem,	ko	jih	je	natančneje	preiskal	v	Mali	Aziji,	
ni	več	strinjal	s	sovražnimi	odnosi,	ki	 jih	 je	Večno	
mesto	gojilo	do	kristjanov.)

Nekoliko	 pozneje,	 leta	 125	 potrjuje	 Plinijevo	
pričevanje	 ukaz	 cesarja	 Hadrijana,	 naslovljen	 na	
prokonzula	Azije	Minucija	Fundana.	
Minucijev	 predhodnik	 je	 opozoril	
na	 zlorabe	 o	 priliki	 različnih	 pro
tikrščanskih	 procesov:	 obtožbe,	
ki	 povzročajo	 težave,	 izhajajo	 iz	
podlih	nagibov.	Hadrijan,	modri	ce
sar,	je	odločil,	da	morajo	se	morajo	
ovaduhi	predstaviti,	in	če	so	ovajali	
obrekljivo,	se	jih	kaznuje.
Toda	letnici	112	in	125	sta	pre	cej	

pozni,	kakih	osemdeset	in	devetde
set	let	po	Jezusovi	smrti.	Kaj	ni	no
benega	besedila,	ki	bi	se	nanašalo	
na	čas,	bližji	dogodku?	Najvažnejši	
je	 Tacit,	 najzanesljivejši	 latinski	
zgodovinar,	pri	katerem	sta	občut
ljivost	in	domišljija	sicer	živi,	ven
dar	ne	ovirata	za	njegov	čas	redke	
volje	 po	 kritičnosti	 v	 korist	 veliki	
poštenosti	pri	 raziskavi	kakega	dokumenta.	Tacit,	
ki	je	napisal	svoje	Annales	okrog	leta	116,	govori	o	
kristjanih	v	zvezi	s	požarom	Rima	leta	64:	»Sramo
tilne	govorice	so	pripisovale	Neronu	ukaz	zažgati.	Da	
povemo	na	kratko:	on	je	podtaknil	krivce	in	poslal	
v	najhujše	muke	te	zaradi	hudodelstev	zaničevane	
ljudi,	ki	jih	je	ljudstvo	imenovalo	kristjane.	To	ime	
so	dobili	po	Kristusu,	ki	ga	je	v	času	vlade	Tiberija	
obsodil	na	smrt	upravitelj	Poncij	Pilat.	Ta	nevarna	
sekta,	ki	je	bila	v	začetku	zatrta,	se	je	spet	razširila	
ne	samo	v	Judeji,	kjer	se	je	začela,	ampak	celo	v	
Mestu	(=Rimu)	samem	...«

V	nadaljevanju	pripoveduje	o	strahotnih	mučenjih		
kristjanov	in	se	nad	njimi	zelo	humano	pohujšuje,	
toda	celoten	odlomek	kaže,	da	ni	poznal	kristjanov	
drugače	kot	po	govoricah	in	je	o	njih	imel	pač	splošno	
mnenje.	Ta	sovražnost	pa	dela	toliko	bolj	dragoceno	
natančnost	dveh	pripomb,	kjer	govori	o	Kristusu.	Od	
kod	je	vzel	svoje	podatke	o	Jezusu?	Med	viri	Tacit	
pogosto	uporablja	Naturalis Historia	filozofa	in	nara
voslovca	Plinija	Starejšega,	ki	je	umrl	leta	79,	ker	je	
hotel	od	blizu	opazovati	izbruh	ognjenika	Vezuva,	ki	
je	pokopal	Pompeje.	Plinij	Starejši	je	bil	namreč	član	
generalštaba	 cesarja	Tita	v	 času	 judovske	vojske	
leta	70	(razdejanje Jeruzalema in templja; op. ur.).	
Od	njega	in	Tacita	izhaja	torej	neposredno	krajevno	
izročilo,	ki	prihaja	do	nas.
Še	en	zgodovinar,	Tacitov	sodobnik,	Svetonij,	ki	je	

zelo	spreten	pri	uporabi	virov,	v	svoji	zgodovini	De vita 
Caesarum	imenuje	kristjane	dvakrat.	V	enem	odlomku	
potrjuje	Neronovo	preganjanje,	v	drugem	pa	pravi,	
da	je	Klavdij	(cesar od 41 do 54; op. ur.)	»izgnal	iz		

Rima	Jude,	ki	so	postali	pod	vplivom	
‘Chrestusa’	stalen	vzrok	neredov«.	
Ta	izgon	potrjujejo	Apostolska	dela:	
sveti	Pavel	je	leta	52	v	Korintu	srečal	
judovska	zakonca,	ki	sta	bila	izgna
na	iz	Rima	(18,2).	Gotovo	je	velika	
škoda,	 da	Svetonij	 ne	pove	nič	 o	
Jezusu	v	zvezi	s	Tiberijem,	toda	nje
gove	pripombe	zadoščajo	kot	dokaz,	
da	so	bili	okrog	leta	50,	torej	manj	
kot	dvajset	let	po	Kristusovi	smrti,	v	
Rimu	kristjani,	ki	so	širili	svoj	nauk	
v	krajevni	judovski	skupnosti.
Ob	 samo	 dveh	 rimskih	 doku

mentih	seveda	ni	mogoče	dokonč
no	dokazati,	da	je	Kristus	obstojal,	
da	 je	 bil	 obsojen	 in	 križan	 pod	
Pon	cijem	Pilatom.	Je	pa	to	zelo	ver
jetno	in	potrjuje	mnogo	ljudi	malo	

časa	po	njegovi	smrti.	Sicer	je	pa	še	eno	pričevanje,	
ki	ga	je	mogoče	ugotoviti:	pričevanje	nasprotnikov.	
Izraz	kristjan	je	bil	v	začetku	zaničljiv	vzdevek,	ki	
so	ga	antiohijski	pogani	obešali	Kristusovim	goreč
nežem.	Le	od	kod	bi	 se	vzel,	 če	ne	bi	priznavali,	
da	je	Kristus	res	obstojal?	Eden	od	protikrščanskih	
polemikov	 2.	 stoletja,	 Celzij,	 katerega	 napadi	 so	
bili	tako	nasilni,	da	so	ga	skušali	zavrniti	celo	veliki	
kristjani	kot	Origen,	ni	nikdar	osporaval	Jezusove	
zgodovine,	kakor	jo	poznamo.	Kaj	lahko	bi	mu	bilo	
reči:	»Vašega	Kristusa	sploh	ni	bilo.«	Ampak	res	je,	
da	tega	ni	rekel.

Tacit

Splošni:	Da	bi	iskreni	dialog	med	možmi	in	ženami	različnih	ver	rodil	sadove	miru	in	pravičnosti.
Misijonski:	Da	bi	dialog	in	bratska	ljubezen	z	milostjo	Svetega	Duha	premagala	razdeljenost	kristjanov.

MO LITV ENI NAMENI ZA JANUAR 2016

V prejšnjem stoletju je bilo Jezusu posvečenih 62.000 knjig.
V Narodni knjižnici v Parizu, ogledalu zahodne civilizacije,

je geslo “Jezus” na drugem mestu po številu kartotečnih listov; na prvem mestu je geslo “Bog”.
Vittorio Messori
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V	 času	moje	mladosti	 je	 bila	 in	 je	 za	mnoge	
starejše	katoličane	šesta	zapoved	še	vedno	najpo
membnejša.	Spovedniki	so	navadno	povprašali,	kje	
smo	kršili	šesto	zapoved.	Vendar	to,	kar	sem	kot	
mladostnik	razumel	s	šesto	zapovedjo,	nima	nobene	
zveze	s	šesto	svetopisemsko	zapovedjo.	Nas	so	učili,	
da	z	nečistimi	mislimi	kršimo	šesto	zapoved,	da	je	
samozadovoljevanje	greh,	da	se	ne	smemo	dotikati	
brez	sramu	in	tako	naprej.	Vendar	v	svetopisemski	
zapovedi	sploh	ne	gre	za	to.
V	Svetem	pismu	pomeni	“prešuštvovati”	za	moža	

nekaj	drugega	kakor	za	ženo.	Žena	je	veljala	za	mo
ževo	last.	»Šesta	zapoved	naj	bi	to	lastnino	posebej	
varovala.	 Posledica	 je	naslednja:	 izraelski	mož	 je	
lahko	zagrešil	 zakonolom	vedno	 le	v	 tujem	zako
nu,	nikoli	v	lastnem.	Če	je	šel	poročen	mož	torej	k	
samski	ženski	–	recimo	
k	vlačugi	ali	vdovi	–,	ni	
zagrešil	 zakonoloma,	
ni	kršil	šeste	zapovedi.	
Nasprotno	pa	 je	 lahko	
izraelska	ženska	vedno	
zagrešila	 zakonolom	 le	
v	lastnem	zakonu;	kajti	
če	se	je	spustila	v	raz
merje	z	drugim	moškim,	
je	 vendar	 zanikala	 (ali	
zapravila)	lastnino	svo
jega	moža,«	piše	teolog	
Limbeck.	Stara	 zaveza	
je	gledala	na	zakonolom	
predvsem	kot	 na	 last
ninski	 prestopek.	Obe
nem	je	videla	v	njem	nekaj	skrajno	nespametnega.	
»Kajti	kdor	zagreši	zakonolom,	se	gospodarsko	uniči	
in	poleg	tega	še	svoje	življenje	postavi	na	kocko,«	
pravi	isti	pisec.
Knjiga	Pregovorov	svari	moškega	pred	tujo	žen

sko,	ki	bi	mu	lahko	dala	povod	za	prešuštvo:	»Tvoja	
pot	naj	gre	daleč	od	nje,	ne	približuj	se	vratom	njene	
hiše,	da	ne	boš	dajal	drugim	svoje	časti,	svojih	let	
krutemu,	 da	 se	 ne	 bodo	 tujci	 sitili	 s	 tvojim	 pre
moženjem,	v	hiši	tujca	s	tvojimi	napori,	ti	pa	boš	
nazadnje	stokal,	ko	boš	izčrpal	svoje	meso	in	svoje	
telo«	(Prg	5,811).
To	svarilo	je	aktualno	tudi	danes.	Zelo	pogosto	

se	zakonca	z	razvezo	tudi	gospodarsko	uničita.	In	
zelo	 pogosto	 so	moški	 in	 ženske	 razdvojeni	med	
izvirno	 družino	 in	 njenimi	 otroki	 ter	 otroki,	 ki	 jih	
dobijo	z	drugim	partnerjem.	Najbolj	prizadeti	so	pri	
tem	vselej	otroci,	ki	so	razočarani	nad	očetom	ali	

materjo,	ki	sta	jim	vedno	posredovala	vrednote,	zdaj	
pa	sta	postala	nezvesta	lastni	družini		in	sta	svoje	
vrednote	zavrgla.	Po	čem	naj	se	otroci	še	ravnajo?	
In	kje	najdejo	varnost,	ki	jo	potrebujejo?
Nemški	(in	tudi	slovenski,	op. ur.)	prevod	besede	

“zakonolom”	ne	ustreza	povsem	temu,	kar	je	miš
ljeno	v	hebrejskem	Svetem	pismu.	Pri	zakonolomu	
gre	za	pogodbo,	ki	jo	prekršimo.	S	hebrejsko	besedo	
pa	»imamo	pred	očmi	moškega,	ki	začne	razmerje	
s	poročeno	žensko.	Temu	moškemu	pravi	zapoved:	
‘Ne	vdiraj	v	zakon	od	zunaj,	 Iz	zakona	ne	 iztrgaj	
nosilnega	elementa,	recimo	ženske	in	njene	izključno	
intimne	ljubezni	do	moža’	[...]	‘s	takšnim	ravnanjem	
ne	smeš	razbiti	zakona,’«	pravi	teolog	Lohfink.
Pri	tem	se	Stara	zaveza	ne	nanaša	le	na	odnos	

moškega	 in	ženske,	pač	pa	na	celotno	družino,	v	
katero	 ne	 spadajo	 le	
otroci,	temveč	tudi	stari	
starši,	 ki	 živijo	 v	 isti	
hiši.	Družina	za	Izraelce	
ni	 bila	 le	 kal	 ljudstva.	
Bila	je	tudi	kraj,	kjer	se	
je	 predajala	 vera.	 Na	
predvečer	šabata	je	oče	
na	otrokovo	vprašanje	
izpovedal	vero.	V	druži
ni	so	otroke	poučevali,	
da	 so	 del	 ljudstva,	 ki	
ga	 je	 Bog	 izpeljal	 iz	
egiptovske	 sužnosti	 in	
mu	dal	modre	zapovedi,	
modrejše	od	vseh	zapo
vedi	v	njegovem	okolju.

Družina	je	bila	torej	kraj,	kjer	so	se	otroci	učili	
verske	istovetnosti.	Zakonolom	uniči	družino.	Otroci	
izgubijo	pomemben	prostor	verske	in	človeške	do
movine.	Varovanje	zakona	je	bilo	za	Izrael	življenjsko	
pomembno	zato,	da	so	se	naslednji	rodovi	vrasli	v	
vero	očetov.	Le	tako	je	lahko	ljudstvo	v	sovražnem	
okolju	ohranjalo	svojo	istovetnost.
V	Cerkvi	je	bil	zakonolom	vedno	povezan	z	ne

čistovanjem.	Ta	vidik	je	Stari	zavezi	tuj.	Za	Izrael	
v	središču	ni	bila	spolnost,	temveč	partnerstvo.	In	
partnerstvo	 je	bilo	 za	moškega	 in	 žensko	v	Stari	
zavezi	mišljeno	kot	pomoč	za	uspelo	življenje.	Za
konolom	zato	»za	Sveto	pismo	ni	spolni	prekršek,	
temveč	izdaja	skupnosti,«	pravi	Limbeck.	To	pa	ne	
pomeni,	da	spolnost	v	zakonu	ni	imela	nobene	vlo
ge.	Pomembna	je	bila	za	zagotavljanje	potomstva.	
In	v	njej	naj	bi	moški	 izrazil	razmerje	Jahveja	do	
svojega	ljudstva.	Tako	kot	se	Bog	ljubeče	nagiba	k	

ZAPOVEDI
P. Anselm Grün

D ESET ZAPOV EDI
vodnik v svobodo

VI.  NE PREŠUŠTVUJ!
ZVEST SEM(1)
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ljudstvu,	tako	naj	se	mož	vede	v	odnosu	do	svoje	
žene.	Spolnost	»naj	se	živi	tako,	da	jo	je	mogoče	
primerjati	z	Božjo	nežnostjo	in	ljubeznijo	do	Izraela,«	
pravi	isti	teolog.
Tako	se	šesta	zapoved	vsekakor	nanaša	tudi	na	

spolnost.	Vendar	pri	tem	ne	gre	za	malenkostna	in	
plaha	razmišljanja	o	tem,	s	katero	spolno	fantazijo	
sem	 kršil	 šesto	 zapoved.	 Namen	 šeste	 zapovedi	
je	varovati	spolnost.	V	današnjem	času	nam	preti	
nevarnost,	da	bi	spolnost	prodajali	kot	blago	in	jo	
s	 tem	 razvrednotili.	 Javna	 brezsramnost	 uničuje	
vrednoto	spolnosti.	V	Izraelu	odnos	do	spolnosti	ni	
bil	 le	moralno	vprašanje,	temveč	tudi	duhovno.	V	
spolnosti	sta	mož	in	žena	doživela	Božjo	nežnost	in	
zvestobo	do	nas	ljudi.
Šeste	 zapovedi	 ne	moremo	 narediti	 privlačne	

z	moraliziranjem,	 temveč	 le	 s	 tem,	 da	 vrednoto	
partnerstva	in	vrednoto	spolnosti	opišemo	tako,	da	
ganemo	človeško	srce.	In	preden	začenmo	svariti	
pred	tem,	da	bi	v	zakonu	drugega	zagrešili	zako
nolom,	bi	morali	opisati	pogoje	za	dober	zakon.	Če	
sem	zadovoljen	z	lastnim	zakonom,	ni	nevarnosti	da	
bi	se	stalno	oziral	za	drugimi	ženskami.
Drugi	 pogost	 raz	log	 zakonoloma	 je,	 da	 imamo	

prevelika	pričakovanja	
do	part	nerja.	In	če	jih	
ne	 iz		polni,	 nas	 očara	
ženska	 ali	 moški,	 v	
ka	tero	 oziroma	v	 ka
terega	se	spontano	za
ljubimo.	Vendar	zalju
bljenost	še	ni	ljubezen.	
Pri	 zaljub	ljenosti	me	
nagovori	 nekaj,	 kar	
sem	zanemaril	v	sebi.	
Če	se	zaljubim	v	drugo	
žensko,	to	še	ni	razlog,	
da	 bi	 zapustil	 zakon,	
ki	 je	 postal	 prazen.	
Vprašal	naj	bi	se,	kaj	
sem	pri	sebi	pre	zrl	in	
kaj	v	meni	bi	želelo	znova	zaživeti.	Druga	ženska	je	
nagovorila	v	meni	to,	kar	je	zaspalo.	Če	bom	to	zno
va	obudil	v	življenje,	lahko	tudi	zakon	znova	zaživi.
Zaljubljanje	me	 postavi	 pred	 vprašanje,	 kako	

razumem	svoj	zakon.	Me	mora	res	vedno	osreče
vati?	Moram	vedno	čutiti	ljubezen	enako	intenzivno	
kot	 na	 začetku?	 Fulbert	 Steffensky	 se	 zavezema	
tudi	za	domnevno	nepopolne	zakone.	Veliko	je	že,	
če	bi	nekaj	časa	pošteno	živeli	drug	ob	drugem,	v	
upanju,	da	bo	prišlo	tudi	do	novega	sožitja:	»Naj	te	
ne	obvladuje	prisila	popolnosti!	Obstaja	trpljenje,	ki	
temelji	na	pretiranem	pričakovanju,	da	bi	moral	biti	
v	zakonu	vsak	vselej	popolnoma	 izpolnjen.	Napol	
uspevajoča	ljubezen	je	dobra	ljubezen.	Proti	vsakrš
nemu	 nasilju	 totalnosti	 lahko	 rečemo:	Obstajajo	
uspele	nepopolnosti.«
Šesta	zapoved	naj	bi	varovala	zakon	pred	nevar

nostmi,	ki	jim	je	vedno	znova	izpostavljen.	Danes	
so	to	drugačne	nevarnosti	kot	v	času	Izraela.	Vedno	
pa	 ima	 nevarnost	 opraviti	 s	 čarom	novega.	Novi	
partner,	nova	partnerka	nagovorita	v	meni	nekaj,	

česar	dotlej	še	nisem	poznal.	Vendar	očaranost	ned	
novim	še	ne	pomeni,	naj	staro	zavržem,	razbijem	
odnose	in	naložim	otrokom	nejasne	razmere.
Seveda	obstajajo	ločitve,	ki	ne	kršijo	šeste	za

povedi.	Če	zakon	resnično	ne	“živi”	več,	če	zakonca	
drug	drugemu	 življenje	 spreminjata	 dobesedno	 v	
pekel,	je	bolje,	da	se	ločita,	kot	da	bi	se	vzajemno	
prignala	v	bolezen	in	nazadnje	v	smrt.	O	zakonih,	
ki	razpadejo,	ne	smemo	soditi.	Ne	poznamo	jih	od	
znotraj.	In	pogosto	ne	vemo	za	nezdrave	projekcije,	
iz	katerih	je	ta	ali	oni	zakon	nastal	ali	zaradi	kakšnih	
žalitev	je	nadaljnje	sožitje	nemogoče.
Pri	šesti	zapovedi	ne	glejmo	tako	strogo	na	dru

ge	in	ne	obžalujmo	vse	večjega	števila	razvez.	Ta	
zapoved	je	namenjena	meni.	In	to	pomeni	–	če	jo	
obrnemo	v	pozitivno:	zvest,	zvesta	sem.	Ne	zapu
stim	partnerja,	s	katerim	delim	življenje.	Nanj	ne	
gledam	kot	na	 lastnino,	 tako	kot	nekoč	v	starem	
Izraelu.	Vendar	sem	se	z	njim,	z	njo	vezal.	Sebe	in	
njega,	njo	jemljem	resno.	Zato	sem	zvest,	zvesta	
sebi	in	njej,	njemu.	Zvestoba	pomeni,	da	sem	trden	
in	 vztrajen.	 Zvestoba	 ustvari	 prostor,	 v	 katerem	
lahko	jaz	in	drugi	rasteva.	Vsak	ima	pravico,	da	se	
spreminja.	Zvestoba	odpira	prostor	spreminjanju.

Ljudje	 se	 pogosto	
ločujejo	z	očitkom:	»Ni
si	več	tisti/tista,	s	ka
terim/katero	 sem	 se	
poročil(a).«	Zvesto	ba	
daje	 partnerju	mož
nost,	da	se	znova	naj
de,	če	se	je	izgubil,	da	
se	 razvija,	 če	 opazi	
za	stoj,	da	začuti	novo	
naklonjenost,	 če	 se	
je	 njegova	 ljubezen	
ohladila.	 Zaradi	 zve
stobe	znamo	počakati.	
Zakon	uspe	le,	če	ved
no	znova	čakamo	drug	
na	drugega,	namesto	

da	si	nestrpno	očitamo:	»Moral	bi	biti	že	dlje.«
Poznam	 veliko	 zakonskih	 parov,	 ki	 se	 iskreno	

borijo	za	obstoj	svojega	zakona.	Preživljajo	krize.	
Vendar	ne	želijo	lahkomiselno	zapustiti	partnerja	in	
razdreti	družine,	ki	so	jo	zgradili.	Za	te	ljudi	je	šesta	
zapoved	izziv	in	hkrati	spodbuda.	Za	to,	da	bi	rešili	
zakon,	potrebujejo	vzdušje	spoštovanja	zakonske	
zvestobe.	Kajti	o	tej	zvestobi	se	danes	v	 javnosti	
nenehno	dvomi.	Nekateri	se	bojijo,	da	bodo	označeni	
za	staromodne,	če	bodo	cenili	vrednote,	kakršni	sta	
zvestoba	 in	zakonska	zveza.	A	obenem	čutijo,	da	
bi	postalo	njihovo	življenje	brez	 teh	vrednot	brez	
vrednosti.
Zakonski	pari,	ki	so	se	znašli	v	krizi,	potrebujejo	

ljudi,	ki	bi	jih	spremljali,	prijatelje,	ki	bi	jih	podpirali	
in	spodbujali	v	njihovem	boju	za	zakon,	zakonske	
svetovalce,	ki	bi	 jim	pomagali,	da	bi	se	bolje	po
govarjali	o	sporih	in	da	bi	znali	primerneje	ravnati	
s	 pričakovanji	 zakonskega	 partnerja.	Ob	 vsej	 tej	
pomoči	pa	stoji	zapoved	kot	steber,	ki	se	ga	lahko	
oprimejo.
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Danes	začenjamo	vrsto	razmišljanj	o	zakramentih	
in	prvo	je	o	krstu.	Srečno	naključje	je,	da	je	prihod
njo	nedeljo	prav	praznik	Jezusovega	krsta.
Krst	je	zakrament,	na	katerem	temelji	naša	vera	

in	ki	nas	vsadi	kot	žive	ude	v	Kristusa	in	njegovo	
Cerkev.	Skupaj	z	evharistijo	 in	birmo	je	krst	tako	
imenovana	“krščanska	iniciacija”.	To	je	en	sam	velik	
zakramentalni	 dogodek,	 ki	 nas	 priliči	 Gospodu	 in	
naredi	iz	nas	živo	znamenje	njegove	navzočnosti	in	
njegove	ljubezni.
Ob	tem	se	zna	po

roditi	 v	 nas	 vpraša
nje:	 je	 za	 življenje	
kot	kristjan	in	hojo	za	
Kristusom	krst	zares	
potreben?	Ni	v	bist	vu	
samo	preprost	obred,	
uradno	 deja	nje	 Cer
kve,	da	bi	dalo	otroku	
ime?	To	je	vprašanje,	
ki	 se	 lahko	 pojavi.	
Nanj	 odgovarjo	 to,	
kar	 piše	 apostol	 Pa
vel:	»Ali	mar	ne	ve
ste,	da	smo	bili	vsi,	ki	
smo	bili	krščeni	v	Kri
stusa	Jezusa,	krščeni	
v	njegovo	smrt?	S	krstom	smo	bili	torej	skupaj	z	njim	
pokopani	v	smrt,	da	bi	prav	tako,	kakor	je	Kristus	v	
moči	Očetovega	veličastva	vstal	od	mrtvih,	
tudi	mi	stopili	na	pot	novosti	življenja«	(Rim	
6,34.).	Torej	ni	samo	formalnost!	Je	dejanje,	
ki	so	dotika	globine	našega	bivanja.	Krščen	
otrok	in	nekrščen	otrok	nista	ista	stvar.	Kr
ščena	oseba	 in	nekrščena	oseba	nista	 ista	
stvar.	Mi	smo	namreč	s	krstom	potopljeni	v	
tisti	neizčrpni	studenec	življenja,	ki	 je	Kri
stusova	smrt,	največje	dejanje	ljubezni	vse	
zgodovine.	 Po	 zaslugi	 te	 ljubezni	moremo	
živeti	novo	življenje,	ki	ni	več	pod	oblastjo	
zla,	 greha	 in	 smrti,	 ampak	 v	 skupnosti	 z	
Bogom	in	brati.
Mnogi	nimajo	niti	najmanjšega	spomina	na	

obhajanje	tega	zakramenta,	kar	je	jasno,	če	
smo	bili	krščeni	kmalu	po	rojstvu.	Že	dvakrat	
ali	trikrat	sem	tukaj,	na	trgu,	zastavil	vpra
šanje:	kdor	izmed	vas	ve	za	datum	svojega	
krsta,	naj	dvigne	roko.	Važno	je	vedeti	za	da
tum,	ko	sem	bil	potopljen	v	ta	tok	Jezusovega	
odrešenja.	Naj	mi	 bo	dovoljen	nasvet.	Kaj	
nasvet!	To	je	naloga	za	danes.	Danes	doma	
poiščite	datum	svojega	krsta	ali	povprašajte	
zanj,	tako	boste	vedeli	za	ta	lepi	dan	krsta.	
Poznati	datum	svojega	krsta	je	poznati	datum	
nekega	srečnega	dneva.	Tveganje,	da	ga	ne	bi	
poznali	pomeni	izgubiti	spomin	na	to,	kar	je	Gospod	
storil	za	nas,	spomin	na	dar,	ki	smo	ga	prejeli.	Tako	bi	

ga	imeli	zgolj	za	nek	dogodek,	ki	se	je	zgodil	v	prete
klosti	–	in	niti	ne	po	naši	volji,	ampak	po	volji	naših	
staršev	–,	ki	pa	nima	nobenega	vpliva	na	sedanjost.	
Moramo	 prebuditi	 spomin	 na	 svoj	 krst.	 Poklicani	
smo,	da	bi	živeli	svoj	krst	vsak	dan	kot	neko	dejavno	
resničnost	našega	obstoja.	Če	nam	uspeva	slediti	
Kristusu	in	ostati	v	Cerkvi	kljub	svojim	omejitvam,	
je	to	prav	po	zakramentu,	po	katerem	smo	postali	
nove	stvari	in	smo	bili	oblečeni	v	Kristusa.	Moč	krsta	
nas	je	namreč	osvobodila	izvirnega	madeža,	da	smo	

bili	vključeni	v	odnos	
do	 Jezusa	 in	 Očeta,	
da	smo	nosilci	nove
ga	upanja.	Krst	nam	
nam	reč	daje	to	novo	
upanje:	upanje	hoditi	
po	poti	odrešenja	vse	
življenje.	 Nihče	 in	
nobena	stvar	ne	more	
ugasniti	tega	upanja,	
ker	nas	to	upanje	ne	
razočara.	 Zapomnite	
si:	upanje	v	Gospoda	
nikdar	 ne	 razočara.	
Po	zaslugi	krsta	smo	
sposobni	 odpuščati	
in	ljubiti	tu	di	tiste,	ki	

nas	žalijo	in	nam	store	kaj	hudega;	smo	sposobni	
spoznati	v	najmanjših	in	ubogih	obličje	Gospoda,	ki	

nas	obiskuje	in	nam	je	blizu.	Krst	nam	po
maga	spoznati	v	obrazih	potrebnih,	trpečih,	
pa	tudi	v	naših	bližnjih	Kristusov	obraz.	Vse	
to	je	mogoče	po	zaslugi	in	moči	krsta!
In	še	zadnja	stvar,	ki	je	važna.	Vprašujem:	

ali	se	nekdo	lahko	sam	krsti?	Nihče	ne	more	
krstiti	samega	sebe!	Lahko	za	krst	prosimo,	si	
ga	želimo,	toda	vedno	potrebujemo	nekoga,	
ki	nam	podeli	ta	zakrament	v	Gospodovem	
imenu.	Krst	je	namreč	dar,	ki	nam	je	podeljen	
v	okviru	bratovske	skrbi	in	deležnosti.	Tako	je	
skozi	vso	zgodovino:	eden	krsti	drugega,	ta	
naslednjega	…	in	tako	naprej,	kot	veriga.	To	
je	dejanje	bratstva,	dejanje	sinovstva	v	Cer
kvi.	V	obhajanju	krsta	lako	spoznamo	najbolj	
pristne	poteze	Cerkve,	ki	kot	mati	ves	čas	
poraja	nove	otroke	v	Kristusu,	v	rodovitnosti	
Svetega	Duha.
Prosimo	torej	iz	srca	Gospoda,	da	bi	mogli	

v	vsakdanjem	življenju	vedno	bolj	občutiti	
to	milost,	 ki	 smo	 jo	prejeli	 s	 krstom.	Naj	
bo	našim	bratom	ob	srečanju	z	nami	dano	
srečati	resnične	Božje	otroke,	prave	brate	in	
sestre	v	Jezusu	Kristusu,	prave	ude	Cerkve.	
In	 ne	 pozabite	 današnje	 naloge:	 poiskati	
datum	svojega	krsta,	povprašati	zanj.	Kot	

poznam	 datum	 svojega	 rojstva,	moram	 poznati	
tudi	datum	svojega	krsta,	saj	je	to	prazničen	dan.

papežev verouk
Frančišek

KRST
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Katoliška	Cerkev	praznuje	“Svetovni	dan	miru”	
vsako	 leto	1.	 januarja.	Namen	tega	dneva	je	po
svetiti	 novoletni	 dan	 razmišljanju	 in	molitvi	 za	
mir.	Ustanovil	 ga	 je	blaženi	papež	Pavel	VI.	 Prvo	
praznovanje	je	bilo	1.	januarja	1968.	Papež	vsako	
leto	pošlje	vladam	vsega	sveta	svoje	sporočilo,	ki	
obenem	tudi	nakazuje	diplomatsko	smer	Svetega	
sedeža	v	letu,	ki	se	začenja.
“Premagaj	ravnodušnost	in	izbojuj	mir”	

je	naslov	sporočila	za	49.	Svetovni	
dan	miru	 1.	 januarja	 2016,	
ki	 je	 obenem	 tretju	 papeža	
Frančiška.	 Ravnodušnost	 in	
nezanimanje	 za	 kužne	 rane	
našega	časa	sta	eden	od	glav
nih	vzrokov	pomanjkanja	miru	
na	 svetu.	 Ta	 ravnodušnost	
je	 danes	 pogosto	 vezana	 na	
različne	oblike	zasebništva,	ki	
ustvarjajo	osamitev,	nevednost,	
sebičnost	in	seveda	umikanje	iz	
problema.	
Povečanje	 informacij	 ne	 po

meni	 samo	po	 sebi	 pozornost	 do	
problemov,	če	jih	ne	spremlja	odpr
ta	zavest	in	smisel	za	solidarnost.	V	ta	
namen	je	nujen	doprinos,	ki	ga	lahko	poleg	
družin	dajo	učitelji,	vsi	vzgojitelji,	delavci	v	kulturi	
in	sredstvih	obveščanja,	izobraženci	in	umetniki.	
Ravnodušnost	je	mogoče	premagati	samo	s	skup
nim	soočenjem	s	tem	izivom.
Mir	je	treba	pridobiti:	to	pač	ni	dobrina,	ki	bi	jo	

bilo	mogoče	dobiti	brez	prizadevanja,	brez	spreo
brnjenja,	 brez	 ustvarjalnosti	 in	 soočenja.	Gre	 za	

1. januar: SVETOVNI DAN MIRU

PREMAGAJ RAVNODUŠNOST
IN IZBOJUJ MIR

oblikovanje	 občutljivosti	 za	 odgovornost	 spričo	
najhujših	problemov,	ki	prizadevajo	človeštvo,	kot	
je	to	fundamentalizem	s	svojimi	pokoli,	preganjanja	
zaradi	vere	ali	narodnosti,	nasilje	nad	svobodo	 in	
pravicami	narodov,	izkoriščanje	in	zasužnjevanje	
ljudi,	korupcija	in	organiziran	zločin,	vojske	in	
drama	prisiljenih	beguncev	ter	prebežnikov.
To	delo	za	oblikovanje	občutljivosti	in	vzgojo	

išče	istočasno	priložnost	in	možnost	za	borbo	s	
temi	oblikami	zla:	dozorevanje	kulture	zakoni

tosti	 ter	 vzgoja	 za	 dialog	 in	
sodelovanje	so	v	tem	območju	
temeljne	 oblike	 konstruktiv
nega	odgovora.
Področje,	 na	 katerem	 je	

mogoče	 graditi	 mir	 dan	 za	
dnem	ob	premagovanju	rav
nodušnosti,	je	področje	oblik	
sužnosti,	ki	so	danes	v	svetu,	
katerim	je	bilo	posvečeno	lan
sko	sporočilo	Svetovnega	dneva	
miru:	 “Ne	 več	 sužnji,	 ampak	
brat	je”.	Treba	je	nadaljevati	s	tem	
prizadevanjem	z	večjo	zavestjo	in	
sodelovanjem.
Mir	je	možen	tam	kjer	so	pravice	

vsakega	 človeškega	 bitja	 priznane	 in	
spoštovane	v	smislu	svobode	 in	pravič

nosti.	Sporočilo	2016	hoče	biti	izhodišče,	da	bi	
vsi	ljudje	dobre	volje,	posebno	tisti,	ki	delujejo	na	
področju	vzgoje,	kulture	in	sredstev	obveščanja	de
lovali	vsak	po	svojih	močeh	in	svojih	prizadevanjih	
za	izgradnjo	bolj	zavestnega	in	usmiljenega,	torej	
tudi	bolj	svobodnega	in	pravičnega	sveta.

Kjer je mir, tam je Bog.
Car drži v svojih rokah vojsko, Bog pa drži mir.

Kjer vlada mir, tam vlada Bog, kjer ni miru, vlada hudič.
Živeti v miru je za ljudi največji blagoslov.

Od miru glava ne boli.
Mir cveti tam, kjer vlada razum.

V družino, kjer vlada mir, se sreča sama naseli.
Zaradi ljubega miru človek marsikaj požre.

Mir je bolje ohranjati kakor pa sklepati.
Kdor je v miru s seboj, je v miru z vsemi.
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Modri	niso	prišli	v	Betlehem	praznih	rok.	Za	Kra
lja	 vesolja,	 ki	 se	 je	 razodeval	 svetu,	 so	 pripravili	
darove,	ki	so	jih	prinesli	z	neizmerno	počastitvijo:	
zlato,	ki	opozarja	na	Kristusovo	kraljevsko	oblast;	
kadilo,	ki	spominja	na	njegovo	duhovništvo;	miro,	
ki	so	jo	uporabljali	pri	pripravi	teles	za	pokop,	torej	
za	zadoščenje	za	grehe	s	smrtjo.

»In	glej,	zvezda,	
ki	 so	 jo	 videli	 vziti,	
je	 šla	 pred	 njimi,	
dokler	ni	obstala	nad	
krajem,	kjer	 je	bilo	
dete.	Ko	so	zagledali	
zvezdo,	 so	 se	 silno	
razveselili.	Stopili	so	
v	 hišo	 in	 zagledali	
dete	z	Marijo,	njego
vo	materjo.	Padli	so	
predenj	in	ga	poča
stili.	Odprli	so	svoje	
zaklade	in	mu	daro
vali	 zlato,	 kadilo	 in	
miro«	(Mt	2,911).	

Kot	je	pastirje	poklical	angel	k	sodelovanju	v	slavi	
Boga	 in	miru	 ljudi,	 tako	 je	Modre,	učene	zvezdo
slovce,	vodila	zvezda,	da	so	tudi	oni	sodelovali	pri	
dogodku,	ki	je	spremenil	zgodovino	in	usode.	Pri	sv.	
Avguštinu	beremo:
»Pred	 nekaj	 dnevi	 smo	 praznovali	 Gospodovo	

rojstvo,	te	dni	pa	praznujemo	z	nič	manjšo	sloves
nostjo	njegovo	 razglašenje,	 s	katerim	se	 je	začel	
dajati	spoznavati	poganom	…	Rojen	 je	bil	 tisti,	ki	
je	vogelni	kamen,	ki	 je	mir	med	tistimi	 iz	obreze	
in	neobrezanimi,	da	bi	se	združili	v	njem,	ki	je	naš	
mir	in	je	iz	obeh	naredil	eno	samo	ljudstvo.	Vse	to	
je	bilo	predstavljeno	kot	predpodoba	Judom	v	pa
stirjih,	poganom	pa	v	Modrih	…	Judovske	pastirje	je	
pripeljalo	angelovo	naznanilo,	poganske	Modre	pa		
prikazen	zvezde«	(Govor	201,1).
Razglašenje	 je	 torej	 praznovanje	 vesoljnosti	

Cerkve:	Emanuel,	“Bog	z	nami”,	je	prišel	na	zemljo	
klicat	vsakogar	k	Resnici	in	pokazat	pot,	kako	jo	do
seči	in	se	rešiti.	Modri,	ki	so	pripadali	duhovniškemu	
razredu	zoroasterske	religije,	so	verjeli	v	nebeška	
znamenja:	 »nebesa	 pripovedujejo	 o	 Božji	 slavi«	
(Ps	19,2),	znali	so	jih	odgonetiti	in	so	z	neizmernim	
veseljem	pokleknili	pred	Kristusa	Kralja.
Mariji	 in	 Jožefu	 niso	 predložili,	 da	 bi	 Božjega	

Otroka	vzgajala	v	njihovi	veri,	ampak	so	se	podvr
gli	Božjemu	Detetu.	Niso	 iskali	dialoga,	soočenja,	
izmenjave	mnenj;	niti	niso	prinesli	svoje	izkušenosti	
in	svojih	razlag.	Ti	Modri	so	se	ponižno	vrgli	na	tla	
pred	Resnico,	Ljubeznijo	in	Lepoto,	ki	so	jo	imeli	pred	

seboj.	 Zato	 Razglašenje	 ni	 praznik	 ekumenizma,	
ampak	 vesoljnosti	 Cerkve	 ali	 poklicanja	 poganov	
k	veri.	Mesto	zvezde	pa	je	zavzel	evangelij,	ki	vabi	
vse	ljudi	k	spreobrnjenju	v	Kristusu,	Gospodovem	
Maziljencu.
Leta	614	so	Palestino	zasedli	Perzijci	pod	vod

stvom	kralja	Kozrava	II.	 in	porušili	skoraj	vse	kr
ščanske	cerkve.	Prizanesli	so	baziliki	Kristusovega	
rojstva	v	Betlehemu,	ker	je	bil	na	njenem	pročelju	
mozaik,	 ki	 je	 predstavljal	Modre	 v	 tradicionalnih	
perzijskih	oblačilih.
Marko	Polo	 trdi,	 da	 je	okrog	 leta	1270	obiskal	

grobove	Modrih	v	mestu	Saba	južno	od	Teherana:	
»V	Perziji	je	mesto,	ki	se	imenuje	Saba,	iz	katerega	
so	se	odpravili	trije	kralji,	ki	so	šli	molit	Boga,	ko	se	
je	rodil.	V	tistem	mestu	so	pokopani	trije	Modri	v	
lepem	grobu	in	so	še	vedno	ohranjeni	celi	z	brado	in	
lasmi:	enemu	je	bilo	ime	Beltasar,	drugemu	Gaspar,	
tretjemu	Melquior.	Gospod	Marko	je	v	tistem	mestu	
večkrat	vprašal	o	teh	III	kraljih:	nihče	ni	vedel	pove
dati	nič,	razen,	da	so	bile	III	kralji	pokopani	davno«	
(Il Milione,	30.	pogl.).
Leta	1162	je	cesar	Friderik	Barbarossa	dal	porušiti	

cerkev	sv.	Evstorgija	v	Milanu,	kamor	so	prenesli	
trupla	Modrih	 (do	katerih	 je	po	 tradiciji	 prišla	 sv.	
Helena)	in	se	jih	je	polastil.	Leta	1164	je	cesarski	
veliki	kancler	in	kölnski	nadškof	ostanke	izmaknil	in	
jih	preko	Lombardije,	Piemonta,	Burgundije	in	Rena
nije	prenesel	v	katedralo	svojega	nemškega	mesta,	
kjer	so	še	danes.	Milano	je	večkrat	poskušal	dobiti	
relikvije	nazaj:	3.	januarja	1904	je	nadškof	Ferrari	
ukazal	shraniti	v	cerkvi	sv.	Evstorgija	nekaj	drobcev	
kosti	v	bronasti	žari	z	napisom	“Sepulchrum	Trium	
Magorum”	(Grob	treh	Modrih).

Opomba urednika:	 Kljub	 temu,	 da	 za	 ostanke	
Modrih	razen	legendarnega	izročila	ni	nobenih	do
kazov,	je	bil	njihov	grob	v	Kölnu	skozi	stoletja	cilj	
številnih	romanj.	Tudi	Slovenci	so	mnogo	romali	v	
“Kelmorajn”,	kar	je	spačenka	nemškega	imena	“Köln	
am	Rhein”	(Köln	na	Renu).

Cristina Siccardi

GOSPODOVO RAZG LAŠENJE
Rimski martirologij pravi: »Slovesnost Gospodovega razglašenja, v kateri se časti trojno prikazanje veli-
kega Boga in našega Gospod Jezusa Kristusa: v Betlehemu so Modri molili Dete Jezusa; v Jordanu ga je 
krstil Janez in je bil maziljen s Svetim Duhom ter imenovan Sin Boga Očeta; v Kani galilejski je na svatbi 

s spremembo vode v vino ponovno razodel svojo slavo.«

Köln

Skrinja z ostanki
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Jezusov	krst	je	bil	temeljni	trenutek	njegovega	
zemeljskega	življenja:	ko	ga	je	Janez	Krstnik	krstil	
je	Jezus	izkusil	svoje	Božje	sinovstvo,	ker	je	v	njem	
v	polnosti	dozorelo	zavedanje	samega	sebe	in	je	od	
Očeta	sprejel	poslanstvo	oznanjat	Kraljestvo.
O	 Jezusovem	krstu,	 ki	mu	 ga	 je	 podelil	 Janez	

Krstnik,	poročajo	sinoptični	evangeliji:	Marko,	Matej	
in	Luka.	Janezov	evangelij	pa	predstavlja	Krstnikovo	
pričevanje	o	Svetem	Duhu,	ki	je	prišel	nad	Jezusa,	
ne	da	bi	pri	tem	omenjal	krst	sam.

Krst,	ki	ga	je	Jezus	prejel,	je	Janez	Krstnik	po
deljeval	izraelskemu	ljudstvu	v	vodah	reke	Jordana.
V	vseh	treh	sinoptičnih	evangelijih	je	odlomek	o	

Jezusovem	krstu	takoj	za	opisom	poslanstva	Janeza	
Krstnika	 in	 njegovega	 oznanjevanja.	 V	 vseh	 treh	
evangelijih	 sledi	 odlomek	 o	 Jezusovem	bivanju	 v	
puščavi	s	pripadajočimi	skušnjavami,	torej	začetku	
njegovega	javnega	delovanja.
V	Markovem	evangeliju	je	krst	prva	zgodba,	ki	

zadeva	Jezusa.	Ozka	povezava	z	Janezovim	pridiga
njem	o	njem,	ki	je	»močnejši	od	mene«	in	ki	»vas	bo	
krstil	v	Svetem	Duhu«	(1,78)	pomeni	poistovetenje	
tistega,	ki	ga	je	Janez	naznanjal	in	ki	zdaj	prihaja,	

da	se	bo	dal	krstiti.	To	poistovetenje	pa	ustvarja	tudi	
nasprotstvo:	 Janez	 oznanja	 “močnejšega”,	 Jezus	
pa	prihaja	iz	neke	zakotne	galilejske	vasi	nasproti	
Janezovim	množicam	iz	Judeje	in	Jeruzalema.
Luka	v	bistvu	sledi	Marku,	ga	pa	nekoliko	spre

minja:
–	 omenja	 navzočnost	 ljudstva	 pri	 Jezusovem	

krstu	(3,21);
–	poudarja	Jezusovo	molitev	pred	glasom	iz	neba	

(prav	tam).
Zgodbo	je	torej	treba	brati	v	službi	pripravljalnega	

pouka	na	krst:	Jezus	je	vzor	tistim,	ki	se	pripravljajo	
na	sprejem	zakramenta	krščanskega	prerojenja.	Je	
tudi	podoba	novega	Adama,	voditelj	človeštva,	ki	je	
ponovno	rojeno	v	Duhu	po	krstnem	obredu.
Luka	bolj	kot	ostali	evangelisti	poudarja	dejstvo,	

ki	krstu	sledi,	namreč	nastop	Boga	z	nebeško	izjavo.	
To	izjavo	je	treba	posebej	poudariti.	Zato	pri	Luku	
Janez	Krstnik	ni	niti	omenjen.
Zgodovinsko	 resničnost	 dogodka	 soglasno	 po

trjujejo	vsi	raziskovalci.	Težko	bi	mogla	krščanska	
skupnost	 iz	 trte	 izviti	 za	 svoje	 kristološke	 pojme	
tako	osupljivo	zgodbo:	da	se	njihov	Gospod	podvrže	
Janezu	Krstniku.
Glede	teofanije	(nastopa	Boga)	pa	je	med	razla

galci	razpravljanje	o	zgodovinski	vrednosti.	Pojasnilo	
mora	priti	iz	literarne	oblike	pripovedi,	ki	jo	je	treba	
ugotoviti.	Soglasja	v	tem	med	razlagalci	ni.	So	pa	
naslednje	možnosti:
–	gre	za	preroški	poklic	po	zgledu	Stare	zaveze:	

2	Mz	11,12;	Iz	42,17;
–	gre	za	“nastopno	videnje”,	ker	pač	ni	drugega	

Božjega	klica	in	Jezusovega	odgovora;
–	gre	za	obredno	pripoved,	ki	ima	namen	razložiti	

izvor	krščanskega	krsta.
Drugi	predlagajo	teorijo	“razlagalnega	videnja”,	

primerljivega	 z	 videnjem	angela,	 ki	 je	 Abrahamu	
zabranil	darovati	sina	Izaka	(1	Mz	22,11)	ali	z	vi
denjem	Jakobove	lestvice,	po	kateri	so	hodili	Božji	
angeli	(1	Mz	28,12):	Jezusov	krst	bi	tako	razlagali	
z	nebeškim	razodetjem	(videnjem,	ki	ga	ponazarja	
golob),	ki	poudarja	njegovo	veličino	in	pomen.
Nekateri	razlagalci	pa	vidijo	v	krstu	prizor	raz

odetja,	 ki	 ima	 za	 predmet	 Jezusove	mesijanske	
vpeljave	na	svet.
Ta	številna	različna	mnenja,	pa	tudi	skrivnosto	

preroško	obarvani	odlomek	je	povzročil	težave	gle
de	razodetij	Boga	(teofanij)	v	Svetem	pismu.	Je	pa	
izven	dvoma	obstoj	zgodovinskega	jedra:	Jezusova	
močna	izkušnja	ob	krstu,	ki	ga	je	nagnila,	da	se	je	
umaknil	v	puščavo	in	potem	začel	svoje	poslanstvo.
Bogoslužje	rimskega	obreda	praznuje	Gospodov	

krst	kot	praznik	na	nedeljo	po	Gospodovem	razgla
šenju.	Letos	je	to	10.	januarja.	V	mašnem	hvalo
spevu	je	izražen	teološki	pomen	Jezusovega	krsta:	
razodetje	 skrivnosti	 Besede	 in	 njeno	mesijansko	
posvečenje,	da	bi	prinesla	svetu	evangelij.

10. JANUAR

JEZUSOV KRST

Jezusov krst
(Murillo 1617-1682)
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Molitvena	osmina	za	zedinjenje	kristjanov	zajema	
kristjane	raznega	poimenovanja	po	vsem	svetu.	Za
čel	jo	je	ob	koncu	19.	stoletja	episkopalec	Paul	Wat
tson	v	Združenih	državah.	Od	leta	1968	jo	skupno	
pospešujeta	komisija	Vera	in	Ustanova	Ekumenskega	
sveta	Cerkva	(ta	združuje	glavne	evangeljske,	angli
kanske	in	pravoslavne	Cerkve	po	svetu)	
in	 Papeški	 svet	 za	 edinost	 kristjanov.	
Sledi	časovni	pregled	tega	gibanja.
Okrog	 leta	 1740	 –	 Škotsko	 evan

geljsko	gibanje	s	povezavami	v	Severni	
Ameriki	 prvič	 povabi	 k	molitvi	 “vseh	
Cerkva	in	za	vse	Cerkve”.
1821	–	Pastor	James	Haldane	Ste

wart	objavi	“Predloge	za	splošno	zdru
ženje	 kristjanov	 v	molitvi	 za	 navdih	
Svetega	Duha”	 in	 kot	 datum	predloži	
prvi	ponedeljek	v	letu.
1840	–	Anglikanski	pastor	Ignatius	

Spencer,	 ki	 je	 pozneje	 stopil	 v	 polno	
edinost	 s	 katoliško	 Cerkvijo,	 predloži	
ustanovitev	“Združenja	molitve	za	edi
nost”.
1846	–	V	Londonu	 je	ustanovljeno	

Svetovno	evangeljsko	združenje,	ki	vabi	
vse	kristjane	k	tednu	skupne	molitve	z	začetkom	na	
prvi	ponedeljek	v	januarju.
1846	–	V	preambuli	svoje	resolucije	poudari	prvi	

Zbor	anglikanskih	škofov	v	Lambethu	važnost	mo
litve	za	edinost.
1894	–	Papež	Leon	XIII.	priporoči	katoličanom	

vsega	sveta,	naj	se	držijo	osmine	ali	devetdnevnice	
molitve	 za	 edinost	 kristjanov	 z	 začetkom	na	 dan	
vnebohoda	ali	binkošti.
1908	–	Anglikanska	pastorja	Spencer	 Jones	 in	

Paul	James	Wattson	začneta	z	novo	osmino	od	18.	
januarja	(dan	spomina	sedeža	sv.	Petra)	do	25.	ja
nuarja	(dan	spomina	na	spreobrnjenje	sv.	Pavla)	v	
imenu	krščanske	edinosti	okrog	rimskega	papeža.
1910	–	Papež	Benedikt	XV.	 razširi	praznovanje	

nove	 osmine	 na	 katoliško	Cerkev,	 toda	 povezava	
krščanske	edinosti	in	katoliškega	papeštva	postane	

ovira	za	sodelovanje	nekatoliških	Cerkva.
Gibanje	Vera	in	Ustanova,	ki	bo	leta	1948	postalo	

komisija	Ekumenskega	sveta	Cerkva,	spodbudi	te
den	molitve,	ki	se	zaključi	na	binkošti.
1926	–	“Vera	 in	Ustanova”	začne	z	 izdajanjem	

“Spodbud	za	osmino	molitve	za	edinost	kristjanov”.

1935	–	Francoski	duhovnik	Paul	Coutourier	začne	
spodbujati	“Splošni	teden	molitve	za	edinost	kristja
nov”,	da	bi	premagal	oviro	pojmovanja	edinosti	pod	
papežem.	Njegova	temeljna	zamisel	je	“edinost,	ki	
jo	hoče	Kristus,	kakor	jo	on	hoče”.	Zaradi	tega	velja	
Paul	Coutourier	za	očeta	molitvenega	tedna.
1941	 –	 Vera	 in	 Ustanova	 sprejme	 januarsko	

osmino.
1958	–	Center	“Edinost	kristjanov”	v	Lyonu	začne	

sodelovati	z	“Vero	in	Ustanovo”	pri	pripravi	materiala	
za	osmino.
1964	–	Dekret	o	ekumenizmu	II.	vatikanskega	

koncila	poudari	važnost	molitve	kot	duše	ekumeniz
ma	in	prvič	spodbudi	katoličane,	naj	molijo	skupaj	z	
drugimi	kristjani.	V	Jeruzalemu	skupaj	molita	papež	
Pavel	VI.	in	patriarh	Atenagora	I.	Gospodovo	molitev,	
“da	bi	bili	vsi	eno”	(Jan	17,21).

ekumenizem

MO LITV ENA OSMINA
ZA ZEDINJENJE KRISTJA NOV

18. – 25. JANUAR

Pavel VI. in Atenagora
Jeruzalem, 6. januarja 1964

Medtem ko od nas ločeni kristjani priznavajo Božjo avtoriteto svetih knjig, je pa njihovo 
mišljenje o odnosu med Svetim pismom in Cerkvijo drugačno kakor naše, pa tudi sami med 

seboj se v tem pogledu razlikujejo. Po katoliški veri ima namreč pri razlaganju in
oznanjevanju zapisane Božje besede avtentično učiteljstvo posebno mesto.

Vendar je v dialogu samem Sveto pismo izbrano orodje v rokah vsemogočnega Boga
za dosego tiste edinosti, ki jo naš Odrešenik ponuja vsem ljudem.

Odlok o ekumenizmu II. vatikanskega koncila, 21
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Prvorojenec od devetih sinov
Družina	Tominec	je	bila	preprosta	ljubljanska	dru

žina.	Oče	Janez	je	bil	zaposlen	pri	železnici,	najprej	
je	delal	v	pisarni,	potem	pa	je	bil	vlakovodja,	mati	
Marija	roj.	Stegnar	je	bila	doma	iz	Podbrezij.	»Pri	njej	
smo	 lahko	 občudovali	 strpnost	 in	 potrpežljivost,«	
je	povedal	p.	Roman.	»Imela	je	prtiček	z	napisom:	
Plemenita žena je ta, ki potrpeti zna, kjer pomagat 
se ne da.«	V	družini	se	je	rodilo	devet	sinov.	Prvoro
jenec	Janez,	kasnejši	pater	Angelik,	je	mlado	družino	
osrečil	za	novo	leto	1892.	Janezu	je	sledil	Ciril	Metod,	
ki	je	umrl	star	eno	leto	in	pol.	Leon	Oskar,	poznejši	
pater	Roman,	je	bil	sedmi	po	vrsti,	rojen	12.	janu
arja	1900.	Leta	1895,	ko	je	bil	v	Ljubljani	potres,	je	
družina	nekaj	časa	stanovala	v	železniškem	vagonu.	
Ob	otrocih	je	bila	družina	Tominec	zelo	povezana	s	
frančiškansko	župnijo	Marijinega	oznanjenja,	ki	je	
okoli	leta	1900	štela	13.000	duš.
Janez	je	zgodaj	začutil	klic	k	redovništvu	in	leta	

1907,	ko	mu	je	bilo	petnajst	let,	je	zaprosil	za	spre
jem	v	frančiškanski	red.	Z	redovno	obleko	je	dobil	
tudi	redovniško	ime	Angelik	po	malo	prej	umrlem	
skladatelju	p.	Angeliku	Hribarju.	Noviciat	je	opravil	
v	samostanu	v	Brežicah,	gimnazijo	je	obiskoval	na	
Kostanjevici	 pri	Gorici,	 bogoslovje	pa	 v	Kamniku.	
Mašniško	posvečenje	je	prejel	16.	julija	1914,	novo	
mašo	pa	je	imel	pri	frančiškanih	v	Ljubljani	26.	julija	
1914,	na	dan	splošne	mobilizacije	ob	izbruhu	prve	
svetovne	vojske.	Študij	je	nadaljeval	najprej	v	Rimu,	
nato	pa	v	Fribourgu	v	Švici,	kjer	je	leta	1917	dosegel	
naslov	doktorja	teologije.
Po	vrnitvi	v	Ljubljano	so	mu	predstojniki	naložili	

tri	 službe:	bil	 je	bogoslovni	profesor	mladih	 fran
čiškanov,	 vojaški	 kurat	 za	 italijanske	 ujetnike	 in	
samostanski	knjižničar.

Župnik, graditelj kolegija
in župnijske dvorane
Poleg	 teh	 služb,	 ki	 jih	 je	 vestno	 opravljal,	 je	

Angelik	 veliko	 študiral	 in	 tudi	 pisal.	 Začel	 se	 je	
oglašati	 v	 raznih	 revijah.	 Svojo	 prvo	 razpravo	 (o	
verski	 svobodi)	 je	 objavil	 leta	 1919	 v	 znanstveni	

reviji	Leonove	družbe	Čas.	Pritegovala	so	ga	zlasti	
socialna	vprašanja;	raziskoval	je	temelje	katoliškega	
socialnega	nauka.	Ko	je	bila	leta	1922	ustanovljena	
revija	Socialna	misel,	je	takoj	začel	v	njej	sodelovati	
z	 raznimi	 članki.	Bil	 je	med	ustanovitelji	Krekove	
socialne	šole	in	je	mladim	delavcem	v	predavanjih	
razkrival	 katoliški	 socialni	 nauk.	 Vsa	 ta	 načela	 je	
uresničeval	pri	svojem	pastoralnem	delu.
Leta	1931	je	postal	župnik	in	začutil	je	potrebo	po	

povezovanju	župnij	v	središču	Ljubljane.	Pastoralno	
delo	je	postajalo	vedno	bolj	razvejano,	samostanski	
prostori	pa	premajhni	za	različne	dejavnosti.	Skupaj	
s	takratnim	provincialom	p.	dr.	Gvidom	Rantom	sta	
Tominca	načrtovala	izgradnjo	serafinskega	kolegija	
(dijaškega	doma)	in	župnijske	dvorane.	Kolegij	je	
zrasel	od	maja	do	decembra	1936.	Vzporedno	s	tem	
zavodom	so	gradili	župnijski	dvorano	s	509	sedeži,	
ki	je	zadovoljila	tudi	razvajene	prebivalce	Ljubljane.	
V	njej	so	bile	razne	prireditve	in	srečanja	katoliških	
skupin.	(Danes	v	tej	dvorani,	ki	je	bila	v	osemdesetih	
letih	prenovljena,	gostuje	MGL).	Nekateri	patri	so	
tej	gradnji	nasprotovali;	ena	od	posledic	je	bila	ta,	
da	so	Angeliku	o	srebrni	maši	(1939)	odvzeli	službo	
župnika.	Napetosti	v	samostanu	so	se	še	nadalje
vale	in	stopnjevale	v	letih	druge	svetovne	vojske.	
Brata	Tominec,	ki	sta	veliko	časa	in	skrbi	posvečala	
zapornikom	in	jim	v	svojih	redovnih	oblekah	prena
šala	zaupna	pisma,	sta	tudi	sama	nekajkrat	okušala	
bridkost	in	strah	zapora.

V spovednici po šest ur na dan
Pater	Angelik	je	junija	1945	spet	prevzel	župnijo	

Marijinega	 oznanjenja	 kot	 župnik.	 V	 nastopnem	
govoru	je	spraševal,	kakšne	so	naloge	kristjanov	v	
sodobnem	času	in	poudaril,	da	morata	biti	izhodišči	
delovanja	resnica	in	ljubezen.	Po	tem	se	je	ravnal	
tudi	kot	služabnik	božjega	usmiljenja	v	spovednici.	
Spovedovanje	je	bila	njegova	velika	ljubezen.	Vsak	
dan	je	bil	na	razpolago	za	spoved	po	šest	ur,	pred	
nedeljami	ter	v	adventu	in	postu	je	pogosto	spove
doval	od	dvanajst	do	petnajst	ur	dnevno,	marsikdaj	
do	desetih	zvečer.	Leta	1936	je	v	Bogoslužni	koledar	

naša kultura
Silvester Čuk

P. A NGELIK TOMINEC
1. JANUAR 1892 – 2. APRIL 1961

»Oba Tominca sta ob sv. Frančišku odkrivala pristno ljubezen do človeka. Kakor je 
bil Frančišek brat vsakemu človeku, posebno še gobavcem, zatiranim in ubogim, 
tako sta tudi onadva vse svoje moči posvetila človeku. Zavedala sta se, da je vera 
brez del mrtva, zato sta v svojem oznanjevanju spodbujala dejavno ljubezen do 
sočloveka. P. Angelik se je zelo poglobil v socialna vprašanja, ki so se nagrmadila 
po prvi svetovni vojski posebno še v tridesetih letih, ko je svet zajela velika gospo-
darska kriza.« Tako je povedal p. dr. Silvin Kranjc v pogovoru za slovenski katoliški 
tednik Družina, v katerem je spregovoril o svoji zajetni knjigi-doktorski disertaci-
ji Brata p. Angelik in p. Roman Tominec – glasnika pravičnosti in dobrote. V njej 
je predstavil življenje in delo svojih dveh frančiškanskih sobratov – bratov Tomi-
nec, ki sta veljala za “apostola Ljubljane”. Na podlagi njegove knjige predstavlja-
mo p. Angelika Tominca, ki je mnogim ostal v spominu kot neutruden spovednik.
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vsak	dan	zapisoval	število	spovedancev:	okoli	90,	
kar	pomeni	blizu	34.000	vse	leto!
Po	značaju	sta	se	Tominca	dopolnjevala:	Angelik	

je	bil	bolj	duhovnik	za	može,	saj	so	pred	njegovo	
spovednico	vsak	dan	stale	vrste	mož.	To	ne	pomeni,	
da	žensk	ni	maral,	ampak	da	so	si	ga	možje	nekako	
izbrali	za	svojega	spovednika,	kakor	so	si	tudi	ženske	
izbrale	Romana.	Nekaj	je	k	temu	pripomogel	tudi	
položaj	spovednic:	Angelikova	je	bila	na	moški	strani,	
Romanova	pa	na	ženski	strani,	ki	sta	bili	takrat	v	
cerkvah	še	strogo	ločeni.
Službo	župnika	je	opravljal	vse	do	smrti	na	veliko	

noč,	2.	aprila	1961.	Vsa	samostanska	družina	se	je	
zbrala	okrog	njega.	Ob	molitvi	sobratov	je	premikal	
ustnice	in	šepetaje	molil,	nato	pa	mirno	ugasnil	kakor	
sveča,	ki	je	dogorela.	Kmalu	po	smrti,	ob	20.45	je	
provincial	p.	Benjamin	Tomšič	telefoniral	na	notranjo	
upravo,	če	smejo	za	pokojnim	zvoniti.	Prvi	odgovor	
je	bil	ne,	potem	pa	se	je	oglasil	telefon	in	dano	je	
bilo	dovoljenje	za	eno	minuto.
Na	pogrebu	se	je	zbralo	okrog	10.000	ljudi.	Krsto	

so	položili	v	grob	p.	Angelika	Hribarja,	od	leta	1991	
pa	tam	čaka	vstajenja	tudi	njegov	brat	p.	Roman	
Tominec.

Kritika islama ni rasizem
Še	ena	priljubljena	krilatica	v	liberalce	preobleče

nih	levičarjev.	SSJK	rasizem	definira	kot	“miselnost	
ali	ravnanje,	ki	temelji	na	rasnem	razlikovanju,	zlasti	
glede	na	družbeno	vrednost,	pravice”.	Hmmm,	po	
tej	definiciji	bo	vse	vernike	v	preroka	težko	stlačiti	v	
to	definicijo.	Morda	pa	sem	narobe	razumel	termin	
“rasa”?	Poglejmo.	SSJK	pravi	da	je	“rasa	skupnost	
ljudi	 z	 določenimi	 skupnimi	 značilnimi	 telesnimi	
znaki,	ki	se	dedujejo”.	Aha,	potem	nimam	težav	z	
interpretacijo	rase.	Tako	kot	kristjani,	budisti	ali	pa	
hindujci,	muslimani	ne	padejo	v	to	kategorijo.
Islam	je	vendarle	skupina	dogmatskih	idej,	ka

teri	 sledi	 cel	 kup	 ras,	 ki	med	 sabo	 nimajo	 veliko	
skup	nega,	razen	vero	v	isto	sprevrženo	ideologijo.	
Ra	zumeti	jo	kot	“rasizem”	je	še	ena	past,	v	katero	
liberalni	zahod	tako	rad	pade	predvsem	zaradi	tega,	
ker	je	islam	sam	po	sebi	naravno	sektaška	ideologija,	
s	primitivno	hujskaško	retoriko	“mi	proti	njim”,	ki	
v	vernikih	sproži	povsem	iste	nevronske	povezave	
kot	bi	jih,	če	bi	bilo	govora	o	njihovi	rasi,	narodu	in	
domovini.	Zaradi	tega	so	od	islama	bolni	možgani	
večkrat	zmedeni	in	versko	solidarnost	enačijo	z	na
cionalno	 solidarnostjo,	 nekakšno	 “veliko	 islamsko	
državo”	(ki	je,	kot	rečeno,	utopični	projekt	vsakega	
radikaliziranega,	pa	 tudi	marsikaterega	zmernega	
vernika).	Ko	 sta	dva	etnična	Nigerijca	v	 Londonu	
povozila	 in	nato	do	smrti	zabodla	nič	krivega	an
gleškega	vojaka	častne	čete,	je	eden	od	njiju	dejal,	
da	je	napad	»odgovor	na	posiljevanje	NAŠIH	žensk	
v	Iraku	in	Afganistanu.«	V	Angliji	rojena	Nigerijca	
seveda	nista	imela	prav	nobene	racionalne	povezave	
z	ženskami	na	Bližnjem	vzhodu,	a	je	njuna	reakcija	
zelo	zanimiva	in	nazorno	kaže,	na	kakšen	sektaški	
način	“religija	miru”	deluje	in	katere	centre	v	mož
ganih	 vzpodbuja.	 Zaradi	 takšne	miselnosti	 pa	 na	
žalost	prihaja	do	zmede	tudi	med	zahodnimi	liberalci,	
ki	vsako	še	tako	objektivno	kritiko	islama	označijo	

najprej	za	islamofobijo,	nato	pa	še	–	povsem	banalno	
in	z	logiko	skregano	–	za	rasizem.	Tako	nehote	in	
nevede	igrajo	na	strune	borcev	za	globalni	kalifat,	
katerim	je	takšna	miselnost	še	kako	po	godu.
Upam,	da	sem	v	zgornjem	sestavku	pokazal,	da	

islamofobija	sama	po	sebi	ni	iracionalni	strah	pred	
neznanim,	kakor	tudi	da	ni	rasizem.	Zdaj	pa	bi	rad	
prešel	na	bistvo	tega	sestavka.

Begunska kriza je največji izziv
za zahodne civilizacijske norme
Čez	 Balkan	 se	 proti	 slovenski	meji	 vali	 gruča	

beguncev,	ki	skušajo	pobegniti	masakru,	za	kate
rega	je	kriva	radikalna	sunitska	veja	islama,	ki	je	
parazitsko	izkoristila	odhod	Američanov	iz	Iraka	ter	
hkratno	arabsko	pomlad,	ki	je	pokazala,	da	je	Bližnji	
vzhod	pripravljen	na	demokracijo	nekako	tako	kot	
Severna	Koreja.	Val	beguncev,	ki	se	nam	približuje	
je	sestavljen	iz	izredno	majhnega	števila	Kurdov	in	
kristjanov	–	tistih,	ki	so	najbolj	na	udaru	–	in	pretež
nega	dela	muslimanov.	Prepričan	sem,	da	so	med	
njimi	tudi	predstavniki	intelektualcev,	ki	so	pravza
prav	preko	socialnih	omrežij	začeli	protidiktatorsko	
arabsko	pomlad,	katero	so	 jim	na	koncu	 islamisti	
hinavsko	ukradli.	Prav	 tako	sem	prepričan,	da	so	
med	njimi	pošteni,	a	od	vojne	obupani	in	obnemogli	
ljudje,	ki	si	ne	želijo	nič	drugega	kot	dobro	plačane	
službe	nekje	v	Skandinaviji.
Vendar	pa	sem	enako	prepričan,	da	se	je	mednje	

infiltriralo	ogromno	takih,	ki	koran	berejo	dobesedno	
in	v	Evropo	niso	prišli	iskat	boljšega	življenja,	ampak	
72	devic.	Glede	na	to,	da	je	na	otoku	Kosu	do	konca	
avgusta	pristalo	več	kot	150.000	sirskih	beguncev,	
je	statistično	verjetno,	da	bo	več	kot	10.000	radika
liziranih,	če	je	verjeti	Gallupovi	lestvici	o	7odstot
nem	simpatiziranju	s	 skrajnimi	gibanji.	Ti	bodo	v	
naslednjih	letih	in	desetletjih	težava	predvsem	pri	
napadih	volkov	samotarjev	tipa	Charlie	Hebdo.

islam
Mitja Iršič

IS LAMOFOBIJA – FOBIJA?
zakaj islamofobija ni fobija?

zakaj izpostavljanje težav islama ni rasizem?
zakaj je Evropa lahko zaskrbljena zaradi beguncev

nadaljevanje in konec
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Še	večja	težava	pa	bodo	vsi	“zmerneži”,	ki	so	res	
prišli	 v	Evropo	 iskat	boljše	življenje,	a	so	vseeno	
prepričani,	da	so	ženske	manjvredna	bitja,	ki	mora
jo	biti	zakrita	z	burkami,	da	je	dolžnost	muslimana	
umoriti	svojo	hčer,	ker	je	zavrgla	islam	in	prevzela	
“zahodne	vrednote”,	da	so	pitje	alkohola,	kockanje	
in	ples	greh,	ki	ga	bodo	z	lokalnimi	vaškimi	stražami	
izkoreninili	iz	mestnih	okolišev	evropskih	mest,	kjer	
se	bodo	trajno	naselili.	Se	vam	zdijo	takšni	strahovi	
pretirani?	Ste	prepričani,	da	so	islamske	milice	sredi	
Ljubljane	in	Maribora	demagogija	desnih	ekstremi
stov?	Kako	rad	bi	videl,	da	imate	prav.
A	izkušnje	iz	svetovljanskih	evropskih	metropol	

kažejo	 strašljivo	 sliko	 islamske	 neprilagodljivosti,	
nepripravljenosti	ne	 le	na	asimilacijo,	ampak	 tudi	
miren	soobstoj	z	zahodno	kulturo,	v	katero	so	bili	
sprejeti	 kot	 gosti.	 V	 določenih	 predelih	 Londona	
mladi	muslimanski	moški	delijo	letake,	na	katerih	
piše,	da	se	nahajate	na	območju,	kjer	angleško	za
konodajo	zamenjuje	šeriatsko	pravo.	Povedali	vam	
bodo,	da	je	ženskam	v	mini	krilih	vstop	prepovedan.	
Pa	da	je	pitje	alkohola	prepovedano.	Da	ne	smete	
poslušati	glasbe.	Opozorilom	je	večkrat	sledilo	nasi
lje,	ko	se	domačini	niso	hoteli	podrejati	šeriatskemu	
načinu	življenja.
Podobne	zgodbe	se	dogajajo	v	Belgiji	in	na	Ni

zozemskem,	kjer	 imajo	velike	 težave	z	državljani	
maroškega	porekla,	ki	so	se	v	Evropi	rodili,	a	se	z	
njeno	kulturo	vseeno	ne	morejo	sprijazniti.	Poročila	
o	napadih	muslimanskih	tolp	na	policiste	se	vrstijo.	
Napadi	so	se	od	leta	2005	skoraj	potrojili.	Tudi	taki	
neizzvani,	ko	je	skupina	mladih	muslimanov	napadla	
skupino	mladih	žensk,	ker	so	se	bojda	oblačile	kot	
vlačuge	 in	s	 tem	žalile	njihova	verska	čustva.	Še	
večja	težava	je	tiho	trpljenje	pretepenih	in	čustveno	
uničenih	muslimanskih	žensk,	ki	ga	nikoli	ne	prijavijo	
oblastem,	ker	jih	pri	tem	ne	bodo	podpirali	ne	lokalni	
islamski	kleriki	ne	njihove	lastne	družine.	Študije	ka
žejo,	da	več	kot	90	odstotkov	nasilja	v	muslimanskih	
družinah	v	Angliji,	Belgiji	in	na	Nizozemskem	ostane	
neprijavljenega.	Konec	koncev	sam	sveti	tekst	legi
timizira	pretepanje	žensk	v	verzu	434:
»Možje	so	nadrejeni	skrbniki	žensk,	ker	je	Allah	

odlikoval	ene	nad	drugimi	in	ker	trošijo	iz	svojega	
imetja	 (za	 oskrbo).	 Zato	 so	 krepostne	 (ženske)	
ubog	ljive,	varujejo	za	časa	moževe	odsotnosti	tisto,	
kar	je	Allah	ukazal	varovati.	Za	tiste,	za	katere	bi	se	
bali	prevzetnosti,	jih	opomnite,	se	jih	izogibajte	v	
postelji	ter	jih	udarite.	Če	pa	vas	ubogajo,	ne	ukre
pajte	proti	njim.	Resnično	je	Allah	vzvišen	in	velik.«
O	 teh	problematikah	 je	 izredno	malo	govora	v	

osrednjih	medijih,	ki	se	poleg	tega	obnašajo	tako	
tako,	kot	da	je	Evropska	Unija	odgovorna	za	žalostno	
usodno	ljudi,	ki	so	bili	primorani	zapustiti	domove	v	
vojnih	žariščih.	Ukvarjajo	se	s	simptomi,	namesto	da	
bi	spraševali	po	zdravilih	za	bolezen,	za	kar	je	v	prvi	
vrsti	odgovoren	zaradi	Rusije	in	Kitajske	kriminalno	
neučinkovit	Varnostni	Svet,	ki	je	alAssadu	dovolil,	
da	–	za	razliko	Gadafija	v		Libiji	–	v	večnem	pat	po
ložaju	obvladuje	upornike,	s	tem	pa	daje	izvrstno	
zatočišče	radikalnim	skupinam.	
Raje	 kažejo	 slike	 plemenitih	 Slovencev,	 ki	 na	

Rdeči	križ	nosijo	pakete	za	begunce	na	otoku	Kosu.	
Pa	afganistanske	študente	kot	svetle	izjeme	uspešne	
integracije	v	naše	okolje.	Prav	tako	jih	ni	sram	po	
pogovornih	oddajah	vlačiti	antisemitskega	raperja	
Zlatka,	kateri	je	prepričan,	da	je	bilo	sodelovanje	ra
dikalnih	mudžahedinov	v	Bosanski	vojni	upravičeno	
in	celo	zaželeno	dejanje	in	si	to	upa	povedati	v	živo,	
a	ni	deležen	nobenega	odziva	lokalne	inteligentsije,	
kaj	šele	medijev.	
Zakaj	je	temu	tako?	Predvsem	zaradi	maničnega	

liberalnega	strahu,	češ,	zdaj	nas	bodo	pa	označili	za	
islamofobe	in	celo	rasiste.	A	zdaj,	ko	na	vrata	Slo
venije	in	Evrope	trka	neka	druga	kultura	z	nekimi	
drugimi	predstavami	o	civilizacijskih	normah	ter	o	
etiki	in	morali,	je	pravi	čas,	da	se	začnemo	pogo
varjati.	Brez	strahu,	da	bi	bili	označeni	za	skrajne	
desničarje	in	ksenofobe.
Čas	je,	da	se	vprašamo,	ali	smo	dovolj	močni,	

da	ohranimo	to	čudovito	evropsko	kulturo	takšno,	
kot	smo	si	jo	čez	stoletja	napak,	solz,	krvi	in	potu	
priborili.	Takšno,	kot	so	jo	oblikovale	nikoli	v	zgo
dovini	 prej	 videne	 sile	 racionalnih	 humanističnih	
gibanj	 renesanse	 in	 razvetljenstva.	 Takšno,	 kjer	
si	vsak	upa	povedati,	kar	si	misli,	ne	da	bi	ga	bilo	
strah	obglavljanja.	Takšno,	kjer	se	bodo	dekleta	še	
naprej	lahko	sprehajala	po	mestu	v	kratkih	hlačah,	
brez	spopada	z	razžaljenim	vernikom.	Takšno,	kjer	
je	vzpostavljena	ostra	meja	med	državo	ter	religijo	
in	kjer	zakonodajo	diktirajo	s	strani	ljudstva	izvoljeni	
odposlanci,	ne	pa	neracionalni	verski	kleriki.
Če	si	želimo,	da	takšna	ostane,	se	bomo	morali	

potruditi	in	jo	braniti.	Nič	več	ni	samo	po	sebi	umev
no.	Tega	smo	se	Evropejci,	omehčani	po	70letnem	
miru,	nehali	zavedati.	Za	svobodo	se	je	treba	boriti,	
kdaj	pa	kdaj	tudi	z	življenjem.	Skoraj	gotovo	je,	da	bo	
vsaj	manjšina	beguncev,	ki	se	bodo	naselili	v	Evropi	
–	nekateri	tudi	v	Sloveniji	–	podobno	kot	v	evropskih	
metropolah	 zahtevala,	 ne	 le	 spoštovanje	 njihove	
verske	dediščine,	ampak	tudi	našo	asimilacijo	z	njo.
Tem	ljudem	moramo	izreči	odločen	NE.	Nedvoum

no	 jim	moramo	 razložiti,	 da	 si	 v	 svobodni	 Evropi	
vsak	lahko	privošči	risanje	verske	ikonografije.	Pa	
da	si	nobena	ženska	ne	zasluži	biti	pretepena.	Da	je	
burka	znak	opresije	žensk	in	simbol	staroarabskga	
maničnega	 strahu	 pred	 spolnostjo.	 In	 da	 je	 vsak	
lahko	oblečen,	kot	si	želi,	prav	tako	nam	nihče	ne	
sme	diktirati,	kaj	bomo	pili	in	s	kakšnimi	aktivnostmi	
se	bomo	ukvarjal.
Res	je,	muslimani	bodo	lahko	zaradi	tega	neznan

sko	užaljeni.	A	nikogar	ne	bodo	nikdar	smeli	nasilno	
prepričevati	v	svoj	prav.	Na	kontinentu,	kjer	vladajo	
ustave	in	racionalna	zakonodaja	s	tisočletno	zgodovino	
humane	misli	 in	 smisla	za	pravičnost,	 se	šeriatsko	
pravo	ne	sme	in	ne	more	jemati	resno,	ne	v	kontekstu	
institucij	ne	v	krogu	družin	–	že	zaradi	tega,	ker	je	
protiustavno.	Naši	bratje	in	sestre	v	Bruslju,	Londonu,	
Amsterdamu,	Parizu	in	drugih	evropskih	metropolah	
so	prvi	na	preizkušnji.	Kmalu	bomo	mi.	Ne	dopusti
mo	si,	da	bi	nam	odvzeli	edino	stvar,	ki	jo	resnično	
imamo.	Svobodo.	Walt	Disney	je	nekoč	dejal,	da	ko	
človek	izkusi	svobodo,	nikoli	več	ne	bo	zadovoljen	s	
suženjstvom.	Vzemimo	si	te	besede	k	srcu.
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Mesto v World Watch List
Letos	je	na	tem	seznamu	Iran	na	sedmem	me

stu	z	80	točkami,	kar	je	za	dve	mesti	slabše,	kot	je	
bilo	lani,	ko	je	imel	77	točk.	Ta	dvig	negativnih	točk	
razloži	jasno	poslabšanje	stanja	kristjanov	v	Iranu:	
mnogo	več	je	obsodilni	sodb,	pritisk	na	zaprte	se	
pa	 povečuje.	 Poleg	 tega	 je	 prišlo	 več	 zanesljivih	
informacij	glede	pritiska	na	krajevne	kristjane	na	
področju	vsakdanjega	življenja,	kar	je	tudi	dodalo	
negativne	točke.

Viri preganjanja
Vira	preganjanja	v	Iranu	sta	muslimanski	ekstre

mizem,	ki	je	glavni	razlog	za	preganjanje	v	deželi,	
in	cerkveno	sektaštvo.
Muslimanski	ekstremizem:	šiitski	islam	je	uradna	

veroizpoved	v	v	deželi	in	vsi	zakoni	se	morajo	skla
dati	z	razlago	šarije.	Preganjanje	kristjanov	najbolj	
podpihujejo	 vladni	 funcionarji,	 nekrščanski	 verski	
vo	ditelji,	fanatična	in	revolucionarna	gibanja	pa	tudi	
parlamentarne	skupine.	Po	pojmovanju	iranske	dr
žave	so	kristjani	lahko	samo	Armenci	in	Asirci,	saj	so	
perzijski	domačini	po	definiciji	muslimani,	krščanske	
Perzijce	 imajo	 pa	 za	 odpadnike.	 To	 naredi	 skoraj	
vsako	 krščansko	 dejavnost	 za	 protizakonito	 (od	
evangelizacije	do	bibličnega	pouka,	od	publiciranja	
svetega	pisma	do	molitve)	še	posebej	če	se	to	dogaja	
v	perzijskem	jeziku.

Cerkveno sektaštvo:	to	sektaštvo	poskuša	obdr
žati	v	Iranu	eno	samo	krščansko	skupnost	kot	edini	
zakoniti	izraz	krščanstva	v	deželi.	Voditelji	nekaterih	
zgodovinskih	krščanskih	skupnosti	(pogosto	vmešani	
tudi	 v	 politiko)	 izvajajo	 pritisk	 na	 netradicionalne	
protestantske	skupnosti.	Primeri	 teh	pritiskov	so:	
širjenje	obrekljivih	ali	tožarskih	novic,	poskusi	pri
lastitve	dobrin	ali	zemljišč	in	podobno.

Dogajanje
V	času	islamske	revolucije	leta	1979	so	vrgli	šaha	

in	se	je	Iran	spremenil	v	islamsko	republiko.	Islamski	
kleriki	mohamedanskega	šaha	so	si	prigrabili	poli
tično	 nadzorstvo	 pod	 vrhovnim	 vodstvom	ajatole	
Alija	 Khamenei.	 Šah	 je	 za	 časa	 svojega	 vladanja	
sprožil	program	modernizacije	in	je	zahdonim	vpli
vom	dovolil	vstopiti	v	deželo.	Na	oporečnike	so	hudo	
pritisnili	in	šah	je	tako	izgubil	podporo	najmočnejših	
verskih,	političnih	in	ljudskih	sil	in	s	tem	odpral	pot	
k	izgubi	prestola.
Sedanji	iranski	voditelji	gledajo	na	širjenje	šiit

skega	islama	na	Bližnjem	vzhodu	kot	nadaljevanje	
revolucije.	Šiitski	 islam	je	pridobil	vpliv	predvsem	
v	Iraku	po	padcu	Sadama	Huseina,	s	tem	je	pa	dal	
Iranu	močnejši	vpliv	in	sposobnost	postaviti	se	kot	
nasprotna	 sila	 Združenim	 državam	 na	 Bližnjem	
vzhodu.
Na	krščanstvo	gledajo	kot	na	obsodbo	vredno	po

sledico	zapadnega	vpliva,	pa	tudi	kot	na	neposredno	
grožnjo	muslimanski	istovetnosti	Irana:	v	resnici	se	

veča	število	tistih,	ki	zapuščajo	islam	in	odhajajo	v	
krščanstvo.	Taki	so	celo	med	otroci	muslimanskih	
duhovnih	voditeljev.	Tudi	druge	verske	manjšine	so	
pod	pritiskom,	na	primer	judovstvo,	zoroastrizem,	
sunitski	islam,	posebno	pa	verstva,	ki	jih	ustava	ne	
priznava,	kot	na	primer	bahai.

Vrste preganjanih kristjanov
V	Iranu	so	štiri	vrste	kristjanov.
Krščanska	skupnost	priseljencev	in	tujcev.
Zgodovinske	krščanske	skupnosti	 in/ali	cerkve,	

ki	jih	nadozruje	oblast.
Skupnost	spreobrnjencev	iz	preganjanih	skupin	

(na	primer	bivši	muslimani).
Krščanske	 netradicionalne	 protestantske	 sku

pnosti	(kot	evanglikalci	ali	binkoštniki)	in/ali	druge	
krščanske	 skupnosti,	 ki	 niso	 vključene	 v	 zgoraj	
navedene.
Med	 vsemi	 skupinami	 so	 najbolj	 preganjani	

spre	obrnjenci	iz	islama,	kot	tudi	protestantske	ne
tradicionalne	skupnosti,	predvsem	tiste,	ki	skušajo	
širiti	 evangelij	med	muslimani,	ali	 ki	 jih	 imajo	 za	
muslimane	same	po	sebi	(to	je	drugi	rod	spreobr
njencev).	Zgodovinske	narodnostne	manjšine,	kot	so	
armenski	in	asirski	kristjani,	smejo	pridigati	članom	
svojih	skupnosti	v	njihovem	jeziku,	prepovedano	pa	
jim	je	duhovno	oskrbovati	ljudi,	ki	izhajajo	iz	islama	
(iz	jezika	farsi).	Čeprav	zakon	te	ljudi	formalno	ščiti,	
ravnajo	z	njimi	kot	z	drugorazrednimi	državljani	in	
prihajajo	poročila	o	zapiranju,	fizičnem	mučenju	in	
diskriminaciji,	posebno	če	so	skušali	širiti	evangelij	
med	muslimani.	Poznavalci	ocenjujejo,	da	je	iran
skih	kristjanov	okrog	450.000,	od	katerih	je	večina	
bivših	muslimanov.	Ker	mnogi	spreobnjenci	in	do
mačinski	kristjani	zapuščajo	državo,	je	raziskava	na	
kraju	samem	praktično	nemogoča	in	nimamo	točnih	
podatkov.

Življenjska področja
Raziskanih	življenjskih	področij	je	pet:	zasebno	

področje,	družina,	skupnost,	narodnost	 in	cerkev.	
V	 Iranu	 kristjani	 doživljajo	 vedno	 večji	 pritisk	 na	
vseh	teh	področjih.	Ti	pritiski	na	vse	vrste	kristjanov	
prihajajo	 predvsem	od	 oblasti,	medtem	 ko	 bivše	
muslimane	preganjajo	njihovi	lastni	družinski	člani.	
Ta	skupina	je	najbolj	prizadeta.

Zasebno področje:	spreobrnjenci	iz	islama	v	kr
ščanstvo	svoje	vere	ne	morejo	javno	izkazovati.	Če	
ima	kdo	v	njihovem	okolju	vtis,	da	so	postali	kristja
ni,	ima	to	lahko	hude	posledice.	Do	neke	mere	se	
to	izkazuje	kot	resnično	tudi	za	tiste,	ki	jih	imajo	še	
vedno	za	muslimane,	torej	člane	druge	generacije	
netradicionalne	protestantske	skupnosti.

Družinsko področje:	 če	 eden	 od	 sorodnikov	 v	
muslimanski	družini	zapusti	islam,	velja	to	za	veli
ko	nesrečo.	Nasprotovanje,	na	katero	nalete	bivši	
muslimani,	 je	še	hujše,	ker	 ti	pogosto	 izhajajo	 iz	
pravovernih	muslimanskih	družin.	Otroci	kristjanov,	

preganjanje kristjanov
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ki	jih	imajo	za	muslimane,	so	v	šolah	prisiljeni	hoditi	
k	pouku	o	islamu.	V	višjih	šolah	so	pa	pripadniki	ka
tere	koli	vrste	kristjanov	prisiljeni	obiskovati	tečaje	
o	islamu.	Kadar	gre	v	ločitvenih	pravdah	za	verstvo	
nedoletnih,	so	kristjani	pogosto	diskriminirani	v	ko
rist	muslimanskim	družinskim	članom.

Družbeno področje:	V	Iranu	so	vsi	kristjani	več	ali	
manj	podvrženi	pritiskom,	katerih	cilj	je,	da	bi	zatajili	
svojo	vero.	Pri	tem	so	v	rabi	diskriminatorna	dejanja	
vsake	vrste.	Bivše	muslimane	imajo	za	nečiste	še	
posebno	v	vaseh,	na	kmečkih	področjih	in	v	najbolj	
nazadnjaških	mestih	na	severu.	Muslimani	naj	bi	ne	
smeli	niti	seči	v	roko	kristjanom,

Narodno področje:	vsak	musliman,	ki	zapusti	is
lam,	tvega	smrtno	kazen.	Režim	se	posebno	spravlja	
na	tiste,	ki	skušajo	evangelizirati,	pa	tudi	že	utrjene	
krščanske	skupnosti	niso	varne	pred	preganjanjem:	
njihove	člane	zaslišujejo,	zapirajo	in	pretepajo.	Mno
ge	verske	skupine	nadzoruje	tajna	policija.

Cerkveno področje:	veča	se	število	cerkva,	ki	so	
jih	prisiljeni	zapreti	in	zaprtih	pastorjev.	Vlada	je	po
ostrila	svojo	kampanjo,	da	bi	odstranila	navzočnost	
kristjanov	jezika	farsi	v	državi.	Cerkvam	je	prepo
vedano	sprejemati	nove	člane,	dosedanji	so	pa	že	
stari.	Poleg	tega	strogo	nadziranje	hišnih	cerkva	vodi	
v	hujši	strah	tiste,	ki	se	jih	udeležujejo.	Vsakršna	
krščanska	dejavnost	v	jeziku	farsi	je	protizakonita	
(evangelizacija,	študij	Sv.	pisma	ali	publiciranje	in	
uvažanje	biblij).

Nasilje
Zapiranje	kristjanov	je	v	Iranu	na	žalost	splošno.	

Pogosto	 se	 to	dogaja	 z	 vdorom	v	 cerkve	 in	hiše.	
Povečalo	se	je	število	kristjanov	obsojenih	na	zapor,	
kot	so	zrasli	tudi	pritiski	na	zapornike.	Metode	za
sliševanje	so	vedno	trše	in	nespoštljive.	V	mnogih	
primerih	so	kristjane	fizično	in	mentalno	zlorabili	tudi	
pod	grožnjo	smrtne	kazni.	Kolikor	je	znano	so	agenti	
tajne	policije	aprila	2014	voditelja	neke	cerkve	pre
tepali	tako,	da	ga	je	bilo	treba	zdraviti	v	bolnišnici.

Bodočnost
Na	Zahodu	so	bila	velika	pričakovanja,	ko	je	leta	

2013	 nastopil	 zmerni	 predsednik	Hasan	Rouhani.	
Vendar	po	enem	 letu	nič	ne	kaže,	da	bi	se	glede	

verske	svobode	za	manjšine	kaj	v	resnici	spreme
nilo.	Osnutek	ustavnega	akta	o	pravicah	državljana,	
ki	ga	je	decembra	2013	oblikoval	predsednik,	trdi,	
da	 je	 »dovoljeno	 opravljati	 verske	 obrede,	 ki	 so	
del	od	ustave	priznanih	veroizpovedi«	(krščanstvo,	
judovstvo,	 zoroastrizem;	op. Porte Aperte).	 Ven
dar	vpliva	tega	dokumenta	v	odnosu	do	kristjanov	
praktično	ni	bilo.	»Niti	v	uradnih	cerkvah	ni	nobenih	
pravic	za	bogoslužje,«	pravi	Morda	Mokhtari,	razi
skovalec	človekovih	pravic	v	Iranu	za	Human	Right	
Documentation	Center.	 »Kar	 je	Rouhani	 prišel	 na	
oblast,	je	bilo	najmanj	dvema	protestantskima	cer
kvama	prepovedano	opravljati	kakršen	koli	obred	v	
perzijskem	jeziku.«
Zdi	 se,	 da	 so	 zmerni	 Rouhanijevi	 toni	 doživeli	

nek	 uspeh	 v	mednarodnih	 odnosih	 in	 da	 iransko	
gospodarstvo	občuti	prve	posledice	te	politične	linije.	
Pričakuje	se,	da	bo	Rouhani	nadaljeval	s	to	zmerno	
taktiko,	dokler	ne	bo	prišel	do	zaželjenega	rezultata,	
to	je	do	odprave	sankcij,	kar	bo	iranskemu	gospo
darstvu	omogočilo,	da	se	dvigne.	Zdi	se,	da	so	se	
napetosti	na	kulturnem	področju	omilile.	Rouhani	je	
ukazal	“policiji	za	moralo”	naj	preneha	z	zapiranjem	
žensk,	ki	se	ne	podrejajo	togemu	muslimanskemu	
zakoniku	o	oblačenju.	Največja	iranska	filmska	in
dustrija	je	po	dveh	letih	spet	pretrgala	mirovanje,	ki	
so	ji	ga	naložili	radikalci.	Te	novice	bi	se	lahko	zdele	
zelo	pozitivne,	vendar	ne	smemo	previsoko	ceniti	
oblasti	iranskega	predsednika,	ki	mora	kljub	vsemu	
ostati	pokoren	željam	najvišjega	verskega	voditelja	
ajatola	Khamenei.	Nasprotno	Rouhaniju	je	prav	naj
višji	voditelj	tisti,	ki	ima	oblast	tudi	nad	najmočnejšo	
iransko	vojaško	organizacijo,	Revolucionarno	gardo.
Predsednik	mora	torej	ravnati	previdno,	da	bi	se	

izognil	napakam,	ki	jih	je	storil	Khatami,	ki	je	bil	iz
voljen	leta	1997.	Zaradi	tega	ni	verjetno,	da	bi	mogel	
Rouhani	izrecno	braniti	pravice	verskih	manjšin,	kot	
je	to	krščanstvo.	Po	drugi	strani	pa	je	predsednik	
poudaril	potrebo	priti	do	sporazuma	glede	političnih	
zapornikov.	Upati	je,	da	bi	to	mogli	nuditi	možnosti	
izboljšanja	stanja	kristjanov,	katerih	je	vedno	več	
zaprtih	na	temelju	obtožb	s	političnim	ozadjem	(na	
primer	“zaradi	ogrožanja	državne	varnosti”),	kakor	
pa	z	verskim	ozadjem.

BAGDAD

ATENTAT NA ŠIITSKO MOŠEJO

Opomba urednika: muslimani se delijo na 
sunite in šiite – razlika med njimi je v priznavanju 
oziroma nepriznavanju nekaterih tradicij, ki izvirajo 
iz časa začetka islama v 7. stoletju. Obe skupini se 

med seboj smrtno sovražita. Poleg teh dveh skupin 
pozna islam še več manjših verskih grupacij. Te 
imajo pa tako suniti kakor šiiti za krivoverce, ki jih 
je tudi treba pobiti tako kot vse, ki niso njihove vere.

Najmanj	devet	žrtev	naj	bi	bilo	ob	atentatu	na	
eno	od	šiitskih	mošej	v	južnem	predmestju	iraškega	
glavnega	mesta	Bagdada.	O	tem	poroča	satelitska	
oddajna	postaja	alArabiya.	Po	njihovem	poročilu	naj	
bi	bila	vzrok	eksplozije	bomba,	podtaknjena	nedaleč	
od	vhoda	v	mošejo	Yusifiye,	ki	je	eksplodira	ravno,	
ko	so	verniki	odhajali	iz	svetišča,	kjer	so	se	zbrali	z	

obredno	petkovo	molitev	(petek	je	za	muslimane,	
kar	je	za	kristjane	nedelja,	op. ur.).
Do	zdaj	ni	nobena	oborožena	skupina	prevzela	

odgovornosti	za	atentat	v	deželi,	ki	je	žrtev	borbe	
proti	tako	imenovani	“Islamski	državi”,	ki	nadzoruje	
precejšnje	dele	ozemlja	na	severu	in	zahodu	in	je	
že	večkrat	prevzela	odgovornost	za	napade	na	šiite.
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In	kje	smo	tokrat,	drage	bralke	in	bralci?	Čisto	na	
jugu	–	a	ne	na	skrajnem	jugu	–	Japonske,	na	tretjem	
največjem	japonskem	otoku	Kjúšu	(po	naše	pisano).	
Ko	se	je	to	poročilo	dogajalo,	je	bil	Kjušu	v	polnem	
smislu	otok	kakih	44.000	km2,	toda	medtem	so	med	
njim	in	glavnim	otokom	Hónšu	(po	naše	pisano),	z	
več	kot	230.000	km2	zgradili	podmorski	tunel,	dolg	
kakih	22	km,	za	železniški	in	avtomobilski	promet.	
In	zdaj	čutimo,	da	ima	Japonska	tri	glavne	otoke	...
Torej	smo	na	čisto	pravem	otoku,	o	katerem	me

nijo	Japonci,	da	je	bil	zibelka	japonske	države	tam	
v	7.	 stoletju	pred	Kristusom.	 In	da	 je	bil	 že	 tam	
okrog	4.	stoletja	pred	Kristusom	ekonomski	center	
za	trgovanje	s	Korejo	in	Kitajsko	...	In	še	nekaj	dela	
ta	otok	slaven:	mongolski	vladar	Kúblai	Kan	je	leta	
1274	in	1281	skušal	s	svojo	mornarico	osvojiti	ta	
otok	z	napadom	z	morja	na	severni	del	otoka	(kjer	je	
zdaj	glavno	mesto	tega	otoka	z	imenom	Fukuóka	in	
s	pristaniščem	Hákata),	a	je	bil	poražen	(porazil	ga	
je	vsaj	enkrat	tajfun,	ki	ga	še	zdaj	imenujejo	“božji	
veter”,	po	japonsko	“kámi	káze”;	v	drugi	svetovni	
vojski	je	to	bilo	ime	za	samomorilne	letaske	napade	
posebno	na	ameriško	mornarico).
Spet	so	me	povabili	moji	japonski	prijatelji,	da	se	

jim	pridružim	in	se	tako	srečam	z	možnimi	podpor
niki	gradnje	zavetišča	za	dejansko	osirotele	otroke.	
September	je	eden	od	najlepših	mesecev	japonskega	
leta.	Povsod,	posebno	na	otoku	Kjušu,	cvetijo	astre,	
ki	jim	Japonci	pravijo	(po	naše	pisano)	kózmos.	In	
na	tolikih	počivajo	metulji	na	zadnjem	obisku	letos.	
Drevesa,	podobna	slovenskim	javorom,	so	tako	rde
ča,	da	se	od	daleč	zdijo	v	plamenih.	In	nebo	je	tako	
modro,	da	ga	ne	moreš	pozabiti,	tudi	ko	ga	pokrijejo	
temni	oblaki,	polni	občasne	jesenske	plohe.
Pet	nas	je:	mož	in	žena,	njuni	sorodnici	in	jaz.	V	

tistih	dneh	še	ni	bilo	na	progi	pozneje	svetovno	zna
nega	brzca	(po	naše	pisano)	Šínkanséna.	Z	brzino	
350	km	na	uro	pridrvi	iz	Tokia	v	Kjušu	v	treh	urah.	
V	tistih	letih,	ko	je	potovalo	nas	pet,	smo	imeli	na	
razpolago	lagoden	večerni	vlak:	odhod	iz	Tokia	okrog	
7	zvečer,	prihod	v	Kjušu	okrog	11	naslednji	dan.	V	tri	
“kabine”	smo	bili	razdeljeni;	jaz	sem	imel	svojo.	Zgo
daj	zjutraj	sem	lahko	daroval	sv.	mašo,	čeprav	se	je	
“kabina”	malce	tresla.	Naš	Gospod	ni	imel	nobenega	
problema,	da	pride	k	meni	na	zmerno	drveči	vlak;	
in	s	seboj	mi	je	prinesel	dovolj	moči	za	celo	pot	–	in	
misijonar	jo	potrebuje,	morda	posebno	na	Japon
skem,	kjer	je	toliko	lepih,	a	neporočenih	žena.	Niso	le	
orientalsko	lepe,	ampak	tudi	ljubeznive.	Posebno	do	
tujcev.	Po	tolikih	misijonarskih	letih	na	Japonskem	si	
upam	dodati:	čeprav	večina	ni	krščanska,	vedo,	da	so	
katoličani–misijonarji	neporočeni	...	To	me	spominja	
mladega,	navdušenega	irskega	misijonarja	ob	morju	
ne	daleč	od	slavnega	budističnega	mesta	Kamákura.	
Večkrat	mi	 je	 pomagal	 pri	 organizaciji	 počitniške	

ko	lo	nije	otrok	našega	zavetišča.	Ko	sem	se	spet	na	
koncu	ene	teh	zahvaljeval,	mi	stisne	roko	in	reče:
»Na	svidenje,	najbrž	v	nebesih	–	čez	nekaj	dni	

odpotujem	nazaj	na	Irsko,	da	rešim	svoj	duhovniški	
poklic.«
Namesto	množično	nabite	Hiróšime	smo	si	raje	

ogledali	atomski	muzej	v	Nagasakiju.	Ko	smo	stali	
pred	slikami	 in	eksponati	nagasaške	tragedije,	so	
nas	obdajali	komentarji	obiskovalcev.	Podobno	kot	
v	Hiróšimi,	so	vsi	brez	izjeme	sočustvovali	z	žrtva
mi	in	tu	in	tam	smo	slišali	upapolne	želje,	da	svet	
spozna,	kako	neusmiljeno	je	atomsko	orožje,	kako	
nečloveško	...	Svoje	spremljevalce	tiho	vprašam:
»Ali	bo	kdo	obsodil	japonske	militariste,	odgovor

ne	za	osvajalno	vojsko	za	vsako	ceno?«
Seveda	sem	to	vprašal,	ko	smo	bili	sami	na	hodni

ku,	ki	 teče	okrog	muzeja.	Začudeno	se	zagledajo	
vame,	opazijo	prihajajoče	obiskovalce	in	brez	besed	
nadaljujemo	pot	v	smeri	majhne	kavarne.	Pri	kavi	
se	mi	je	zdelo,	da	so	čakali	na	kakšno	nadaljevanje	
mojega	vprašanja.	Čutil	sem	napetost	in	se	je	nisem	
dotaknil.	Še	danes	se	mi	zdi,	da	so	mi	bili	hvaležni,	
da	sem	jih	celo	pot	vpraševal	o	drugih	stvareh,	o	
katerih	so	me	radi	poučili.	Odtlej	se	redko,	redko	
vrnem	k	temu	usodnemu	vprašanju.	In	le,	če	vem	
ali	slutim,	da	poslušalca	ali	poslušalko	to	vprašanje	
srčno	vznemirja.	Če	nisem	siguren,	ne	tvegam.
Nagasaki	je	pristanišče.	Železniška	postaja	tako

rekoč	gleda	na	hrib,	kjer	so	nekoč	–	na	koncu	16.	
stoletja	po	Kristusu	–	križali	in	s	sulicami	usmrtili	26	
praktično	prvih	katoliških	mučencev.	Najmlajšemu	
Ludviku	 je	 bilo	 10	 let.	 Atomska	 bomba	 je	 zaradi	
vpliva	 nenadnega	 vetra	 zdrknila	malce	 vstran	 od	
določene	smeri	in	tako	zadela	tisti	del	mesta,	kjer	je	
živelo	največ	katoličanov	...	Vsaj	dve	katoliški	sestri	
sta	postali	redpvnici,	ker	jima	je	bomba	uničila	dru
žini.	Vem	za	pogane,	ki	so	se	pridružili	umirajočim	
kristjanom,	da	s	krščansko	vdanostjo	in	potrpežlji
vostjo	in	upom	lažje	umro.	To	sem	čul	od	preživelih.
Kjušu	je	otok	s	površino	več	kot	44.000	km2.	Moji	

prijatelji	so	imeli	sorodnike	in	svoje	prijatelje	raz
tresene	po	celem	otoku,	a	najprej	smo	hoteli	doseči	
kraj	 Ibúsuki	 (ki	 ga	 prebivalci	 izgovarjajo	 Ibúski).	
Zakaj	to	najprej?	Zaradi	vremena,	ki	je	–	po	naše	
rečeno	–	lahko	zelo	muhasto,	posebno	na	prehodu	
iz	morja	na	obalo.
Ali	se	bomo	peljali	z	ladjo?	Ali	z	železnico?	Otok	

Kjušu	sestoji	pravzaprav	iz	mnogih	otokov,	manjših	
in	 večjih,	 a	 železnica	 nudi	 razmeroma	 varno,	 od	
viharja	skoraj	neovirano	vožnjo.
Predzadnja	postaja	je	mesto	Kagóšima	(po	naše	

pisano),	s	kakega	pol	milijona	prebivalcev	(v	času	
potovanja).	Pred	lepim,	snažnim	mestom	ob	obali	
oceana	se	dviga	otok	Sakurádžima	(po	naše	pisano),	
a	je	zdaj	polotok	tam	od	leta	1914:	toliko	lave	je	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega precej obrabljenega misijonskega cekarja
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izbruhnil	vulkan	sredi	otoka,	da	je	zasula	ožino,	ki	
je	ločila	otok	od	obale	zaliva,	ki	je	nasproti	mestu	
Kagóšima.
Kagóšimo	je	napravil	slavno	sveti	Frančišek	Ksa

verij.	Moji	prijatelji	na	tem	potovanju	so	že	marsikaj	
čuli	o	tem	prvem	katoliškem	misijonarju	na	Japon
skem,	a	zanimalo	bi	 jih	še	marsikaj,	največ	to,	o	
čemer	se	po	navadi	ne	piše.	Popeljem	jih	v	majhno	
kamnito	cerkvico,	skoraj	skrito	med	ostalimi	hiša
mi.	Ali	so	Frančiškovo	cerkvico	med	preganjanjem	
–	posebno	v	17.	stoletju	–	podrli	in	jo	potem	v	19.	
stoletju	spet	pozidali,	ne	vem.	Vsekakor	 jo	vodiči	
imenujejo	“Frančiškovo	cerkev”.	Potem	jih	peljem	
k	enemu	izmed	prekopov,	ki	dovajajo	vodo	v	me
sto	in	se	iztekajo	v	morje;	 iztok	je	tako	širok,	da	
se	je	lahko	vanj	podala	prekooceanska	ladja	(vsaj	
v	16.	stoletju),	ki	je	imela	na	krovu	sv.	Frančiška.	
Ta	je	potoval	iz	Indije	na	Japonsko	z	ladjo,	katere	
pomorščaki	so	bili	–	vsaj	v	tistih	časih	–	skrivaj	v	
zvezi	z	japonskimi	morskimi	roparji.	Ti	so	napadali	
tako	v	imenu	trenutnega	japonskega	vladarja,	kot	
v	lastnem	imenu	vse,	kar	je	hitelo	po	morju.	Zdi	se,	
da	se	je	Frančišek	hotel	izkrcati	v	enem	od	takšnih	
roparskih	pristanišč,	povezanem	s	posadko	 ladje,	
na	 kateri	 je	 potoval.	 Zdelo	 se	mu	 je	 razmeroma	
varno,	 a	 so	mu	 odsvetovali.	 Ozemlje	 okrog	 tega	
pristanišča	se	še	danes	imenuje	Ibúsuki.	Pristani
šče	samo	nosi	ime	Mákurazáki.	Skalnate	stene	nad	
zalivom	so	visoke	več	kot	70	metrov.	Od	zaliva	vodi	
gor	pot,	ki	so	jo	takrat	poznali	le	pirati	in	njihove	
družine.	Pozabil	sem	omeniti,	da	traja	pot	iz	Ibúsuki	
v	Mákurazáki	eno	uro	s	taksijem.	A	šoferji	taksijev	
uporabijo	pot	–	posebno	s	tujimi	gosti	–	za	celo	vrsto	
razlag	(moja	vprašanja	so	mu	ugajala),	pri	čemer	
večkrat	ustavijo	avto,	izstopijo	–	isto	pričakujejo	od	

gostov	–	da	z	besedo	in	kretnjami	oživijo	pokrajino.	
Ta	je	med	Ibúsuki	in	Mákurazáki	enolično	polje	ob	
potu	in	lepo	skriva	stezo	v	piratski	zaliv	in	naselje.	
V	daljavi	se	dvigajo	gore,	nad	katerimi	se	ob	lepem	
vremenu	dviga	bel	dim,	pozdrav	kakega	ognjenika.
Ker	je	steza	za	avto	preozka,	gremo	peš.	Dan	je	

ves	ožarjen	od	sonca.	Del	piratskega	muzeja	–	na	
vrhu	tistih	skoraj	70	metrov	visokih	sten	navpično	
nad	zalivom	–	vzbuja	vtis	mučilnice	...
»Frančiška	je	res	vodila	Božj	Previdnost,«	pripom

nim,	čemur	vsi	prikimajo.
»Biti	misiijonar	je	božji	poklic,	a	ni	lahek,«	pri

pomni	najstarejša	gospa	s	pogledom	na	neke	vrste	
helebardo	z	zarjavelimi	lisami,	kjer	so	sončni	žarki	
padali	na	 jeklo.	Njen	mož	sledi	njenemu	pogledu	
in	reče:
»Hm,	morda	je	še	zdaj	kri	na	orožju	...«	in	me	

pogleda.
Nasmehnem	se,	vesel,	da	ne	živim	v	času	pirat

skih	helebard	...	Rahlo	vesel	...
Vrnemo	se	po	isti	stezi	k	čakajočemu	taksiju.	Šo

fer	nas	vpraša,	ali	bi	hoteli	naprej	–	seveda	po	širši	
vzporedni	poti	–	v	okrog	pol	ure	oddaljeno	pristani
šče	Bonócu.	Obrazi	mojih	prijateljev	so	vprašujoče	
maske.	In	zdaj	se	spomnim:
»To	je	prastaro	pristanišče	za	lov	na	ribe,	ki	jih	go

tovo	poznate,	ribe		imenom	kácuo	(po	naše	pisano).
»Pojdimo!«	enodušno	vzkliknejo	in	vzkliku	sledijo	

rahli	tleski	z	jezikom.
To	ribo	imenujemo	(s	staro	in	moderno	špansko	

besedo)	boníto.	Možno	je,	da	kdo	bere	to	poročilo	pri	
kosilu	ali	pri	večerji;	naj	mi	bo	dovoljeno,	da	tokrat	
opustim	podroben	opis,	kako	jemo	to	ribo	surovo	–	
menda	le	na	Japonskem.	Slišal	sem,	da	je	Kitajci	ne	
marajo.	Na	Tajvanu	pa	itak	raje	jedo	kače.

AFRIKA
namesto kruha puške

Glede	“Črne	celine”	je	znano,	da	državne	oblasti	
svoje	državniške	dolžnosti	potiskajo	v	ozadje,	tako	
da	škripata	šolstvo	in	zdravstvo	tudi	v	deželah,	ki	so	
bogate	z	naravnimi	surovinami.	Kar	deluje	je	navad
no	v	rokah	misijonarjev,	torej	Cerkve.	Sicer	je	res,	
da	“razvite”	države	ponudijo	pomoč,	vendar	pa	to	
za	zelo	visoko	ceno,	saj	izrabljajo	naravno	bogastvo	
zase.	Sredstva,	ki	pridejo	v	roke	oblastem,	tam	tudi	
ostanejo,	saj	je	stopnja	korupcije	neverjetno	visoka.	
Mirovni	raziskovalni	inštitut	iz	Stockholma	(Sipri)	je	
ugotovil,	da	se	je	v	letu	2008	trošenje	sredstev	za	
vojaške	potrebe	v	Afriki	zvišalo	za	kar	8,3%	($45	
milijard),	kontinentalna	gospodarska	rast	pa	je	bila	
le	 5,4%.	Če	 pa	 te	 številke	 niso	 dovolj	 zgovorne,	
povejmo,	da	 se	 je	 skupna	poraba	 sredstev	v	vo
jaške	namene	na	Črni	celini	v	zadnjih	desetih	letih	
povečala	kar	za	65%.	Seveda	je	45	milijard	dolarjev	
mala	malica	proti	tistemu,	kar	za	vojsko	potrošijo	
industrializirane	države,	denimo	Nemčija	sama.	Za	
Afriko	pa	je	to	ogromna	številka.	Kako	lahko	toliko	
potroši	n.	pr.	Liberija,	ki	ima	le	1,4	zdravnika	in	80	
bolniških	postelj	na	100.000	prebivalcev,	kjer	umre	

700	od	100.000	živorojenih	otrok,	kjer	je	nepisme
nega	40%	prebivalstva?	Tudi	Gana	ima	9	zdravnikov	
in	90	bolniških	postelj	na	100.000	prebivalcev,	pa	
toliko	nameni	nakupu	orožja.	Deloma	se	to	 lahko	
razloži	z	džihadistično	grožnjo,	s	skupinami,	ki	si	pri
zadevajo	za	odcepitev	ali	delujejo	proti	posameznim	
vladam.	V	obalnih	deželah	se	spopadajo	z	morskim	
razbojništvom	...	Toda	vsak	dan	prihajajo	novice,	ki	
jih	zahodni	mediji	navadno	raje	zamolčijo	ali	mini
mizirajo,	kjer	vlade	pustijo	cele	vasi,	mesta	in	po
krajine	na	milost	in	nemilost	oboroženim	skupinam.	
Toliko	izddatkov	za	orožje,	pa	nemoč	pred	par	tisoč	
pripadniki	paravojaških	enot,	kot	velja,	recimo,	za	
Nigerijo,	kjer	ena	največjih	vojsk	(130.000	vojakov)	
ne	more	ukrotiti	Boko	Haram,	kakor	tudi	ne	morejo	
ukrotiti	Lord	Resistance	Army,	ki	že	desetletja	širi	
teror	po	Kongu,	Centralni	Afriki,	Južnem	Sudanu	in	
Ugandi,	pa	jih	je	le	nekaj	sto.	Afriški	klic	na	pomoč	
razvitim	državam	 je	 tudi	 v	 tem,	da	bi	 se	 končno	
nehale	brigati	le	same	zase	in	kaj	storile	proti	tako	
veliki	 korupciji	 in	 podobnim	 rečem,	 ki	 izčrpavajo	
Črno	celino.	Kot	je	dejal	papež	Frančišek,	je	tretja	
svetovna	vojska	v	teku	glede	na	vsa	vojna	žarišča,	
a	nas	to	pač	ne	zanima.

Novi glas
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To, kar je češka zdravnica doživela v Münchnu, doživljamo skoraj 
vsako noč tudi v kraju kjer živim. Le nekaj kilometrov stran je Sigma-
ringen, kjer je v prazni vojašnici skoraj 2.000 beguncev. Povabila bi te, 
da prideš enkrat po deveti uri na urgenco in z medicinskim osebjem 
doživljaš to kar je opisano zgoraj.

Nihče v naši župniji ni proti beguncem – sprejeli smo jih z odprtim 
srcem.

Veliko od teh beguncev resnično potrebuje pomoč. Veliko jih zelo 
travmatiziranih. Vsak od teh poskuša s stisko in vsem kar je doživel 
živeti dalje. To so begunci, ki resnično potrebujejo našo pomoč. In prav 

Slovenka, ki je to pismo posredovala svojemu sorodniku, je dodala svoje izkušnje. Živi blizu Sigmaringena, majhnega mesta (kakih 16.000 prebi-
valcev) v zvezni državi Baden-Württenberg, 170 km zahodno od Münchna.

Včeraj smo imeli sestanek tukaj v münchenski bolnišnici, ker je 
situacija preprosto nevzdržna. Mnogi muslimani preprosto odbijajo 
zdravljenje, če jih zdravijo žene, ženske pa odbijamo delo s temi “ži-
valmi”, posebno tistimi iz Afrike. Odnos med zdravstvenimi delavci in 
migranti se zelo poslabšuje in nedavno so begunci začeli po bolnišnici 
hoditi v spremstvu policije s psi, potem vam je jasno, kakšna je situacija. 
Mnogi migranti imajo aids, sifilis in mnoge eksotične bolezni, s katerimi 
se sploh še nismo srečali v Evropi in če slučajno dobijo zdravilo na recept, 
ki ga je treba plačati, to pripelje do kričanja, pretepanja in nasilja na 
sploh, posebno pa če gre za zdravilo za otroka.

Ti ljudje kar pustijo otroka v lekarni in rečejo: »Tukaj se otroka zdravi 
brezplačno,« in če se jim ne da zdravila so zato pripravljeni ubijati.

Zato policija poleg bolnišnic in azilov sedaj nadzira tudi lekarne. O 
tem je prepovedano govoriti in pisati, ampak, ti ljudje so živali.

Trenutno je v Nemčiji 2.2 milijona brezposelnih. Zdaj bo brezpo-
selnih vsaj 3.2 milijona. In večina teh ljudi je popolnoma nesposobnih 
za delo. Nekateri so popolnoma brez izobrazbe. Njihove žene sploh ne 
delajo. Ocenjujem, da je ena od desetih žensk noseča. Stotisoči so s 
sabo pripeljali otroke in dojenčke, mnogi so suhi, lačni. Če se bo tako 
nadaljevalo bom odšla domov, pa četudi bom morala v pokoj. Tukaj ne 
bi več delala niti za dvojno plačo. Zelo so nevljudni in neugodni do žensk.

Tudi naš vodja izmene je dejal, da mu je hudo videti delavko, ki leta 
in leta dela v tej bolnišnici za 800 eur mesečno in da sedaj mora delati 
zraven mladeničev, ki jo seksualno nadlegujejo, so agresivni do prihoda 
policije. Do sedaj se je osebje uspelo izogniti posilstvom in okužbam, 

ampak predvsem zaradi velike prisotnosti policije. Ne predstavljam si, 
kaj bi bilo, če policija ne bi bila prisotna. Kar se okužb tiče je samo vpra-
šanje dni, ko se bodo okužbe začele širiti po Evropi. Pred nekaj tedni so z 
noži napadli zdravnike v bližini Rena, ampak o tem vsi molčijo. Majhno 
dete, staro 8 mesecev so prevažali s sabo 3 mesece po Evropi. Otrok je 
umrl kljub temu, da je dobil medicinsko oskrbo v eni izmed najboljši 
bolnišnic v Nemčiji. Ti ljudje so takrat napadli zdravnika in dve sestri. 
Zdravnik je bil operiran in obe sestri sta na intenzivni negi in se ne ve, 
če bosta preživeli. Nihče za ta zločin ni bil kaznovan. Bili so oproščeni 
pod izgovorom kulturnih razlik!!!???

Lokalnim medijem je prepovedano pisati o takšnih incidentih, ki 
so vsakodnevni. Ti ljudje svoj urin okužen s sifilisom in aidsom mečejo 
v glavo zdravstvenemu osebju in nikomur se nič ne zgodi. Nihče ni 
procesiran ali zaprt. Kaj bi se zgodilo, da je situacija obratna? Da nekdo 
ubije migranta, da okužen urin mečemo po ljudeh? Migrantom se ne 
sme zgoditi nič. Oni lahko vse. Ubijati, klati kljub temu, da jim nihče nič 
noče. Nihče jim ne upa reči, da je napačno, kar počnejo. Vi ne razumete, 
da ti ljudje sploh niso humani in da ne sprejemajo ničesar kot samo 
zakon Allaha ali Muhameda, ampak oni so strašni, nečloveški.

Pomislite, kako je biti v službi obkrožen s policisti in policijskimi psi 
pod neprestanim strahom za svoje življenje. Zakaj se njim vse dovoli? To 
mi pravi, da mora obstajati nek večji načrt, kot si ga mi lahko zamislimo, 
je dejala šokirana zdravnica, ki od začetka te krize dela z migranti in 
ki sedaj želi na vso silo pobegniti zaradi strahu za lastno življenje, ki je 
na kocki vsak dan.

Tako slovenski kot svetovni mediji še vedno poročajo čisto enostransko o muslimanih, ki so navalili v Evropo. Zato sem že v decembrski številki razkril 
obratno stran medalje, tisto, ki jo uradni mediji prikrivajo. Zgodilo se je, česar niso napovedovali niti najbolj črnogledi komentatorji muslimanskega 
navala na Evropo: Pariz, 13. novembra 2015, ko so muslimanski teroristi pobili 130 ljudi. V Sloveniji mediji še vedno govore o “revežih, ki jim je treba 
pomagati”, umolknejo pa, ko bi bilo treba poročati o nasilju tistih, ki so protizakonito prestopili mejo in o tistih, ki so – brez vsakih dokumentov – ostali 
v Sloveniji – nihče ne ve, koliko jih je. Kakšna je večina teh ljudi čedalje bolj prihaja na dan.

Slovenka iz Nemčije je svojim sorodnikom v Sloveniji posredovala odprto pismo češke zdravnice, ki je delala na neki kliniki v Münchnu.
Češka zdravnica je z odprtim pismom spregovorila o hudih izkušnjah iz klinike v Münchnu, ki sprejema migrante z vsega sveta. Neverjetno je, kaj 

morajo zdravniki početi v nemških klinikah in dodaja, kako so muslimanski in afriški migranti zastrašujoče težki ljudje s katerimi ni lahko delati.
V pismu, ki je bilo v skrajšani obliki prebrano na češki televiziji, zdravnica, ki so jo poimenovali “žvižgač iz migrantske krize” je opozorila na strašen 

kaos v bolnišnicah. Mnogi migranti v Evropo prinašajo aids in sifilis, s sabo nosijo ogromno eksotičnih bolezni, s katerimi se evropski zdravniki ne znajo 
boriti. Opozarja,  da teh bolezni na znamo zdraviti. Sama ni več zdržala in je delo pustila.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

NAGNA LI BOGA, DOBI LI  HUDIČA
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Kot smo napovedovali, bo z migrantsko krizo prišel tudi terorizem. 
Seveda se bodo našli humanitisti, humanitarci, psevdočlovekoljubi in 
drugi, ki bodo iskali vzroke drugje. In celo ponovno krivdo v nas samih. 
No, krivda v nas samih je ta, da smo si z migranti v Evropo pripeljali 
vojno. Zdaj in kasneje. V Parizu vsaj 127 mrtvih, od tega 80 v gledališču. 
Streljanje po Parizu in kaos. Morda naslednji London? Morda Nemčija? 
Kolikšna je nevarnost terorizma v Sloveniji, ki je povsem nezaščitena, 
odprta, kjer je izginilo 25.000 migrantov neznano? Slovenska policija 
migrantom ne preglejuje prtljage.

Slovenska policija daje na hrvaški meji migrantom lažne identitete. 
Koliko so za mrtve in kaos v Parizu kriva Merklova, Juncker in Slovenija, 
ki dalje lahkotno prepušča tisoče in tisoče migrantov, nekontrolirano, 
stihijsko. Islamska država na severu Iraka in Sirije že dalj časa zgublja 
proti Kurdom in redni sirski vojski, kar pomeni, da se bo večje število 
evropskih borcev Islamske države umikalo čez Slovenijo domov, v 
kolikor se mnogi že niso. Sta Slovenija in slovenska vlada soodgovorni 
za pokol v Parizu?

No, morda bo pokazala preiskava. Zakaj ni bilo napadov prej? Zakaj 
ravno zdaj, ko je edina odprta meja za migrante in teroriste v Evropo 
preko Slovenije? Ter dalje v Nemčijo in v Francijo! Samo fantazija? Preti-
ravanje? Ko se zgodi, vsi pozabijo, da smo pred letom bojda ‘pretiravali’! 
Kaj mora doživeti še Evropa, da bo začela razmišljati celovito in enotno? 
Kaj mora doživeti Slovenija?

Boj proti totalitarizmom
Mnogi bodo oporekali, da matematika: več migrantov, več getov, 

več radikalizacije, več jeznih neintegriranih otrok, več band, gangov, 
in tako dalje, ne drži. Pa 40-letno množično priseljevanje muslimanov 
v Zahodno Evropo, zdaj z okrog 25 milijoni ljudi, kaže prav na to. Opo-
rečniki goli logiki bodo skušali opravičevati, da so primeri posamični, 
redki v primerjavi s priseljeno populacijo. No, število primerov nasilja 
se povečuje eksponentno.

Najbrž zaradi radikalizacije in fundamentalizacije drugega in 

tretjega pokolenja. In če pomislimo, da se je število islamskih terori-
stičnih napadov po  svetu v zadnjih desetih letih povečalo z 2000 na 
leto na letošnjih 16.000, pove najbrž vse o hitrosti fundamentalizacije 
in radikalizacije v globalizmu in dobi komunikacij. In slepljenje, da so 
nove migracije miroljubne, je škodljivo.

Ker se večina negativnosti pokaže šele z velikim zamikom, naslednje 
pokolenje po neuspešni integraciji. Kaj je potrebno, da se ljudje zbudijo? 
Ne vidijo demagogije, ko ponovno pettisoč predsednikov hiti s svojimi 
puhlimi sožalji, najbrž tudi naš s kakimi kičastimi praznimi besedami 
in trpkim žalostnim obrazom. Kje so bili prej – to je vse tako ogabno in 
neresno, božanska komedija v ‘reality showu’ – niti ne resnična.

Kaže, da slovenskih državnih medijev pri vsem tem ne zanimajo 
vzroki in napovedovanje posledic. Ne preiskovalno novinarstvo. Za 
napovedovanje posledic moraš biti strokovnjak in obenem osebnost, 
da te ni strah napačne napovedi. Napovedovanje posledic ni natančno 
zadeti dogajanja, je le odgovorno razmišljanje o možnih scenarijih in 
opozarjanje pristojnih in javnosti, da do posledic ne pride.

Osebno že mesece ‘trobim’ proti levemu in desnemu ekstremizmu in 
vsem totalitarizmom, napovedujem terorizem, tudi možnost epidemije, 
četudi si želim, da se motim. In tudi zdaj pozivam odgovorne v vladi in 
povsod, da je treba  v tem trenutku okrepiti varnost pred javnimi zgrad-
bami. Ter zaščiti pred morebitnimi izlivi jeze in pogromi migrante. Tako na 
Šentilju, kakor tudi na primer v ogromnem ilegalnem taborišču v franco-
skem Calaisu, ki je pred cestnim in železniškim predorom v Veliko Britanijo.

Bojim se, da lahko tudi v Nemčiji pride do jeze, spopadov in kakšne-
ga požiga, pogroma. Pa se mi zdi, da so tu politiki tisoče korakov vzadaj. 
Capljajo za dogodki, dogodki jih prehitevajo.To je pač dokaz ekstremno 
slabih politikov in njihovih analitičnih služb. Tu seveda prednjačita 
Slovenija in slovenska vlada. V slovenskem zunanjem ministrstvu in pri 
vladi ter predsedniku Republike bi morali že zdavnaj odpustiti analitike, 
saj vojna v Siriji ni od včeraj, pač pa traja štiri leta. Morda bi bilo koristno 
‘odpustiti’ tudi predsednika Republike, poslance in vlado!

Pariški pokol bi moralo biti vsakomur, ki ne hodi po svetu z zaprtimi očmi, dovolj jasen znak, da nimamo opravka s slučajno množico muslimanov, 
med katerimi je – kar mirno priznajmo – večina več ali manj razbojniškega obnašanja, ampak z organiziranim napadom, ki nima samo namena 
preskrbeti “svojim” ljudem boljše življenjske pogoje, ampak gre za zavzetje celotne evropske celine, kateremu naj bi sledilo uničenje vsega njegovega 
prebivalstva in večtisočletne kulture, ki se je na naših tleh razvila od grške in rimske antike dalje. O tem je v Reporterju objavil Gregor Preac članek pod 
naslovom “127 mrtvih v Parizu! Je Slovenija soodgovorna?”

to čutimo tudi pri beguncih, ki so pri nas.
Vendar pa je med temi tudi zelo veliko takih, ki izkoriščajo to stisko 

in mečejo slabo luč na vse.
Med temi so moški, ki ne sprejemajo medicinske sestre, ker je ženska, 

se obnašajo, kot da je ves svet njihov. V trgovinah si odpirajo steklenice od 
vode in drugih pijač in jih polnijo z alkoholom, ki ga pijejo do onemoglosti. 
Za njih ni ne zakona in ne človeka, ki bi jim prišel do živega.

Med njimi so ženske, ki mislijo, da ker so ženske, dobijo vse zastonj. 
Da bi se kdo od teh opisanih vsaj potrudil izgovoriti eno besedo nemško, 
ne, za vse moraš imeti prevajalce.

Pridi enkrat v Aldi, Lidl, DM, z grozo boš odšel ven. V te trgovine si ne 
upam že več kot pol leta. Ne morem ti opisati, kako se počutim, ko v tebe 

bulji – ja, bulji, 10 moških in samo čaka priložnost, da nastane gneča 
in te začnejo otipavati. Ko grem na primer z nakupovalnim vozičkom 
do avta, mi v njem zagotovo zmanjkata vsaj dva ali trije izdelki, ki sem 
jih kupila, ker ti vzamejo stvari enostavno iz vozička.

Naj ponovim, so begunci, ki resnično potrebujejo pomoč, ki z 
veseljem sprejmejo pomoč in so hvaležni, da smo jih sprejeli. Žal pa so 
med njimi tisti – ni jih malo –, s katerimi ni in zagotovo ne bo možno 
nikoli graditi skupne prihodnosti.

V naši župniji ne obupujemo, skupaj z begunci poskušamo narediti, 
kar se v trenutni situaciji da. Kaj bo pa prinesla prihodnost – tega ne 
ve nihče. Samo eno je gotovo: tako stanje, kot je trenutno v Nemčiji, 
zagotovo ni prihodnost.
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Slovenskim levičarjem se je med begunsko krizo po terorističnem 
napadu v Parizu povsem odtrgalo

Po njihovem mnenju so zdaj žrtve terorističnega napada krive za 
napad in ne islamski teroristi, ki se tihotapijo med begunci.

Kljub vztrajnemu medijskemu pranju možganov in teroriziranju 
slovenske javnosti s svojimi pogledi kot edinimi resničnimi in zveličav-
nimi, jim podobno kot med grško dolžniško krizo nikakor ne uspeva. Po 

novembrski anketi Dela postavitev žičnate ograje podpira 57 odstotkov, 
po anketi Episcentra pa celo 61 odstotkov vprašanih. Podobno je nekaj 
mesecev nazaj večina zavračala odpis dolgov Grkom in tretji paket po-
moči bankrotirani Grčije. Slovenci pač ne delijo levičarskega navdušenja 
nad begunci ali grško Sirizo, ker pač državljani nismo sužnji skrajne levice 
in ne korakamo v ritmu propagande levičarskih dominantnih medijev.

Ker se realnost ne podreja medijski propagandi, se bes skrajnih 

Ukrajinski pisatelj Nikolaj Vasiljevič Gogólj v svoji komediji “Revizor” opisuje glavarja, ki se pred namišljenim revizorjem zagovarja za obtožbo, da 
je dal pretepsti podčastnikovo vdovo: »Podčastnikova vdova vas je nalagala, češ da sem jo pretepel, laže. Bog ve, da laže. Sama se je pretepla.« To mi 
je prišlo na misel ob komentarjih slovenskih levičarjev, kdo da je kriv za pokol v Parizu. Po njihovem za to niso krivi muslimanski teroristi, ampak žrtve 
pokola. O tem dr. Maja Sunčič v Reporterju od naslovom “Slovenskim levičarjem zaradi beguncev popuščajo živci”.

Švedska, ki letos pričakuje 190.000 prosilcev za azil, bo na svojih mejah 
uvedla začasni nadzor. »Naš znak EU je kristalno jasen. Švedska je država, 
ki je prevzela največjo odgovornost za begunsko krizo,« je dejal minister 
za notranje zadeve Anders Ygeman, poroča agencija Reuters. Ygeman 
sicer pripada levičarskim socialnim demokratom, ki zaradi naklonjenosti 
migrantom zadnje mesece vse bolj izgubljajo podporo. Krepi se patriotska 
stranka Švedski demokrati, ki množičnim migracijam nasprotujejo in opo-
zarjajo, da je multikulturnost tej skandinavski državi naredila veliko škodo: 
Švedska je postala država, ki po številu posilstev na 100.000 prebivalcev 
spada prav v svetovni vrh, največ posilstev pa zagrešijo muslimani in drugi 
migranti. Kljub temu so jim levičarji še naprej naklonjeni, sodstvo izreka 
smešno nizke kazni. Tako je švedska izdaja portala “Local” poročala, da so 
prosilci za azil iz Afrike, ki so konec poletja zverinsko posiljevali 23-letno 
Švedinjo, dobili naslednje kazni: dva afriška divjaka sta dobila po šest 
mesecev bivanja v popravnem domu, tretji zločinec je dobil 9 mesecev 
zapora. Žrtev je po razsodbi novinarjem dejala, da je zelo razočarana nad 
kaznimi, ki so jih dobili migrantski posiljevalci.

Število migrantov je začela omejevati tudi Norveška. Po tako imeno-
vani severni migrantski poti, ki poteka od Bližnjega vzhoda prek Moskve 
do meje z Norveško, kamor ilegalci vstopajo s kolesi, naj bi letos prišlo 
več tisoč ljudi. Premierka Erna Solberg je napovedala spremembo za-
konodaje, po kateri bodo predvsem Afganistance vračali Rusom, poroča 
norveška izdaja portala “Local”. Sicer se tudi ta država sooča s posilstvi, 
ki jih zagrešijo priseljenci, ki podobno kot na Švedskem dobivajo nizke 
kazni. Trojica muslimanskih Afričanov je tako bila za brutalno večurno 
skupinsko posilstvo 14-letne deklice, poroča portal “Frieord”, sicer 
spoznana za krivo, toda kazni so sramotne: Bile Mohamed Elmi, rojen 
leta 1996, je dobil 344 dni družbenokoristnega dela; Abdirizak Nur Ali, 
rojen leta 1993, je bil obsojen na deset mesecev, vendar bo odsedel 
samo osem, ker je krivdo priznal; Mohamed Abdirisak Mohamed je bil 
obsojen na 17 mesecev zapora.

Medtem se kabinet kanclerke Angele Merkel sooča s številnimi 
težavami, ki jih povzročajo vse bolj predrzni in nasilni migranti. Te-
dnik “Focus” piše, da ilegalni priseljenci izginjajo, še preden jih lahko 
nemška policija registrira. Iz centra v Bremnu je tako izginila tretjina 

od 400 migrantov, v Spodnji Saški ne vedo, kje je 700 priseljencev, iz 
centra v Erdingu na Bavarskem je neznano kam odšlo 580 migrantov. 
Časnik Westen poroča, da je vlak v Münchnu, ki je prevažal migrante v 
Dortmund, na cilj prišel z manj kot polovico od 800 vkrcanih migrantov.

Izmišljujejo si vedno nove prevare. Trenutno so hit ponarejena 
pisma. Nemški “Bild”, ki je prevaro razkril, piše, da je mogoče za 1.000 
evrov kupiti pisma z žigom afganistanskih talibanov in njihovim pod-
pisom, v njih pa je navedeno, da je zoper tega in tega razglašena fatva. 
Taka pisma naj bi bila dokaz, da so migranti v Afganistanu res preganjani 
in jim grozi smrt, če bi jih deportirali nazaj. Enako je s ponarejenimi 
sirskimi potnimi listi. Teh je toliko, da bodo preverili tudi potne liste 
tistih Sircev, kjer ni očitnih znakov ponarejanja.

Medtem ponekod levičarski aktivisti delajo vse, da bi ugodili mu-
slimanom. Kot poroča Welt, so se nekatere šole v Düsseldorfu odločile, 
da bodo dan svetega Martina, ki ga v krščanski Evropi in civiliziranem 
svetu praznujemo 11. novembra, spremenile v nekakšen multikulturni 
dogodek z generičnim imenom Festival svetlobe, izključno zato, da ne 
bi žalili muslimanov. V Leipzigu so levičarji predlagali, da bi trg, ki je 
poimenovan po slavnem skladatelju Richardu Wagnerju, preimenovali 
v Trg dobrodošlice beguncem, ker bi tako pokazali, kako so kozmopo-
litanski in strpni.

Toda niso povsod navdušeni nad migranti. V Varšavi na Poljskem se 
je pretekli teden na tako imenovanem Pohodu neodvisnosti zbralo več 
kot 50.000 tisoč ljudi. Sporočilo je bilo jasno: Bruselj nam ne bo ukazoval, 
koliko migrantov naj sprejmemo. Napisi na transparentih so bili dovolj 
zgovorni: “Poljsko Poljakom”, ”Stop invaziji” in “Včeraj Moskva, danes 
Bruselj, vzela sta nam svobodo”. Bil je to domoljubni shod, kakršnega 
v Varšavi dolgo ni bilo.

Na Češkem je podobno. Migranti mislijo, da se lahko brez kakršnih-
koli identifikacijskih dokumentov prosto sprehajajo, kjerkoli hočejo. Kdor 
ilegalno vstopi na ozemlje Češke in ne zaprosi za azil, gre v zapor za 90 
dni, nato sledi deportacija. Letos je tako na Češko prišel 7.201 migrant, 
večina teh je pristala v trimesečnem zaporu oziroma priporu. In ker se 
migrantom zdi, da je 90 dni preveč, jih je v Drahonicah pretekli teden 
več kot 40 začelo gladovno stavkati, kar pa Čehov nič kaj ne gane.

Menda sta med slovenskimi mediji Demokracija in Reporter edina, ki poročata tudi o grozotah, ki se dogajajo po zaslugi migrantov. Vsekakor je v 
Reporterju Jože Biščak že večrat poročal o nasilju migrantov. Zadnjemu poročilu je 22. novembra dal naslov “V EU migranti ve bolj predrzni in nasilni”.
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Dovolj je pregledati Koran, pa človek ugotovi, da je islam vera nasilja. Iz nasilja se je rodil, z nasiljem se je širil in se še hoče širiti. Iz islama so se 
skotili nasilni islamisti, ki so popolnoma enaki, če ne še slabši od fašističnega, nacističnega in komunističnega totalitarizma. Dokler ne bo islam, ki se 
ima za “zmernega” ali “miroljubnega” uničujoče nastopil proti njim, vsej njegovi dobronamernosti ni verjeti. Tudi v Sloveniji so že začeli kazati roge: 
ko je Janševa SDS predlagala prepoved burke in nikaba (ženske obleke, ki zakriva obraz) iz varnostnih razlogov in kot nasprotne našim tradicijam, je 
tajnik islamske skupnosti že napovedal pritožbo na Ustavno sodišče. Tako se muslimani “prilagajajo” deželam, v katere so se komaj nedavno priselili.

Trditve, da teroristični napadi v Parizu niso povezani z ilegalno 
imigracijo so povsem zgrešene. Seveda so povezani in sicer tako z 
aktualnim imigrantskim valom kot tudi s prejšnjimi ter z neuspešno 
integracijo priseljencev iz nekaterih muslimanskih držav.

Prav tako so zgrešene trditve, da niso povezani z islamom. Seveda so. So 
neposredno udejanjanje ideologije radikalnega islama in kdor to zanika, ne 
bo nikoli našel učinkovitega odgovora na rastočo varnostno krizo v Evropi.

Kriza pa se bo nedvomno poglabljala. Tudi če je na vsakih 10.000 

migrantov, ki so v nasprotju s schengenskim redom, torej protipravno, 
vstopili v EU, samo en pripadnik ISIS, ki se vrača nazaj (v vrstah te 
teroristične organizacije v Siriji in Iraku se bori na tisoče islamistov iz 
evropskih držav), potem imamo zelo težko obvladljiv varnostni problem.

Samo največji naivneži pa se lahko tolažijo z mislijo, da presenetljivo 
dobro organizirani ISIS ni izkoristil te idealne priložnosti za infiltracijo. 
Žal med te naivneže spadajo tudi aktualni predsednik slovenske vlade, 
ministrica za notranje zadeve in njen državni sekretar.

Piko na i je v Reporterju postavil Janez Janša 18. novembra pod naslovom “Konec Evrope?”

levičarjev vsak dan stopnjuje. Udarci padajo na vse strani, pred njimi ni 
varen niti njihov favorit Cerar. Ker so mu na lanskih volitvah pomagali 
na oblast, bi se po njihovem mnenju moral obnašati v skladu z napotki 
naših levičarjev. Namesto tega se je Cerar spremenil v levičarsko nočno 
moro – v slovenskega Orbana! Ali celo v Janšo! Kot da bi imeli déjà vu 
grške dolžniške krize, ko je Cerar družno z Mramorjem potacal njihove 
“sovstajniške brate” iz skrajnelevičarske Sirize in se “priklonil” Nemčiji. 
Vendar kljub temu ostaja še naprej njihov favorit in za Cerarjevo orba-
nizacijo krivijo nikogar drugega kot – Nemčijo! Čeprav obenem ajatola 
levice, Slavoj Žižek, navija za – ne boste verjeli – Merklovo in Nemčijo. 
In potem vsi enoglasno in enoumno tulijo o neki hinavščini?!

Ker so med begunsko krizo skrajnelevičarski ideologi kot Žižek izgu-
bili identiteto, je kompas povsem izgubila tudi Meščeva ekstremistična 
Združena levica (ZL). Beguncem so skupaj z Merklovo vpili “dobrodošli”, 
vendar jim je Mesec takoj postavil žičnato ograjo pred svojimi domačimi 
vrati. Zdaj so v ZL v svoji zlagani naklonjenosti beguncem proti posta-
vitvi žičnate ograje na meji s Hrvaško. Seveda naši skrajni levičarji ne 
bodo priznali, kaj je v resnici krivo za begunsko krizo, saj so v zanosu 
arabske pomladi v Sloveniji kot vstajniki rušili neoliberalni kapitalizem 
in ga kakopak niso uspeli zrušiti. Arabska pomlad, nad katero se je 
tako navduševal “vstajnik” in novinarski ajatola Boštjan Videmšek, je 
tamkajšnjim prebivalcem namesto blaginje, svobode in demokracije 
prinesla ekonomsko bedo, teror ISISa, vojno in val beguncev, ki se vali 
tudi čez Slovenijo. Skrajni levičarji bi morali priznati, da so prav begunci 
živi dokaz, da ni propadla zgolj arabska pomlad, temveč tudi njihov 
vstajniški boj proti neoliberalnemu kapitalizmu. Begunci namreč bežijo 
iz ekonomske kamene dobe v neoliberalni kapitalizem, ne v obratno 
smer. Kot so v propadli Jugoslaviji bežali iz socializma v kapitalizem. 
Nihče ni bežal v socializem ali komunizem, propadle režime, ki jih danes 
kot rešitev ponujajo Žižek, Videmšek in celotno občestvo slovenskih 
skrajnih levičarjev. Zato begunci nočejo v Venezuelo ali na Kubo. Saj 
niso zmešani!

Vendar se slovenski levičarji nikoli niso menili za realnost. Sicer bi 
že zdavnaj ugotovili, da navijajo za nemški velekapital, ki ga najbolj 

pooseblja predsednik Združenja nemške industrije (BDI) Ulrich Grillo. 
Ta javno vneto podpira Merklovo pri njenem odprtem vabilu beguncem 
v Nemčijo, saj se nadeja poceni begunske delovne sile. Ne gre za huma-
nost ali humanitarnost, temveč za čisti ekonomski interes nemškega 
kapitala. Kljub temu se je Žižek v nedavnem intervjuju za Süddeutsche 
Zeitung navduševal nad Merklovo v zvezi z begunsko krizo. Gre za po-
polni preobrat, saj je med grško dolžniško krizo napadal Nemčijo, da 
ta vsiljuje svoje interese Grčiji in tudi Sloveniji ter s tem uničuje Evropo. 
Zdaj je Žižek povedal, da se sramuje Slovenije in da podpira Merklovo pri 
njenem vsiljevanju nemških interesov drugim državam EU. Tudi velika 
ljubitelja Žižka, Darko Štrajn in Boris Vezjak, sta slepa za to dejstvo. Vse 
posiljujeta z begunci, vse povprek zadirčno nadirata, vsako drugačno 
mnenje ožigosata za sovražni govor in zahtevata kazenski pregon.

Našim levičarskim skrajnežem je mar zgolj za prevlado njihove 
ideologije za vsako ceno. Kljub terorističnemu pokolu v Parizu še naprej 
poveličujejo begunce, dajejo potuho islamskim skrajnežem in vso krivdo 
za teroristične napade pripisujejo zahodnim državam. Zato ne preseneča, 
da se predstavniki levičarskih dominantnih medijev v svoji ideološki ihti in 
sveti vojni proti lastnim sodržavljanom ne zmenijo za podatek, po katerem 
kar 56 odstotkov meni, da neustrezno poročajo o begunski krizi. Ker so 
pač oni gospodarji resnice, se ne bodo zmenili za mnenje svojih sužnjev, 
pardon, slovenske javnosti. Nabijajo o Zloveniji, čeprav so sami največje 
zlo v tej državi, saj lastnim sodržavljanom vsak dan teptajo temeljno 
človekovo pravico do svobode govora in jim ne dopuščajo drugačnega 
mnenja o ničemer. Kdor se ne strinja z njimi, je “gotof”.

V resnici našim levičarjem vse bolj popuščajo živci. Zavedajo se, da 
so begunci v resnici največja grožnja za njihov lastni obstoj. Levičarskim 
medijem, ki podpirajo begunce in z begunsko krizo terorizirajo slovensko 
javnost, bo po terorističnem napadu v Parizu naklada še hitreje padala 
kot doslej. Levičarske stranke, ki vedno in povsod postavljajo interese 
tujcev in celo islamskih skrajnežev pred interese lastnih državljanov, 
bodo imele še manjšo podporo volivcev. Ker pranje možganov z begunci 
ne daje želenih rezultatov, jim preostane le še eno – da zamenjajo 
slovenske državljane s tujci.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

PRI MRTVIH V MEMFISU
(nadaljevanje)

Ta	ka	mora	iti	najprej	pred	sodnika	in	se	zagovar
jati	o	42	smrtnih	grehih.	Sodnik	tehta	srce	na	tehtni
ci,	glede	resnice,	kakor	nam	kažejo	stare	podobe	v	
mrtvaških	knjigah.	En	izvod	te	knjige	je	dobil	vsakdo	
v	grob.	Ako	je	srce	prelahko,	ga	požre	neka	pošast,	
Ka	jih	dobi	s	šibami	in	se	goni	neprestano	sem	in	tja.	
Če	pa	sodbo	prestoji,	ali	ima	le	male	madeže,	pride	
po	različnih	potovanjih	končno	k	božanstvu	in	nekdaj	
se	združi	zopet	s	telesom.	Treba	je	torej	telo	kolikor	
toliko	ohraniti,	da	se	more	Ka	z	njim	nekdaj	zdru
žiti.	Ne	samo	to.	Ka	potrebuje	telo,	da	more	sploh	
obstati.	Čisto	duševnega	onostranskega	življenja	si	
Egipčani	niso	mogli	misliti.	Menili	so,	da	je	podobno	
prav	tostranskemu.	Zato	ima	Ka	razne	potrebe:	imeti	
mora	stanovanje,	hrano,	pijačo,	postrežbo.
V	 tem	 je	 seveda	precej	 zmot,	 a	 stari	 Egipčani	

osramote	v	svojem	trdnem	prepričanu	v	onostransko	
življenje	mnoge	“razsvetljene”	kristjane	po	imenu,	
ki	puste	s	telesom	tudi	dušo	umreti	in	strohneti!
Da	pa	razumemo	vse	naprave	tega	pokopališča,	

moramo	iti	še	dalje.
Egipčani	so	neznansko	skrbno	uredili	vse,	kar	jih	

je	učila	njihova	vera.
Telo	se	mora	ohraniti	na	vsak	način,	ker	ga	potre

buje	Ka,	zato	so	ga	skrbno	balzamirali.	Še	več.	Treba	
mu	je	preskrbeti	tudi	trdno	stanovanje,	kamor	Nil	s	
svojo	vodo	ne	seže.	Tam	je	treba	telo	skriti.	Zato	so	
sezidali	ob	robu	puščave	grobove	bogatinom,	tako	
imenovane	mastabe,	 kraljem	pa	večje	piramide. 
Predaleč	bi	prišli,	če	bi	hoteli	vse	te	naprave	natanko	
opisati.
Omenim	le	to:	mrliču	so	dali	s	seboj	vse	mogoče	

reči,	da	bi	ne	trpel	lakote	in	žeje,	kakor	vrče	z	vodo,	
sadje,	moko	itd.;	to	so	mu	dali	v	resnici	v	grob,	drugo	
pa	vsaj	v	podobi.
Da	bi	ka	imel	svojo	družino,	so	mu	v	grob	nasli

kali	ženo,	otroke.	Da	bi	ne	bil	onstran	revež,	ko	je	
bil	tukaj	bogatin,	so	narisali	posestva,	našteli	osle,	
velblode...,	da	ima	postrežbo,	so	mu	dali	s	seboj	v	
podobah	sužnje,	strežaje,	kmete...
Vse	to	se	vidi	na	mastabah	še	danes.
Francoski	učenjak	Mariette	je	odkril	te	znameni

tosti	iz	starodavnih	časov	in	s	svojim	preiskovanjem	
posvetil	v	te	dobe,	razodevši	duševno	življenje	starih	
Egipčanov.
Med	temi	pogovori	in	premišljevanjem	je	vodnik	

pripravil	potrebno	za	obisk	teh	grobov.
Le	s	težavo	pririjemo	skozi	pesek	k	eni	taki	masta

bi.	Menda	je	bil	to	grob	nekega	ministra.	Pri	vhodu	je	
njegova	podoba	na	stebrih;	znotraj	je	več	prostorov.	
Mnogo	znamenitega	kinča,	podob	in	drugega	je	že	
porušenega,	nekaj	krasnih	podob,	izklesanih	iz	kam

na	(relief),	je	dobro	ohranjenih.	Na	njih	se	vidi	vse	
življenje	starih	Egipčanov.	Občudovanja	vredno	je,	
da	je	bila	umetnost	že	v	onih	davnih	dobah	na	taki	
višini.	Skoraj	nas	je	začelo	tresti	v	mrzlih	prostorih	
in	kmalu	jo	zopet	odkurimo	iz	kraja	smrti.
Znamenito	je	še	drugo	grobišče,	namreč	svetih 

bikov,	katere	so	v	poznejših	časih	v	Egiptu	častili	
kot	bogove.	Kadar	je	tak	“gospod”,	kateremu	se	je	
v	svetišču	prav	dobro	godilo,	“požegnal”	časno,	so	
ga	pokopali	prav	tako,	kakor	 ljudi	 in	še	z	večjimi	
svečanostmi,	kakor	se	pač	takemu	“gospodu	bogu”	
spodobi.

Pretresla	me	je	misel,	da	so	drugače	zelo	izobražni	
Egipčani	mogli	tako	daleč	zabresti.	Spomnim	se	pa	
besed	sv.	Pavla:	»Domišljali	so	si,	da	so	modri,	pa	so	
ponoreli	in	veličastvo	neminljivega	Boga	zamenjali	
z	upodobitvami	minljivega	človeka	in	ptic,	četvero
nožcev	in	plazilcev«	(Rim	1,2223).

Treba	pa	je	upoštevati,	da	je	imelo	božansko	če
ščenje	nekaterih	živali	svoje	čisto	praktične	vzroke:	
biki	so	ohranjali	pleme	egipčanski	živini,	krokodili,	ki	
se	hranijo	z	mrhovino,	so	čistili	reko	Nil,	ki	bi	sicer	
kmalu	postala	strupena,	saj	so	v	vodo	metali	vse	mo
goče,	mačke	pa	so	preganjale	glodalce,	ki	so	ogrožali	
egipčanske	zaloge	žita.	Ker	bi	primitivni	ljudje	te	živali	
hitro	iztrebili,	so	jim	stari	duhovniki	začeli	pripisovati	
božje	 lastnosti	 in	 jih	 tako	varovali.	Seveda	 je	bilo	
to	po	eni	 strani	 zavajanje	 ljudstva	v	malikovanje,	
vprašanje	pa	 je,	če	bi	se	v	 tistih	primitivnih	časih	
dalo	na	drug	način	kaj	opraviti.	Tako	je	obsodba	sv.	
Pavla	in	za	njo	Trunkova,	vsaj	kar	zadeva	izobražene	
Egipčane,	vsekakor	pretrda,	če	ne	celo	malo	krivična.	
Sicer	pa	danes	ni	bistveno	drugače:	kar	spomnimo	
se,	koliko	živalskih	vrst	je	tik	pred	iztrebljenjem,	ker	
pač	ženska	moda	zahteva,	da	se	krasijo	z	njihovo	
kožuhovino,	usnjem	ali	perjem;	op. ur.

Nisem	hotel	iti	gledat	kraja,	kjer	so	v	velikanskih	
rakvah,	katerih	ima	vsaka	povprek	130	tisoč	stotov,	

V DEŽELI FARAONOV
KAHIRA
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počivali	ti	“bogovi”.	Z	Dunajčanom	in	gospemi	smo	
splezali	raje	na	bližnji	peščeni	grič	in	od	tam	obču
dovali	veličastne	piramide.

Verjetno	gre	za	“tiskarskega	škrata”:	tudi	če	bi	za	
stot	vzeli	samo	50	kg,	bi	pri	130	tisoč	stotih	posa
mezen	sarkofag	tehtal	preko	6.500	metrskih	ton,	kar	
je	seveda	nesmisel.	Verjetno	gre	le	za	130	stotov,	
kar	bi	naneslo	naneslo	6	in	pol	metrske	tone,	kar	je	
za	sarkofag	še	nekako	sprejemljiva	teža;	op. ur.).

Najbolj	znane	so	piramide	pri	Gizeh,	a	tudi	te	pri	
Sakkari	so	krasne	 in	menda	najstarejše,	dasi	ne	
tako	visoke	in	tudi	iz	manj	vrednega	gradiva.	Povrhu	
so	precej	zasute	in	njihovi	robovi	močno	porušeni.
Najznamenitejša	izmed	vseh	in	tudi	največja	je	

prav	posebne	oblike.	To	je	tako	imenovana	stop
ničasta piramida.	Njene	štiri	strani	namreč	niso	
ravne,	ampak	tvorijo	šest	velikih	stopnic,	ki	se	proti	
vrhu	zmanjšujejo	v	lepem	razmerju.	Spodnja	stop
nica	meri	okoli	12,	zgornja	okoli	9	metrov.	Nekateri	
pravijo,	da	je	to	najstarejša	zidava	te	vrste.	Edina	
je,	ki	ima	shrambe	čisto	pod	seboj	v	živo	skalo	vse
kane,	dočim	je	njeno	jedro	popolnoma	izpolnjeno	s	
kamenjem.

Pogled	na	tega	najmanj	5.000	let	starega,	a	še	
vedno	čvrstega	orjaka,	se	mi	 je	zdel	veličastnejši	
kakor	pogled	na	velikane	pri	Gizeh.	Samo	ob	sebi	
se	razume,	da	se	tudi	od	daleč	ta	piramida	kaže	v	
prav	ponosni	obliki.
Dalj	časa	se	mudimo	na	griču	v	občudovanju	teh	

spomenikov	in	duh	roma	nazaj,	ko	na	tem	pokopa
lišču	še	ni	bilo	toliko	peska,	ko	so	piramide	stale	na	
lepo	zglajeni	skali	v	vsem	svojem	blišču,	obdane	od	
nebroja	mogočnih	mastab	ter	gledale	na	kraj	mrtvih.
Na	steni	v	oni	mastabi	kraljevega	ministra	smo	

videli	naslikan	mrtvaški	sprevod.	Obrnimo	se	nazaj	
k	 nekdanjemu	Memfisu	 in	 opazujmo	 v	 duhu	 tak	
sprevod.
Cela	truma	ljudi	se	pomika	skozi	ogromna	mest

na	vrata.	Od	daleč	se	začuje	oni	pretresujoči	krik	
vzdihujočih	žensk,	ki	obžalujejo	mrtveca	plešoč	okoli	
kamnite	krste.	Bivoli	vlečejo	krsto	na	saneh	skozi	
pesek;	med	krik	se	meša	mukanje	klavne	živine	za	
darovanje.	Duhovniki,	služabniki	Kaja,	ogrnjeni	z	
leopardovimi	kožami,	škropijo	krsto	in	zažigajo	di
šave.	Sorodniki	v	črnih	haljah	in	služabniki	z	vsem,	
kar	se	rajnemu	dene	v	grob,	sledijo	v	dolgi	vrsti.	Na	
pokopališču	postane	naenkrat	živo.	Zaostali	obiščejo	

grobove	svojcev,	darujejo,	molijo,	kadijo	in	škrope,	
enolično	petje	mrtvaških	obredov	doni	iz	mastab.
Čudno!	Pred	pet	tisoč	leti	se	je	tako	godilo.	Ali	ni	

veliko	našega,	da,	krščanskega,	pristno	človeškega	
v	teh	obredih	poleg	prav	malo	bistvenih	zmot?	Ni	li	
to	mišljenje	o	smrti	in	mrtvih	nekaj	vzvišenega?	Ali	
ne	sveti	skozi	te	zmote	prav	jasno	zvezda	prvotnega	
razodetja,	ki	je	v	oni	pri	dobi	razsvetljevala	človeku	
trdo	pot	izven	raja?
Kako	trdno	so	stari	Egipčani	verovali	v	drugo	ži

vljenje	in	kako	dosledno	so	po	tej	veri	ravnali!
Vsa	skrb	je	bila	obrnjena	le	na	življenje	onstran	

groba;	 tam	 si	 preskrbeti	 varno	 stanovanje,	 to	 je	
bilo	Egipčanu	prva	in	glavna	skrb.	Memfis,	mesto,	
časno	stanovanje	je	bilo	sezidano	iz	lesa	in	ila,	zato	
o	njem	sedaj	ni	več	sledu;	a	grobovi,	pokopališče	tu	
pred	nami,	mastabe,	piramide	iz	trdega	kamna,	so	
preživele	tisočletja	in	bodo	stale,	to	lahko	trdimo,	
do	konca	sveta.	Dela	umetnosti	starih	Egipčanov	so	
nespremenljiva,	ker	so	izšla	iz	vere	v	neumrljivost,	
ker	 so	 izvršena	 popolnoma	 v	 službi	 božanstva,	 v	
skrbi	za	onostransko	življenje.
Ravno	 vidimo	 ostalo	 našo	 družbo	 prihajati	 iz	

“gro	bišča	svetih	bikov”.	Ta	spomin	zatemni	nekoliko	
svetlo	luč	duševnega	življenja	starih	Egipčanov.	Pa	
tudi	v	dobah	češčenja	živali	se	da	zaslediti	prvotna	
vera	v	eno,	najvišje	bitje.
Ohranila	 se	 je	 še	 krasna	molitev,	 s	 katero	 so	

Egipčani	častili	svoje	božanstvo,	in	ki	nam	razodeva	
plemenito	duševno	življenje	tega	čudovitega	naroda.
Preden	se	poslovimo	od	starodavnega	pokopališ

ča,	se	usede	naš	Berlinčan	na	staro	krsto	in	prebere	
naglas	nekaj	odlomkov	teh	slavospevov,	dočim	po
slušamo	mi	z	veliko	ginjenostjo:
»O	Bog,	stvarnik	sveta,	ti	nimaš	očeta,	ti	si	sam	

iz	sebe	in	ti	nimaš	matere...	Ti	vzdržuješ	vse,	kar	si	
ustvaril;	ti	sam	se	pa	giblješ	po	svoji	lastni	moči...	
Nebo	 in	zemlja	 izvršujeta	postave,	katere	si	 jima	
dal...	Hvalimo	boga,	ki	je	razpel	nebo...	ki	je	ustvaril	
vse	dežele	in	kraje	in	veliko	morje	s	svojo	besedo:	
Naj	–	bo	zemlja!
Bog	modrosti,	 čigar	 postave	 so	modre...	 Bog	

usmiljenosti,	čigar	ljubezen	je	brez	konca...	Gospod	
življenja,	zdravja	in	moči...	ti	edini,	ti	eden...	ki	daješ	
živež	ptici	v	zraku...	ki	vse	vzdržuješ.	Slava	ti	zaradi	
vseh	teh	dobrot!...	Češčen,	ker	si	nas	ustvaril!...	Po
zdravljen	od	vsake	dežele!...	Stvarnik	vsega,	molimo	
tvojega	duha...	Ti	edini,	brez	enakega,	ti	edini	kralj!
Moljen	ti,	najvišja	moč,	vzvišeno	velik,	ki	obsega	

kraj	luči,	katerega	podoba	je	duh,	ki	obsega	vesoljst
vo...	ki	živi	v	svojem	očesu	(soncu)	in	razsvetljuje	
rakev;	nevidljivi	stvarnik,	ki	dela	svetove	in	ustvarja	
trupla,	od	katerega	osebe	so	izšli	vsi,	ki	so	in	niso,	
mrtvi,	bogovi,	duhovi!«
Še	en	pogled	na	čudoviti	kraj	smrti	in	vrnemo	se	

med	žive.	Kmalu	občutimo	le	preveč,	da	smo	med	
živimi.	Oslarji	bijejo	po	oslih,	da	gre	v	divjem	diru	
naprej.	Pred	vasjo	Mitrahine	nas	čaka	cela	drhal	
in	zahteva	carino	–	bakšiš.	Najrajši	bi	udaril	s	palico	
med	te	sitneže,	a	na	tujem	je	treba	biti	oprezen	–	in	
še	je	tu	najboljša	palica	–	potrpežljivost.
Še	huje	se	nam	godi	v	Bedrašenu,	kjer	smo	mo

Stopničasta piramida



rali	čakati	na	brod.	Naš	gospodar,	ki	je	popolnoma	
vešč	arabščine,	je	moral	postati	hud	in	zapretiti,	da	
bo	sitneže	naznanil	vladi,	ako	ne	odnehajo.	Celo	v	
vodo	gredo	nekateri	za	nami	in	se	primejo	broda.	
Zdaj	smo	po	vendarle	dali	nekatrim	bakšiša	–	po	
rokah...	tako	da	so	se	vrnili	med	krikom	in	tuljenjem.
Tudi	na	heluanski	strani	preži	na	nas	nekaj	ba	kšiš

lovcev.	Sreča	jim	pa	ni	mila,	ker	jo	hitro	odkurimo	
na	naših	oslih.
Nad	Egipt	je	 legel	že	mrak,	ko	dospemo	v	He

luan.	Pri	večerji	se	še	dolgo	pomenkujemo	o	vtisih	
našega	izleta.

EN DAN V KAHIRI
Mrtvega	mesta	Heluana	se	človek	kmalu	naveli

ča.	Mnogo	“letoviščarjev”	se	vozi	skoraj	vsak	dan	v	
Kahiro.	Meni	to	ni	kazalo,	ali	prav	vesel	sem	bil,	ko	
se	nekoč	zmenimo	za	skupni	obisk	glavnega	mesta.
Štirje	smo	bili:	Dunajčan,	dvojica	Hoffmann	in	jaz.	

Vlak	zdrdra	po	suhi	puščavi	in	v	pol	ure	smo	sredi	
bujnega	kahirskega	življenja.

V	STAROEGIPTOVSKEM	MUZEJU
Najprej	gremo	v	staroegiptovski muzej.	Lepa,	

moderna	stavba,	skoraj	sredi	mesta.
Tu	 so	 nakopičene	 neprecenljive	 dragocenosti	

iz	 umetniškega	 življenja	 starih	 prebivalcev	Nilove	
dežele.	Dvorana	sledi	dvorani,	vse	je	razvrščeno	po	
nekem	redu,	da	se	vidi	razvoj	umetnosti.	Ako	je	kdo	
tudi	že	marsikaj	videl	na	svetu	in	razume	tudi	nekaj	o	
umetnosti,	tukaj	se	ne	bo	mogel	vzdržati	začudenja.

Na	vseh	predmetih	je	sicer	opaziti	neko	poseb
nost;	podobe	so	si	vse	enake,	ali	ker	je	vse	posneto	
po	naravi	in	večinoma	z	mojstrsko	spretnostjo,	je	vtis	
tem	večji.	Umetnost	ni	ostala	vedno	ista,	pač	pa	se	je	
držala	nekih	postav,	zato	povsod	nek	red,	lepo	raz
merje,	neka	dovršenost,	preprostost	in	resničnost,	
ki	je	vsemu	vtisnjena.	Neskaljena	naravna	moč	je	v	
vsem;	kar	poskusi,	vse	se	ji	posreči.	In	stari	Egipčani	
so	se	poprijeli	najrazličnejših	strok	s	popolnostjo,	
da	se	moraš	čuditi.	Bili	so	spretni	steklarji,	znali	so	
ponarejati	bisere,	izdelovali	so	najrazličnejše	pred
mete	iz	bakra,	medenine,	zlatarji	so	bili,	kakršnih	
še	dandanes	ni.	Kraj	in	nakitje	kraljice	Ahotep	okoli	
leta	1700	pr.	Kr.	je	tako	lep,	da	se	z	enakim	lišpom	
ne	more	ponašati	dandanes	niti	najbogatejša	vlada

rica.	V	novejših	časih	so	našli	v	piramidi	pri	Dašurju 
posebno	krasne	predmete	najrazličnejšega	lepotičja,	
kakršne	so	ljubile	plemenite	Egipčanke.
Posebno	so	mi	ugajale	slikarije.	Ni	veliko	barv,	

ali	mojstrsko	so	sestavljene,	da	je	vtis	cele	podobe	
nepopisen.	Ta	umetnost	je	čista,	rekel	bi,	deviška;	
tu	niso	narekovale	strasti,	ampak	gola	ljubezen	do	
prave	 dovršenosti.	 Kdor	 pozna	 nekoliko	moderne	
slikarje	in	to	odurno	nagoto	primerja	z	vzvišeno	do
stojnostjo	staroegiptovskih	slik,	bo	osramočen	nad	
našo	razuzdanostjo.	Pri	Egipčanih	je	bila	umetnost	v	
službi	nravnosti,	pri	nas	je	mnogokrat	v	službi	strasti.	
Kar	je	zaklical	nekoč	egiptovski	svečenik	Platonu:	
»Platon,	Platon,	kakšni	otroci	ste	vi	Grki	proti	nam!«	
to	bi	se	lahko	reklo	posebno	z	ozirom	na	neko	vrsto	
slikarstva	tudi	o	nas.

Zanimivo	 je	 videti	 tukaj	mumije	 starih,	 slavnih	
faraonov	iz	drugega	tisočletja	pred	Kristusom.	Pri	teh	
“parah”	se	mi	je	vzbudila	misel:	tako	zgine	svet	in	nje
gova	slava.	Nekaj	je	tem	mogočnežem	le	še	ostalo.	V	
življenju	so	se	znali	obdati	s	častjo	in	so	izvršili	slavna	
dela,	da	bi	povzdignili	svoja	imena.	Zdaj	so	razvrščeni	
v	lepi	dvorani.	Tako	elegantnega	groba	nima	nihče.	
Gledat	jih	hodijo	iz	vseh	krajev	sveta	in	obdani	so	z	
ostanki	njih	gospostva	in	njih	časa	–	nekaj	slave	jih	
torej	vendar	še	obdaja,	a	smrt	jim	je,	kakor	vsem	
umrlim,	zarezala	odurne	poteze	v	obraze.
Te	mumije	so	se	ohranile	na	prav	poseben	način.	

Od	nekdaj	so	tatje	in	roparji	odpirali	grobove	in	iskali	
tam	raznih	dragocenosti.	Ker	tudi	telesa	faraonov	
niso	bila	varna	pred	uzmoviči,	so	 jih	svečeniki	že	
v	10.	stoletju	pred	Kristusom	skrili	v	podzemeljsko	
odprtino	tam	gori	pri	mestu	Tebe.	Le	felahi	so	ve
deli	za	ta	zaklad,	ga	dobro	izkoriščali,	ali	obenem	
tudi	jako	skrivali.	Šele	leta	1881	jih	je	eden	izdal	in	
odkril	skrivnost.	Vlada	je	pustila	mrtvece	prepeljati	
v	slovesnem	sprevodu	po	Nilu	in	zdaj	počivajo	tu,	
čakajoč	dan	vstajenja.	Kako	pretresljivo	zrejo	iz	dav
ne	preteklosti	ti	obrazi,	pred	katerimi	so	se	nekdaj	
tresli	milijoni,	na	številne	obiskovalce!	Meni	so	se	
mrtvaški	odri	vtisnili	neizbrisno	v	spomin.

NA	MESTNEM	GRADU
Z	električno	cestno	železnico	se	peljemo	do	citadele	

in	si	ogledamo	trdnjavo,	v	kateri	so	gospodarji	Angleži.	
Neštevilni	topovi	so	obrnjeni	na	mesto	in	strašen	bi	bil	
njih	grom,	ko	bi	jih	bilo	treba	res	kdaj	rabiti.

Muzej

Sarkofag (krsta) v muzeju
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Valent;	$10:	I.	Babic,	M.	Krnec,	A.	Malensek,	A.	Cupar;	$5:	O.	
Kastelic;	CAD1:	J.	Kuk.
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Na	spletni	strani	Fixr.com,	ki	se	ukvarja	s	pri
merjavo	cen	in	iskanjem	najboljših	ponudnikov	za	
izdelke	 in	storitve,	so	zelo	dober	Googlov	spomin	
uporabili	pri	zanimivem	projektu.	Poiskali	so	stvari,	
za	nakup	katerih	se	najpogosteje	zanimajo	uporab
niki	Googla	v	 (skoraj	vseh)	državah	sveta.	Nekaj	
rezultatov	je	bilo	predvidljivih,	nekaj	pa	popolno	(in	
kontroverzno)	presenečenje.	Pa	poglejmo.
Začnimo	 na	 stari	 celini.	Nemce in Italijane 

naj	bolj	zanimajo	cene	avtomobilov,	natanč
neje	 BMWjev	 in	 ferrarijev.	 Prevozna	
sredstva	 so	 predmet	 vprašanja	
tudi	v	kneževini	Monaco	(cena	
priveza	za	jahto)	in	v	Rusiji, 
tam	 bi	 radi	 vedeli,	 koliko	
stane	pilotiranje	vojaškega	
letala	Mig.
Hrana	 in	 pijača	 sta	

glavna	 interesa	 na	Pi
renejskem polotoku 
(cena	obroka	v	restavra
ciji	 na	Portugalskem, 
splošne	 cene	 hrane	 v	
Španiji),	v	Franciji	(za
nima	 jih,	 koliko	morajo	
odšteti	za	rogljiček)	in	na	
Hrvaškem	 (kava).	 Pivo	
je	 prioriteta	 na	 Islandiji, 
v Srbiji, na Češkem in Slo
vaškem, v Turčiji in na Dan
skem.

Na Skandinavskem polotoku 
in na Nizozemskem	 je	 najpomemb
nejša	cena	študija,	slovenske	severne	sosede	
Avstrijce,	tudi	Ukrajince in Bolgare,	pa	privlači	
prostitucija.	 Bolj	 nevsakdanje	 interese	 imajo	 ob	
Rusih	tudi	Albanci	(cena	plastične	operacije	nosu).	
Slovenskih	potrošniških	zanimanj	na	spletni	strani	
Fixr.com	niso	analizirali.
Rezultati	 iskanj	cen	med	uporabniki	Googla	na	

največji	celini	sveta	so	odraz	kulturnih	razlik	med	
njenimi	prebivalci.	Kitajce,	jasno,	najbolj	zanimajo	

cene	potrošniške	elektronike,	njihove	severne	sose
de Mongole	potovanje	po	svetu,	prebivalce	Južne 
Koreje	pa,	zanimivo,	plastične	operacije.	Tajvanci 
so	očitno	nori	na	kokain,	Japonci	pa	na	lubenice.

V Indiji	 je	 največ	 zanimanja	 za	 cene	 krav,	 v	
Iranu	 pa	 za	 človeške	 ledvice.	Libanonci	 bi	 radi	
vedeli,	koliko	stane	 igralna	konzola	Playstation	3,	
prebivalce	bogatih	Kuvajta in Združenih arabskih 

emiratov	pa	privlačijo	dragi	avtomobili,	natanč
neje	lamborghiniji	in	ferrariji.

V Afriki	 je	 največ	 iskanja	 cen	
živ	ljenjskih	potrebščin.	Prebival
ce	afriškega roga,	polotoka	na	
vzhodu	 celine,	 najbolj	 zanima	

živina	(krave	in	koze),	na	severu 
in v Namibiji	sta	aktualna	naravni	
plin	in	gorivo,	drugje	prevladuje	
zanimanje	 za	 gradnjo	 bivališč	
in	hrano.	Izstopata	Sierra Le

one,	kjer	so	v	ospredju	
cene	diamantov,	in	Mav
retanija,	kjer	je	očitno	
še	vedno	mogoče	kupiti	
sužnja.
Na	drugi	strani	Atlan

tika	vlada	veliko	zanima
nje	 za	 nakup	 patentov	

(ZDA),	potnih	listov	(Ka
nada)	 in	 plastične	 opera
cije	 za	 zmanjšanje	 trebuha	

(Mehika).	Če	pogledamo	malce	
juž	neje,	 so	 v	Venezueli	 najbolj	

za	skrb	ljeni	zaradi	cen	goriva,	prebivalci	
Čila	 iščejo	kokain,	Brazilci in Urugvajci pa 

prostitutke.
Kaj	pa	Oceanija?	Kot	so	zapisali	na	spletni	strani	

Fixr.com,	so	Novozelandci	očitno	zelo	spolno	aktivni,	
saj	se	jih	največ	zanima	za	ceno	vazektomije	(opera
tivne	prekinitve	semenovoda	pri	moških),	Avstralci 
pa	niti	 ne,	 saj	 bi	 številni	 radi	 vedeli,	 koliko	 stane	
oploditev	in	vitro	(način	oploditve	jajčeca,	ki	bio	loško	
starševstvo	omogoči	neplodnim	partnerjem).

POIZV EDOVA NJA NA GOOG LU
nepričakovani rezultati raziskave


