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Še vedno smo pri SV. PRIMOŽU IN FELICIJANU nad Kamnikom, pri tretji freski iz Marijinega cikla. Tudi tukaj se 
upodobitve začno levo zgoraj in se vrste v nasprotni smeri od urinega kazalca. Tako predstavljajo: levo zgoraj: Marijin 
obisk pri Elizabeti; levo spodaj: Jezusovo rojstvo; desno spodaj: Jezusovo obrezovanje; desno zgoraj: Jezusovo darovanje 
v templju. Poleg fresk iz leta 1504 so v cerkvi trije zlati oltarji: rezljani in pozlačeni leseni glavni oltar iz leta 1628, ki je 
delo J. Costija in je eden  najstarejših zlatih oltarjev na Slovenskem; stranska oltarja ob slavoločni steni, delo krajevnih 
rezbarjev iz leta 1655 in 1656. Zanimiva je na platno slikana podoba sv. Primoža in Felicijana iz leta 1632, ki v 24 prizorih 
ilustrira njuno mučeništvo. Orgle je mojster Janez Fuller postavil leta 1680 in so tako eden najstarejših instrumenov 
na Slovenskem. Leseno prižnico je leta 1742 s podobami evangelistov, Brezmadežne in motivom košarice rož poslikal 
ljubljanski baročni slikar Valentin Metzinger po naročilu kamniškega župnika in ljubljanskega akademika Maksimilijana 
Leopolda Raspa. V južni ladji je nenavadno postavljen kamnit gotski baldahin, pod katerim so shranjene relikvije obeh 
cerkvenih zavetnikov. Nekoliko više stoji cerkev sv. Petra iz zadnje tretjine 15. stoletja. Prezbiterij ima rebrast obok, 
pravokotno ladjo pa pokriva poznogotski poslikan lesen strop iz časa med 1470 in 1480 in je najstarejši primerek te 
vrste v Sloveniji. Vzorci so upodobljeni s filigransko natančnostjo. Značilni so brokatni vzorci, ki jih ni nikjer drugje, 
kot tudi ne vzorca lilij, školjk, trakasti prepleti z rozetami in bogat izbor živali (bajeslovna in eksotična bitja). Tudi v tej 
cerkvi so trije oltarji zlatega tipa. Ves kompleks stoji na Planini (842 m nad morjem) nad naseljem Črna pri Kamniku.

Letos je zgodnja VELIKA NOČ: 27. marca. Še nekaj marčevih godov poleg Marijinega moža sv. Jožefa (19.): opat in 
Škof Albin (1.); hčerka češkega kralja Otokarja I. in opatinja klaris v Pragi Neža Praška (2.); nemška cesarica iz 11. stoletja 
Kunigunda (3.); poljski kraljevič Kazimir (4.); frančiškanski spokornik Janez Jožef od Križa (5.); kartaginski mučenki iz 5. 
stoletja Perpetua in Felicita (7.); ustanovitelj reda usmiljenih bratov Janez od Boga (8.); cerkveni učitelj Gregor iz Nise ter 
vdova in redovnica Frančiška Rimska (oba 9.); mučenka Doroteja (12.); redemptorist Klemen Marija Hofbauer (Dvořak), 
ki je bil na Dunaju duhovni voditelj Friderika Baraga; oglejska mučenca Hilarij in Tacijan (16.); apostol Ircev Patricij (17.); 
škof in cerkveni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Flüe (21.); spokornica Katarina Genovska 
(22.);  redovnik in mučenec Metod Dominik Trčka (23.); redovnica Katarina Švedska (24.); škof Rupert Salzburški (27.); 
začetnik karmeličanskega reda Bertold (29.); opat Janez Klimak (30.) in gosposvetski škof Modest (31.). Gospodovo 
oznanjenje, ki je sicer 25. marca, je letos zaradi velikega tedna prestavljeno na 4. april.
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Na oltar srca si lahko vsak, ki veruje, postavi križanega ali vstalega Jezusa,
saj je zmeraj isti Gospod.

Alojz Rebula

Če se igrajo v sušcu mušice,
v aprilu vzemi rokavice.

Če se sušca da orati,
bo treba aprila jokati.

Če sušca dolgo sneg leži,
to setev močno zamori.

Če sušca grmi,
dobra letina prihiti.

MAREC – SUŠEC
  1	 T	 Albin,	šk.;	Suitbert,	šk.;	Antonina,	muč.;
		2	 S	 Neža	Praška,	dev.;	Henrik	Suzo,	red.;
		3	 Č	 Kunigunda,	cesarica;	Marin	in	Asterij,	muč.;
		4	 P	 PRVI	PETEK;	Kazimir,	kraljevič;	Lucij,	pap.;
		5	 S	 PRVA	SOBOTA;	Janez	Jožef	od	Križa,	red.;

  6 N 4. POSTNA NEDELJA;	Fridolin,	op.;
  7 P Perpetua	in	Felicita,	muč.;	Gavdioz,	šk.;
		8	 T	 Janez	od	Boga,	red.	ust.;	Janez	Avilski,	duh.;
		9	 S	 Gregor	Niški,	šk.,	c.	uč.;	Frančiška	Rimska,	

red.;	Katarina	Bolonjska,	dev.;
	10	Č	 Makarij,	šk.;	Janez	Ogilvie,	šk.,	muč.;
	11	 P	 Sofronij,	patriarh;	Evlogij,	muč.;	Janez
	 	 	 Krstnik	iz	Fabriana,	red.;
	12	S	 Doroteja,	muč.;	Engelhard,	red.;

 13 N 5. POSTNA (TIHA) NEDELJA;	Kristina,	
dev.,	muč.;	Agnel	iz	Pise,	red.;

 14 P Matilda,	kraljica;	Florentina,	op.;
	15	 T	 Klemen	Marija	Dvoržak	(Hofbauer),	red.;	

Ludovika	Marillac,	red.;	Longin,	muč.;
	16	S	 Hilarij	in	Tacijan,	oglejska	muč.;
	17	Č	 Patricij,	šk.;	Jedert	(Jerica)	Nivelska,	op.;;
	18	 P	 Ciril	Jeruzalemski,	šk.,	c.	uč.;	Anzelm	ml.,	

šk.;	Salvator	iz	Horte,	red.;	Evrard,	muč.;
	19	S	 JOŽEF,	MOŽ	DEVICE	MARIJE;	Sibilina
	 	 	 Biscossi,	dev.;	Amancij,	diakon;

 20 N CVETNA NEDELJA;	Klavdija	in	tov.,	muč.;
 21 P Nikolaj	iz	Flüe,	pušč.;	Serapion,	šk.
	22	 T	 Katarina	Genovska,	spok.;	Bazilij,	muč.;
	23	S	 Metod	Dominik	Trčka,	red.,	muč.;	Alfonz
	 	 	 Toribij	iz	Mongroveja,	šk.;
	24	Č	 VELIKI	ČETRTEK;	Katarina	Švedska,	red.;
	25	 P	 VELIKI	PETEK;	Dizma,	desni	razbojnik;
	26	S	 VELIKA	SOBOTA;	Ludgar,	šk.;	Kastul,	muč.;	

Evgenija,	muč.;	Didak-Jožef	iz	Cadiza,	red.;

 27 N VELIKONOČNA NEDELJA GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA;	Rupert	Salzburški,	šk.;

 28 P Sikst	III.,	pap.;	Milada	Praška,	dev.;
	29	 T	 Bertold,	red.	ust.;	Ciril,	diakon,	muč.;
	30	S	 Amadej	IX.,	savojski	knez.;	Janez	Klimak,	

op.;	Kvirin,	muč.;
	31	Č	 Modest,	gosposvetski	šk.;	Gvido,	op.;
	 	 	 Benjamin,	muč.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
ŽELIMO VSEM BRALCEM IN PRIJATELJEM

VESELO ALELUJO!

UREDNIK VAM

Gornjemu	velikonočnemu	voščilu	se	pridružujem	
tudi	osebno	z	željo,	da	bi	nam	velikonočni	prazniki	
utrdili	zavest,	da	smo	odrešeni	Božji	otroci	in	dediči	
nebeškega	kraljestva.
Rad	bi	vam	povedal	kaj	veselega,	pa	se	zadnji	

čas	ni	zgodilo	nič	takega.	P. Atanazij	je	bil	nekaj	
časa	v	St.	Jospeh’s	Hospital	v	Jolietu	zaradi	bolečin	
v	hrbtu,	nato	pa	je	prišel	na	rehabilitacijo	v	Mother	
Theresa	Home,	ki	je	v	naši	neposredni	bližini.	Upaj-
mo,	da	so	bo	kmalu	toliko	popravil,	da	se	bo	lahko	
vrnil	v	Alvernia	Manor,	kjer	ga	že	pričakujejo.	Tako	
zdaj	 trije	 podpiramo	 tri	 vogale	 v	 Lemontu,	 četrti	
vogal	pa	stoji	kar	v	zraku.
Pred	 nami	 je	provincialni kapitelj,	 ki	 se	 bo	

začel	v	Sloveniji	kar	brž	po	veliki	noči.	V	Sloveniji	
je	generalni	vizitator	končal	vizitacijo	že	novembra	
lani,	v	Ameriki	je	pa	v	drugi	polovici	januarja	opravil	
vizitacijo	njegov	asistent,	p.	Jozo	Grbeš	iz	herce-
govske	kustodije,	 ki	 ima	 sedež	 v	Chicagu.	Kakor	
jaz	vidim	stvari,	glede	Amerike	od	provincialnega	
kapitlja	ni	kaj	pričakovati.	Ne	verjamem,	da	bi	pro-
vinca	iz	Slovenije	poslala	še	koga	v	Lemont,	sicer	
pa	tudi	potrebno	ni:	če	upoštevam	povprečje	obiska	
slovenske	nedeljske	maše	v	Lemontu,	je	v	Ameriki	
dosti	 župnij,	ki	 so	 tudi	petkrat	številnejše,	pa	 jih	
brez	težav	obvlada	en	sam	duhovnik	–	v	kolikor	jih	
škofje	zaradi	pomanjkanja	duhovnikov	niso	že	zaprli.
Kar	zadeva	naš	mesečnik	zgleda,	da	je	na	pošti	

prišlo	že	kar	v	navado,	da	se	valja	nekje	na	poti	od	
New	Yorka	(tja	prihaja	vsa	pošta	iz	Evrope),	pa	do	
posameznih	naslovnikov.	Februarska	Ave	Maria	je	
odšla	iz	Ljubljane	že	21.	januarja,	pa	do	4.	februarja	
o	njej	ne	duha	ne	sluha.	Od	Ljubljane	do	New	Yorka	
traja	pot	2	dni,	Bog	ve,	kaj	se	pa	dogaja	potem.	
Januarska	številka	je	doživela	še	posebno	usodo:	
dosti	 izvodov	 je	 prišlo	 do	 naročnikov	 popolnoma	
premočenih,	kljub	temu,	da	je	vsak	zapakiran	v	ne-
premočljivo	plastično	folijo.	Očitno	so	se	morali	dalj	
časa	valjati	v	kaki	luži.	Samo	ugibamo	lahko,		kje.	
Zaradi	tega	sem	skoraj	vesel,	da	je	ta	letnik	verjet-
no	zadnji	tiskani	in	od	pošte	odvisni	letnik.	Se	vsaj	
ne	bo	treba	vsak	mesec	jeziti	in	poslušati	pritožbe.

Marca	 nobeden	 od	 slovenskih	 frančiškanov	 v	
Združenih	državah	nima	rojstnega	dneva	ali	godu.

Meseca marca so umrli: p. Marcel Marinshek 
(5.	marca	1951);	br. Antonin Šega (3.	marca	1973);	
p. Jožef Čagran (28.	marca	1988).	Naj	v	miru	po-
čivajo! p. Bernardin
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Ko	so	se	učenci	pogovarjali,	pravi	evangelist,	je	Jezus	stopil	mednje	in	jim	rekel:	Mir	vam	bodi!	Prav	
je	bilo,	da	je	dodal	ta	vam.	Zemlja	je	namreč	že	mirovala,	dan	se	je	vrnil,	sonce	je	spet	vzšlo;	vezi	sveta	
so	spet	dobile	nazaj	svoj	red.	Učencem	pa	je	še	vedno	ostajal	boj,	vanje	je	z	vso	silo	udarjal	spopad	med	
vero	in	verolomnostjo.	Bolj	kot	prej	zemljo	je	srce	učencev	pretresal	vrtinec	trpljenja;	po	njihovem	duhu	
je	 zato	 s	 trdovratnim	 divjanjem	 pustošila	 vojska	med	
zaupanjem	in	nezaupanjem.	V	misli	so	se	jim	vsiljevale	
množice	predstav;	sicer	krepko	telo	je	uničeval	preplet	upa	
in	obupa.	Občutke	in	misli	učencev	je	nosilo	med	številnimi	
čudeži	Kristusovih	znamenj	in	različnimi	vrstami	njegovega	
trpljenja,	med	 znaki	 božanskosti	 in	 slabotnostmi	mesa,	
med	izgubami	smrti	in	darovi	življenja.	Zdaj	se	jim	je	duh	
vzpenjal	k	nebu,	zdaj	jim	je	duša	treščila	ob	zemljo;	ob	
divjanju	takšnega	viharja	so	celo	v	najgloblji	notranjosti	
zaman	iskali	kako	pristanišče	počitka,	kako	sidrišče	miru.
Ko	 je	 to	 videl	 Kristus,	 preiskovalec	 src,	 ki	 ukazuje	

vetrovom,	zapoveduje	viharjem	in	z	enim	samim	gibom	
spremeni	nevihto	v	spokojnost,	jih	je	takoj	utrdil	s	svojim	
mirom,	z	besedami:	Mir	vam	bodi!	Jaz	sem,	ne	bojte	se.	
Jaz	 sem	 tisti,	 ki	 je	bil	 križan,	umrl,	bil	 v	grob	položen.	
Jaz	sem	Bog	po	sebi,	človek	zaradi	vas.	Jaz	sem	ne	kak	
duh	v	telesni	podobi,	temveč	utelešena	resnica	sama.	Jaz	
sem.	Jaz	sem	živ	 izmed	mrtvih,	 jaz	sem	zgoraj,	čeprav	
izmed	tistih	spodaj.	Jaz	sem	tisti,	pred	katerim	je	smrt	
zbežala;	podzemlje	se	je	streslo,	pekel	se	je	prestrašil	in	
priznal	Boga.	Ne	bojte	se	–	Peter,	ker	si	zatajil,	Janez,	ker	
si	pobegnil,	vsi,	ker	ste	me	zapustili,	ker	ste	me	presojali	
s	povsem	nevernimi	mislimi,	ker	še	sedaj	ne	verujete,	ko	gledate	vame.	Ne	bojte	se,	jaz	sem,	ki	sem	vas	
po	milosti	poklical,	izbral	po	odpuščanju,	podpiral	z	vdanostjo	in	nosil	z	ljubeznijo,	zdaj	pa	vas	sprejemam	
s	samo	dobroto.	Ko	oče	sprejema	sina,	ko	ljubezen	sprejema	svoje,	takrat	ne	zna	gledati	na	krivdo.

Kaj	ste	preplašeni	in	zakaj	se	vam	v	srcu	dvigujejo	
misli?	Res	je,	dvigujejo	se,	ne	pa	spuščajo;	človeške	
misli,	ki	jih	stiska	teža	telesa,	se	skušajo	dvigniti	do	
vzvišene	božje	skrivnosti.	Pri	tem	poskušanju	se	bodo	
zlomile,	zrušile	in	padle	na	zemljo,	če	ne	bo	poma-
gal	 tisti,	 ki	 človeku	 podarja	 zmožnost	 razmišljanja	
o	božjem.	Kaj	ste	preplašeni	in	zakaj	se	vam	v	srcu	
dvigujejo	misli?	Glejte	moje	roke	in	noge.	Glejte,	to	
pomeni:	Ostanite	budni.	Zakaj?	Ker	to,	kar	gledate,	
niso	sanje.	Poglejte	moje	roke	in	noge,	saj	s	svojimi	
obteženimi	očmi	še	vedno	ne	morete	videti	glave.	Po-
glejte	telesne	rane,	saj	božjih	del	ne	vidite.	Opazujte	
sledove	sovražnikov,	saj	doslej	še	niste	opazili	božjih	
znamenj.	Potipljite,	morda	vam	bo	roka	pomagala	k	
veri,	če	je	že	oko,	ki	vidi,	tako	zaslepljeno.	Oko	ne	
vidi,	 naj	 vidi	 tip;	 naj	 vaši	 prsti	 prodrejo	 v	 sledove	
žeb	ljev,	vaše	roke	naj	preiščejo	globine	rane.	Predrite	
luknje	na	rokah,	preiščite	stran,	znova	odprite	rane;	
saj	vendar	ne	morem	odreči	učencem,	ki	iščejo	vero,	
česar	 nisem	 odrekel	 sovražnikom,	 ki	 so	 v	 svojem	
divjanju	hoteli	kazen.	Potipljite,	potipljite,	v	svojem	
težavnem	preiskovanju	pojdite	vse	do	kosti;	vsaj	kosti	
bodo	potdile,	da	je	telo	pravo,	pregledane	rane	bodo	
pričale,	da	sem	to	res	jaz.

P. Vladimir Kos

VES MAREC
Ves marec vejejo vetrovi z zvenom
parábol čudovitih z ust Boga,
tolažb ljudem z nemilostnim bremenom,
obljub svobode grešnega srca.

Ves marec čuje pesem ozdravelih,
z besedo ozdravelih, iz daljav ...
Ves marec poln je prvikrat veselih,
čutečih prvič, kaj je to – ljubav.

Ob Sinu Božjem pomladí ves marec,
besed njegovih kdo ne bo vesel?
Ustvarjajo resnične Božje čare –
iz groba Vstali jih bo v up objel.

sv. Peter Krizolog,
škof (380-450)

TISTI,
PRED KATERIM JE SMRT ZBEŽA LA

Sermo 81,2-3.5
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NED ELJSKE
MIS LI6. marec

4. postna nedelja
KRISTUS NAS JE SPRAVIL Z OČETOM
2 Kor 5,17-21
Že	 Izraelci	 so	praznovali	poseben	spravni	dan.	

Problem	starozavezne	sprave	je	bil	v	tem,	da	jo	je	
bilo	treba	ponavljati	leto	za	letom.	V	novi	zavezi	nas	
je	Kristus	enkrat	za	vselej	spravil	z	Bogom	s	svojim	
trpljenjem,	smrtjo	in	vstajenjem.	Glede	na	to	zveni	
malo	 čudno	 opomin	 apostola	 Pavla	 Korinčanom:	
»spravite	se	z	Bogom!«	Pa	je	že	tako:	Kristus	je	s	
svoje	strani	naredil	vse,	ampak	to	je	šele	polovica.	
Druga	 polovica	 je	 sodelovanje	 vsakega	 človeka	 z	
darom	sprave,	torej	osebna	sprava	z	Bogom.	Že	od	
stvarjenja	naprej	vemo,	da	Bog	pri	vsem	zahteva	člo-
vekovo	sodelovanje,	torej	še	bolj	pri	osnovnih	stva-
reh:	pri	dejanjih	vere,	pri	prejemanju	zakramentov	
in	seveda	pri	popravljanju	tistega,	kar	smo	osebno	
zagrešili.	Smisel	spokornega	postnega	časa	v	bogo-
služnem	letu	je	ravno	v	tem,	da	človek	z	vso	ostrino	
začuti	potrebo	po	osebnem	sodelovanju	pri	vsakem	
Božjem	daru,	torej	toliko	bolj	pri	največjem,	ki	nam	
ga	je	Kristus	dal:	pri	spravi	z	Očetom.	Spokornost,	
ki	se	kaže	v	molitvi,	pritrgovanju	v	jedi,	postu	od	
mesa,	kadar	je	ta	zapovedan,	predvsem	pa	v	dobrih	
delih,	je	najlepše	zunanje	znamenje	sodelovanja	z	
Bogom.	Da	pa	tukaj	igra	posebno	vlogo	zakrament	
sprave	menda	ni	 treba	posebej	poudarjati,	 saj	 je	
prav	ta	zakrament	pot	do	osebne	sprave	z	Bogom.
13. marec
5. postna (tiha) nedelja
PODOBNI KRISTUSU
Flp 3,8-14
Z	geslom	naj	bodo	podobni	Kristusu	v	vsem,	Pavel	

spodbuja	Filipljane	k	spoznanju,	da	nekaj	novega	
človek	lahko	uresniči	samo,	če	je	pripravljen	odpove-
dati	se	staremu.	To	pa	ne	pomeni,	da	je	treba	zavreči	
vse,	kar	nam	življenje	nudi.	Prelepo	Božje	stvarstvo	
je	vse	kaj	več,	kot	samo	solzna	dolina,	kot	jo	včasih	
imenujemo.	Znana	je	ljubezniva	šala,	ki	si	jo	je	o	tem	
privoščil	bl.	papež	Janez	XXIII.	(Dobri),	ko	je	rekel:	
»Gospod,	saj	je	ta	svet	res	solzna	dolina,	toda	daj	
nam	še	nekaj	časa,	saj	je	tako	prijetno	jokati	v	njej.«	
Vprašanje	je	le,	kako	na	svet	in	na	možnosti,	ki	nam	
jih	daje,	gledamo,	in	kako	jih	vrednotimo.	Naj	bo	to	
narava	ali	kultura,	kar	je	Bog	ustvaril	in	v	čemer	ga	
je	človek	dopolnil,	vse	to	so	stvari,	ki	obstojajo	in	je	
do	njih	treba	imeti	pravi	odnos.	Človek	je	od	Boga	
prejel	nalogo,	da	stvarjenje	s	svojim	delom	dopol-
njuje	in	lepša,	čeprav	se	dogaja	prav	nasprotno,	da	
ga	slabša,	kvari	in	zlorablja.	Kot	ne	bomo	odklonili	
vsega	v	celoti,	tako	tudi	ne	bomo	vsega	v	celoti	spre-
jeli.	Vedno	se	bomo	vprašali:	ali	je	to	koristno	tudi	
za	večno	življenje.	Če	si	vsakokrat	na	to	vprašanje	
odkrito	 odgovorimo,	 ni	 nobene	 nevarnosti,	 da	 bi	
časne	vrednote,	ki	nam	jih	življenje	nudi,	postavili	
nad	tisto	edino,	kar	je	potrebno:	doseči	zveličanje.	
Vse	pa	moramo	hvaležno	sprejemati	kot	Božji	dar.

20. marec
cvetna nedelja
BOG GA JE POVIŠAL
Flp 2,6-11
Pavlovo	sporočilo	Filipljanom	o	Kristusu,	ki	je	vzel	

nase	podobo	hlapca	in	bil	pokoren	do	smrti	na	križu,	
ki	se	je	ponižal	do	kraja	in	bil	zato	poveličan,	nas	
mora	spomniti,	kako	se	Kristusove	izkušnje	zadnjih	
dni	prepletajo	z	izkušnjami	naše	vere.	Tudi	naše	ži-
vljenje	pozna	stalna	nihanja:	od	potrtosti	do	veselja,	
od	neuspeha	do	uspeha,	od	bolezni	do	zdravja,	od	
življenja	do	smrti.	Pri	 tem	pa	 je	pomembno	apo-
stolovo	 zatrdilo,	 da	 vpliva	 Kristusovo	 trpljenje	 in	
smrt	na	vse	stvarstvo,	ne	le	na	človeški	rod.	To	pa	
pomeni,	da	delež	Kristusovega	trpljenja,	ki	ga	nosi	
vsak	posameznik,	more	prav	tako	v	določeni	meri	
vplivati	na	vse	stvarstvo.	Sodelovanje	s	Kristusovim	
odrešilnim	delom	je	namreč	ena	najbolj	častnih	in	
pomembnih	nalog	od	vseh,	ki	jih	je	Bog	dal	človeku.	
Misel	na	to	sodelovanje	je	izražena	že	v	starozave-
znem	poročilu	o	stvarjenu	sveta	in	človeka,	ko	jima	
je	Bog	rekel:	»Napolnita	zemljo	in	si	jo	podvrzita.«	
Bog	sveta	ni	ustvaril	popolnega,	ampak	je	naložil	
človeku,	naj	ga	izpopolnjuje,	čeprav	je	tudi	ta	naloga	
povezana	s	trpljenjem	in	končno	s	smrtjo.	Toda	kot	
je	Kristusovi	smrti	sledilo	vstajenje	in	poveličanje,	
tako	bo	tudi	našemu	sodelovanju	pri	tem	trpljenju	
sledilo	 vstajenje	 in	poveličanje.	Ta	misel	ni	 samo	
spomin	na	slovesni	vhod	v	Jeruzalem,	ampak	tudi	
uvod	v	veliki	teden	in	veliko	noč.
27. marec
velikonočna nedelja
IŠČITE, KAR JE ZGORAJ
Kol 3,1-4 (1 Kor 5,6b-8)
Po	vsem	velikem	tednu	in	premišljevanju	Kristu-

sovega	trpljenja	menda	ni	nikogar,	ki	bi	bil	prepričan,	
da	je	mogoče	poceni	priti	do	Božjega	prijateljstva.	
Je	res,	da	je	Bog	usmiljen,	vendar	to	ni	nezanimanje	
in	brezbrižnost,	ki	zaradi	kršitev	ne	izvaja	nobenih	
posledic.	Bog	je	pravičen,	pravičnost	pa	postavlja	
meje	usmiljenju,	saj	zahteva	povračilo	»do	zadnje-
ga	novčiča«,	kakor	je	zapisal	evangelist.	Če	si	ne	
moremo	predstavljati,	kako	lahko	Bog	hkrati	izvaja	
svoje	usmiljenje	in	svojo	pravičnost,	to	ne	pomeni,	
da	se	smemo	lahkomiselno	tolažiti,	češ,	saj	je	Bog	
usmiljen.	 Ko	 se	 človek	 ob	 praznovanju	 vstajenja	
veseli	poveličanega	Kristusa	in	gleda	v	tem	podobo	
tistega,	kar	tudi	sam	upa	doseči,	ne	sme	pozabiti,	
da	je	celo	Kristus	svoje	poveličanje	drago	plačal	–	
glej	veliki	petek.	In	ker	učenec	ni	nad	učiteljem	si	
ne	moremo	delati	prav	nobenih	utvar,	da	bo	nam	s	
trpljenjem	prizanešeno.	Izkušnja	je	pokazala,	da	ta	
delež	človekovega	življenja	ostaja	v	veljavi,	ne	glede	
na	to,	ali	ga	pri	drugih	opazimo	ali	ne.	Prav	je,	da	
življenje	z	veseljem	sprejemamo,	kar	je	še	posebej	
pomembno	ob	praznikih,	toda	pri	vsem	veselju	in	
zaupanju	moramo	ostati	realisti,	da	ne	bomo	bridko	
presenečeni,	ko	bodo	tudi	na	nas	prišle	preizkušnje.	
Potruditi	se	je	treba,	da	jih	bomo	znali	sprejeti,	kot	
jih	 je	 sprejel	 Kristus,	 da	 bomo	 tako	 deležni	 tudi	
njegovega	vstajenja	v	slavi.
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NAIROBI /VATIKAN — 	 Agencija	 Fides	 je	 22.	
decembra	objavila,	da	so	muslimani	rešili	življenje	
krščanskim	potnikom	v	avtobusu	na	vožnji	iz	Nai-
robija	v	obmejno	Mandero,	ko	so	jih	ustavili	somal-
ski	islamisti	al-Šababa	in	hoteli	ločiti	muslimane	od	
kristjanov.	Muslimanski	sopotniki	so	se	temu	uprli.
BAD ABBACH — Obiskovalci	polnočnice	v	katoli-
ški	 cerkvi	 sv.	Nikolaja	v	 tem	bavarskem	kraju	 so	
se	zelo	razveselili	 toplega	bogočastnega	prostora.	
Darovalec,	ki	je	želel	ostati	neznan,	je	nekaj	tednov	
pred	tem	poklical	župnika	Antona	Dinzingerja,	da	si	
njegova	žena	želi,	da	bi	bila	za	božič	cerkev	ogreva-
na.	Župniku	je	za	to	nakazal	veliko	vsoto	denarja.
DARWIN — 	Na	severu	Avstralije	je	v	poplavah,	v	
katerih	so	morski	krokodili	prišli	v	mesto	in	napadli	
pse,	 umrl	 en	 človek,	 eno	 osebo	 pa	 pogrešajo.	 V	
poplavah,	 ki	 so	 se	 na	 redko	 poseljenih	 območjih	
južno	od	mesta	Darwin	začele	na	božični	dan,	so	
iz	naselja	ob	reki	Daly	evakuirali	500	ljudi.	Do	4,7	
metra	velike	krokodile	so	ujeli	v	bližnji	reki.
DUNAJ — Avstrijske	 dobrodelne	 organizacije	 so	
leta	2015	za	ljudi	v	stiski	zbrale	600	milijonov	ev-
rov;	pet	odstotkov	več	kot	leta	2014.	Toliko	Avstrij-
ci	niso	darovali	še	nikoli	prej.
VATIKAN — 	Z	letom	2016	je	Sveti	sedež	uradno	
priznal	 samostojno	 in	 neodvisno	 državo	 Palestino.	
Papež	 Frančišek	 je	 sprejel	 predsednika	 Mahmuda	
Abasa	že	maja	2015.	Palestino	zdaj	priznava	136	dr-
žav,	med	njimi	8	iz	Evropske	unije,	Slovenija	pa	ne.
LJUBLJANA — Združenje	novinarjev	in	publicistov	
je	priznanje	Boruta	Meška	za	življenjsko	delo	2015	
podelilo	publicistu	in	literatu	dr.	Marku	Kremžarju,	
ki	 je	 večino	 svojega	 življenja	preživel	 v	Agentini.	
Njegov	opus	je	močno	zaznamovala	begunska	uso-
da,	ki	ga	je	po	navedbi	odbora	“izklesala	s	trpljen-
jem,	hrepenenjem	po	rodnih	krajih	ter	ga	utrdila	v	
domoljubju	in	vztrajnosti”.
JERUZALEM — Izraelski	 predsednik	 Reuven	 Ri-
vlin	 je	 pri	 božično-novoletnem	 sprejemu	 za	 ver-
ske	predstavnike	povabil	k	dialogu	med	cerkvami	
in	verskimi	skupnostmi	v	Sveti	deželi	in	po	svetu.	
Spopadi	na	Bližnjem	vzhodu	po	njegovem	niso	ver-
skega	značaja,	marveč	iz	sovraštva.
VATIKAN — Tiskovno	središče	Svetega	sedeža	od	
1.	januarja	ni	več	podrejeno	vatikanskemu	državne-
mu	tajništvu,	marveč	novemu	vatikanskemu	tajništ-
vu	za	komunikacijo.	Vodi	ga	prelat	Dario	E.	Vigano.
RIM — Predsednik	Papeškega	sveta	za	novo	evan-
gelizacijo	nadškof	Rino	Fisichella	je	v	Osservatore	
Romano	9.	januarja	zapisal,	da	je	od	začetka	sve-
tega	leta	usmiljenja	8.	decembra	2015	Rim	obiska-
lo	 več	 kot	 milijon	 romarjev.	 Točneje:	 1.025.000.	
Pohvalil	je	varnostne	ukrepe	v	Rimu	in	samem	Va-
tikanu.	Slovesnosti	so	potekale	v	miru.
DUNAJ — Dobrodelna	organizacija	Cerkev	v	stiski	
je	Avstrijce	povabila	k	darežljivosti	ob	katastrofalni	
suši	v	Etiopiji;	lačnih	je	kar	10,2	milijona	ljudi,	dva	
milijona	več	kot	pred	enim	mesecem.	Goveja	živina	
poginja,	ker	nima	krme.

PRAGA — Na	pobudo	manjše	skupine	praških	Slo-
vencev	je	bila	v	nedeljo,	10.	januarja,	v	Plečnikovi	
cerkvi	Presvetega	srca	Jezusovega	na	praških	Vino-
hradih	(predel	Prage)	maša	za	pokojnim	Jožetom	
Plečnikom,	ki	je	bil	arhitekt	tega	najpomembnejše-
ga	sakralnega	spomenika	20.	stoletja	v	Pragi.
RIM — Papež	Frančišek	je	20.	januarja	sprejel	za-
stopstvo	petih	rimskih	muslimanov,	ki	so	ga	urad	no	
povabili,	naj	obišče	veliko	mošejo	v	italijanski	pre-
stolnici.	Ta	največja	mošeja	v	Evropi	lahko	sprejme	
več	kot	10.000	vernikov.	Papež	Frančišek	je	doslej	
obiskal	dve	mošeji:	leta	2014	Modro	mošejo	med	
obiskom	v	Carigradu,	lani	pa	glavno	mošejo	v	Ban-
guiju,	glavnem	mestu	Srednjeafriške	republike.
DAVOS — V	Davosu	v	Švici	 je	bil	 od	20.	do	23.	
januarja	svetovni	gospodarski	forum.	Vodilna	misel	
letošnjega	 je	bila:	Obvladovati četrto industrijsko 
revolucijo.	Papež	Frančišek	je	udeležencem	name-
nil	posebno	sporočilo.	Ustanovitelju	in	izvršilnemu	
predsedniku	foruma,	prof.	Klausu	Schwabu,	ga	je	
izročil	predsednik	Papeškega	sveta	za	pravičnost	in	
mir	kardinal	Peter	Turkson.
LJUBLJANA — Od	2.	do	4.	februarja	se	je	v	Lju-
bljani	zaradi	blagoslova	nove	nunciature	mudil	va-
tikanski	državni	tajnik	kardinal	Pietro	Parolin.	Obi-
skal	 je	 tudi	predsednika	republike	Boruta	Pahorja	
in	predsednika	vlade	Mira	Cerarja.	Krajši	čas	se	je	
zadržal	v	Novem	mestu.
CIUDAD JUAREZ — Zaporniki,	ki	prestajajo	kazen	
v	Ciudad	Juarezu,	so	izdelali	pastirsko	palico,	ki	jo	
je	papež	Frančišek	uporabil	pri	maši	17.	februarja	
v	tem	obmejnem	mehiškem	mestu.	Palica	za	rim-
skega	škofa	je	visoka	1,90	metra,	narejena	pa	je	
iz	cedrovine.	Mitra,	ki	jo	je	imel	papež	Frančišek	na	
glavi	pri	maši	15.	februarja	v	mehiški	zvezni	državi	
Chiapas,	je	okrašena	z	domorodskimi	motivi.	Izde-
lala	jo	je	Mehičanka	Guadalupe	Lopez	Hernandez,	
naročila	pa	ji	jo	je	škofija	San	Cristobal.
PARIZ — Direktor	 Louvra	 Jean-Luc	 Martinez	 je	
predlagal	ustanovitev	mednarodnega	sklada	za	re-
stavriranje	uničenih	kulturnih	dobrin.	Njegov	sedež	
naj	bi	bil	kot	ustanova	ZN	v	Braziliji,	na	Kitajskem	
ali	v	Mehiki,	“da	bi	se	 izognili	očitkom,	da	po	za-
hodnih	 predstavah	 uveljavljajo,	 kaj	 je	 svetovna	
dediščina”.	Države,	v	katerih	so	uničevali	kulturne	
dobrine,	naj	bi	same	odločale	o	restavriranju.
ST. VERENA — Benedikta	 Sigel,	 vzgojiteljica	 in	
mati	štirih	odraslih	otrok,	ki	se	je	po	spreobrnitvi	
v	krščanstvo	in	pogovoru	z	možem	in	otroki	odlo-
čila,	 da	bo	 živela	v	 starodavni	puščavniški	 nasel-
bini	St.	Verena	pri	Solothurnu	v	Švici,	je	priznala,	
da	je	včasih	slabe	volje,	se	jezi,	se	čuti	osamljeno,	
drugič	pa	vriska	od	veselja.	»Le	človek	sem	in	imam	
človeške	občutke,«	ni	slepomišila.
OXFORD — Znamenita	Univerza	v	Oxfordu	je	med	
10	 najvažnejših	 dogodkov	 uvrstila	 tudi	 največji	
škandal	v	mednarodnem	pravu,	za	katerega	je	“po-
skrbel”	 slovenski	 zunanji	 minister	 Karel	 Erjavec:	
razkritje,	da	so	bili	 skrivaj	 zabeleženi	prepoveda-
ni	telefonski	pogovori	med	slovenskim	arbitrom	in	
slovenskim	zastopnikom	v	arbitraži	s	Hrvaško	glede	
mejnega	spora	v	Piranskem	zalivu.

SMO...
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JERUZALEM — Izraelski	arheologi	so	pri	izkopava-
njih	v	Roš	Ha-Ayinu	naleteli	na	1.500	let	star	samo-
stan	iz	bizantinskega	obdobja	s	cerkvijo,	okrašeno	
z	mozaiki,	 ter	2.700	 let	 staro	kmečko	hišo.	Eden	
izmed	mozaikov	 nosi	 grški	 napis:	 »Ta	 kraj	 je	 bil	
zgrajen	pod	Teodozijem,	duhovnikom.	Mir	z	vami,	
ko	pridete,	mir	z	vami,	ko	odidete.	Amen.«
DUNAJ — Agencija	Kathpress	poroča	o	več	romar-
skih	poteh,	ki	iz	rojstnega	kraja	sv.	Martina	Szom-
bathely	vodijo	v	Tours	v	Franciji,	kjer	je	pokopan.	
Ena	izmed	njih	–	“Via	sancti	Martini”	–	vodi	skozi	
Maribor	 in	 Ljubljano,	 Treviso,	 Benetke	 in	 Milano,	
dolino	Aosta,	Albertville	in	Lyon.	
LONDON — Anglikanec	princ	Charles	je	za	obnovo	
katoliške	cerkve	sv.	Patrika	v	severnoirskem	Belfa-
stu	podaril	2.700	evrov,	je	poročal	BBC.
SAN SEBASTIAN — Jose	 Ignacio	 Munilla,	 škof	
tega	 španskega	mesta,	 ki	 je	 letos	 evropska	 pre-
stolnica	 kulture,	 si	 želi	 nadaljevanja	 razprave	 o	
splavu	v	Španiji.	Zelo	 je	 razočaran,	ker	v	novem	
španskem	 parlamentu	 »ni	 nobenega	 zanesljivega	
parlamentarca,	ki	bi	se	javno	zavzemal	za	obrambo	
človeškega	življenja	od	rojstva	do	naravne	smrti«.
BORNHEIM — V	tem	mestu	20	km	južno	od	Kölna	
so	tamkajšnjim	prosilcem	za	azil	prepovedali	vstop	
v	mestni	bazen	potem,	ko	se	je	več	domačink	pri-
tožilo	zaradi	spolnega	nadlegovanja.
MOSUL — Dair	 Mar	 Elija	 ali	 samostan	 sv.	 Elija,	
neprecenljivo	kulturno	dediščino,	ki	je	stal	več	kot	
1.400	 let	 kot	 trdnjava	 na	 hribu	 nad	Mosulom,	 je	
“Islamska	država”	popolnoma	uničila.	Zdaj	je	tam	
le	 še	 kup	 kamenja.	 Ti	 divjaški	 barbari	 uničujejo	
vse,	kar	je	po	njihovem	heretično.
DUNAJ — Generalni	 tajnik	 Karitas	 v	 avstrijskem	
glavnem	mestu	Klaus	Schwertner	je	v	zvezi	z	be-
gunsko	dramo	Avstrijce	opozoril,	naj	več	pozornosti	
namenjajo	pomoči	 beguncem	v	matičnih	 državah	
oziroma	urejanju	razmer	zanje	v	njih,	namesto	da	
razpravljajo	o	gornji	meji,	koliko	jih	lahko	Avstrija	
sprejme,	in	o	tem,	ali	naj	se	obda	z	žico.
BERN — Strokovnjak	 za	 islam	 Reinhard	 Schulze	
meni,	da	po	umoru	šiitskega	učenjaka	Nimr-al-Ni-
mra	 in	 konfliktu	med	 Iranom	 in	 Savdsko	 Arabijo	
islamskemu	svetu	grozi	razpad.	V	ozadju	je	boj	za	
prevlado	v	regiji.	Savdska	Arabija	nadaljuje	svojo	
gospodovalno	politiko	zadnjih	let.
DAMASK — Frančiškanska	kustodija	Svete	dežele	
je	sporočila,	da	so	ugrabitelji	 izpustili	 frančiškana	
p.	Dhiyo	Aziza,	župnika	župnije	Jacoubieh	v	sirski	
provinci	Idlib.	Prijeli	so	ga	23.	decembra	lani,	ko	se	
je	vračal	z	obiska	pri	iraški	družini	v	Turčiji,	ki	se	je	
tja	zatekla	pred	teroristi	Islamske	države.	
NEW DELHI/DUNAJ — Letošnja	avstrijska	trikra-
ljevska	akcija	bo	v	veliki	meri	namenjena	prizade-
tim	zaradi	potresa	na	severovzhodu	Indije.
KIJEV — Grkokatoliški	 veliki	 nadškof	 Svjatoslav	
Ševčuk	in	nadškof	Ihor	Izičenko	(Ukrajinska	avto-
kefalna	 pravoslavna	 Cerkev)	 sta	 se	 pred	 kratkim	
pogovarjala	o	možnosti	unije	med	obema	Cerkva-
ma.	Oba	sta	po	srečanju	 izrazila	previdni	optimi-
zem,	veliki	nadškof	Ševčuk	še	posebej	potrebo	po	
“popolni	preglednosti”.

TEMIXCO — Mehiški	 škof	 Ramon	 Castro	 (Cuer-
navaca)	 je	pri	pogrebu	33-letne	županje	Temixca	
Gisele	Mote	 ostro	 obsodil	 njene	morilce,	 ki	 so	 jo	
ustrelili	v	njeni	hiši	dan	po	nastopu	službe.	Rajna	je	
v	volilni	tekmi	napovedovala,	da	se	bo	borila	zoper	
organiziran	kriminal	in	trgovanje	z	mamili.
VATIKAN — Nemška	 veleposlanica	 pri	 Svetem	
sedežu	 Annette	 Schavan	 je	 v	 pogovoru	 za	 Radio	
Vatikan	 izjavila,	da	 ima	papež	Frančišek	v	Evropi	
usmerjevalno	vlogo.	S	svojimi	povabili	k	spoštova-
nju	vrednot	in	osebnim	ravnanjem	je	“kompas	za	
negotovo	Evropo”.
VATIKAN — Papež	Frančišek	 je	s	pismom	kardi-
nalu	prefektu	Kongregacije	za	bogočastje	in	zakra-
mente	 ukazal	 spremeniti	 obred	 umivanja	 nog	 pri	
spominski	 maši	 zadnje	 večerje	 na	 veliki	 četrtek.	
Umivanja	so	bili	do	zdaj	lahko	deležni	samo	možje	
in	fantje,	poslej	ga	bodo	tudi	ženske.	Kongregacija	
je	že	izdala	zadevni	dekret.
VATIKAN — Papeški	 svet	 za	 družbeno	 obvešča-
nje	je	objavil,	da	ima	papež	Frančišek	več	kot	26	
milijonov	sledilcev	na	twitterju.	Največ	sledilcev	je	
na	španskem	govornem	področju	(10,7	milijona),	
sledijo	z	angleškega	govornega	področja	(8,3	mili-
jona)	in	italijanskega	govornega	področja	(3,3	mili-
jona).	Zelo	se	je	povečalo	število	poljskih	sledilcev.
VATIKAN — Predsednik	Papeškega	sveta	za	kul-
turo	kardinal	Gianfranco	Ravasi	je	po	smrti	britan-
skega	glasbenika	Davida	Bowieja	spomnil	na	eno	
njegovih	 najbolj	 znanih	 pesmi	 “Space	 Oddity”	 iz	
leta	1969,	v	kateri	astronavt	Tom	poje	tudi	o	božji	
ljubezni.	Bowie	je	o	sebi	izjavil,	da	je	“skoraj	ate-
ist”,	kljub	temu	je	bilo	vprašanje	o	veri	v	Boga	zanj	
eno	ključnih	vprašanj.
SAN SALVADOR — Nadškof	Jose	Luis	Escobar	je	
ameriškega	 predsednika	 Baracka	 Obamo	 pozval,	
naj	ZDA	 takoj	 prenehajo	vračati	migrante	 iz	Sal-
vadorja.	Poudaril	je,	da	to	niso	“nobeni	kriminalci,	
marveč	preprosti,	dobri,	pošteni	ljudje,	ki	upajo	v	
boljše	življenje«.	
WASHINGTON — Več	ameriških	škofov	je	pohvali-
lo	ameriškega	predsednika	Baracka	Obamo,	ki	na-
merava	zaostriti	zakon	o	orožju	in	s	tem	zmanjšati	
število	kaznivih	dejanj.
JERUZALEM — Izraelski	 obmejni	 organi	 skupini	
škofov	iz	več	držav,	ki	so	v	znamenje	solidarnosti	s	
kristjani	v	Sveti	deželi	obiskali	to	deželo,	niso	do-
volil	vstopa	na	zahodni	breg	Jordana.	Utemeljitev:	
dolina	Cremisan	je	zaprto	vojaško	območje.
BUENOS AIRES — Argentinska	ministrica	za	zu-
nanje	zadeve	Susanna	Malcorra	je	zanikala,	da	naj	
bi	med	papežem	Frančiškom	in	novim	argentinskim	
predsednikom	Mauriciem	Macrijem	vladalo	“ledeno	
ozračje”,	o	čemer	so	se	razpisala	javna	občila.	Na-
povedala	je,	da	bo	Macri	kmalu	obiskal	papeža.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	18.	januarja	spre-
jel	generalno	direktorico	Mednarodnega	denarnega	
sklada	(IMF)	Christino	Lagarde,	ki	je	nato	odpoto-
vala	v	Davos	na	svetovni	gospodarski	forum.	Vse-
bina	njunega	pogovora	ni	znana,	je	pa	znano,	da	
je	papež	že	večkrat	zahteval	 reformo	svetovnega	
finančnega	sistema.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854

NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ

Iz	Kartuma	je	Knoblehar	poslal	na	Dunaj	Marijanu	
Kollerju	razpredelnice	pokojnega	Dovjaka	o	vreme-
nu,	ki	jih	je	prinesel	s	seboj	iz	Gondokora.	Koller	jih	
je	izročil	avstrijskemu	Osrednjemu	zavodu	za	me-
teorologijo	in	zemeljski	magnetizem,	ki	jih	je	objavil	
v	svojih	letnih	poročilih	za	leto	1854	pod	naslovom	
“Meteorološka	opazovanja	v	Kartumu,	Ulibariju	 in	
Gondokoru	v	letih	1852	in	1853,	izvršena	od	umrlega	
misijonarja	Dovjaka”.	V	razpredelnicah	je	za	posa-
mezne	dni	označen	zračni	pritisk,	toplina,	smer	vetra	
in	oblačnost,	pa	tudi	višina	Belega	Nila.	Opazovanja	
v	Kartumu	od	14.	junija	do	14.	novembra	1852	so	na	
straneh	500	do	504,	označbe	iz	Ulibarija	(na	ladji)	
od	7.	do	25.	januarja	1853,	kakor	tudi	označbe	iz	
Gondokora	od	25.	 januarja	1853	do	20.	 januarja	
1854,	so	pa	na	straneh	505	do	523.	Knoblehar	ni	
dodal	nobenih	pripomb.	Za	njim	je	natisnjenih	še	
pet	strani	razpredelnic.	Tako	je	tudi	Martin	Dovjak	
zapisan	med	tedanjimi	znanstvenimi	raziskovalci.
Zdaj	je	Knoblehar	skozi	štiri	mesece	vodil	dovoz	

gradiva	za	novo	hišo.	Gostner	mu	je	tudi	pri	 tem	
zelo	pomagal.
Zgodnja	Danica	je	8.	junija	spročila,	da	bo	nova	

skupina	Tirolcev	odpotovala	v	Afriko.	Pozvala	je	zi-
darje,	naj	bi	se	jih	nekaj	priključilo	zaradi	večnega	
plačila.	Slovenski	zidar	se	ni	prijavil	nobeden,	pač	pa	
so	se	tirolski.	Nemški	duhovniki	so	se	priglasili	trije:
1.	Matej	 Kirchner	 iz	 škofije	 Bamberg	 v	 jugo-

vzhodni	Nemčiji.	 Po	Knobleharjevi	 smrti	 je	 bil	 on	
imenovan	za	provikarja.	Bil	je	visoke,	vitke	postave,	
izrazitih	 oči,	 na	 katerih	 se	 je	 razodevala	 njegova	
izredna	duševnost.	Znal	je	tudi	angleško,	francosko,	
italijansko	in	arabsko.	Preden	je	šel	v	misijone,	je	
bil	za	domačega	učitelja	pri	grofu	Soauru	v	Rimu,	
kjer	se	 je	navadil	uglajenega,	 izbranega	vedenja.	
Mitterrutzner	ga	je	pozneje	v	pismu	1.	maja	1858	
označil	kardinalu	Barnabò,	da	je	“zares	božji	človek”	
(vere	homo	Dei).	Povsod	je	takoj	vzbudil	pozornost	
in	spoštovanje.
2.	 Anton	 Überbacher,	 rojen	 1829	 v	 Natzu	 pri	

Brixnu	 od	 zglednih	 kmetskih	 staršev.	 Na	 srednji	
šoli	je	bil	zelo	priden	in	pobožen	fant.	Bil	je	sošolec	
Wurnitscha	(Vurniča),	ki	je	naslednje	leto	umrl	na	
potovanju	proti	Kartumu,	in	Lanza,	ki	je	deloval	pri	
Svetem	Križu.	Modroslovja	se	je	učil	v	Innsbrucku,	
bogoslovja	pa	v	Brixnu.	Po	mašniškem	posvečenju	je	
bil	za	kaplana,	dokler	ni	odšel	v	Afriko.	Mitterrutzner	
je	v	omenjem	pismu	zapisal	o	njem,	da	je	“pravi	
angel	v	človeškem	telesu”.
3.	Franz	Rainer	iz	vasi	Gasteig.
Obrtniki	so	se	prijavili	tile:
1.	Lenart	Koch,	stavbar;
2.	Andrej	Ladner;
3.	Anton	Gostner,	brat	misijonarja–duhovnika

4.	Janez	Kirchmayer;
5.	Jožef	Albereyer	iz	Predarlskega,	ki	je	potem	

dolgo	deloval	v	misijonu;
6.	Henrik	Reisinger	iz	Gornjega	Štajerskega.
Večini	od	teh	priglašencev	je	dal	pobudo	dr.	Mit-

terrutzner.
10.	junija	so	se	vkrcali	v	Trstu.	Pridružil	se	jim	je	

tudi	Luka	Jeran,	ki	mu	misijonska	gorečnost	ni	dala	
ostati	v	domovini,	ampak	je	šel	še	enkrat	poskusit	
srečo.	Pred	odhodom	so	mu	misijonski	prijatelji	na-
nesli	razne	stvari:	svete	podobe,	knjige,	cerkveno	
obleko,	rožne	vence,	svetinjice	in	škapulirje,	oltarne	
prte,	cerkveni	lestenec,	duhovniške	mašne	knjige,	
svečnike,	en	kelih,	jedilni	pribor,	krožnike,	zdravila,	
platno,	 orglice,	 papir	 in	 zvezke,	mnogo	 steklenih	
biserov	itd.
V	Kairu	 je	 Jeran	 spet	 zbolel	 za	grižo.	Moral	 je	

ostati	v	mestu,	dokler	se	ne	pozdravi.	Pa	se	ni;	spet	
se	 je	moral	 vrniti	 v	 Ljubljano.	Zgodnja	Danica	 je	
zadnjega	avgusta	1854	objavila	prav	na	koncu:	»G.	
Luka	Jeran,	ki	je	spremil	novo	skupino	duhovnikov	
in	 obrtnikov	 do	 Kaira,	 je	 26.	 tega	meseca	 prišel	
domov.	Drugi	 so	8.	 avgusta	odrinili	 iz	Kaira	proti	
Asuanu	 in	Kartumu.	 Tudi	 on	 je	 bil	 tja	 namenjen,	
ako	bi	mu	bilo	zdravje	prav	služilo;	ker	se	mu	je	pa	
bolezen	obnovila,	se	je	moral	po	nasvetu	zdravnika	
in	drugih	brž	ko	brž	vrniti	v	domače	podnebje,	ker	
bi	bil	za	gotovo	umrl,	če	bi	se	bil	tam	mudil	ali	pa	
dalje	šel.	Pripeljal	je	s	seboj	majhnega	zamorčka.«	
Pozneje	(Zgodnja	Danica	20.	marca	1860)	je	Jeran	
zapisal:	»Slavni	zdravnik	Diamant	mi	je	svetoval,	naj	
ne	hodim	naprej,	ampak	se	naglo	vrnem.	V	telesu	
sem	še	imel	ostanke	prejšnje	bolezni,	zato	se	je	takoj	
obnovila,	ko	sem	stopil	v	ono	podnebje.«	Takrat	je	
vzel	s	seboj	zamorčka	Fádala	(Jožefa	Kranjskega).
V	domovini	je	tudi	po	svoji	drugi	vrnitvi	neutrud-

no	 delal	 za	 afriški	misijon.	 Spet	 je	 bil	 nastavljen	
za	kaplana	v	Trnovem	v	Ljubljani.	Spet	je	postal	z	
Zamejcem	urednik	Zgodnje	Danice,	od	leta	1856	jo	
je	pa	sam	urejal.	Vsaka	številka	je	prinesla	kaj	no-
vega.	Goreče	je	pomagal	zatirati	ostanke	janzenizma	
med	Slovenci.	Tedanje	slovstvo	je	presojal	zlasti	z	
vzgojnega	stališča,	zato	je	bil	včasih	ozkosrčen;	kri-
vice	pa	v	kritiki	vedoma	nikomur	ni	delal.	Bil	je	tudi	
izvrsten	nabožni	pisatelj;	večina	njegovih	knjig	je	
doživela	več	izdaj.	Leta	1869	se	je	preselil	v	stolno	
župnišče,	od	leta	1882	je	bil	stolni	kanonik.	Bil	je	
velik	prijatelj	in	podpiratelj	siromakov	in	študentov.	
Ustanovil	je	Ljudsko	kuhinjo	v	Strelišču	pod	Gradom.	
Ivan	Cankar	 je	 postavil	 njegovi	 srčni	 dobroti	 lep	
spomenik	v	črtici	“Zgodba	o	nepoštenosti”.	Umrl	je	
2.	aprila	1896,	star	78	let.
Tirolska	skupina	je	torej	morala	brez	Jerana	po-

tovati	dalje.
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Cerkvena	odločba	iz	leta	1956	in	pozneje	prenova	
bogoslužja	po	II.	vatikanskem	koncilu	iz	leta	1968	je	
posegla	ne	le	v	bogoslužno	dogajanje,	ampak	tudi	v	
stare,	trdno	zakoreninjene	šege	in	navade	“svetega	
tridnevja”	in	velike	nedelje.	Tako	se	tudi	velikosobot-
na	služba	božja	obhaja	šele	v	večernem	času.	Ves	
dan	vlada	po	cerkvi	grobna	tišina,	ki	obdaja	mrtvega	
Odrešenika.	Takšna	je	bila	nekoč	vsesplošna	nava-
da,	ki	je	trajala	do	srednjega	veka.	Šele	pozneje	so	
službo	božjo	prenesli	najprej	na	opoldanski,	nato	pa	
na	jutranji	čas,	čeprav	po	svoji	vsebini	resnično	sodi	
šele	v	noč	od	sobote	na	nedeljo.	Velikonočne	šege	
se	začno	tisti	hip,	ko	se	z	zvonika	oglasijo	zvonovi.	
Ti	so	se	po	starem	redu	“vrnili	iz	Rima”	že	v	soboto	
zjutraj	in	sprožili	v	cerkvi	veselo	velikonočno	razpo-
loženje,	pač	pa	je	bil	po	starem	še	ves	dan,	pozneje	
pa	vsaj	še	dopoldne,	strogi	post.
Vrsta	šeg	in	navad	za	veliko	soboto	je	vezana	na	

bogoslužje.	Če	jih	hočemo	prav	razumeti,	moramo	
poznati	cerkvene	obrede.
Na	veliko	soboto	blagoslovi	Cerkev	najprej	novi	

ogenj.	 Po	 starem	 je	
bila	 tedaj	 cerkev	 še	
zavita	 v	mrak	 zgod-
njega	 jutra.	 Du	hov-
nik,	obdan	z	bogosluž-
nim	 spremstvom	 –	
tako	opisuje	obred	M.	
Turnšek	–	 je	ukresal	
pred	cerkvijo	iskro	iz	
kamna,	zanetil	ogenj	
in	ga	blagoslovil.	Nato	
je	 blagoslovil	 še	 pe-
tero	 kadilnih	 zrnc,	 s	
katerimi	je	pozneje	v	
spomin	na	petero	ran	
vstalega	 Zveličarja	
okrasil	 velikonočno	
svečo.	Medtem	so	v	cerkvi	pogasili	vsa	svetila.	S	
trirogelnim	svečnikom	v	roki	se	je	duhovnik	v	slo-
vesni	procesiji	napotil	v	 temno	cerkev,	kjer	 je	po	
vmesnih	obredih	z	velikonočno	svečo	prižgal	večno	
luč	in	druga	svetila	v	cerkvi.
Blagoslovitvi	ognja	je	vselej	prisostvovala	mladi-

na,	da	je	ogenj	brž	raznesla	po	domovih.
Nadaljevanje	cerkvenega	opravila	je	starodavna	

priprava	na	krst,	ki	so	ga	katehumeni	prejeli	včaaih	
v	noči	od	sobote	na	nedeljo.	Spomin	na	to	je	bil	v	
našem	ljudstvu	še	dolgo	živ,	saj	 imenujejo	veliko	
soboto	še	marsikje	na	Slovenskem	“krstnica”.	Du-
hovnik	je	opravil	blagoslovitev krstne vode	po	zelo	
bogatem,	naravnost	dramatičnem	obredu.	Nato	je	
zmolil,	ležeč	pred	oltarjem,	litanije	vseh	svetnikov,	
nakar	je	sledila	maša	v	belih	oblačilih.	Začela	se	je	
kar	s	“slavo”,	glorijo,	pri	kateri	so	se	spet	veselo	ogla-
sili	zvonovi,	zvončki	in	orgle.	Z	mašo	novokrščencev	
–	kakor	 ji	pravijo	–	se	 je	včasih	končalo	 jutranje	
opravilo.	Popoldne	je	bil	blagoslov	velikonočnih	jedil,	

proti	večeru	pa	ponekod	že	vstajenje.
Novi	predpisi	so	stari	red	ljudskih	šeg	in	navad	v	

marsičem	omajali.	“Blagoslov	pirhov”	je	ostal	tudi	
po	novem	v	zgodnjih	popoldanskih	urah,	pač	pa	bi	
bile	po	novem	težave	z	raznašanjem	blagoslovlje-
nega	ognja.	Večerni	mrak	za	to	ni	primeren.	Zato	
je	dovoljen	blagoslov	ognja	“po	preprostem	obredu	
vernikov”	v	zgodnjih	jutranjih	urah,	čeprav	se	z	njim	
začenja	 tudi	večerno	bogoslužje.	Tako	gospodinje	
vendarle	lahko	zakurijo	kakor	doslej	z	blagoslovlje-
nim	ognjem	za	velikonočno	peko	in	kuho.
V	prejšnjih	časih	na	veliko	soboto	zjutraj	ni	bilo	

treba	klicati	 fantičev,	naj	vstanejo.	Kar	brž	so	bili	
pokonci	in	še	v	jutranjem	mraku	so	hiteli	od	vseh	
strani	proti	fari.	V	roki	je	vrtel	vsak	svojo	gobo	na	
koncu	 žice.	Čakala	 je	 že	nekaj	 dni	 na	 slovesnost	
blagoslovitve ognja.
Pred	cerkvijo	je	bil	že	pripravljen	kup	lesa,	na-

vadno	tistega,	ki	se	je	nabral	zadnje	tri	dni,	ko	so	
razbijali	staro	lesovino	in	“strašili	Boga”.	Tu	in	tam	so	
mu	rekli	kar	“strašni	les”.	Ponekod	na	Koroškem	je	

cerkovnik	zbral	stare,	
odstanjene	 lesene	
križe	in	vence	z	gro-
bov	 ter	 jih	 znosil	 na	
kup.	 Na	 Kobariškem	
je	darovala	za	posve-
čeni	ogenj	vsaka	hiša	
svoje	poleno.	Domači	
fantič,	ki	ga	je	položil	
na	kup,	je	bistro	pazil,	
katero	je	njegovo.	Ko	
je	bil	ogenj	ukresan	in	
blagoslov	pri	kraju,	je	
brž	popadel	svoje	po-
leno	in	stekel	domov,	
enako	vsi	njegovi	to-
variši.	Marsikje	so	se	

fantiči	že	podili	okrog	cerkve,	še	preden	je	cerkovnik	
ukresal	ogenj.	»Že	ogenj	sam	se	nam	je	zdel	svet	
in	čudovit,«	piše	Janez	Oražem	v	spominu	na	svoja	
otroška	leta	na	Blokah,	»iz	kremena	je	bil	ukresan	
in	svete	stvari	iz	cerkve	so	izgorevale	v	njem.	Temu	
ali	onemu	je	bilo	to	kar	dovolj.	Preden	se	je	začel	
blagoslov,	je	podtaknil	gobo	v	žerjavico	in,	komaj	se	
je	vnela,	brž	domov,	da	bo	več	pirhov,	ker	bo	prvi	
prišel	z	ognjem	v	vas.	Pri	blagoslovu	se	res	nismo	
držali	pobožno,	a	ko	smo	imeli	blagoslovljeni	ogenj	
v	gobah,	smo	vendar	nekako	čutili	da	nosimo	nekaj	
svetega.	Skrbno	smo	pazili,	da	ne	bi	izgubili	kakšne-
ga	koščka	gobe	in	če	nam	je	le	kateri	odpadel,	smo	
ga	vrgli	na	bližnjo	ozimino,	kot	so	nas	bile	naučile	
matere	in	tete,	ki	take	stvari	najbolje	vedo	in	hranijo	
iz	roda	v	rod.	Skušali	smo	se,	kateri	bo	prej,	da	bo	
več	blagoslova	pri	hiši	in	pirhov	v	žepu,	kajti	sveti	
ogenj	je	dragocena	stvar	in	vsaka	gospodinja	ti	da	
zanj	vsaj	en	pirh,	če	ne	celo	dva	...«	Navadno	se	je	
vse	z	vikom	in	krikom	vsulo	proti	gorečemu	kupu.	

Niko Kuret

OGENJ V ELIKE SOBOTE

Blagoslov ognja
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Ogenj	 je	bil	 v	hipu	 razbrskan.	Ta	 je	 jokal,	 ker	 je	
menil,	da	ne	bo	mogel	prižgati	gobe,	oni	je	veselo	
tekel	domov,	tretji	je	na	vso	moč	vrtel	gobo,	ker	se	
ni	hotela	vneti.	Pa	kako	naglo	je	vse	to	potekalo!	
Marsikatera	bosa	noga	je	stopila	v	gneči	na	žerjavico	
in	marsikateri	šolarček	je	šantaje	in	s	solznimi	lici	
tekel	proti	domu,	da	bi	bil	čimpreje	v	domači	vasi.	
Blagoslovljeni	ogenj	je	bilo	treba	dati	najprej	materi,	
da	je	z	njim	upihala	čisto	na	novo	ogenj	na	doma-
čem	ognjišču,	zakaj	potem	je	bila	hiša	obvarovana	
požara.	Za	novi	ogenj	si	je	bila	pripravila	borove	in	
macesnove	trske,	ki	jim	je	priložila	še	ostanke	cvetne	
butare	iz	prejšnjega	leta.	Marsikje	v	prejšnjih	časih	
pri	nobeni	hiši	niso	prej	zanetili	ognja	na	ognjišču,	
dokler	ni	prišel	v	hram	blagoslovljeni	ogenj.	Zakaj	
žegen,	ki	ga	ta	dan	pripravljajo,	se	sme	kuhati	po	
stari	 šegi	 samo	 pri	 njem.	 To	 ni	 veljalo	 samo	 za	
ognjišča	po	domovih.	Gorenjski	obrtniki	so	zakurili	
z	blagoslovljenim	ognjem	tudi	peči	v	delavnici.	Ko	
so	fantiči	ogenj	oddali	doma,	so	hiteli	k	sosedom.	
»Dobro	 jutro,	žegnan	ogenj	sem	prinesel!«	so	se	
oglasili	na	pragu.	Kdor	je	bil	prvi,	je	najbolje	opravil.	
Prebrisanci	so	si	gobo	
že	prej	narezali,	da	so	
jo	pri	vsaki	hiši	samo	
odkrhnili.	 Nerode	 so	
s	težavo	rezale	gobo	
s	pipcem,	tako	da	jih	
je	 spretnež	 navadno	
prehitel.	Kdor	je	prvi	
prinesel	blagoslovlje-
ni	 ogenj	 k	 hiši,	 je	
smel	namreč	priti	na	
veliko	nedeljo	po	pir-
he	 in	 pomarančo!	 V	
Podjuni	 je	 dobil	 prvi	
klobaso,	drugi	pisan-
ko,	 “jajček”,	 tretji	 in	
naslednji	pa	še	komaj	
kaj.	Zlasti	prvi	sveti	ogenj	je	bil	v	posebni	části.	V	
Šmihelu	pri	Pliberku	na	Koroškem	so	verovali,	da	
bodo	pri	tisti	hiši,	kjer	so	prvi	dobili	sveti	ogenj,	tisto	
leto	prvi	pokosili	in	poželi.	Ponekod	na	Koroškem	so	
dali	blagoslovit	tudi	kresilne	kamne,	kjer	so	jih	še	
imeli.	Včasih	so	pa	držali	kak	kamen	ali	kos	opeke	
nad	blagoslovljenim	plamenom,	da	so	doma	podrgni-
li	z	žveplenko	po	njem	in	je	bil	ogenj	blagoslovljen	...
V	Črni	na	Koroškem	ne	blagoslovi	duhovnik	samo	

ognja,	ampak	tudi	vžigalice,	da	 ljudje	z	njimi	čez	
leto	ob	grozeči	hudi	uri	prižigajo	blagoslovljeni	les.
Iz	oddaljenih	vasi	je	bilo	težko	vsem	prihajati	po	

blagoslovljeni	ogenj	k	fari.	Zato	so	se	bile	udomači-
le	posebne	navade.	V	Poljanah	nad	Škofjo	Loko	so	
prihajali	 od	 nekaterih	 podružnic	 po	 blagoslovljeni	
ogenj	ne	samo	z	bukovo	gobo,	ampak	tudi	s	svečo,	
ki	so	jo	dali	blagosloviti	hkrati	z	vžigalicami.
Na	Breznici	pri	Škofji	Loki	so	tedaj,	ko	se	je	vrnil	

podružnični	 cerkovnik	 z	 blagoslovljenim	 ognjem	
v	 tleči	 gobi	 domov,	 “odvezali	 zvonove”;	 takrat	 je	
namreč	 pri	 podružnicah	 zazvonilo!	 Cerkovnik	 je	
raznesel	ogenj	po	vsej	soseski.	Tudi	Brezničanom	
je	na	veliko	soboto	cerkovnik	prinesel	blagoslovlje-

ni	ogenj	v	hišo.	Za	to	so	mu	dali	kos	potice	ali	bel	
hlebček.	Z	ognjem	so	najprej	zakurili	peči,	potem	
pa	so	ga	nesli	na	njive,	jih	z	njim	križali	in	molili	za	
božji	blagoslov.	Kmetje	so	morali	dati	zanj	hlebec.	
Bajtarjem	tega	ni	bilo	treba,	a	so	ga	navadno	tudi	
dali.	Pri	vsaki	hiši	so	že	čakali	na	ogenj	in	imeli	zanj	
razsekano	gobo.	Košček	gobe	je	moral	v	peč,	drugo	
je	bilo	treba	raznesti	na	polje.	Zato	je	moralo	biti	
toliko	koščkov,	kolikor	je	bilo	njiv	in	travnikov,	zakaj	
vsaka	njiva	in	vsak	travnik	je	moral	dobiti	svoj	delež.	
Raznašali	so	otroci,	ki	so	imeli	s	tem	veliko	veselje.
Očetje	 so	 imeli	 tudi	 staro	navado,	da	 so	 si	 na	

veliko	 soboto	 prižgali	 pipo	 šele	 z	 blagoslovljenim	
ognjem.	Stari	možje,	ki	ves	post	niso	kadili,	so	se	
na	veliko	soboto	zjutraj	usedli	za	mizo,	položili	nanjo	
tobak	in	pipo	pa	čakali	mežnarja.	Če	ga	ni	bilo	ob	
določeni	uri,	so	vedeli,	da	tisti,	ki	to	leto	nosi	ogenj,	
še	ne	pozna	zapovrstnega	reda	hiš;	očetu	mežnarju	
so	namreč	včasih	pomagali	tudi	sinovi.
Raznašanje	blagoslovljenega	ognja	je	bilo	razšir-

jeno	po	vsem	Slovenskem,	celo	v	mestu	Ljubljani.	
Tu	so	ga	nosili	včasih	“stari	možakarji”,	pa	tudi	“pa-

glavci”	zvečine	v	kre-
silnih	gobah	po	hišah.	
Na	Dolenjskem	so	ga	
raznašali	 največkrat	
fantički,	a	na	Robu	pri	
Velikih	Laščah	je	pri-
nesel	cerkovnik	v	vsa-
ko	hišo	toliko	koščkov	
tleče	gobe,	kolikor	je	
bil	 pri	 hiši	 njiv;	 na	
vsako	so	položili	 tleč	
košček	gobe.
V	 Beli	 Krajini	 »so	

Metličani	 pošiljali	 ...	
sine	in	hčere	ali	hlap-
ce	in	dekle	k	cerkvi	z	
lončički,	 kozicami	 in	

črepi	po	posvečenega	ognja,	ki	so	ga	hitale	gospo-
dinje	potlej	doma	na	ogenj	v	peč,	po	nekoliko	teh	
živih	vogeljnov	pa	so	pošiljale	v	istem	lončičku	tudi	
kaki	drugi	dobri	sosedi,	teti	...	katera	ni	imela	niko-
gar,	da	bi	ga	bila	poslala	po	takega	ognja,«	poroča	
Navratil.	Iz	daljne	Lokvice	pa	je	prihajal	cerkovnik	z	
veliko	bukovo	gobo,	ki	jo	je	prižgal	na	posvečenem	
ognju	in	nato	raznosil	po	hišah,	kjer	je	vrgel	v	vsaki	
hiši	“drobet”	v	peč	in	zato	dobil	od	gospodinje	jajce	
ali	dve.	Takisto	so	delali	v	Radovici.	Iz	Drašič	pa	je	
prihajal	cerkovnik	v	Metliko	s	svetilko,	ki	je	v	njej	
imel	svečo.	To	je	prižgal	pri	posvečenem	ognju	in	
ob	njej	so	nažigali	v	vsaki	hiši	“luči”,	žveplenke,	ter	
jih	metali	v	peč	z	besedami:	»Bog	te	prekriži	i	sveti	
Florijan!	Bog	nas	vari	časnega	in	večnega	ognja	na	
duši	in	na	telesi!«	V	Kostelu	so	hodili	po	ogenj	fantički	
z	gobo,	ki	je	morala	biti	čim	lepša.	V	škatlico	so	si	
nabrali	smrekove	smole,	ki	so	jo	spotoma	polagali	na	
tlečo	gobo,	da	je	lepo	dišalo	kakor	kadilo	v	cerkvi.	V	
okolici	Logatca	je	šel	po	ogenj	tisti,	ki	je	na	cvetno	
nedeljo	nesel	butaro	k	blagoslovu.	V	vrhniški	okolici	
so	 raznašali	 blagoslovljeni	 ogenj	 z	 gobo	 revnejši	
otroci,	da	so	nabrali	kaj	darov	za	veliko	noč.

Gobe prižigajo
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Podobne	so	bile	navade	na	Krasu	in	na	Goriškem.	
V	Trstu	pri	Sv.	Ivanu	je	raznašal	cerkovnik	ogenj	po	
hišah.	Ljudje	so	vstajali	že	ob	štirih	zjutraj,	zakurili	
na	“fogolêrju”	(ital.	focolare,	ognjišče)	in	ga	čakali.	V	
dar	je	dobil	jajca.	Na	Goriškem	so	na	splošno	hodili	
po	ogenj	navsezgodaj	otroci	z	gobami.	V	Beneški	
Sloveniji	pa	so	nosili	domov	blagoslovljeno	žerjavico	
in	so	z	njo	zakurili	(Trčmun).
Prav	posebno	navado	so	imeli	do	srede	19.	sto-

letja	v	Velikovcu	na	Koroškem.	Tam	so	zakurili	pred	
cerkvijo	kakor	povsod	drugod,	a	so	pripravili	za	to	
priložnost	še	posebnega	slamnatega	možica	s	klo-
bukom.	To	je	bil	“Judež”.	Po	blagoslovitvi	ognja	je	
vrgel	duhovnik	to	lutko	v	žerjavico.
Velikonočni	 ogenj	 je	 bil	 povsod	 v	 veliki	 časti.	

Kaj	 verjetno	 je	 prekril	 káko	 pogansko	 pomladno	
obredje,	 posvečeno	 ognju.	 Ogenj	
na	ognjišču	je	bil	že	od	nekdaj	svet	
ogenj.	Gorel	 je	pravzaprav	vse	 leto	
in	 dan	–	 zvečer	 je	 gospodinja	 pre-
krila	žerjavico	s	pepelom,	zjuraj	pa	
ga	je	spet	razpihala.	Samo	na	veliki	
petek	ga	je	pogasila,	ognjišče	pa	po-
čedila	 in	 pometla.	 To	 se	 je	 zgodilo	
enkrat	samkrat	na	leto	in	prav	na	ta	
dan.	Tako	je	potem	na	veliko	soboto	
navsezgodaj	 ča	kala	 blagoslovljeni	
ogenj,	da	je	zagorel	nov,	posvečeni	
plamen.	 Takšna	 je	 bila	 navada	 na	
Koroškem,	 v	 Poljanski	 dolini	 nad	
Škofjo	Loko,	na	Štajerskem.	Ponekod	
gospodinje	niso	mogle	pričakati	bla-
goslovljenega	ognja,	zato	so	zakurile	
vsaj	z	blagoslovljenimi	vžigalicami	in	
podkurile	z	blagoslovljenimi	ostanki	
lanske	 cvetne	 butare.	 Tam	pa,	 kjer	 so	 na	 veliko	
soboto	zakurile	kakor	navadno,	so	dejale	v	ogenj	
vsaj	pozneje	košček	tleče	gobe,	da	je	bil	tako	ves	
ogenj	 blagoslovljen.	Zakaj	 velikonočne	 jedi	 so	 se	
smele	kuhati	le	pri	blagoslovljenem	ognju.	Tako	je	
zahtevala	navada	v	kobariškem	kotu,	tako	je	vele-
vala	nepisana	zapoved	v	Motniku,	tega	so	se	držali	
na	Kozjaku	in	še	marsikje	drugje.
“Sveti”	ogenj	je	bilo	treba	ohraniti	na	ognjišču	kar	

se	je	dalo	dolgo,	a	vsaj	čez	praznike.	V	Motniku	so	
menili,	da	bo	zanikrno	gospodinjo,	ki	bi	ji	ugasnil	ta	
ogenj	pred	velikonočnim	jutrom,	doletela	še	v	tem	
letu	nesreča.	Na	splošno	so	na	Gorenjskem	želeli,	
da	bi	gorel	blagoslovljeni	ogenj	vsaj	čez	velikonočne	
praznike.	V	Poljanski	dolini	je	tlel	ves	ta	čas	v	peči	
panj,	“razglavnik”.	Tudi	na	Notranjskem	(Črni	vrh)	
in	Dolenjskem	(Zagradec)	naj	bi	bil	gorel	blagoslo-

vljeni	ogenj	do	binkošti	ali	do	trojiške	nedelje.	Okoli	
Butajnove	in	Planine	na	Notranjskem	ter	pod	Kumom	
na	Dolenjskem	so	vzdrževali	ta	ogenj	do	Florjanove-
ga	(4.	maja),	prav	tako	na	Pohorju.	Na	Vipavskem	
(Vrabče)	so	ga	varovali	do	vnebohoda,	“v	spomin	na	
Jezusa,	ki	je	po	vstajenu	še	40	dni	bival	na	zemlji”.
Okoli	 Vrhnike	 so	 verovali,	 da	 ogorek	 blagoslo-

vljenega	ognja	z	ognjišča	ustavi	požar	–	zagnati	ga	
moraš	čez	gorečo	streho.	Okoli	Ormoža	so	“oglén”	
iz	ognja,	ki	so	ga	pod	zvonikom	blagoslovili,	prinesli	
domov	in	ga	vrgli	v	peč;	tako	je	bila	hiša	zavaro-
vana	pred	ognjem.	V	Slovenskih	goricah	zataknejo	
ugasli	bla	goslovljeni	ogorek	za	streho,	da	strela	ne	
bi	udarila	v	hišo.	Zanimiva	 je	haloška	navada,	da	
si	 vzamejo	moški	 od	 blagoslovljenega	ognja	 pred	
cerkvijo	tri	“ogléne”	s	seboj	in	jih	doma	spravijo	v	

posodo	z	“záčimbo”	(zaseko);	na	dno	pride	križec	
iz	presmeca	in	ti	trije	oglji.	Tako,	menijo,	vloženega	
mesa	ne	bodo	popadli	črvi.
S	Štajerskega,	 iz	 Kostela	 in	 z	Notranjskega	 je	

znano,	da	s	kadečo	se	blagoslovljeno	gobo	doma	
najprej	pokadijo,	preden	jo	vtaknejo	v	peč.	Taka	je	
navada	tudi	okoli	Laškega.	Okoli	Dobrne	tisti,	ki	pri-
neso	tlečo	gobo	domov,	z	njo	najprej	pokadijo	hišo,	
hlev	 in	vsa	gospodarska	poslopja.	Na	Ptujski	gori	
pokadijo	z	blagoslovljeno	gobo	doma	vse	prostore,	
a	tudi	polja,	nato	pa	vrže	gospodinja	tlečo	gobo	v	
peč,	da	lepše	speče	“pisanko”.	V	Kostelu	pokadijo	z	
dišečo	blagoslovljeno	gobo	po	vseh	shrambah,	nato	
pa	jo	vržejo	v	peč;	na	tleče	mesto	pokladajo	namreč,	
kakor	smo	že	omenili,	smrekovo	smolo.	Na	Blokah	
so	z	blagoslovljenim	ognjem	še	enkrat	zakurili	v	peči	
in	prižgali	luč	v	kotu.

 Prenašanje žerjavice

Splošni:	Da	bi	družine	v	težavah	dobile	potrebno	pomoč	in	bi	mogli	otroci	rasti	v	zdravem	in	vedrem	okolju.

Misijonski:	Da	bi	zaradi	svoje	vere	preganjani	ali	drugorazredni	kristjani	ostali	močni	in	zvesti	evangeliju	
po	neprestani	molitve	Cerkve.

MO LITV ENI NAMENI ZA MAREC 2016
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

“ŽIVA IN V EČNA BESEDA”
K	tistim,	ki	so	se	že	začetka	priznavali	za	Jezuso-

ve,	h	kristjanom,	se	neprestano	obračajo	oddaljeni	
pogani	 in	 Judje.	 Jasno,	 da	 ga	 preko	 njih	 najbolj	
popolno	poznamo	in	sveženj	njihovih	pričevanj	 je	
tako	trden,	da	ga	stoletja	kritik	niso	mogla	razkrojiti.	
Toda	že	na	pragu	nekega	preiskovanja	teh	besedil	
se	pokaže	težava,	ki	se	modernemu	človeku	ne	zdi	
majhna.	Od	 rojstva	 vajen,	 da	 se	 lahko	 kaj	 nauči	
samo	iz	natisnjenega	ali	po	natisnjenem,	vidi	vsak	
od	nas	vse	izročilo	o	Kristusu	v	običajni	obliki	nekaj	
knjižic.	V	resnici	je	pa	popolnoma	gotovo,	da	se	naj-
starejše	krščansko	poučevanje	ni	brigalo	za	napisano	
besedilo,	ampak	je	bilo	strogo	samo	ustno.
Vsi	vemo,	da	je	bilo	druž-

beno	okolje,	kjer	je	živel	Je-
zus,	okolje	malega	človeka,	
delavcev,	obrtnikov,	ribičev	
na	Genezareškem	jezeru.	Je	
znalo	vseh	dvanajst	njego-
vih	učencev	pisati?	Gotovo	
je	znal	Levi,	poznejši	Matej,	
cestninar,	in	Juda,	blagajnik	
skupine.	 Kaj	 pa	 drugi?	 Ne	
vemo.	In	če	niso	bili	spretni	
v	 pisarski	 umetnosti,	 prav	
gotovo	niso	dajali	prednosti	
pred	besedo	pisavi,	nasprot-
ni	 običaju	 Semitov	 tako	
daleč	 nazaj,	 dokler	 sega	
zgodovina	 Izraelcev.	 Ni	 še	
tega	sto	let,	kar	je	“svobo-
dni”	kritik	arheolog	Salomon	
Renach,	 čigar	 včasih	 za-
bavne	 zmote	 in	 tendenčne	
trditve	ne	štejejo	več,	čisto	
jasno	povedal,	da	odklanja	
»imeti	za	zgodovinsko	neko	
redakcijo	Jezusovih	govorov,	
ki	bi	temeljila	na	spominih	nepismenih.«	Renan	in	
mnogi,	ki	so	mu	sledili	z	mnogimi	deli,	so	dokončno	
ovrgli	mnenje,	da	bi	pričevanja	Jezusovih	učencev	
bila	manj	vredna	zaupanja	zato,	ker	niso	imeli	šol-
skih	spričeval.
Stari	frigijski	škof	Papija,	ki	se	je	okrog	leta	130	

skliceval	na	“živo	in	večno	besedo”,	je	imel	popolno-
ma	prav.	Spomin	Izraelcev	kot	tudi		Arabcev	ni	imel	
nič	skupnega	z	našim,	tako	osiromašenim	in	skle-
rotičnim.	Učenci	so	učitelja	poslušali	in	si	zapomnili	
njegove	besede	“na	pamet”	po	zaslugi	posebnih	vaj,	
ki	so	jih	nalagali	otroku	že	od	prvega	pouka	dalje.	Kaj	
niso	bile	Jeremijeve	prerokbe	zapisane	dvaindvajset	
let	po	tem,	ko	so	bile	izrečene?	Je	Mišna,	bistveni	del	

Talmuda,	kaj	drugega	kot	poznejši	zapis	besednega	
učenja?	Ni	bil	ves	muslimanski	Koran	izdelan	na	enak	
način?	Preden	je	bil	evangelij	zapisan,	je	bil	prav	tako	
ohranjen	brez	kakšnih	utrjevalcev	v	spominu	in	to	
veliko	bolj	nedotaknjen,	kot	si	lahko	predstavljamo.
Ta	“umetnost	naučiti	se	in	ohraniti”	je	bila	vezana	

na	“umetnost	govora”,	ki	je	temeljila	na	ritmu	in	na	
mnemotehniki,	pri	čemer	je	sodelovalo	celo	telo	z	
guganjem,	z	mimiko,	celo	s	plesom.	Ob	vprašanju	
o	 otrocih,	 ki	 v	 Lukovem	 evangeliju	 kličejo	 drug	
drugemu:	»Piskali	smo	vam,	pa	niste	plesali;	peli	
smo	žalostinko,	pa	niste	jokali,«	(Lk	7,32),	bomo	
zasledili	tukaj	eno	izmed	sredstev	v	pomoč	spomi-

nu:	 izmenično	povzemanje	
odpeva.	 Za	 pomoč	 duhu,	
da	 se	 bo	 točno	 spominjal	
je	bilo	pripravljenih	cel	kup	
“vzgojnih”	 prijemov:	 rabo	
rednih	 kadenc,	 pogosto	 v	
obliki	sti	hov,	rabo	nekaterih	
udarnih	 besed,	 prave	 pri-
ponke	govorov,	v	katerih	so	
se	raz	voji	križali,	zatekanje	k	
paralelizmom	in	antitezam,	
kar	je	vse	skoraj	samodejno	
zadrževalo	v	spominu.	»Pro-
síte	in	vam	bo	dano!	Iščite	
in	boste	našli!	Trkajte	in	se	
vam	bo	odprlo«,	»Ne	sodite,	
da	ne	boste	sojeni«,	so	med	
mnogimi	primeri	teh	parale-
lizmov.	In	ves	govor	na	gori		
z	 blagoslovi,	 ki	 sledijo	 (Lk	
6,20-29),	 je	 odličen	 zgled	
antitez.
Tako	se	s	temi	metodični-

mi	vajami	besede	in	spomi-
na	razloži	lahkota,	s	katero	

je	mali	človek,	celo	nepismen,	mogel	govoriti	brez	
priprave,	razloži	pa	tudi	jasno	sled	literarnih	namigov	
v	vseh	evangeljskih	besedilih.	 Jezus	zelo	pogosto	
navaja	Sveto	pismo	in	ko	Devici	Mariji	privre	vzvi-
šena	pesem	milosti,	Moja	duša	poveličuje	Gospoda,	
vstajajo	v	njej	svetopisemski	navedki	čisto	naravno	
iz	njenega	globokega	poznavanja,	ki	v	nas	tvorijo	
enoto	z	zavestjo.
Kristusovo	učenje	se	je	torej	ohranilo	s	tem	sred-

stvom,	ki	je	bilo	Judom	običajno.	Koliko	izrazov	v	
evangeliju,	ki	so	mu	pripisani,	nas	preseneča	z	močjo	
svoje	lepote,	z	natančnostjo	svojega	sloga!	»Imajo,«	
pravi	zelo	dobro	Renan,	»neko	vrsto	bleska,	ki	 je	
včasih	mil	in	strašen,	božjo	moč,	če	si	predrznem	
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reči	...,	ki	jih	ločuje	od	ostalega	besedila	in	jih	naredi	
lahko	prepoznavne.«	Ob	njihovem	branju	ni	mogoče	
niti	za	trenutek	podvomiti,	da	so	prišle	iz	njegovih	
ustnic.	Od	tega	ustnega	 izročila,	ki	se	 je	porajalo	
že	ko	je	Jezus	še	živel,	so	te	presenetljive	izrazne	
oblike	morale	biti	ohranjene	kot	najbolj	dragocene	
od	vsega.	Ko	so	učenci	v	stiku	z	Grki	in	Rimljani	za-
čutili	potrebo,	da	njegovo	učenje	ohranijo	zapisano,	
so	po	vsej	verjetnosti	zbirke	izrekov	in	misli,	ki	jih	
je	izrekel	Jezus,	tvorile	njihove	prve	knjige.	S	tem	
so	dali	dokončno	obliko	besedam,	ki	jih	je	izgovoril.
So	vse	Kristusove	besede	šle	skozi	zbirke	do	naših	

tradicionalnih	besedil?	Morda	ne.	Znane	so	namreč	
podobne	misli,	ki	jih	ni	v	naših	pisanih	evangelijih,	
imajo	pa	čisto	Kristusov	zven.	Sveti	Pavel,	na	primer,	
v	Apostolskih	deli	navaja	naslednje	Jezusove	besede:	
»Večja	sreča	je	dajati	kakor	prejemati«	(20,35);	o	
njihovi	pristnosti	ni	nobenega	dvoma.	Nekaj	takih	je	
najti	tudi	pri	cerkvenih	očetih	in	pri	polemikih	prvih	
stoletij.	»Kdor	je	blizu	mene,	je	blizu	ognja;	kdor	
je	daleč	od	mene,	je	daleč	od	Kraljestva«	in	»Če	si	
videl	svojega	brata,	si	videl	svojega	Boga.«	Nista	ta	
dva	izreka	prava	biserčka?	Nekaj	podobnega	je	najti	
tudi	v	zelo	starih	rokopisih	Svetega	pisma	(Codex	
Bezae),	 ki	 jih	 je	 protestant	 Teodor	 Beza	 odkril	 v	
samostanu	Svetega	Ireneja	v	Lyonu	in	jih	poslal	na	
univerzo	v	Cambridge	s	previdno	pripombo:	»Bolje	
skriti	kot	pa	objaviti.«	V	njem	je	namreč	vrstica	(Lk	
6,4),	ki	je	naša	besedila	ne	poznajo:	»Tisti	čas	je	
Jezus	videl	nekoga	delati	v	soboto	in	mu	je	rekel:	
‘Blagor	tebi,	človek,	če	veš,	kaj	delaš;	če	pa	ne	veš,	
si	preklet,	kršitelj	Postave.’«	(Daniel-Rops	na	dru-
gem	mestu	razloži:	v	drugem	primeru	človek	krši	
uzakonjeno	prepoved	z	edinim	razlogom:	popustiti	
svoji	želji;	v	prvem	primeru	pa	ima	višji	razlog,	da	
to	počne:	razumel	je	smisel	tega	duhovnega	preko-
račenja,	ki	ga	zahteva	Jezus.)	Podobno	je	včasih	v	

papirusih,	ki	jih	je	od	časa	do	časa	egiptovski	pesek	
izpustil	iz	svojega	objema	(najbolj	znan	je	“papyrus	
Oxyrhynchus”,	odkrit	proti	koncu	19.	stoletja),	kjer	
je	videti	bisere	kot:	»Kjer	sta	dva,	nista	brez	Boga«	
(podobno	kot	Matej	18,20:	»Kjer	sta	namreč	dva	ali	
so	trije	zbrani	v	mojem	imenu,	tam	sem	sredi	med	
njimi«);	ali:	»Dvigni	kamen,	pa	me	najdeš;	razcepi	
les,	jaz	sem	tam!«	Bo	kdo	rekel,	da	ti	dokumenti	ne	
dodajajo	drugega	kot	podrobnosti,	toda	dragoceno	
je	vse,	kar	zadeva	Jezusa,	in	ob	branju	Logia	(Iz-
reki)	ali	Agrapha	(kar	ni	v	Pismu)	bolje	spoznamo,	
kakšna	 so	 bila	 prva	 pričevanja	 Svetega	 pisma	 v	
začetku	krščanstva.
Tem	zbirkam	izrekov	je	treba	dodati	pripovedi	o	

Jezusovih	dejanjih,	o	tem,	kakšen	človek	je	bil,	o	
dogodkih	njegovega	življenja	–	»ker	je	Kristus	Božja	
Beseda,	so	tudi	njegova	dejanja	za	nas	besede	in	
nauk,«	pravi	sveti	Avguštin	–	pa	imamo	neke	vrste	
izpolnjeno	sliko	spominov,	ki	so	jo	oznanjevalci	nove	
vere	prinesli	s	seboj.	Njen	obstoj	dokazuje	natančen	
Lukov	namig	v	začetku	njegovega	evangelija.	Idejo	
o	tem,	kakšni	so	bili	ti	povzetki,	ti	“pred-evangeliji”	
imamo,	 če	 beremo	 v	 Apostolskh	 delih	 kratki	 go-
vor,	ki	ga	je	Peter	imel	pred	stotnikom	Kornelijem	
(10,37-41):	 pet	 preprostih	 vrstic	 brez	 slogovnih	
učinkov,	je	pa	v	njih	prikazano	bistvo	krščanskega	
nauka	in	se	celo	že	pojavi	štiridelna	razdelitev,	ki	jo	
je	najti	v	evangeliju:	pridiganje	Krstnika	in	Jezusov	
krst,	Kristusovo	oznanjevanje	v	Galileji,	potovanje	v	
Jeruzalem,	trpljenje,	smrt	in	vstajenje.	Vse	osnove	
današnjega	Markovega	evangelija	so	že	tam.
Ko	 ti	 ali	 oni	 spomini	 zavzamejo	 bolj	 podrobno	

obliko,	ne	da	bi	izgubili	svojo	obrambno	in	misijonsko	
usmerjenost,	ko	imajo	za	pisce	ali	za	garante	ljudi,	
katerih	 osebnost	 jim	 daje	 neoporečno	 avtoriteto,	
dobimo	prvoten	dokument	vsega	študija	o	Jezusu,	
namreč	evangelij.

Tudi	 glavne	 značilnosti	 tistega	 Svetega	 pisma,	
na	katerem	je	zgrajeno	naše	znanje	o	Jezusu,	se	
razjasnijo,	če	upoštevamo	okoliščine,	v	katerih	 je	
bilo	to	znanje	izoblikovano.	Kadar	hočemo	prodreti	
do	dna	v	smisel	evangelija,	je	treba	pozabiti,	da	je	
to	besedilo	danes	zakopano	v	debeli,	z	grbom	opre-
mljeni	 in	 z	bakrenimi	 in	 zlatimi	ploščicami	pokriti	
knjigi	in	da	so	znani	le	kratki	odlomki,	ki	jim	povrhu	
večina	vernikov	tistih	množic,	ki	se	drenjajo	v	naših	
marmornih	in	baržunastih	cerkvah,	slabo	prisluhne	
in	jih	slabo	sliši	(Rops je to knjigo napisal leta 1962; 
po tem času je bil koncil, ki je na široko odprl dostop 
do Svetega pisma; op. ur.).	Za	razumevanje	se	je	
treba	vrniti	v	dneve	tistih	prvotnih	skupnosti,	ko	so	
kristjani,	zbrani	skrivaj	v	skromnih	sobah	ali	jamah,	
sprejemali	te	besede	kot	kruh	in	vino	svoje	duše	in	

so	preko	njih	skušali	ponovno	najti	živo	in	bližnjo	
nesmrtno	navzočnost	svojega	Prijatelja.	To	prvotno	
preprosto	oznanjevanje	je	hotelo	oživeti	resnico,	da	
je	v	teh	besedah	Jezus	sam,	ki	je	delal,	govoril,	ljubil,	
trpel,	ki	je	umrl	in	je	vstal.	Neizmerno	pričakovanje	
njegovega	povratka	je	v	teh	bratskih	skupnosti	polni-
lo	prsa	vsakogar	z	neopisljivim	upanjem.	S	kakšnim	
pohlepom	so	poslušali	tiste,	ki	so	ga	videli	s	svojimi	
telesnimi	očmi!	Pa	učence	učencev	potem,	ko	je	prva	
generacija	izumrla!	Tako	je	nastal	neposreden	prenos	
pričevanja	in	pri	 izdelavi	tradicionalnega	nauka	je	
vsakdo	sodeloval	kot	skupna	straža	nekega	zaklada.
Če	nam	že	ni	mogoče	povedati	naravnost,	kako	

je	 deloval	 prehod	 iz	 ustnega	 učenja	 na	 besedilo,	
ker	so	nam	pač	apostolski	“spomini”	neznani,	je	pa	
mogoče	razumeti,	s	kakšnimi	jamstvi	je	obdana	ta	

KÁNON IN APOKRIFI
Izraz “kánon” prihaja iz grškega “kanõn” in pomeni merilo, pravilo, predpis. V 
cerkvenem izrazoslovju ima “kánon” dva glavna pomena: 1. “zakon” – Zakonik 
cerkvenega prava ima 1.752 kánonov, ki se dele na paragrafe; 2. “seznam sveto-
pisemskih knjig”, ki jih katoliška Cerkev priznava kot navdihnjene (op. ur.)
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utrditev	s	črkami.	Nekateri	teoretiki	so	trdili,	da	je	
Nova	zaveza	delo	“kolektivnega	stvaritelja”,	nekak	
“spontan”	 izraz	 prvotnih	 skupnosti	 –	 enako,	 kot	
naj	bi	Iliada	 in	Odiseja	bili	delo	podobnih	črednih	
sil.	Toda	množice	na	tem	področju	ne	ustvarijo	nič	
drugega	kot	kratka,	brezoblična,	otročja	dela.	Edini	
ustvarjalci	so	osebnosti	in	veleumi.	Temeljna	vloga	
teh	skupnosti	je	bila	s	strastno	zahtevnostjo	ohraniti	
živo	izročilo	in	obdati	pričevanja,	ki	jih	je	dal	neki	
Marko,	neki	Matej,	neki	Luka,	neki	Janez,	s	tistim	
jamstvom,	ki	konec	koncev	ni	nič	manj	kot	jamstvo	
Cerkve.
Nič	ni	bolj	zmotno	kot	predstavljati	si,	da	začetki	

krščanstva	tonejo	v	legendi.	Legenda	se	dogodkov	
nikoli	ne	polasti	v	trenutku,	ko	se	začnejo	vpisovati	
v	zgodovino.	Šele	pozneje,	ko	so	dogodki	dosegli	
vso	svojo	pomembnost,	se	pojavijo	poskusi	razlag,	
ki	se	dobrikajo	takim	ali	drugačnim	interesom.	Ko	
je,	na	primer,	okrog	leta	170	krščanstvo	prodrlo	v	
kraljestvo	Edeso,	ni	nihče	od	novih	kristjanov	sanjal	
da	bi	se	pustil	prevladati	kaki	bolj	nenavadni	pro-
pagandi,	kot	je	bila	tista,	katere	je	bilo	deležno	
vse	kraljestvo	in	njegova	okolica.	Toda	stoletje	
pozneje	 se	 je	 izoblikovala	 legenda,	ki	 je	 to	
spreobrnjenje	hotela	povezati	neposredno	z	
Jezusom.	Pripovedovali	so,	da	je	kralj	Edese	
Abgar,	ki	se	ga	je	lotila	neozdravljiva	bolezen,	
pisal	Mesiju	in	dobil	od	njega	odgovor.	(Celo	
pismo	in	odgovor	so	kazali!)	In	Jezus	naj	bi	
poslal	Tadeja,	enega	od	dvainsedemdesetih	
“drugotnih	apostolov”,	naj	ponese	veselo	
oznanilo	kraljestvu.
Toda	s	pomočjo	kritičnih	metod	lahko	

v	čast	prvotne	Cerkve	zvemo,	da	je,	na-
tančno	 povedano,	 uprizarjala	 lov	 na	 le-
gende.	Veliki	polemik	Tertulijan,	ki	je	pisal	
okrog	leta	200,	poroča,	da	se	je	trideset	
let	poprej	pojavila	v	provinci	Aziji	mična	
pripoved,	v	kateri	je	sveti	Pavel	spreobrnil	
neko	mlado	poganko	Teklo	in	se	je	ta	spra-
vila	pridigat	evangelij.	Ker	je	ta	pripoved	zgledala	
sumljiva,	so	poiskali	njenega	avtorja,	nekega	du-
hovnika,	polnega	dobrih	namenov.	Tako	so	zavrgli	
to	naivno	izmišljotino.
Ta	strogost	odseva	v	tistem,	kar	bo	postalo	kr-

ščanski	kánon.	Preden	so	Kristusovo	učenje	sprejeli	
kot	veljavno,	je	bilo	treba	vedeti,	od	kod	prihaja.	
Neko	besedilo	so	sprejeli	le,	če	je	bila	splošna	nje-
gova	raba	v	krščanskih	skupnostih,	če	je	bil	pravo-
veren	nauk,	ki	ga	je	izražalo,	in	predvsem	–	to	je	
bilo	bistveno	merilo	–	če	se	je	lahko	sklicevalo	na	
avtoriteto	kakega	apostola.	Apostoli	so	prave	Kri-
stusove	priče.	Mesija	se	izraža	po	njih	in	preko	njih.	
In	samo	od	njega	ima	smisel	tisto,	kar	pravijo.	Za	
dva	evangelija	jamčita	dva	od	Dvanajsterih,	sveti	
Matej	in	sveti	Janez;	za	drugima	dvema	stoji	avto-
riteta	svetih	Petra	in	Pavla,	katerima	sta	bila	Marko	
in	Luka	neposredna	sodelavca.	Na	to	jamstvo	so	se	
sklicevali	tako	daleč	nazaj,	kolikor	gre	poznavanje	
teh	besedil.	Tradicionalno	formulo	Evangelij po ... 
je	treba	jemati	dobesedno.	Brez	zmote	je	mogoče	
trditi,	da	je	bilo	prav	malo	starih	zgodovinskih	do-

kumentov	deležnih	take	skrbi.
Kritično	prizadevanje	zgodnjih	kristjanov	 lahko	

včasih	 celo	 zasledimo.	 Vemo,	 da	 splošno	 znana	
zgodba	o	ženi	prešuštnici	 iz	evangelija	po	Janezu	
(8,1-11)	čisto	v	začetku	ni	bila	del	besedila.	Obota-
vljali	so	se	jo	sprejeti.	Mar	na	zahtevo	mož,	kot	se	
je	zlobno	govorilo,	ki	so	se	bali,	da	bi	njihove	žene	
v	tem	videle	nekakšno	dovoljenje?	Ali	pa	zato,	ker	
so	se	obotavljali	priznati,	da	se	takšno	prekorače-
nje	načel	ujema	s	tistim,	kar	so	vedeli	o	Njem,	ki	
“ni	hotel	ravezati,	ampak	dopolniti	Postavo”?	Ali	ni	
treba	imeti	za	najbolj	formalen	dokaz	znanstvene	
vrednosti	krščanskega	Svetega	pisma	prav	razlike,	
za	katere	ugotavljamo,	da	se	pojavljajo	med	evan-
geliji?	V	času,	ko	se	je	utrjevalo	dokončno	besedilo,	
bi	bilo	tako	enostavno	ponarediti	celo	zgodbo,	ali	pa	
vsaj	izbrisati	točke,	kjer	podobnost	ni	bila	dokončna.	
Pa	se	to	ni	zgodilo.	»Nikoli	ni	bilo	bolje	videti	po-
štenja	Cerkve,	kot	ob	tej	priložnosti,«	je	po	pravici	
rekel	Renan.

Lahko	 si	 torej	 dokaj	 dobro	predstavljamo,	
kako	 je	 bila	 izoblikovana	 zbirka	 besedil,	 ki	
oblikujejo	današnje	krščansko	Sveto	pismo.	
Ustno	 izročilo	 se	 po	malem	utrjuje	 s	 črko.	
Nad	zbirko	pričevanj	ljubosumno	bedi	Cerkev,	
katere	vloga	je	upoštevanja	vredna	med	oni-
mi,	ki	jamčijo	za	pristnost,	in	ne	dovoli	dodati	
drugih	zbirk.	Tako	nastaja	soliden	blok,	ki	bo	
ob	pogostih	poskusih	nejasnih	pravljičnih	ne-
umosti	ostal	nedotakljiv,	prava	skala	resnice.
Samo	Bog	ve,	kako	številne	in	velike	so	

bile	 skuš	njave,	 ki	 so	 jo	 napadale!	 Okrog	
evangelija	in	apostolskih	besedil	je	celo	mor-
je	legend,	čenč,	ponarejenih	dokumentov	in	
zlorabljene	avtoritete.	Ves	ta	kup	se	ime-
nuje	apokrifi.	Se	mar	ne	zdi,	da	jim	nekaj	
avtoritete	priznava	sveti	Janez,	ki	zatrjuje	
ob	koncu	svojega	evangelija:	»Jezus	pa	je	
storil	še	veliko	drugega.	Če	bi	to	popisali	
eno	za	drugim,	mislim,	da	ves	svet	ne	bi	
mogel	obseči	knjig,	ki	bi	bile	napisane.«	
Pisci	apokrifov	so	torej	lahko	trdili,	da	ho-
čejo	dodati	sprejemljivo	pričevanje	o	tem,	
česar	evangeliji	ne	povedo.	Ob	branju	pa	
opazimo	prepad,	ki	jih	loči	od	besedil,	ki	jih	

je	Cerkev	sprejela.	Komaj	je	kakšen,	kjer	ni	najti	
jasnih	pretiravanj	in	velikanskega	pomanjkanja	ob-
zirnosti,	ki	puščajo	za	sabo	malovredne	izmišljotine.	
Sveti	Hieronim	jih	je	označil	kot	“bolestne	sanje”	in	
Renan	je	pravilno	ocenil	večino	kot	“plitva	in	otročja	
pretiravanja”.	Težko	je	razumeti	prav	tako	bolesten	
okus	nekaterih,	ki	se	v	teh	čvekarijah	lotevajo	iska-
nja	tajnosti,	za	katere	ne	verjamejo,	da	bi	jih	mogli	
najti	v	Svetem	pismu.
Zato	je	prav	biti	previden	v	tej	neurejeni	masi.	

Za	nekatere	“apokrife”	se	zdi,	da	so	bili	v	začetku	
dokumenti,	ki	so	jih	sprejemali	različni	deli	Cerkve,	
ki	so	jih	pa	pozneje	odstranili	bodisi,	ker	so	bili	ne-
popolni,	bodisi,	ker	so	se	skoraj	neopazno	obrnili	v	
sumljivo	smer.	Tak	je	Evangelij po Hebrejcih,	ki	ga	
navajajo	Klement,	Origen,	Evzebij,	Epifanij	in	ki	ga	
je	ob	koncu	3.	stoletja	poznal	sveti	Hieronim	in	ga	je	

Ostanki
apokrifa
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označil	kot	zelo	bližnjega	našemu	svetemu	Mateju.	
Mi	danes	nimamo	več	kot	tri	odlomke	tega	besedila,	
ki	je	bilo	gotovo	v	rabi	v	judovsko-krščanskih	skup-
nostih,	kjer	niso	razumeli	grščine.	Napisano	je	bilo	
v	aramejščini:	dokaz	je,	da	je	Sveti	Duh	imenovan	
“mati”,	ker	 je	duh	v	aramejščini,	 ru‘ah,	 ženskega	
spola.	Imelo	je	odlične	dele,	kot	tole	Jezusovo	be-
sedo:	»Ne	veselite	se	drugače	kot	kadar	pogledate	
svojega	brata	z	ljubeznijo,«	pa	tudi	čudaške	podrob-
nosti,	kakor	tisto,	da	je	Sveti	Duh	držal	Kristusa	za	
en	sam	las,	ko	ga	je	odnesel	na	neko	goro!
Drugi	apokrifi	so	brez	dvoma	odgovarjali	manj	

čistim	namenom.	Vemo	za	mnoge	(za	vse	le	v	od-
lomkih),	ki	so	bili	vidno	izdelani	v	teku	prvih	stoletij	
v	krivoverskih	skupinah.	Poročajo	o	Kristusovih	de-
janjih	in	besedah	tako,	da	jih	rinejo	v	smisel,	ki	ga	je	
hotela	sekta.	Petrov evangelij,	ki	se	je	postavljal	pod	
avtoriteto	prvaka	apostolov,	je	gotovo	zelo	star.	An-
tiohijski	škof	Serapion	je	v	govoru	svojim	vernikom	
odsvetoval,	da	bi	ga	brali.	Kaže,	da	trdi	kar	nekaj	
zgodovinskih	zmot,	recimo,	da	je	Herod	obsodil	Jezu-
sa.	Je	pa	predvsem	sumljiv	zaradi	doketizma,	zmote,	
ki	je	učila,	da	se	Kristus	ni	učlovečil,	ampak	je	samo	
privzel	videz	človeškega	telesa.	Evangelij Ebionitov 
je	bil	 izdelan	za	 rabo	
tiste	 čudne	 sekte	 v	
judovstvo	usmerjenih	
kristjanov,	 nagnjenih	
k	 spokornosti,	 ki	 so	
opravljali	razne	čuda-
ške	obrede,	med	njimi	
vegetarijanstvo.	 Da	
omejimo	 to	 našteva-
nje	povejmo	še,	da	je	
med	 aleksandrijskimi	
Judi	nastala	gnostična	
smer,	 zmes	 metafi-
zičnih	 umišljanj,	 kjer	
so	se	pojavljale	legije	
nevidnih	sil,	kjer	ni	dru-
gega	kot	vprašanje	skrivnostnih	sil,	eonov,	alegorij;	
da	bi	dokazali,	da	je	bil	Kristus	le	drugo	ime	za	pla-
tonski	Logos,	oblika	nekega	višjega	“eona”,	so	se	
pojavili	evangeliji,	imenovani:	eden	Tomažev,	drugi	
Filipov,	tretji	celo	Evin.	Od	drobcev,	ki	še	obstojajo,	
ni	kaj	dosti	izvleči.
Tretja,	daleč	najbolj	zanimiva	skupina,	se	je	po-

koravala	čisto	drugačnim	namenom.	Odkar	je	Jezus	
živel,	je	pobožnost	vernikov	gojila	veliko	željo	spo-
znati	v	najmanjših	podrobnostih	dogodke	njegovega	
človeškega	življenja.	To	je	naravno	in	ganljivo	nag-
njenje.	V	nam	bližnjih	časih	so	žela	uspeh	razodetja	
svete	Brigite,	Marije	de	Ágreda	in	osupljive	pripovedi	
Katarine	Emmerich,	ki	nam	dokazujejo,	da	ta	želja	
ni	nehala	rasti	v	dušah	kristjanov.	Ta	ganljiva	želja	
je	botrovala	nastanku	fantastičnih	apokrifov,	ki	se	
hranijo	s	pravljicami.	Nekaj	imen:	Evangelij otroštva, 
Dejanja Pilata ali Nikodemov evangelij, Protoevan-
gelij	svetega	Jakoba	in	drugi.	Dobre	oblikovalce	teh	
bajk	resnica	prav	malo	skrbi!	Pa	tudi	kaj	posebno	
dobrega	okusa	nimajo.	Toda	njihova	vera	je	nespor-
no	živa	in	to	je	vzrok,	da	jih	imel	tako	rad	srednji	

vek,	obdobje	gorečnosti	in	naivnosti.
Po	 zaslugi	 srednjeveške	 umetnosti	 so	 prišli	 v	

zgodovino. Zlata legenda	Jakoba	de	Voragine	in	Zgo-
dovinsko ogledalo	Vincenca	de	Beauvais	(oba	iz	13.	
stol.)	sta	zbrala	mnogo	podatkov	in	ker	so	se	grad-
beniki	tistega	časa	navdihovali	brez	konca	in	kraja	ob	
teh	knjigah,	najdemo	apokrife	v	mnogih	naših	cer-
kvah.	Če	vidimo	v	mozaiku	na	glavnem	loku	v	baziliki	
Santa	Maria	Maggiore	v	Rimu	ali	v	barvnem	oknu	
v	Mansu	zanimiv	prizor,	ko	dete	Jezus	zgolj	s	svojo	
navzočnostjo	zruši	malike	v	egiptovskem	templju,	
dolgujemo	 to	 apokrifnemu	 evangeliju	 o	 otroštvu.	
Če	korni	zatrep	v	Notre-Dame	v	Parizu	kaže	zvezdo	
treh	kraljev,	ki	jo	nosi	angel,	je	za	to	odgovoren	isti	
apokrifni	 evangelij.	Osla	 in	 vola,	 ki	 grejeta	Božje	
Dete	v	jaslicah	smo	tako	zelo	vajeni,	da	popolnoma	
pozabljamo,	 da	 v	 tej	 tradiciji	 ni	 nič	 kanoničnega,	
ampak	nam	je	to	posredoval	zgolj	apokrif.	Še	bolje.	
Cerkveno	 bogoslužje	 praznuje	Marijino	 darovanje	
v	templju	(21.	novembra),	o	katerem	Sveto	pismo	
sploh	ne	poroča.	Lahko	pa	v	Benetkah	občudujemo	
prizor,	ki	ga	je	naslikal	prestižni	Tizianov	čopič,	dol-
gujemo	ga	pa	Protoevangeliju	svetega	Jakoba.	Ni	
zmotno	vse	v	teh	apokrifnih	evangelijih,	nabitih	z	

legendami,	skoraj	vse	
pa	 zgleda	 popačeno,	
kakor	da	 so	 to	 storili	
otroški	možgani.
Ni	 težko	 razumeti,	

da	je	spričo	takih	na-
padov	Cerkev	 v	 svo-
jih	 začetkih	 skušala	
zgraditi	 okrog	 svojih	
pristnih	besedil	 	neo-
svojljivo	 obzidje.	 Vsi	
dokumenti,	ki	jih	lahko	
najdemo	pri	očetih	pr-
vih	 stoletij,	 kažejo,	 s	
kakšno	skrbjo	so	raz-
likovali	nesporna	bese-

dila	od	spornih.	Zelo	zanimiv	rokopis,	ki	je	bil	prepi-
san	v	8.	stoletju	in	se	imenuje	“Muratorijev	kánon”	
po	 imenu	knjižničarja,	ki	ga	 je	odkril	 leta	1740	v	
Milanu,	ima	seznam	knjig,	ki	jih	je	imela	Cerkev	v	
Rimu	za	pristne	v	letih	180-190.	Zelo	natančno	raz-
laga,	da	je	treba	zavreči	besedila,	kot	je	Hermasov 
pastir,	ker	je	“preveč	nedaven	in	ne	apostolski”	in	
lažna	pisma	Laodicejcem	in	Aleksandrincem,	“pri-
pisana	svetemu	Pavlu,	da	bi	podpirala	Marcionovo	
krivo	vero”.	Iz	tega	kánona	se	jasno	vidi,	da	je	bil	
seznam	v	tistem	času	v	glavnem	enak	današnjemu	
seznamu.	V	njem	sta	dve	skupini:	štirje	evangeliji	in	
Apostolska	dela	v	prvi	ter	trinajst	pavlinskih	pisem	
v	drugi.	Lahko	torej	brez	strahu	rečemo,	da	je	sto	
petdeset	let	po	Kristusu	kritično	izročilo	že	utrdilo	
knjige,	ki	nam	jih	ta	spis	predstavlja.
Kako	 se	 je	 to	kritično	 izročilo	uveljavilo?	To	 je	

težko	 reči.	 Za	 evangelije	 je	 verjetno,	 da	 je	 vsak	
imel	 avtoriteto	 v	 eni	 od	 krščanskih	 skupin:	 sveti	
Matej	 v	 Siriji,	 sveti	 Luka	 v	Grčiji,	 sveti	Marko	 v	
Rimu.	 Ker	 so	 skupnosti	 imele	 prijateljske	 zveze,	
so	si	izmenjavale	tudi	besedila.	Enako	je	verjetno	

Marijino darovanje v templju
(Tiziano Vecellio 1534-1538)
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vsaka	skupnost	po	malem	ustvarila	zbirko	pisem,	ki	
so	jih	poslali	apostoli,	posebno	sveti	Pavel.	Čeprav	
so	bila	v	podrobnostih	naslovljena	na	to	ali	ono	od	
skupnosti,	so	vsebovala	tudi	za	vse	veljavne	nauke.	
Dokaj	dolgo	ni	bilo	uradne	zbirke,	ki	bi	jo	sprejela	
vsa	Cerkev,	 tako	da	 so	 se	 lahko	 seznami	knjig	 v	
posameznih	 skupnostih	 nekoliko	 razlikovali.	 Toda	
soglasno	mnenje,	splošna	odobritev,	je	po	malem	
dajala	določenim	besedilom	neovrgljivo	avtoriteto,	
z	 njo	 pa	 je	 nastajal	 tudi	 seznam.	 Predstavljati	 si	
neko	slovesno	glasovanje,	neko	vrsto	demokratičnih	
volitev	v	korist	 teh	besedil,	bi	bilo	otročje;	šlo	 je	
za	spontan	plebiscit	več	rodov	kristjanov,	posebno	
cerkvenih	predstojnikov,	tiste	hierarhije,	ki	je	bila	
neposredno	vezana	na	one,	ki	so	bili	poznali	Jezusa.

Ta	seznam	je	dokončno	gotov	v	4.	stoletju.	Posa-
mezni	 seznami	 so	bili	 odkriti,	 spadajo	 v	naslednje	
let	nice:	359	(v	Afriki),	363	(v	Frigiji),	367	(v	Egiptu,	
ob	javil	ga	je	sv.	Atanazij),	382	(rimski	koncil	papeža	
Damaza).	Ko	je	afriški	koncil	v	Kartagini,	na	katerem	je	
izstopala	postava	sv.	Avguština,	leta	397	objavila	svoj	
seznam,	to	ni	bilo	nič	drugega	kot	potrdilo	starejšega	
izročila.	Seznam	te	 liste	 je	do	podrobnosti	 isti,	kot	
ga	je	potrdil	vesoljni	tridentinski	koncil	(1546-1563)	
proti	protestantom	(edina	razlika	je	Pismo Hebrejcem, 
ki	ga	tridentinski	koncil	pripisuje	formalno	svetemu	
Pavlu,	kartažanski	ga	ima	pa	za	anonimnega,	kakor	
je	še	zdaj	v	protestantskih	Biblijah).	Od	tega	datuma	
dalje	 obstoja	 nesporen	 krščanski	 kánon	 (seznam)	
svetopisemskih	knjig	Nove	zaveze.

Rezultat	 neke	 ankete	 na	 to	 temo	 je	 bil	 z	 ene	
strani	razveseljiv,	z	druge	pa	manj.	Velika	večina	je	
o	Kristusu	govorila	s	spoštovanjem.	Celo	neverni,	ki	
so	zaničevali	religijo	in	verovanje	v	Boga,	so	imeli	
Kristusa	za	izraz	največjih	idealov	človeštva.	Jasno	
je,	 da	 od	 njih	 kaj	 več	 ni	 bilo	mogoče	 zahtevati.	
Manj	razveseljiv	je	bil	rezultat	glede	vernikov,	tudi	
katoličanov.	Brez	dvoma	so	tudi	oni	cenili	Kristusa.	
Toda	kakšnega?	Neredko	so	izražali	dvome	v	njegovo	
božanstvo,	bili	so	negotovi	pri	prebiranju	nekaterih	
evangeljskih	čudežev,	celo	vstajenje	so	včasih	raz-
lagali	zgolj	kot	nek	določen	izraz	upanja.
Reformatorji	 16.	 stoletja	 so	 skušali	 ponovno	

postaviti	v	ospredje	'čisto	podobo'	o	Kristusu,	osvo-
bojeno	od	vsega,	kar	so	ji	–	kot	pravijo	–	dodala	
človeška	izročila,	ki	so	Kristusa	preveč	'počlovečila'.	
Nasprotno	pa	se	sodobnim	dvomljivcem	(skeptikom)	
zdi	 tradicionalno	Kristusovo	 obličje	 preveč	 'pobo-
ženo'.	Kakšen	je	torej	'resnični	Kristus',	kakršnega	
posreduje	krščansko	razodetje?
Njegov	 zgodovinski	 obstoj	 so	 zanikali	 nekateri	

liberalni	 kritiki	 19.	 in	 20.	 stoletja,	 ki	 pa	 so	 bili	 v	
manjšini.	Mnogo	več	je	bilo	teh,	ki	so	mislili,	da	je	
Jezusova	oseba,	kakor	 je	poznana	 iz	 evangelijev,	
rezultat	nekega	mita,	ki	se	je	razvil	med	njegovimi	
učenci	in	se	tako	oddaljil	od	zgodovinske	resničnosti.
Katoliški	 apologeti	 so	 skeptikom	 odgovarjali	 z	

naslednjimi	 razlogi.	Mogoče	 je	 določiti	 čas	 zapisa	
evangelijev,	Apostolskih	del	in	Pavlovih	pisem.	Do	
zapisa	je	prišlo	kmalu	potem,	ko	so	se	dejstva	zgo-
dila.	Ni	preteklo	dovolj	časa,	da	bi	se	“ustvaril”	mit.	
Gre	torej	za	zgodovinske	dokumente.	Če	verjamemo	
temu,	kar	pripoveduje	Cezar	v	svojih	spominih	na	
vojsko	v	Galiji,	zakaj	naj	bi	potem	zanikali	vero	v	to,	
kar	pravijo	Matej,	Marko	Luka	in	Janez?
Razlog	 je	 pravilen.	 Kljub	 temu	 ostaja	 kakšna	

težava.	Če	bi	evangeliji	pripovedovali	samo	o	tem,	
da	se	je	Jezus	rodil,	da	je	učil	in	umrl,	bi	težko	kdo	
nasprotoval	 resničnosti	 teh	 dejstev.	 Evangeliji	 pa	

govorijo	tudi	o	nenavadnih	dogodkih,	predvsem	o	
enem,	ki	vse	presega,	namreč	o	vstajenju	od	mrtvih.	
Tega	niso	hoteli	verjeti	celo	nekateri	očividci.	Toda	
mnogi	so	verjeli	in	dali	celo	svoje	življenje,	da	bi	za	
to	pričevali.
Že	v	času	Jezusovega	bivanja	na	zemlji	najdemo	

verujoče	 in	 neverujoče.	 Kako	 razložiti	 to	 razliko?	
Evangeliji	nam	jasno	povedo.	Vera	je	vedno	odvisna	
od	osebne	drže	do	Odrešenika.	To	nam	potrjuje	sv.	
Peter.	V	odločilnem	trenutku,	ko	so	se	množice	od-
daljevale	od	Jezusa	in	ko	je	bila	na	preizkušnji	vera	
samih	apostolov,	je	prvi	med	njimi	dejal:	»Gospod,	
h	komu	naj	gremo?	Besede	večnega	življenja	imaš	
in	mi	trdno	verujemo	in	vemo,	da	si	ti	Sveti,	Božji«	
(Jn	6,68-69).
Tudi	danes	je	krščanska	vera	v	prvi	vrsti	živ	od-

nos	z	osebo,	zaupanje	Kristusu,	in	ne	le	nekakšen	
'znanstveni	dokaz',	utemeljen	na	objektivnosti	za-
pisanih	dokumentov.	Napoleon	je	bo	koncu	svojega	
življenja	veliko	razmišljal	o	Kristusu.	Prijateljem,	ki	
so	ga	spremljali	v	izgnanstvo	na	otok	Svete	Helene,	
je	rekel:	»Razvnel sem na tisoče src. A vedno je bila 
potrebna moja prisotnost, moj pogled, moj glas. 
Dovolj je bila moja beseda in sem vse pritegnil… 
Ko pa danes živim izgnan na neki skali, kdo bi se še 
bojeval zame, kdo bi zame pridobival dežele? Kakšen 
prepad je med mojo revščino in Kristusovim kralje-
stvom. O njem pridigajo po vsem svetu, povsod ga 
ljubijo, ga molijo…«	Zaključek?	»On bo vedno živ.« 
Zato	bo	tisti,	ki	Kristusa	ne	pozna	'osebno',	iz	živega	
dotika	v	molitvi,	le	s	težavo	premagal	dvome	o	njem	
in	njegovem	nauku.	Nasprotno	pa	tisti,	ki	veruje,	
ki	ga	pozna	iz	živega	vsakdanjega	odnosa	v	moli-
tvi,	ne	potrebuje	razlogov,	marveč	nosi	pričevanje	
v	svojem	srcu	(1	Jn	5,10).	Tako	se	uresničuje	to,	
kar	je	pisatelj	F.	Werfel	zapisal	kot	moto	svojemu	
romanu	o	 lurški	Bernardki:	»Kdor veruje v Boga, 
ne potrebuje razlogov, kdor pa ne veruje, mu ne bo 
pomagal noben razlog.«

Tomáš Špidlik

A LI JE KRISTUS ZARES OBSTAJA L?
so evangeliji zgodovinski dokumenti?
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Sedma	 zapoved	 se	 zdi	 enaka	 deseti	 zapovedi.	
Vendar	strokovnjaki	za	Sveto	pismo	pravijo,	da	je	
bila	v	sedmi	zapovedi	prvotno	mišljena	kraja	ljudi.	
»Ta	zapoved	 je	varovala	Izraelca	pred	tem,	da	bi	
prišel	v	roke	tistim,	ki	bi	hoteli	z	njim	trgovati.	Ali,	
če	povemo	drugače:	sedma	zapoved	je	zlasti	name-
njena	in	se	postavlja	po	robu	tistim,	ki	imajo	moč,	
da	na	račun	drugih	kujejo	dobiček	in	bogatijo,«	pravi	
razlagalec	Limbeck.
V	Izraelu	je	bilo	mogoče,	da	se	je	človek,	ki	je	

obubožal	in	zabredel	v	dolgove,	prodal	upniku	kot	su-
ženj.	Toda	Bog	hoče	varovati	prav	tiste,	ki	so	zaradi	
gospodarske	stiske	morali	služiti	drugim	kot	sužnji.	
Zanje	velja:	»Če	se	ti	proda	tvoj	brat,	Hebrejec	ali	
Hebrejka,	naj	ti	služi	šest	let,	sedmo	leto	pa	ga	od-
pústi	prostega!	Ko	ga	odpustiš	prostega,	ga	ne	odpu-
ščaj	praznega!	Bogato	ga	preskrbi	z	darovi	od	svoje	
drobnice,	z	mlatišča	in	iz	tlačilnice;	s	čimer	te	
blagoslovi	Gospod,	tvoj	Bog,	od	tega	mu	daj!	
Spomni	se,	da	si	bil	suženj	v	egiptovski	deželi	
in	da	te	je	Gospod,	tvoj	Bog,	odkupil!	Zato	ti	
danes	dajem	to	zapoved,«	(5	Mz	15,12-15).
Bog	ne	mara,	da	bi	bogati	izkoriščali	revne	

kot	sužnje.	Za	Jahveja	je	človekova	svoboda	
silno	pomembna.	Navsezadnje	je	sam	izpeljal	
Izraelce	 iz	egiptovske	sužnosti,	da	bi	vsakdo	
lahko	živel	svobodno.
Če	sedmo	zapoved	prenesemo	v	naš	čas,	

se	v	prvi	vrsti	ne	nanaša	na	male	tatvine,	ki	
jih	 pogosto	 priznavamo	 pri	 spovedi,	 recimo,	
da	smo	se	na	skrivaj	s	čim	posladkali	ali	da	
smo	ukradli	jabolko	s	sosedovega	vrta.	Pogleda	ne	
usmerja	 na	male	 lastninske	 prestopke.	 Te	 bomo	
obravnavali	pri	deseti	zapovedi.	Tu	gre	za	krajo	lju-
di,	za	izkoriščanje	človeka.	Če	delodajalec	pretirano	
izkorišča	zaposlene,	če	jim	nenehno	govori,	da	jih	bo	
odpustil,	če	ne	bodo	delali	nadur	in	ustvarili	še	več,	
potem	je	treba	upoštevati	sedmo	zapoved.	Varovala	
naj	bi	človekovo	dostojanstvo,	zlasti	dostojanstvo	
tistih,	ki	so	na	milost	in	nemilost	prepuščeni	drugim.	
Sedma	zapoved	je	namenjena	tistim,	ki	imajo	moč	
nad	drugimi	in	so	prav	zato	izpostavljeni	nevarnosti,	
da	jo	zlorabijo.	Človekovo	dostojanstvo	je	nedotaklji-
vo.	Tega	dostojanstva	ne	smemo	poteptati,	recimo	
s	tem,	da	hočemo	iz	zaposlenega	“iztisniti”	še	več.
Kraja	ljudi	se	danes	dogaja	povsod,	kjer	se	trguje	

z	ljudmi.	Sodobna	trgovina	s	sužnji	je	zelo	razšir-
jena.	Iz	vzhodnih	držav	na	silo	odpeljejo	ženske	in	
jih	prodajajo	kot	prostitutke.	Obstaja	pravi	spolni	
turizem.	 To	 je	 najpodlejše	 izkoriščanje	 ubogih	 in	
brezpravnih	žensk.	Najhujše	je,	da	veliko	moških,	ki	
jih	nagovorijo	reklame	potovalnih	agencij,	sploh	ne	

občuti	krivde.	Sedma	zapoved	je	namenjena	njim.	
In	očitno	 je	 treba	zapoved	 razlagati	 z	drastičnimi	
besedami,	da	bi	ljudje	spregledali	svoje	početje.
Kraja	ljudi	se	dogaja	tam,	kjer	prodajajo	delovne	

sužnje.	Ti	nimajo	urejenih	dokumentov,	zato	so	po-
polnoma	nemočni	in	prepuščeni	na	milost	in	nemilost	
svojim	gospodarjem.	Danes	obstaja	veliko	zločinskih	
tolp,	specializiranih	za	krajo	ljudi.	To	so	tihotapske	
združbe,	ki	 tujce	za	strahotno	veliko	denarja	pri-
peljejo	 čez	mejo	 domnevno	 hvalevredne	 države.	
Obstajajo	službe,	katere	finančno,	pogosto	pa	tudi	
spolno	izkoriščajo	dekleta,	ki	delajo	“au	pair”.	Vsem	
tem	ljudem	je	namenjena	sedma	zapoved.	Vendar	
jih	 ta	zapoved	komaj	kaj	gane.	Njihova	zločinska	
energija	je	večja	kot	občutek	za	to,	kar	jim	pred-
pisuje	Bog.	Pa	vendar	je	sedma	zapoved	kot	želo,	
ki	nam	daje	občutek	za	človekovo	dostojanstvo.	In	

država	bi	morala	v	sedmi	zapovedi	iskati	navdih	za	
to,	 kako	 z	 uradnimi	 ukrepi	 in	 predpisi	 zavarovati	
človekovo	dostojanstvo	pred	izkoriščanjem.
Čeprav	je	sedma	zapoved	prvotno	obravnavala	

krajo	 ljudi,	 velja	 seveda	 tudi	 za	vso	drugo	krajo.	
Kraja	pomeni:	 izmakniti	 lastnino	drugega.	Dokler	
so	 Izraelci	 živeli	kot	nomadi,	 je	bilo	življenjskega	
pomena,	da	se	nihče	ni	spozabil	nad	lastnino	druge-
ga.	Beduini	še	danes	ne	zavarujejo	zimskih	šotorov.	
Vedo,	da	nihče	niti	pomislil	ne	bi	na	to,	da	bi	jim	
kaj	ukradel.	»Vsak	beduin	ve,	da	lahko	človek	živi	v	
puščavi	le,	če	lastnina	slehernega	velja	za	sveto,	za	
nedotakljivo,«	pravi	Limbeck.	Bistveno	pri	prepovedi	
kraje	je	torej	zaupanje	med	ljudmi.	Če	se	zaupanje	
izgubi,	če	sem	stalno	obremenjen	s	tem,	da	se	bodo	
drugi	polastili	mojega	premoženja,	potem	so	potreb-
ni	varnostni	sistemi,	varnostna	podjetja,	bodeče	žice	
in	psi	čuvaji,	da	varujejo	mojo	lastnino.	Danes	gre	
ogromno	denarja	in	energije	za	varnostne	in	alarmne	
naprave.	To	kaže,	da	družba	drago	plačuje	izgubo	
zaupanja.	Če	v	podjetju	delavci	 nenehno	kradejo	
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orodje,	to	spodkopava	medsebojno	zaupanje.	Vsak-
do	postane	sumljiv.	Nastane	vzdušje	nezaupanja,	ki	
onemogoča	zdrave	medsebojne	odnose.
Mnogi	menijo,	 da	 kraja	 ni	 kak	 hud	 prestopek.	

Vendar	 v	 takem	vzdušju	 ne	morejo	 uspevati	 do-
bri	odnosi.	Neka	učiteljica	je	opazovala,	kako	zelo	
otroci	trpijo,	če	jim	v	šoli	kaj	ukradejo.	Potem	se	
raje	ne	navežejo	na	stvari.	Posledica	tega	pa	je,	da	
tudi	 lastnine	drugih	ne	spoštujejo.	Izgubijo	odnos	
do	lastnih	in	tujih	stvari,	nazadnje	pa	tudi	do	sebe	
in	drugih.
Nemška	beseda	za	tatu	(Dieb)	izhaja	iz	“počeniti”,	

“skriti	se”.	Tat	je	tisti,	ki	skrivaj	nekaj	izmakne,	ki	
se	skrije	in	počaka	na	pravi	trenutek,	da	ga	nihče	
ne	vidi	(v	slovenščini	imamo	podobno	sorodnost	z	
besedo	“krasti”:	“kradoma”	vzeti;	namesto	“skrivaj	
se	odplaziti”	rečemo	“odkrasti	se”;	op. ured.).	Taka	
tajnost	uniči	občutek	doma.	Tam,	kjer	ljudje	skri-
voma	okradejo	drugega,	se	ne	moreš	več	počutiti	
doma.	Nenehno	se	počutiš	ogroženega.	Postane	ti	
zelo	 neprijetno.	 Kraja	 vedno	 pomeni	 skrivno	 od-
vzemanje,	medtem	ko	je	ropanje	odkrito	in	nasilno	
odvzemanje.	 Nekaj	 iztrgam	 in	 potegnem	 k	 sebi.	
Beseda	“rop”	izvira	iz	vojaškega	besednjaka.	Dru-
gemu	uplenim	orožje	in	vse	njegovo	imetje.	Izraelci	
so	morali	 v	 vojski	 sovražnikom	zapleniti	 celo	 vso	
lastnino,	nekateri	pa	to	počenjo	tudi	v	mirnem	času.	
Sedma	zapoved	prepoveduje	oboje.
Kraja	 uniči	 zaupanje.	 Moja	 sestra	 je	 nekoč	 z	

vlakom	 potovala	 v	 Italijo	 in	 denarnico	 namerno	
položila	pod	vzglavnik	 ter	 jo	še	pokrila	z	brisačo.	
Kljub	 temu	 so	 ji	 denarnico	 ukradli.	 Očitno	 so	 jo	
omamili	z	razpršilom,	da	ni	mogla	ničesar	opaziti.	
Takšne	tatvine,	ki	jih	nedvomno	izvedejo	zločinske	
tolpe,	uničijo	zaupanje	v	deželo.	V	ljudeh	vzbujajo	

nemočno	jezo.	Včasih	je	jeza	naperjena	proti	vsem,	
tudi	proti	nedolžnim.
Bog	ne	mara,	da	bi	med	ljudmi	raslo	nezaupanje.	

Varovati	nas	hoče	pred	skrivnimi	tatovi,	da	bi	lahko	
zaupali	 drug	drugemu.	Vendar	 izkušnje	kažejo,	da	
zapoved	pogosto	ne	učinkuje.	Toda	če	vse	bolj	izgublja	
veljavo,	postaja	bistveno	teže	graditi	zaupljive	odnose.
Jezus	navaja	sedmo	zapoved	ob	srečanju	z	boga-

tim	mladeničem.	Ko	mladenič	reče,	da	je	izpolnjeval	
to	zapoved	in	tudi	vse	druge,	mu	Jezus	odgovori:	»Še	
eno	ti	manjka:	prodaj	vse,	kar	imaš,	razdaj	ubogim	
in	imel	boš	zaklad	v	nebesih;	nato	pridi	in	hôdi	za	
menoj!«	(Lk	18,22).
Zlasti	v	Lukovem	evangeliju	Jezus	učence	vedno	

znova	poziva	k	temu,	naj	svoje	imetje	delijo	z	rev-
nimi.	To	je	Jezusov	odgovor	na	sedmo	zapoved.	Ta	
odgovor	je	izredno	aktualen.	Kraja	namreč	ne	pome-
ni	samo	tatvin,	ki	jih	revni	zagrešijo	proti	bogatim,	
temveč	 tudi	 pridobitev	 neupravičenega	 bogastva.	
Kdor	je	navezan	na	svoje	dobrine	in	jih	hoče	imeti	
samo	zase,	ne	razume	Jezusovega	sporočila.	Jezus	
zahteva	solidarnost	premožnih	z	revnimi.	Le	tedaj	
se	izpolnjuje	njegovo	nasledstvo.
Pozitivno	 bi	 se	 sedma	 zapoved	 lahko	 glasila:	

Dovolj	imam.	Hvaležen	sem	za	to,	kar	imam.	Za-
dovoljen	sem	s	tem,	kar	mi	je	dal	Bog.	Ne	oziram	
se	nenehno	po	drugih	in	njihovi	lastnini.	Ker	imam	
dovolj,	 pustim	 tudi	 drugemu	 to,	 kar	 je	 zakonito	
pridobil.	Zadovoljim	se	s	tem,	kar	imam.	Zato	sem	
zadovoljen.	Kdor	pa	je	drugemu	kaj	odvzel,	se	mu	
mora	oddolžiti,	da	bo	imel	ta	spet	dovolj	zase.	To	
zadovoljstvo	z	malim	ustvarja	občutje	miru	in	za-
upanja.	Ne	zavidam	drugemu,	temveč	se	veselim	
tega,	kar	imam,	kar	sem	pridobil	z	delom	in	kar	sem	
dobil	od	Boga.

Na	 tisoče	otrok,	včasih	starih	komaj	osem	 let,	
dela	v	rudnikih	zlata	v	Tanzaniji.	Varnostnih	ukrepov	
ni	in	so	v	veliki	nevarnosti	za	zdravje.	To	je	ugoto-
vila	ameriška	nevladna	organizacija	“Human	Rights	
Watch”	 in	 objavila	 prestolnici	 države.	Zapisali	 so,	
da	»na	tisoče	otrok	dela	v	registriranih	ali	 tajnih,	
večinoma	majhnih	 rudnikih	 zlata.«	 Poročilo,	 ki	 je	
sad	obiskov	aktivistov	v	enajstih	rudnikih,	pove,	da	
zaposlovanje	nedoletnih	»pomeni	eno	od	najhujših	
izkoriščanj	v	smislu	mednarodnih	zakonov	o	delu,	
ki	jih	je	podpisala	tudi	Tanzanija.«	“Human	Rights	
Watch”	poudarja	nevarnost	zastrupitve	zaradi	velike	
količine	živega	srebra,	ki	ga	uporabljajo	pri	prido-
bivanju	zlata,	ki	je	prvi	vir	tuje	valute	v	tej	afriški	
deželi.	Po	poročilu	Centralne	Banke	v	Dar	es	Sala-
amu	je	izvoz	zlata	v	prvih	šestih	mesecih	leta	2013	
presegel	milijardo	 in	 800	milijonov	 dolarjev,	 kar	
postavlja	Tanzanijo	na	četrto	mesto	med	afriškimi	
ponudniki	zlata.

V	zapadni	Afriki	je	1.800.000	otrok	zaposlenih	na	
plantažah	kakava,	vendar	jih	kot	delavce	priznajo	
samo	 285.000.	 Pridelovalci	 tega	 prehrambenega	
artikla	žive	od	dohodka,	ki	 jih	postavlja	pod	prag	
revščine.	Večina	teh	otrok	je	prisiljena	delati	več	kot	
12	ur	na	dan.	Predvsem	se	to	dogaja	na	Slonokoščeni	
obali,	ki	je	glavni	pridelovalec	kakava,	kjer	12.000	
otrok	živi	 v	 suženjskih	pogojih.	Glavnina	pridelka	
kakava	gre	za	čokolado,	vendar	pridelovalci	kakava	
dobe	komaj	med	5	in	6%	dokočne	cene	tablice	čoko-
lade.	Okrog	90%	svetovnega	pridelka	kakava	prihaja	
iz	družinskih	plantaž,	ki	niso	večje	od	5	hektarjev	
(12	akrov),	od	njih	pa	je	odvisnih	okrog	50	milijonov	
ljudi.	Na	Slonokoščeni	obali,	v	Gani,	Indoneziji,	Nige-
riji	in	Kamerunu	pridelajo	82%	svetovnega	pridelka	
kakava,	tam	zaposleni	pa	žive	pod	pragom	revščine.	
Evropa	porabi	skoraj	polovico	svetovnega	pridelka	
čokolade	(48%),	slede	ji	Severna	Amerika	(20%),	
Azija	(15%)	in	Latinska	Amerika	(9%).

S UŽENJSTVO
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BIRMA
Danes	se	bomo	ustavili	pri	zakramentu	birme,	ki	

jo	je	treba	razumeti	v	povezavi	s	krstom,	s	katerim	je	
nerazvezljivo	povezana.	Ta	dva	zakramenta	skupaj	z	
evharistijo	tvorita	odrešilni	dogodek,	ki	se	imenuje	
“krščanska	 iniciacija,	uvajanje”.	S	 tem	dogodkom	
smo	vcepljeni	v	umrlega	in	vstalega	Kristusa	in	po-
stanemo	nove	stvari	in	člani	Cerkve.	Zaradi	tega	so	
nekoč	te	tri	zakramente	obhajali	istočasno	na	koncu	
katehumenske	poti.	Redno	je	to	bilo	na	velikonočno	
vigilijo.	Tako	je	bil	potrjen	proces	vzgoje	in	postop-
nega	vključevanja	v	krščansko	skupnost,	kar	
je	lahko	trajalo	tudi	nekaj	let.	Korak	za	
korakom	se	je	šlo	do	krsta,	nato	do	
birme	in	evharistije.
Slovenski	izraz	“birma”	pri-

haja	 iz	 latinskega	 “confir-
matio”	 preko	 nemškega	
“Firmung”,	potrditev.	Ita-
lijanski	 izraz	 “cresima”	
pomeni	maziljenje.	 In	
v	resnici	smo	z	oljem,	
ki	 se	 imenuje	 “kriz-
ma”,	 v	moči	 Svetega	
Duha	prilagojeni	Jezu-
su	Kristusu,	ki	je	edini	
resnični	 “maziljenec”,	
edini	 “Mesija”,	 Sveti	
Božji.	Izraz	“birma”,	“po-
trditev”	nas	spominja,	da	
ta	zakrament	prinese	po-
večanje	moči	krstne	milosti:	
Bolj	trdno	nas	zedinjuje	s	Kri-
stusom,	dopolni	našo	povezavo	
s	Cerkvijo,	nakloni	nam	posebno	
moč	v	Svetem	Duhu,	da	bi	 širili	 in	
branili	vero,	da	bi	izpovedovali	Kristusovo	
ime,	da	se	ne	bi	nikdar	sramovali	njegovega	križa	
(Katekizem	katoliške	Cerkve,	1303).
Zato	je	važno	poskrbeti,	da	naši	odraščajoči	otroci	

prejmejo	 ta	 zakrament.	Vsi	 skrbimo	za	 to,	da	so	
krščeni	in	to	je	dobro.	Morda	pa	ne	skrbimo	enako,	
da	bi	prejeli	 tudi	birmo.	Na	ta	način	ostajamo	na	
pol	poti,	saj	ne	bodo	prejeli	Svetega	Duha,	kar	je	
tako	važno	v	našem	življenju,	ker	nam	daje	moč	za	
napredovanje.	Vsak	od	nas	naj	pomisli:	res	skrbimo	
za	to,	da	naši	mladi	prejmejo	zakrament	birme?	To	
je	važno!	Tam,	kjer	imajo	otroke,	ki	je	še	niso	prejeli	

in	še	niso	dosegli	zadostne	starosti,	je	treba	storiti	
vse,	da	bodo	šli	do	konca	skozi	krščansko	iniciacijo	
in	prejeli	Svetega	Duha.
Birmancem	je	seveda	treba	nuditi	dobro	pripravo,	

ki	mora	privesti	do	osebnega	pristanka	na	vero	v	
Kristusa	in	zbuditi	v	njih	občutek	pripadnosti	Cerkvi.
Kot	vsi	zakramenti	tudi	birma	ni	delo	ljudi,	ampak	

Boga,	ki	skrbi	za	naše	življenje	tako,	da	nas	obliku-
je	po	podobi	svojega	Sina	z	namenom	narediti	nas	
sposobne	ljubiti	kot	on.	To	dela	tako,	da	nam	daje	

Svetega	Duha,	 katerega	 dejavnost	 prešinja	
vso	osebost	in	vse	življenje,	kot	se	to	

vidi	iz	sedmerih	darov,	ki	jih	je	izro-
čilo	v	luči	Svetega	pisma	vedno	
poudarjalo.	Rad	bi	vas	vprašal,	
če	se	spominjati	teh	sedme-
rih	darov.	Morda	celo	vseh?	
Naštel	 jih	 bom	namesto	
vas:	Modrost,	 Umnost,	
Nasvet,	Moč,	 Vednost,	
Pobožnost,	Strah	Bož-
ji.	In	ti	darovi	so	nam	
dani	s	Svetim	Duhom	
prav	 v	 zakramentu	
birme.	 Tem	 darovom	
bom	tudi	posvetil	tista	
naša	srečanja,	ki	bodo	
sledila	zakrametom.
Kadar	 sprejmemo	

Sve	tega	 Duha	 v	 svoje	
srce	in	mu	pustimo	delo-

vati,	je	Kristus	sam	navzoč	
v	 nas	 in	 si	 privzame	 obliko	

našega	življenja.	Preko	darov	bo	
on,	Kristus	sam	molil,	odpuščal,	vlival	

upanje	in	tolažno,	služil	bratom	in	postal	
bližnji	potrebnim	in	odrinjenim,	ustvaril	skupnost	

in	sejal	mir.	Pomislite,	kako	važno	je	to:	po	Svetem	
Duhu	Kristus	sam	prihaja	narediti	vse	to	sredi	nas	
in	za	nas.	Zato	je	važno,	da	mladi	prejmejo	zakra-
ment	birme.
Bratje	in	sestre,	spominjajmo	se	vedno,	da	smo	

prejeli	 zakrament	birme.	Vsi!	Spominjajmo	se	ga	
najprej,	da	bi	se	zahvalili	Gospodu	za	ta	dar	in	da	
bi	ga	potem	prosili	naj	nam	pomaga	živeti	kot	pravi	
kristjani,	hoditi	vedno	v	veselju	po	Svetem	Duhu,	
ki	nam	je	bil	darovan.

dar modrosti
dar umnosti

dar svéta

SE ŠE SPOMNIMO DAROV SVETEGA DUHA?

dar strahu božjega

dar moči
dar vednosti

dar pobožnosti
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O	spreobrnitvi,	v	 jeziku	svetopisemske	grščine	
imenovani	metánoia,	govori	prva	Jezusova	beseda	
v	Markovem	evangeliju.	Po	štiridesetih	dneh	samo-
tnega	bivanja	v	puščavi	je	Jezus	v	Galileji	stopil	v	
javnost	in	začel	oznanjati	evangelij,	veselo	oznanilo:	
»Čas	se	je	dopolnil	in	božje	kraljestvo	se	je	približalo.	
Spreobrnite	se	in	verujte	evangeliju!«	(Mr	1,15).

To	je	kakor	klic	trobente,	močan	kakor	glas	po-
zavne.	Deloma	se	navezuje	na	klice	svetopisemskih	
prerokov,	 ima	 pa	 tudi	 nov	 zven.	 Svetopisemski	
preroki	so	svoje	ljudstvo	in	njegove	voditelje	vedno	
znova	in	v	ostrem	tonu	klicali	k	spreobrnitvi,	k	vrnitvi	
v	zavezo	z	Bogom.	Primer	za	to	je	eno	od	mašnih	
beril	iz	knjige	preroka	Joela:	»Tudi	zdaj,	govori	Go-
spod,«	pravi	Joel,	»se	obrnite	k	meni	z	vsem	svojim	
srcem,	s	postom,	z	jokom	in	žalovanjem;	pretrgajte	
svoja	srca,	ne	svojih	oblačil	…	Med	lopo	in	oltarjem	
naj	 jokajo	 duhovniki,	 Gospodovi	 služabniki.	 Rekó	
naj:	 ‘Prizanesi,	Gospod,	svojemu	 ljudstvu,	ne	daj	
svoje	dediščine	v	zasramovanje’«	(Jl	2,12-13.17).	
Janez	Krstnik,	z	vidika	Nove	zaveze	zadnji	prerok	
Stare	 zaveze,	 povzdigne	 svoj	 klic	 po	 spreobrnitvi	
do	dramatičnega	viška:	»Gadja	zalega!	Kdo	vam	je	
pokazal,	kako	naj	ubežite	prihodnji	jezi?	Obrodite	
vendar	sad,	vreden	spreobrnjenja«	(Mt	3,7-8).
Jezus	je	v	Galileji	nadaljeval	s	takimi	klici,	vendar	

so	se	njegovi	bistveno	razlikovali	od	preroških.	Prej	
je	bilo	rečeno:	»Naredite	nekaj,	spreobrnite	se,	da	
se	bo	Bog	mogel	obrniti	k	vam,	celo	moral	se	bo!	
Najprej	naredite	vi	nekaj!«	Zdaj	pa	je	vidik	obrnjen.	
Bog	je	naredil	nov	začetek,	izgovoril	je	novo	bese-
do	s	prihodom	Jezusa,	svojega	učlovečenega	Sina.	
Človeku	 je	 treba	samo	odgovoriti.	Odgovarjati	pa	
je	 lažje	 kakor	 izreči	 prvo	 besedo	 ali	 narediti	 prvi	
korak.	Obrnite	se,	spreobrnite	se	–	ta	prav	Jezusova	
beseda	pri	Marku	–	je	odtlej	vodilna	beseda	za	hojo	
za	Kristusom.	Tisočkrat	 bo	ponovljena;	 izgovorila	

jo	bo	Cerkev	in	vsi,	ki	bodo	mogli	reči	kakor	Pavel:	
»Zavoljo	Kristusa	vas	prosimo,	spravite	se	z	Bogom«	
(2	Kor	5,20).
Beseda	 “spreobrnitev”	 stoji	 na	 obzorju	 etike,	

a	ni	 etično	mišljena.	Etika	 je	danes	vsaj	v	 teoriji	
zelo	uveljavljena.	Tečaji	ali	celo	stolice	za	bioetiko,	
medicinsko	etiko,	gospodarsko	etiko	in	podobno	so	

ali	bodo	ustanovljene,	ker	
bliskovita	rast	človeškega	
znanja	in	možnosti	ogroža	
moralno	ravnotežje	mno-
gih	posameznikov	ali	celih	
družb.	Etika	kot	praksa	pa	
nima	danes	–	kakor	že	od	
izvirnega	 greha	 naprej	 –	
marsikje	nobene	veljave.	
Množitev	etičnih	ukazov	in	
gesel	 ne	more	 stvari	 nič	
dosti	spremeniti	na	bolje,	
pač	pa	to	zmore	prepričljiv	
zgled	etičnega	življenja	in		
–	če	upoštevamo	evangelij	
–	 obstoj	mnogih	 kristja-
nov,	ki	svojo	vero	živijo	s	
prepričanjem.

Ko	je	Jezus	govoril	o	spreobrnitvi,	ni	mislil	nanjo	
kot	na	moralno	dejanje,	marveč	kot	vstop	v	osebno	
razmerje	oziroma	na	ozdravitev	 takega	razmerja,	
kolikor	sicer	obstaja,	vendar	je	moteno.	To	je	odnos	
človeka	do	samega	sebe,	do	drugih	ljudi	in	vse	tja	do	
Boga.	Razmerje	do	Boga	ne	more	biti	ozdravljeno	z	
nekim	velikim	moralnim	podvigom,	čeprav	pri	spreo-
brnitvi	k	Bogu	duhovna	energija	poteka	med	obema	
poloma	v	obe	smeri.	Razmerje	do	Boga	se	pozdravi,	
ko	človek	poprime	za	Božjo	roko,	ki	se	je	upodobila	
v	 Jezusu	Kristusu	 in	 ko	 pogleda	Božje	 obličje,	 ki	
odseva	v	Kristusu:	človek	nasproti	Bogu	–	iz	oči	v	
oči,	z	roko	v	roki.	Tako	je	neki	neznani	srednjeveški	
mojster	v	katedrali	v	Chartresu	upodobil	ustvaritev	
človeka	 in	njegovo	 rastoče	počlovečenje.	Stoletja	
pozneje	je	že	ostareli	Michelangelo	v	Rimu	naslikal	
isto	na	stropu	Sikstinske	kapele.
Tako	je	Bog	nekoč	pogledal	vsakega	od	nas,	nas	

poklical	in	se	nas	dotaknil.	Mnogi	so	pozabili	na	to	
pot,	morda	 za	dolgo	 časa.	 Toda	 spomin	 se	 lahko	
nenadoma	spet	zbudi.	Lahko	se	nenadoma	pojavi	
povsem	novo	spoznanje	Boga,	takšno,	ki	pripada	že	
območju	mistike.
Spreobrnitev	 k	 Bogu	 z	 Jezusom	Kristusom	na	

vidiku	je	vrnitev	k	Bogu,	vrnitev	domov	k	Njemu	in	
ne	neki	dosežek,	na	katerega	bi	mogli	biti	ponosni.	
Najlepša	zgodba	v	Svetem	pismu	o	taki	vrnitvi	do-
mov	je	v	Lukovem	evangeliju.	Jezus	sam	jo	je	po-
vedal.	To	je	zgodba	o	izgubljenem	in	spet	najdenem	
sinu	ter	o	očetovem	veselju	nad	njegovo	vrnitvijo	

Egon Kapellari

POSTNI ČAS – VESELJE IN KRIŽ

SPREMENITEV MIŠLJENJA

Stvarjenje človeka
(Michelangelo, Sikstinska kapela)
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domov.	Oče	v	tej	zgodbi	je	Bog	sam.	Izgubljeni	sin	
se	je	oddaljil	od	doma	do	moralne	smrti.	Duhovni	
napor	za	spreobrnitev	je	v	zgodbi	nakazan	samo	v	
obrisih:	nastal	je	iz	žalosti,	iz	gnusa	zaradi	odtujitve,	
iz	kesanja,	iz	domotožja.	Vse	to	moremo	zaobjeti	v	
besedi	milost.
Iz	vrnitve	k	Bogu	se	budi	tudi	moč	vrniteve	k	lju-

dem	in	k	samemu	sebi.	Kdor	se	Bogu	stalno	izogiba,	
se	izogiba	tudi	sebi,	bodisi	z	begom	v	podjetnost	ali	
v	zabavo.	»Ali	nisi	vsakomur	tuj,	če	si	tuj	samemu	
sebi?	Kako	moreš	biti	ves	in	pristen	človek,	če	si	se	
samemu	sebi	izgubil?	Če	imajo	vsi	ljudje	pravico	do	
tebe,	potem	bodi	človek,	ki	ima	pravico	do	sebe.«	
Tako	je	cerkveni	učitelj	Bernard	iz	Clairvauxa	v	12.	
stoletju	zapisal	v	nekem	pismu.	Kardinal	Nikolaj	Ku-
zanski	pa	je	na	začetku	novega	veka	pisal	menihom	v	
Tegernsee,	da	bi	mogel	v	imenu	in	miselnosti	Jezusa	
Kristusa	reči:	»Bodi	svoj	in	jaz	bom	tvoj!«	–	»Tuus	

sis	et	ego	ero	tuus.«
Spreobrnitev	je	težka,	mislijo	in	pravijo	mnogi,	ki	

trpijo	pod	najrazličnejšo	težo.	Spreobrnitev	je	lahka,	
pravijo	veliki	duhovni	učitelji	in	učiteljice	v	krščan-
stvu	in	v	judovstvu,	ker	spreobrnitev	ne	potrebuje	
samovoljne	 besede,	marveč	mora	 biti	 največkrat	
samo	odgovor	na	besedo	Boga	ali	ljudi.	Spreobrnitev	
ne	nastane	samo	 iz	duhovnega	preobilja,	marveč	
tudi,	če	se	pustimo	preprosto	vzeti	z	nekom	na	neko	
pot.	Ko	je	narejen	prvi	korak,	so	vsi	nadaljnji	lažji.
Evangeličanska	Cerkev	v	eni	od	severnih	dežel	

Nemčije	skuša	oživeti	pozabljeno	spoved.	Tudi	mi	
katoličani	bomo	–	upajmo	–	kmalu	spet	odkrili	zakra-
ment	spovedi	kot	pot	k	spreobrnitvi,	kot	vir	veselja	
in	 pokore.	 Kjer	 se	 človek	 vrne	 domov	 k	 Bogu,	 k	
drugim	ljudem	in	k	samemu	sebi,	tam	najde	veselje	
in	obilno	moč	za	dobro.	Prosímo	v	začetku	postnega	
časa	za	milost	drug	drugemu	v	takšni	vrnitvi	domov!	

Pokora	je	neločljiva	od	krščanske	veroizpovedi.
Jezus	je	bil	v	dneh	svojega	umrljivega	življenja	

Bog	pokore	in	je	vse	delal	zato,	da	bi	izbrisal	naše	
grehe,	da	bi	nas	spravil	s	svojim	Očetom,	in	da	bi	
obilno	poplačal	dolgove,	ki	smo	jih	napravili.
Po	njegovem	zgledu	moraš	tudi	ti	delati	pokoro.
Če	je	Jezus,	ves	čist,	brezmadežen,	Sveti	svetih,	

trpel,	se	postil,	delal	pokoro,	kaj	boš	moral	storiti	
šele	ti,	ki	si	grešnik?

Greh	mora	 biti	 nujno	 izbrisan,	 bodisi	 po	 pro-
stovoljni	pokori	onega,	ki	ga	je	zagrešil,	bodisi	po	
pokori,	ki	mu	jo	naloži	Bog,	ki	ga	je	žalil.
Če	se	ne	boš	v	času	sam	kaznoval	za	smrtni	greh,	

ki	si	ga	napravil,	te	bo	Božja	pravičnost	kaznovala	
pred	vstopom	v	večnost.

Pierre-Lambert Goosens

D ELAJ POKORO
Zla	dejanja,	ki	niso	bila	oprana	z	vodo	pokore,	

bodo	kaznovana	s	plameni	trpljenja.

Za	 spravo	 z	 Bogom	ni	 dovolj,	 da	 poklekneš	 k	
duhovnikovim	 nogam,	 da	 poveš	 svojo	 krivdo	 in	
prejmeš	odvezo.
Če	se	resnično	ne	žalostiš	nad	svojim	grehom,	

če	se	mu	ne	odpoveš	iz	vsega	svojega	srca	in	ne	
skleneš,	da	ga	ne	boš	več	napravil,	si	lažnivec,	ne	
pa	spokornik.
Priznanje	krivde,	kesanje,	ki	ga	zmoliš,	sta	samo	

zunanjost	krščanske	pokore.	Sovraštvo	do	greha	in	
sklep,	da	ga	ne	boš	več	napravil,	pa	sta	njena	duša.
Govorim	spokornikom:	»Kaj	vam	pomaga,	da	se	

ponižujete,	če	pa	ne	spremenite	svojega	življenja?«	
(sv. Avguštin).

Post	ni	samo	odrekanje	mesu	in	hrani.	Ni	nikakrš-
na	shujševalna	kura	za	zdravo	telo	–	je	odrekanje	
“telesu”	za	zdravje	duha.	Je	pot	iz	moje	sebičnosti	
k	sočloveku.	Odrečemo	se	lahko	različnim	stvarem	
in	razvadam	v	korist	drugih.
Pred	kratkim	sem	prijateljici	ponudila	neko	reč	v	

dar.	Zavrnila	je	in	se	mi	zahvalila	z	besedami:	»Bogu	
sem	hvaležna	za	vse,	česar	nimam.«	Ob	tem	sem	se	
globoko	zamislila.	Spomnila	sem	se	polnih	vozičkov	
v	samopostrežnih	trgovinah,	razprodaj,	na	katera	
nas	vabijo	občila	in	kjer	se	tare	ljudi,	ki	se	v	naglici	
niti	ne	vprašajo,	ali	to	v	resnici	potrebujejo.	Kaj	vse	
nabiramo	in	vlačimo	skupaj	zato,	da	bomo	lahko	ob	
prvi	priložnosti	zavrgli!	Ali	bomo	imeli	vsaj	kanček	
slabe	vesti	ob	tistih,	ki	že	iščejo	kruh	po	smetnjakih?
Nekateri	 se	 bodo	 v	 postu	 odrekli	 televiziji.	 Če	

samo	pomislim,	kaj	vse	smo	si	lahko	privoščili	na	
račun	tega,	da	nikoli	nismo	imeli	televizije!	Koliko	
branja,	ustvarjalnosti,	skupnih	pogovorov,	izletov	v	
naravo...	Lahko	rečem	samo:	»Hvala	Bogu!«
Še	posebno	sočustvujemo	s	prodajalkami	v	trgovi-

nah	s	podaljšanim	delovnim	časom,	ki	se	za	majhno	
plačo	morajo	 –	 zaradi	 požrešnosti	 in	 brezsrčnosti	
kupcev	in	delodajalcev	–	odreči	času,	ki	bi	ga	nujno	
potrebovale	za	svoje	družinsko	življenje.	Sklenili	smo,	
da	 se	bomo	popolnoma	odrekli	 nakupovanju	 zunaj	
običajnega	delovnega	časa	ter	ob	nedeljah	in	praznikih.	
Že	če	samo	mi,	kristjani,	ne	bi	pristajali	na	tako	izko-
riščanje	in	ga	bojkotirali,	bi	se	stvari	hitro	spremenile.
Post	je	čas,	ko	si	izprašaš	vest	–	a	dobre	navade	

naj	ne	prenehajo,	ko	se	post	konča.	Naj	spremenijo	
naše	življenje,	da	bo	kvalitetnejše!

Marta Jakopič-Kunaver, slikarka

KAJ MI POMENI POST
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Velika	 noč	 je	 jedro	 leta,	 praznik	 praznikov	 (v	
tolikšni	meri,	da	vsakega	sedmega	dne,	v	nedeljo,	
praznujemo	 spomin	 nanjo).	 Toda	 zakaj	 je	 potem	
niti	 približno	 ne	moremo,	 celo	 verni,	 primerjati	 z	
božičem?	Ne	po	množici	voščil,	ne	po	darovih,	ne	po	
okrasju	(niti	po	reklamah:	na	svoj	način	izrazih,	če	
in	koliko	še	njihovo	ponavljanje	ljudje	sploh	priča-
kujejo	ter	nakazujejo	željo	po	“praznovanju”,	torej	
po	zapravljanju).
Morda	 zato,	 ker	 ima	božič,	 čeprav	 z	vsem	bli-

ščem,	svoje	častno	mesto	tudi	v	pokrščanski	družbi	
s	“skup	nimi	vrednotami”,	ob	tistih	vzvišenih	(in	ne-
škodljivih)	občutjih,	za	katere	se	je	moč	slepiti,	da	
z	njimi	vsi	soglašamo.	To	je	ob	sentimentalni	ideji	o	
družini,	igrački	ob	otroku,	toplini	in	razsvetljenem	
domu	v	nasprotju	z	zunanjim	hladom	in	temo,	od-
daljenega	spomina	na	otroštvo,	polne	mize	…	Kaj	pa	
je	pravzaprav	božič?	Preprosta	in	večna	pripoved	o	
otroku,	ki	se	rodi.	Luč	vere,	ki	vsta-
ne	iz	brezna	–	siromašne	zibelke.	
Tudi	kdor	ne	veruje,	 lahko	vidi	v	
njem	 učinkovit	 simbol,	 tolažečo	
legendo,	mit,	poln	vsebine.
Velika	noč	–	ne.	Če	se	zdi,	da	nas	

božič	povezuje,	nas	velika	noč	loču-
je.	Če	ima	božič	v	nekakšni	obliki	
smisel,	predstavlja	skupno	vredno-
to,	 pomeni	 velika	noč	pohujšanje	
in	norost.	Božič	predstavlja	otroka,	
ki	se	rodi	–	kaj	je	bolj	običajnega?	
Velika	noč	predstavlja	 človeka,	 ki	
vstane	od	mrtvih	–	kaj	je	bolj	neo-
bičajnega,	celo	neverjetnega?
Dobronameren	“svet”	more	do-

pu	stiti	tudi	jaslice,	si	okrasiti	dre-
vesce	zimskega	dne.	Toda	ko	gre	za	
nedeljo	pomladi,	nekdo,	ki	si	drzne	
verovati	temu	dnevu,	vedno	znova	
deluje	 kot	 “slepar”	 (Apd	 17,18),	
kakor	apostol	Pavel	pred	atenskimi	razumniki:	»Ko	so	
slišali	o	vstajenju	od	mrtvih,	so	se	nekateri	norčevali,	
drugi	pa	so	govorili:	‘O	tem	bi	te	poslušali	kdaj	dru-
gič’«	(Apd	17,32).	Ali	kakor	je	bil	za	prostodušnega	
guvernerja	 Festa,	 čeprav	 naklonjenega	 politika	 in	
naslednika	Pilata,	Pavel,	ko	se	je	znova	skliceval	na	
obujenega	od	mrtvih,	blazen:	»Pavel,	ti	si	nor!	Pre-
velika	učenost	te	spravlja	v	blaznost!«	(Apd	26,24).
Sekularizirana	družba	nagonsko	čuti,	da	ji	nekaj	

ne	dovoli	sprejeti	velike	noči,	marveč	ostati	previd-
no	le	pri	njenem	površju.	Kot	je	zapisal	zgodovinar	
Franco	 Cardini:	 »Svet	 dopušča	 Jezusa,	 toda	 pod	
pogojem,	da	ni	vstal.«	Dejstvo	je,	da	so	Milano,	New	
York	ali	Madrid	postala	mesta	kot	Pavlove	Antene.	
Ljudje	znova	majejo	z	glavo:	odrasli	in	pametni	smo,	
čemu	nas	mešate	s	temi	govori	o	praznem	grobu?
Toda	če	smo	božič	sprejeli	tudi	po	propadu	socie-

tatis christianae	kot	simbol	družinskih	vrednot,	doma	

in	 ljubezni,	 zakaj	 velika	 noč	 ni	 prešla	 v	 sodobno	
kulturo	tudi	kot	simbol	(povrhu	še	večen)	prazno-
vanja	življenja?
Dejstvo	je,	če	upoštevamo	neoporečne	in	“laične”	

priče,	kot	je	Erich	Fromm,	da	nikakor	ni	gotovo,	da	
bi	sedanja	družba	ljubila	življenje:	obstaja	celo	sum,	
da	 jo	 nezavedno	 priteguje	 smrt.	 »Nekrofilna	 je,«	
naravnost	pove	Fromm.
Dejansko	so	družbeno	izobčenje	besede	“smrt”,	

ogorčeno	 poudarjanje	 življenjske	moči,	 kult	mla-
dosti	njena	nasprotna	in	vznemirjajoča	znamenja.	
Ni	potrebno,	da	smo	psihoanalitiki,	da	bi	razvozlali	
znamenja:	samomor	Zahoda	zaradi	zmanjševanja	
števila	rojstev	in	množičnih	splavov;	mamila,	ki	so	
prišla	v	splošno	uporabo;	poveličevanje	homoseksu-
alnosti,	v	pravem	smislu	besede	sterilne	ljubezni,	to-
rej	“smrti”;	kult	avtomobila	–	najpogostejši	vzrok	za	
smrt	skupaj	z	rakom	in	infarktom;	uživanje	alkohola	

bolj	 kot	 kadarkoli	 prej,	 uporaba	
psihofarmakov,	 pornografija	 (nič	
ni	bolj	pogubnega	za	človeško	telo,	
kot	 to,	 ko	 je	 njegova	 anatomija	
ponujena	 kakor	 na	mrtvaški	 ali	
mesarski	mizi).
O	tem	moramo	razmisliti	 (vsi,	

nikomur	 ni	 danes	 prizaneseno	 s	
tem	 skrivnim	 črvom).	 V	 veri	 je	
ve	lika	noč	izpolnitev	obljube:	»Jaz	
sem	prišel,	da	bi	imeli	življenje	in	
ga	imeli	v	obilju«	(Jn	10,10).
Toda,	ali	nas	življenje	v	obilju	

resnično	zanima?	Če	z	dovoljenjem	
uporabimo	 trgovski	 jezik:	 velika	
noč	je	ena	od	“ponudb”,	največja.	
Ali	sami	dovolj	“povprašujemo”	po	
tej	možnosti	 življenja,	 ki	 nam	 jo	
predlaga	Vstali?	Ali	je	naše	neza-
vedno	iskanje	temè,	pozabe,	smrti	
skrivnostni	vzrok	za	brezbrižnost,	s	

katero	poslej	sprejemamo	novico	(»Jezus,	Nazare-
čan,	je	vstal«),	ki	je	nekoč	postavila	svet	na	glavo?
Ostri	kritik	krščanstva,	veliki	zgodovinar	franco-

skega	kolegija,	Jean	Delumeau,	mi	je	nekoč	dejal,	
da	je	tragedija	prisilne	preselitve	milijonov	afriških	
sužnjev	v	Ameriko	doprinesla	vsaj	k	daru	vere.	To	
je,	vzniku	duhovnih	pesmi,	v	katere	je	znala	afriška	
duša	vliti	s	svojimi	ritmi	liturgično	pesem	Zahoda,	
svoje	svetopisemsko	sporočilo.
Med	temi	pesmimi	je	bila	vedno	najbolj	povedna	

tista,	ki	je	posvečena	veliki	noči.	Zgolj	ponavljanje	
preprostega	vzklika:	My Lord, what a morning!	Moj	
Gospod,	kakšno	jutro!	Tukaj,	kakor	pri	mnogih	dru-
gih	rečeh,	bi	morali	iti	v	šolo	teh	temnopoltih	ljudi:	
presenečenja,	 veselja,	 hvaležnega	 sprejemanja	
podarjenega	življenja.	Prav	vsega,	kar	mi	tvegamo,	
da	izgubimo	–	ali	smo	že	izgubili	–	v	naših	zbledelih	
velikih	nočeh.

Vittorio Messori

»MOJ GOSPOD, KAKŠNO JUTRO!«
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naša kultura
Silvester Čuk

MI LKO KOS
12. DECEMBER 1892 – 24. MAREC 1972

Pisatelj Franc Saleški Finžgar v svojih spominih Leta	mojega	popotovanja (1962) 
pripoveduje, kako ga je Janez Evangelist Krek spodbudil k pisanju romana Pod 
svobodnim soncem, ‘povesti davnih dedov’.
»Leta 1902 sem bil pri Kreku. Pred seboj je imel Kosovo gradivo, ki je izšlo leta 
1902. Tako me je vprašal: ‘Fantič, ali si to knjigo prebral?’ – ‘Nisem je še.’ – 
‘Beri in študiraj!’ Imel je odprto tam, kjer Sloven odgovarja ‘Doklercajt (tako je 
rekel Krek) je kaj sonca in doklercajt je kaj mečev, se Sloven ne poda.’ Samo to 
mi je navedel. Nato je rekel: ‘Vidiš, v naši stari zgodovini je polno imenitne snovi 
za vas pismarje, kralje fantazije. Loti se kaj takega.’«
Krek je imel pred seboj prvo knjigo obsežnega Gradiva za zgodovino Slovencev, 
življenjskega dela zgodovinarja Franca Kosa. Peto knjigo, ki je izšla leta 1928, 
po njegovi smrti, je za tisk pripravil njegov sin Milko, kot zgodovinar najzvestejši 
učenec svojega očeta. Velja za utemeljitelja sodobnega slovenskega zgodovino-
pisja. Kot profesor na ljubljanski univerzi je vzgojil več rodov zgodovinarjev.

Že kot dijak ‘poklicni’ zgodovinar
Osemdesetletna	zgodovina	življenja	Milka	Kosa	

se	je	pričela	12.	decembra	1892	v	Gorici,	kjer	je	bil	
njegov	oče	Franc	profesor	zgodovine	na	ženskem	
učiteljišču.	Osnovno	in	srednjo	šolo	je	obiskoval	v	
rojstnem	mestu,	potem	pa	je	po	očetovem	zgledu	
odšel	na	Dunaj	študirat	zgodovino	in	zemljepis.	Že	
kot	dijak	je	objavil	svojo	prvo	zgodovinsko	razpravo	
Zemljiške razmere po Selški dolini leta 1630	(od	tam	
je	izviral	njegov	rod).	Njegov	oče	Franc	Kos	sodi	v	
vrsto	tistih	slovenskih	na	dunajski	univerzi	izšolanih	
zgodovinarjev,	 ki	 so	postavljali	 temelje	 slovenske	
zgodovinske	znanosti.
Milko	je	po	končanem	študiju	služboval	najprej	

v	Ljubljani.	Po	krajšem	“postanku”	v	Beogradu	 in	
Zagrebu	se	je	vrnil	v	Ljubljano,	kjer	je	bil	najprej	
izredni	profesor	za	občo	zgodovino	srednjega	veka	
in	pomožne	zgodovinske	vede,	leta	1934	je	postal	
redni	profesor.	Bil	 je	dekan	filozofske	 fakultete,	v	
hudih	letih	druge	svetovne	vojske	rektor	univerze.	
Ob	ustanovitvi	Akademije	znanosti	in	umetnosti	leta	
1938	je	postal	njen	redni	član,	v	letih	1950-1972	je	
bil	glavni	tajnik	SAZU.	Kot	primorski	rojak	si	je	zelo	
prizadeval	za	pravično	(jezikovno)	mejo	med	Italijo	
in	staro	(1918),	kakor	tudi	novo	Jugoslavijo	(1945).	
Leta	1919	je	v	brošuri	v	francoskem	jeziku	objavil	
razpravo	o	slovenski	zahodni	jezikovni	meji,	po	drugi	
svetovni	vojski	pa	je	o	tem	važnem	vprašanju	napi-
sal	razpravo	Zgodovinski razvoj slovenske zahodne 
meje.	Zelo	si	je	prizadeval	za	vrnitev	dragocenega	
arhivskega	gradiva	iz	Avstrije	in	umetnostnih	dra-
gocenosti	iz	Italije,	odnesenih	iz	primorskih	mest	po	
drugi	svetovni	vojski.

Raziskovalec starejše
slovenske zgodovine
Milko	Kos	 je	kot	 zgodovinar	hodil	po	stopinjah	

svojega	očeta	Franca:	raziskoval	je	predvsem	sta-
rejšo	slovensko	zgodovino.	To	usmeritev	kažejo	že	
njegove	prve	objave	in	temu	je	ostal	zvest	do	konca	

življenja.	 Proučevanje	 srednjega	veka	na	Sloven-
skem	 je	 potekalo	 v	 nekaj	 smereh:	 objava	 virov,	
pomožne	zgodovinske	vede	(diplomatika,	paleogra-
fija),	kolonizacijska	zgodovina.	Njegova	usmeritev	v	
raziskovalno	delo	kaže	v	mnogih	primerih	nadalje-
vanje	tistega,	kar	je	pričel	njegov	oče.	Spremljal	je	
njegovo	zbiranje	gradiva	za	zgodovino	Slovencev,	
ki	se	ga	je	nabralo	za	kakih	deset	knjig	po	600-700	
tiskanih	strani.	Oče	je	dočakal	izid	štirih	knjig,	peto	
je	med	bralce	z	uvodom	pospremil	sin	Milko	(1928).
S	 sodelovanjem	 umetnostnega	 zgodovinarja	

Fran	ceta	Steleta	je	opisal	srednjeveške	rokopise	v	
Sloveniji,	z	jezikoslovcem	Franom	Ramovšem	pa	je	
pripravil	faksimilirano	izdajo	Brižinskih	spomenikov.	
Izdal	je	znamenito	zgodovinsko	delo	“Conversio	Ba-
gaoriorum	et	Carantanium”	(Spreobrnitev	Bavarcev	
in	 Karantancev).	 Seznam	 njegovih	 strokovnih	 in	
znanstvenih	objav	obsega	nad	350	enot,	objavljenih	
tudi	v	tujini.	Njegovo	temeljno	delo	pa	je	Zgodovina 
Slovencev od naselitve do reformacije	(1933,	dru-
ga	dopolnjena	izdaja	1955),	ki	je	postala	temeljni	
kamen	 za	 proučevanje	 slovenske	 zgodovine	 tega	
obdobja.	Knjiga	je	nastajala	več	kot	dvajset	let	kot	
sad	njegovih	številnih	razprav	o	starejši	slovenski	
zgodovini.	Knjiga	v	petih	poglavjih	(Pred	prihodom	
Slovencev,	 Od	 naselitve	 do	madžarskih	 navalov,	
Doba	velikega	nemškega	osvajanja,	Borba	za	politič-
no	prevlado	nad	slovensko	zemljo,	Konec	srednjega	
veka)	na	zgoščen,	strokoven,	a	vsem	umljiv	način	
oriše	začetno	obdobje	zgodovine	našega	naroda.

Kakšna je res bila
srednjeveška Ljubljana
Ob	zbiranju	natančnih	arhivskih	podatkov	je	Milko	

Kos	“mimogrede”	odkril	kaj	novega.	Tudi	o	zgodovini	
Ljubljane,	našega	glavnega	mesta,	o	kateri	pripove-
duje	v	drobni	knjigi	Srednjeveška Ljubljana	(1955),	
ki	je	vsekakor	zanimiva	za	njene	sedanje	prebivalce,	
marsikaj	pa	pove	tudi	vsem,	ki	tja	prihajajo.	Pisec	
nas	vodi	po	Ljubljani	in	na	podlagi	zanesljivih	virov	
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predstavi	 posamezne	 dele	mesta	 in	 njihove	 pre-
poznavne	zanimivosti.	V	predgovoru	pravi:	»Moja	
naloga	začenja	šele	s	časom,	ko	se	pred	dobrimi	
osem	sto	leti	Ljubljana	omenja	prvič	v	znanih	pisanih	
virih	in	sledi	poglavitno	virom	te	vrste	do	začetka	
16.	stoletja	z	namenom,	da	na	kritičen	način	obde-
la	do	danes	v	marsikaterih	virih	zelo	nekritično	in	
zanemarjeno	topografijo	Ljubljane.«
Za	marsikoga	bo	novo,	da	je	stara	Ljubljana	zrasla	

iz	treh	delov:	Starega	trga,	Novega	trga	in	Mesta.	Te	
tri	dele	predstavlja	v	prvem	poglavju,	v	katerem	se	
več	razpiše	o	cerkvi	sv.	Jakoba,	središču	Starega	trga.	

Potem	nas	popelje	v	nekatere	dele	mesta,	ki	jih	danes	
več	ne	poznamo.	Ko	piše	o	cerkvi	sv.	Nikolaja,	današnji	
ljubljanski	stolnici,	pravi:	»Neverjetna	in	nemogoča	je	
vest,	da	je	prva	cerkev	sv.	Nikolaja	stala	že	v	7.	ali	8.	
stoletju...	Vse	več	vere	bi	bilo	treba	prisoditi	izročilu,	
da	so	prvo	cerkev	sv.	Nikolaja	zgradili	čolnarji	oziroma	
ribiči.	Nikolaj,	ki	mu	je	cerkev	posvečena,	je	veljal	za	
zavetnika	čolnarjev	in	ribičev.«
Veliko	gradiva	je	ostalo	v	rokopisu.	Njegove	na-

črte	je	prekrižala	božja	dekla	smrt,	ki	ga	je	iz	min-
ljive	zgodovine	poklicala	v	neminljivo	večnost	24.	
marca	1972.

Islamska	država	hoče	soočenje	z	Zahodom.	Po	
napadih	v	Parizu	in	podtaknjeni	bombi	na	ruskem	
letalu,	ki	se	je	razletelo	nad	Sinajem,	so	ponovno	
vzplamtele	ideje	o	vojaški	intervenciji,	a	če	bo	ho-
tel	Zahod	efektivno	odgovoriti	na	grožnjo	IS,	jo	bo	
moral	tudi	razumeti.
Ideologija	IS	temelji	na	salafizmu,	radikalni	sunit-

ski	interpretaciji	islama,	ki	se	zgleduje	neposredno	
po	Mohamedu	in	prvih	treh	generacijah	muslimanov	
po	njegovi	smrti.	V	svojem	bistvu	nepolitična	ide-
ologija	se	je	spolitizirala	šele	z	arabsko	pomladjo,	
kar	je	zmotilo	mnoge	privržence	salafizma,	saj	so	do	
tistega	trenutka	zavračali	kakršenkoli	stik	s	svetom	
politike.

Islamizem in salafizem
Salafizem	se	kot	verska	ločina	pogosto	znajde	v	

istem	košu	z	 islamizmom,	ideologijo	Muslimanske	
bratovščine,	čeprav	se	med	seboj	razlikujeta.
Islamizem,	kot	ga	prakticira	Muslimanska	bratov-

ščina,	je	moderna	ideologija,	ki	želi	uvesti	islam	v	
politično	okolje.	Islamisti	ustanavljajo	svoje	politične	
stranke,	sodelujejo	na	volitvah,	lobirajo	za	ustavne	
reforme.	 Želijo	 vplivati	 na	 vlade,	 univerze,	 prav-
zaprav	na	vse	 institucije,	kamor	bi	radi	 integrirali	
učenja	islama.
Salafizem	želi	po	drugi	 strani	 iz	 islama	 izkore-

niniti	zahodni	vpliv	in	ostale	deviantne	odklone	od	
“pravega”	islama	(kar	vključuje	šiite	in	sufiste,	ne	
pa	tudi	salafističnih	sunitov).	Zato	so	po	njihovem	
prepričanju	politične	ideologije,	nacionalne	države	
in	politične	stranke	po	definiciji	neislamske.

Nastanek političnega salafizma
Salafizem	je	–	kljub	temu	da	gre	za	nepolitično	

ideologijo	 –	 postal	 vodilna	 politična	 sila	 v	 regiji.	
Pomemben	obrat	se	je	zgodil	z	arabsko	pomladjo	
januarja	 2011.	 Salafistične	 stranke	 so	 se	 začele	
ustanavljati	po	vzponu	in	padcu	islamističnih	gibanj	
(npr.	Muslimanske	bratovščine),	nato	pa	so	sodelo-

vale	v	postrevolucionarnh	političnih	tranzicijah,	kljub	
temu	da	so	s	tem	zavrgle	svoja	prvotna	učenja	o	
zavržnosti	modernih	institucij.
Takšen	primer	je	salafistična	stranka	v	Egiptu	Al-

-Nour,	ki	pa	je	po	volitvah	in	prevzemu	oblasti	izvedla	
presenetljiv	 sekularni	obrat,	 saj	 se	 je	bolj	 kot	na	
šeriatsko	pravo	naslonila	na	pravo,	kot	ga	razumemo	
na	Zahodu	–	hkrati	pa	je	obsodila	vsakršno	nasilje.	
Zaradi	tega	si	je	prislužila	kritike	s	strani	radikalnih	
privržencev.

Ustanovitev Islamske države
Islamska	 država	 se	 je	 razvila	 iz	 teoloških	 vizij	

Abu	Musab	 al-Zarqawija.	 IS	 za	 razliko	 od	 drugih	
islamistov	eksplicitno	zavrača	žargon	moderne	poli-
tike.	Teksti	IS	so	teksti	o	haditih,	zgodnjih	islamskih	
teoloških	konceptih,	s	katerimi	argumentirajo	sala-
fistično	vizijo	Islama.	Zdi	se,	da	ima	ta	vizija	prvič	
v	zgodovini	tudi	sredstva,	da	se	udejanji.
IS	pridobiva	svoje	rekrute	tako,	da	jim	obljublja	

“resnični”	islam,	zato	se	ob	napadih	na	zahodne	tar-
če	in	širjenju	ozemlja	z	veliko	vnemo	posveča	tudi	
šolam,	kjer	razlagajo	salafistično	versko	doktrino.	
Zavedajo	se,	da	bo	njihov	uspeh	na	koncu	odvisen	
od	tega,	ali	 jim	bo	uspelo	ustanoviti	 teološko	av-
tentično	državo.

Rešitev je lahko le
vojaška intervencija
IS	ni	uspešna	zaradi	ozemeljskega	širjenja	in	te-

rorističnih	napadov.	Nasprotno	–	uspešna	je	zaradi	
doktrine,	ki	dosledno	zaobide	zahodnjaško	politič-
no	kulturo.	Salafističnega	projekta	zaradi	 tega	ne	
morejo	premagati	retorični	napadi	Zahoda,	saj	so	ti	
zaradi	ideološke	oddaljenosti	neučinkoviti.	Prema-
ga	ga	 lahko	 le	dejanska	 intervencija	–	projekt	bo	
namreč	uspeval	tako	dolgo,	dokler	bo	imel	za	svoje	
delovanje	tudi	sredstva.

prevedel in priredil Žiga Korsika

islam

S A LA FIZEM
IDEOLOGIJA V OZADJU “ISLAMSKE DRŽAVE”
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Mesto v World Watch List
Z	79	točkami	je	Eritreja	na	9.	mestu	na	World	

Watch	List	2015.	Leta	2014	je	bila	na	14.	mestu	z	
72	točkami.	Zadnja	leta	se	je	povečal	pritisk	na	ver-
nike,	ki	žive	v	tej	deželi,	posebno	na	netradicionalne	
protestante,	na	pravoslavne,	ki	se	približujejo	prote-
stantskim	Cerkvam	in	na	bivše	muslimane	(Muslim	
Background	Believers,	MBB).	Ta	pritisk	prihaja	pred-
vsem	od	predsednika	Isaiasa	Afewerkija	in	vlade,	pa	
tudi	od	člane	Ljudske	fronte	za	demokracijo	in	razvoj	
(People’s	Front	for	Democracy	and	Justice,	PFDJ).

Viri preganjanja
Viri	preganjan	kristjanov	v	Eritreji	so	“diktatorska	

norost”,	 “muslimanski	 ekstremizem”	 in	 “cerkveno	
sektaštvo”.

Dikatorska norost:	 PFDJ	 izvaja	 svojo	 oblast	 v	
Eritreji	 od	 leta	 1993	 pod	 vodstvom	 predsednika	
Afewerkija.	Eritreja	je	zdaj	pod	tem	oblastnim	reži-
mom,	ki	skuša	imeti	popolno	nadzor	in	vedno	večji	
vpliv	na	življenje	državljanov.	Trenutno	režim	počne	
vse,	da	bi	ohranil	svojo	oblast.	V	poskusih,	da	bi	jo	
povečal,	zapirajo	kristjane,	jih	zatirajo	in	more,	ker	
jih	imajo	za	grožnjo	varnosti	države	in	vlade.

Muslimanski ekstremizem:	približno	polovica	pre-
bivalstva	Eritreje	je	muslimanska.	Propadli	poskus	
državnega	 udara	 v	 začetku	 leta	 2013	 je	 ustvaril	
protislovno	teženje,	iz	katerega	izhaja	muslimanski	
ekstremizem.	Na	splošno	je	vlada	odločena	utrditi	
svoje	 nadzor	 v	 verskih	 zadevah,	 zato	 nadzoruje	
javno	in	zasebno	življenje	kristjanov	in	muslimanov	
(še	posebno	notranjo	stranko	islama,	ki	podpira	va-
habizem).	Vsekakor	kristjani	zaradi	te	vrste	pritiska	
trpijo,	zdi	se	pa,	da	skrajnim	muslimanskim	skupi-
nam	to	koristi.	Poročila	povedo,	da	najdejo	skrajni	
muslimani	mnogo	podpornikov	in	se	pripravljajo	v	
pričakovanju	da	bo	pritisk	na	mošeje	popustil.	Poleg	
tega	 je	 znano,	da	vlada	 simpatizira	 z	 islamom	 in	
njegovimi	militantnimi	skupinami,	kot	je	Rašaida	in	
al-Šabab.	Kot	poroča	povzetek	Opazovalne	skupine	
Združenih	narodov	o	položaju	v	Somaliji	in	Eritreji	
(od	13.	oktobra	2014),	je	Eritreja	ob	raznih	prilikah	
podprla	 z	orožjem	 in	municijo	al-Šabab.	Dodatno	
po	 poročilu	 iste	 Opazovalne	 skupine	 eritrejska	
politika	cilja	na	“gojitev	številnih	stikov	z	visokimi	
krogi	zvezne	vlade	Somalije	z	namenom	vplivati	na	
novo	vlado”.	Skupina	je	tudi	poročala:	»Eritreja	je	
ohranila	vezi	z	vojaškimi	nasilniki	in	uzurpatorji,	ki	
so	povezani	s	federalno	vlado	Somalije,	od	katerih	
imajo	nekateri	stike	z	al-Šababom.«

Cerkveno sektaštvo:	z	izjemo	sunitskega	islama	
pozna	država	Eritreja	uradno	tri	oblike	krščanstva:	
Koptsko	 pravoslavno	 Cerkev,	 katoliško	 Cerkev	 in	
Evangeljsko	luteransko	Cerkev.	Kristjani,	ki	izhajajo	
iz	kake	druge	smeri,	kot	 je	Koptska	pravoslavna,	
lahko	dožive	pritiske	prav	od	nje.	Te	napetosti	izha-

jajo	deloma	iz	teoloških	razhajanj	med	zadevnimi	
Cerkvami,	imajo	pa	tudi	korenine	praktične	narave:	
pravoslavna	Cerkev,	ki	je	dobro	organizirana	in	ima	
priznano	 dolgo	 zgodovino	 v	 deželi,	 je	 nagnjena	
k	 temu,	 da	 ocenjuje	 druge	 vrste	 krščanstva	 kot	
“pritepence”.	Za	koptske	voditelje	 je	Eritreja	dom	
pravoslavnih,	 njim	 gre	 verska	 istovetnost	 dežele,	
zato	drugih	kristjanov	nimajo	za	zakonite.

Dogajanje
Za	 razumevanje	stanja	v	Eritreji	 je	 treba	upo-

števati	več	stvari.	Najprej	to,	da	temelji	eritrejski	
režim	na	absolutni	oblasti	in	je	nestrpen	do	kakršne	
koli	oblike	organizacije,	ki	se	z	njim	ne	strinja	ali	se	
svobodno	izraža	drugače	kakor	režim	sam.	Vladna	
zloraba	oblasti	in	splošno	kratenje	pravic,	ki	jih	trpi	
prebivalstvo,	je	povzročilo	občutek	splošnega	neza-
dovoljstva,	ki	se	je	končalo	z	državnim	udarom	leta	
2013,	čigar	namen	je	bil	zrušiti	predsednika	Isaiasa	
Afewerkija.	Toda	poskus	udara	je	spodletel	in	vlada	
je	obtožila	Zapad	in	Etiopijo.	Poleg	tega	je	ta	do-
godek	dal	vladi	izgovor,	da	je	okrepila	preganjanje	
kristjanov,	imenovanih	‘agenti	Zapada’,	muslimanom	
pa	možnost	poiskati	podporo	vlade	na	temelju	za-
misli	‘vaš	sovražnik	je	naš	sovražnik’.
Poleg	tega	je	Eritreja	ves	čas	podpirala	narašča-

nje	in	širjenje	ekstremizma	v	afriškem	rogu.	Sank-
cije	Združenih	narodov,	ki	so	zadele	deželo	zaradi	
podpiranja	muslimanskega	ekstremizma,	posebno	
al-Šababa,	kažejo,	da	je	vlada	Eritreje	naklonjena	
preganjanju	kristjanov	in	da	ga	podpihuje	ekstre-
miste	s	sredstvi	in	strategijo	preganjanja.
Kot	 tretje	 je	 eritrejska	 vlada	 ozko	 povezana	 z	

muslimansko	vlado	Sudana,	kar	podpihuje	negativen	
odnos	do	kristjanov	v	Eritreji	in	tudi	izven	nje.	Poleg	
Sudanu	je	Eritreja	blizu	tudi	deželam	Bližnjega	vzho-
da,	kjer	se	kristjani	soočajo	z	nasprotovanjem	brez	
konca	 in	 kraja.	Mnogi	 kristjani	 zaupščajo	 Eritrejo	
preko	sosednjih	držav	(Sudana,	Etiopije	in	Egipta)	
in	tam	postajajo	 lahek	plen	prekupčevalcev	z	 lju-
dmi,	posebno	v	Sinajski	puščavi.	Na	mednarodnem	
področju	je	dobro	poudariti,	da	je	Eritreja	ena	od	
dveh	afriških	držav,	ki	 ju	ameriško	zunanje	mini-
strstvo	označuje	kot	Country	of	Particular	Concern	
(Dežela	 posebne	 skrbi)	 prav	 zaradi	 hudih	 kršitev	
verske	svobode.

Vrste preganjanih kristjanov
Okrog	50%	eritrejskega	prebivalstva	je	krščan-

skega	izvora.	V	Eritreji	so	štiri	vrste	kristjanov.
Tuji kristjani:	glavni	izziv	za	te	kristjane	je	vlada	

in	zaradi	njenega	pritiska	se	je	število	tujcev	zelo	
zmanjšalo.

Zgodovinske krščanske skupnosti:	ta	skupina	je	
na	“krščanskih’	področjih	v	sredini	in	na	jugu	dežele	
in	 vključuje	 pravoslavno	 eritrejsko	 Cerkev,	 angli-
kance,	luterane	in	katoličane.	Na	te	skupine	izvaja	

preganjanje kristjanov

ERITREJA
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pritisk	vlada	in	islamski	skrajneži.
Netradicionalne protestantske skupnosti:	ta	sku-

pina	občuti	predvsem	pritiske	vlade	in	pravoslavne	
eritrejske	Cerkve.

Spreobrnjenci:	to	so	tisti,	ki	so	zapustili	zgodovin-
ske	Cerkve	navzoče	v	Eritreji,	posebno	pravoslavno	
eritrejsko	Cerkev.	V	tej	skupini	so	tudi	muslimani,	ki	
so	se	spreobrnili	v	krščanstvo	in	žive	predvsem	na	
vzhodnih	obalah,	ki	meje	na	jugu	na	Etiopijo,	ali	na	
zapadnih	področjih	ob	sudanski	meji.	Ta	skupina	je	
podvržena	vsem	oblikam	preganjanja.

Življenjska področja
Eritrejski	kristjani	se	soočajo	s	hudimi	pritiski	in	

so	žrtve	nasilja	na	treh	glavnih	področjih.

Zasebno življenje:	vlada	se	neprestano	vtika	v	za-
sebno	življenja	ljudi	in	jim	dela	težave	v	vsakdanjem	
življenju.	Ta	drža	je	izraz	nasilne	narave	eritrejskega	
režima.	Cerkveno	sektaštvo	in	muslimanski	ekstre-
mizem	sta	druga	dva	vira	preganjanja	kristjanov.	
Ekstremisti	izvajajo	močan	pritisk	na	zasebno	živ-
ljenje	muslimanov,	ki	so	se	spreobrnili	h	Kristusu.

Družinsko življenje:	 zaradi	pritiskanja	vlade	so	
družine	razbite.	Zaradi	cerkvenega	sektaštva	kristja-
nom	odvzemajo	pravico	do	dedovanja	in	vsakršno	
pravico,	ki	je	vezana	na	družino.	Na	muslimanskih	
področjih	se	kristjani	soočajo	z	raznimi	izzivi	zaradi	
ekstremizma.	 Kot	 primer:	 eden	 od	 raziskovalcev	
poroča,	 da	 “se	 bivši	muslimani	 ne	morejo	 javno	
poročati	in	če	bivši	musliman	umrje,	ga	pokopljejo	
po	muslimanskem	obredu”.

Življenje skupnosti:	 vlada	 zahteva	 od	 celotne	
skupnosti,	da	vohuni	za	dejavnostjo	vseh	kristjanov,	
iz	česar	lahko	nastanejo	čudne	‘zveze’	(muslimani	
nadzorujejo	v	korist	vlade	dejavnost	evangeljskih	
kristjanov,	 predvsem	misijone,	 ki	 se	 ukvarjajo	 z	
muslimani	v	njihovih	skupnostih,	ki	evangelizirajo	

ali	delajo	iz	njih	učence.
Narodno življenje:	življenje	kristjanov	v	Eritreji	je	

slabše	iz	dneva	v	dan,	kot	kaže	točkovanje	v	začetku	
tega	opisa.	Čeprav	je	vzrok	tako	visokega	točkovanja	
odnos	eritrejske	vlade	do	kristjanov,	lahko	trdimo,	da	
ima	eritrejska	koptska	Cerkev	v	primerjavi	z	drugimi	
še	dokaj	svoboščin.	To	razliko	je	pripisati	dejstvu,	da	
vlada	občuti	koptsko	Cerkev	kot	‘patriotično’,	‘manj	
zapadnjaško’,	ki	jo	je	‘laže	nadzorovati’.

Cerkveno življenje:	eritrejska	vlada	hudo	pritiska	
na	Cerkev.	Verske	skupine	v	Eritreji	morajo	dose-
či	 registracijo	ali	pa	prenehati	z	aktivnostjo.	Brez	
odobrenja	Urada	za	verske	zadeve	je	prepovedano	
tiskati	ali	širiti	material.

Nasilje
Poleg	pritiskov	 so	kristjani	 še	kar	naprej	 žrtve	

dokaj	hudega	nasilja.	Eden	od	krajevnih	virov	poroča	
o	naraščajoči	 zaostritvi	 vlade	do	 kristjanov,	 ki	 se	
kaže	v	138	aretiranih	vernikih	in	cerkvenih	voditeljih.	
Menda	naj	bi	jih	bilo	47	izpuščenih,	ostali	pa	so	v	
zaporu	brez	upanja	na	kakšen	pravno	neoporečen	
proces.	Napadene	 in	poškodovane	so	bile	cerkve.	
Določen	del	varnostnega	osebja	je	vmešan	v	siste-
matično	mučenje	kristjanov.	Drugi	verniki	so	zaprti	
pod	nečloveškimi	pogoji,	na	primer	v	kontejnerjih	pri	
visokih	temperaturah.	Vse	to	nasilje	skupaj	z	drugimi	
izrazi	diktatorske	norosti	je	povzročilo,	da	so	mnogi	
eritrejski	kristjani	zapustili	deželo	v	iskanju	boljših	
življenjskih	pogojev,	pri	tem	so	pa	padli	v	kremplje	
tolp,	ki	so	jih	ugrabile,	da	bi	dobile	odškodnino.

Bodočnost?
Kljub	vedno	hujšemu	nezadovoljstvu	z	eritrejsko	

vlado	predsednik	Isaias	Afewerki	še	vedno	popol-
noma	 nadzoruje	 deželo.	 Eden	 od	 raziskovalcev	
pripoveduje	 o	 vedno	 rastočem	 strahu	 v	 eritrejski	
družbi,	ki	se	delno	odraža	v	številu	ljudi,	ki	zapuščajo	
deželo	in	gredo	v	Sudan,	Egipt	in	Izrael.	Poročevalec	
sodi,	da	je	med	tistimi,	ki	skušajo	zapustiti	Eritrejo,	
največ	kristjanov,	muslimanov	pa	le	manjše	število.	
Posledica	je,	da	je	položaj	Cerkve	in	njena	vidnost	
vedno	šibkejši.
Istočasno	 je	 zaskrbljujoča	 rast	muslimanskega	

ekstremizma,	 saj	 je	 okrog	 polovice	 prebivalstva	
muslimansko	 in	 in	 je	 skupinam	 skrajnežev	 lahko	
vplivati	nanj.	Raziskovalec	sodi,	da	naraščajoč	beg	
kristjanov,	 največ	mladih,	 iz	 dežele,	 daje	 islamu	
možnosti	da	povečuje	svoj	vpliv	v	deželi.	Zdi	se,	da	
enako	kakor	v	Etiopiji,	Pravoslavna	eritrejska	Cerkev	
pritiska	na	tiste,	ki	se	pridružujejo	Cerkvam	netra-
dicionalnega	tipa,	kot	so	to	protestantske	Cerkve.	
Če	upoštevamo,	da	v	Eritreji	ni	odobrene	ustave,	so	
izgledi	za	prihodnost	dokaj	žalostni.
Kljub	temu	je	mednarodna	skupnost	resno	za-

skrbljena,	 posebno	 še	 Svet	 za	 človekove	 pravice	
Združenih	narodov,	ki	je	junija	2014	ustanovil	pre-
iskovalno	komisijo,	ki	naj	razišče	kršitve	človekovih	
pravic	v	Eritreji.	Čeprav	je	to	korak	naprej,	pa	ne	
pomeni	nekega	izboljšanja	življenja	kristjanov	in	bo	
treba	počakati	na	dejanske	rezultate	teh	prizade-
vanj.	Na	temelju	tega,	kako	dela	komisija,	pravijo	
skeptiki,	da	gre	samo	za	“lepotno	potezo”.

Kje je Eritreja

➜
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Menim,	 da	 boste	 tudi	 vi,	 ki	 to	 berete,	mojega	
mnenja,	da	so	dogodki,	ki	se	tako	globoko	usidrajo	
v	dno	zavesti,	da	zaživijo	ob	prvem	sunku.
Tako	ste	zdaj	z	menoj	v	japonskih	hribih	v	višini	

kakih	1.000	metrov.	Ljudje	me	zdaj	že	poznajo	kot	
pomagača	pri	gradnji	otroškega	zavetišča	na	tokijski	
periferiji.	In	da	prosim	za	denar,	a	neprisiljeno,	kot	
prijatelj	prijatelja	za	pomoč	–	če	je	tokrat	možna	
...	In	ko	je	v	Tokiu	tako	vroče,	da	ljudje	spijo	raje	
v	veži	kot	pa	v	svoji	spalnici,	mi	prijatelji	dajo	na	
razpolago	to	ali	ono	gorsko	kočo	–	recimo	za	teden	
ali	dva	–	kamor	lahko	povabim	družino	z	otroki,	ki	
si	takšnega	poletnega	odmora	ne	more	privoščiti.	In	
včasih	se	pripeti,	da	me	ta	ali	ona	družina	povabi,	
naj	z	njo	prebijem	nekaj	dni	v	manj	vročih	gorah	in	
to	v	njihovi	gorski	koči.
Kot	danes.	Moji	prijateljici	 sta	čez	70	 let	 stara	

gospa	M.	H.	in	njena	okrog	50	let	stara	hči;	odrekla	
se	je	poroki,	da	lahko	nemoteno	skrbi	za	bolno	mater.	
Živita	in	mi	od	časa	do	časa	pomagata	z	dohodki,	
ki	si	jih	je	bil	–	zdi	se	mi	–	kar	precej	nabral	njun	
družinski	oče	kot	stavbenik.
Hči,	gospodična	Ájako	po	domače,	je	katoličanka.	

Mati	pa	trdno	veruje	v	Budo	in	celo	množico	budistič-
nih	svetnic	(morda	tudi	svetnikov,	ne	vem	natančno).
Kar	lepo	diši	po	hiši	–	gospodična	Ájako	je	pri-

pravila	 odlično	 večerjo.	Glavna	 jed	 te	 večerje	 so	
tokrat	–	jegulje,	ki	jih	je	iz	Tokia	pripeljala	z	avtom	
v	posebni	posodi	prav	za	večerjo	isti	dan,	sicer	lahko	
zgubijo	tisti	izraziti	okus,	ki	jih	dela	tako	privlačne.	
Gospodična	Ájako	zmeraj	pristavi	dva	kozarca	–	zase	
in	zame	–	rdečega	španskega	vina,	o	katerem	pravi,	
da	je	potomec	tistih	vin,	ki	so	jih	Španci	“uvažali”	v	
Mehiko.	In	zmeraj	ji	zagotovim,	da	je	izvrstno	kljub	
malce	negotovi	zgodovinski	povezavi.
Jegulje,	oh,	kako	dišijo!	In	kako	je	dober	riž,	v	

katerem	ležijo	kot	v	nekakšni	zibelki	...
Mama	gospodične	Ájako	uživa	–	kot	midva	–	je-

gulje	in	nekam	sumljivo	strmi	v	najina	kozarca	vina.	
In	reče:
»To	–	iz	Mehike?	Pred	več	kot	sto	leti	...	Kdo	lahko	

jamči	zgodovinsko	povezavo?«
Nekaj	mi	razveže	jezik,	da	se	(s	koščkom	jegulje	

v	ustih)	oglasim:
»Draga	gospa,	so	dogodki,	ki	so	tako	močno	po-

vezani	z	zgodovino,	ki	se	odvija,	da	jih	ni	mogoče	
zanikati.«
Gospa	takoj	napadalno:
»Na	primer	...?«
Jaz pa:
»Na	primer	prikazanje	Kristusove	Matere	Marije	

preprostemu	azteškemu	kmetu	s	španskim	imenom	
Juan	Diego.	Posledica:	več	kot	sedem	milijonov	Az-

tekov	se	spreobrne	h	krščanstvu,	čeprav	je	to	vera	
osovraženih	španskih	osvajalcev	...	V	glavnem	mestu	
Mehike	še	danes	hranijo	v	indijanščini	napisan	zapis	
o	tistem	dogodku	in	–	sliko	Kristusove	Matere,	ki	jo	
je	Diego	prejel	naslikano	v	svojo	indijansko	haljo.«
»Kako	je	to	...?«	
Gospejine	besede	pretrga	grom	in	naenkrat	se	

vsuje	dež	iz	nevidnih	nebeških	shramb.	Ájako	takoj	
kar	se	da	tesno	zapre	vsa	okna.	Najbrž	je	ta	del	streh	
pokrit	s	pločevino,	ker	tako	čudno	ropota.	Naenkrat	
se	z	Ájako	spogledava:	ropot	prihaja	od	spodaj,	od	
nekod	izpod	hiše	...	In	potem	se	zazibajo	tla,	gospa	
prebledi	in	skoraj	brezglasno	dahne:
»Potres	...«
Z	omare	pade	budilka,	kakor	pijana	se	zaziblje	vsa	

izba	in	tisti	čudni	zvok	prihaja	nekje	iz	podzemlja.	
V	 srcu	 zaprosim	Stvarnika,	 naj	 umiri	 zemljo.	 Ne	
govorimo,	le	gledamo	se	in	stara	gospa	je	bleda	kot	
zid.	In	potem	je	naenkrat	vse	tiho.	Zdi	se	mi,da	se	
stene	še	enkrat,	dvakrat	stresejo,	tako	da	še	danes	
ne	vem,	ali	so	se	stresla	tudi	vrata.	Ájako	pohiti	v	
sosednjo	sobo	in	se	vrne	z	radijskim	aparatom,	ki	
pravkar	ponavlja:
»Potres	četrte	stopnje	...«
»Kaj	 četrte	 stopnje,«	 se	 jezi	 stara	 gospa,	 »to	

pravi,	da	bi	nas	pomiril.	Pete	stopnje	potres,	bi	rekla	
jaz.	Mi,	starejši,	imamo	več	poguma	kot	takozvani	
mlajši	rod,«	ugotovi	z	zadoščenjem.
Ájako	smehljaje	reče:
»Hvala	Bogu,	da	se	je	tako	hitro	končalo!	Predla-

gam,	da	nadaljujemo	z	večerjo,	še	nekaj	jegulje	je	v	
ponvi.	In	da	proslavimo	‘happy	end’,	bom	napravila	
breskvino	melbo,	ki	jo	imam	tako	rada.«
Stari	gospe	se	razjasni	kot	zid	beli	obraz.	Ájako	

pomakne	radio	na	sredo	mize:
»Poslušajta	 novice	 in	 glasbo,	 da	 vama	 ne	 bo	

dolgčas.	Bom	v	kuhinji	pohitela.«
Jegulje	na	krožniku	ni	bilo	dosti,	a	je	bila	slastna.	

Za	breskvino	melbo	(tri	porcije!)	pa	ne	morem	najti	
pravega	pridevnika.	Morda	je	nekaj	takega	kot	“po-
potresna	serenada”	še	najbolj	na	mestu.	Stara	gospa	
je	tako	uživala	melbo,	da	ni	več	kritizirala	naglice,	s	
katero	sva	Ájako	in	jaz	praznila	buteljko	španskega	
vina	(steklenica	ni	bila	velika	...).
Ob	kuhinji	 in	obednici	so	bile	še	tri	sobe	 in	po	

nekaj	skodelicah	odličnega	japonskega	čaja	si	vošči-
mo	“Lahko	noč”	in	se	odpravimo	v	tako	imenovane	
spalnice.	Ájako	z	mamo	v	tisto	takoj	ob	obednici,	
jaz	pa	v	tisto	v	sredini.
Po	tako	odlični	večerji	in	tako	dobrohotnem	potre-

su	ni	bilo	težko	zdrkniti	–	“zazibati	se”	je	predolga	be-
seda	za	en	sam	hip	–	v	sen.	Za	kako	dolgo	še	danes	
ne	vem.	Naenkrat	pretrese	vso	hišo	strahotem	krik	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega precej obrabljenega misijonskega cekarja
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“Džodži,	Džodži”,	kar	 je	 ime	gospejinega	umrlega	
moža,	kot	sem	pozneje	spoznal.	In	še	enkrat	blazno	
hripavi	“Džodži,	Džodži”	 iz	sosednje	sobe.	Hitro	–	
razmeroma	hitro,	po	pravici	priznano	–	si	nadenem	
nočno	haljo,	ki	jo	menda	vsaka	japonska	hiša	nudi	
svojim	gostom.	Kaj	naj	storim?	Iz	negotovosti	me	
zbudi	–	še	malce	dremavega	–	Ájako:
»Gospod	misijonar,	hitro	...!«
V	na	stežaj	odprti	 sosednji	 spalnici	 stoji	 v	beli	

spalni	halji	stara	gospa	z	iztegnjenimi	rokami	v	smeri	
nasprotne	stene,	kjer	s	stropa	gori	–	kot	je	to	v	nava-
di	v	spalnicah	starejših	Japoncev	in	Japonk	–	drobna	
svetilka.	Pod	njo	stoji	v	naravni	velikosti	–	toda	v	
krasno	izdelani	sliki,	ki	je	zdrknila	s	kavlja	in	padla	
na	tla,	najbrž	po	ponovnem	potresu,	ki	ga	nihče	od	
nas	ni	kot	takega	občutil	–	umrli	gospod	Džodži	kot	
bi	bil	živ,	lepega	a	trdega	obraza.
Ájako	reče:

»Mama,	ali	ne	vidiš?	To	je	slika,	nov	potres	jo	je	
sunil	iz	kavlja	na	steni.	Ali	ni	tako,	gospod	misijo-
nar?«	se	obrne	k	meni.
»Tako	je	kot	pravite,«	odvrnem,	stopim	k	sliki	in	

jo	skušam	dvigniti,	a	je	pretežka.	Ájako	mi	pomaga	
in	 z	 združenimi	močmi	 natakneva	 težko	 sliko	 na	
kavelj.	Se	pravi,	skušava	jo	natakniti,	a	kavelj,	star	
in	preperel,	se	nama	je	izmuznil.	Slika	pade	na	tla.	
Obrnem	se	h	gospe:
»Draga	gospa,	dva	potresa	sta	vas	prav	izmučila.	

Vrnite	se	v	posteljo.	Kmalu	boste	sladko	spali.	Mi,	
kristjani,	imamo	mogočne	angele	varuhe.	Z	Ájako	
jih	bova	prosila,	da	 tudi	vam	stojijo	ob	strani.	 In	
da	odnesejo	vaš	pozdrav	vašemu	dragemu	možu	v	
večnosti.«
Rad	bi	dodal	 ime	tistega	čudovitega	španskega	

vina,	a	se	ga	ne	morem	spomniti.	Le	to	lahko	rečem:	
bilo	je	podobno	nekemu	sijajnemu	slovenskemu	vinu.

Bilo je v prvih letih Titovega režima, ko je komunistična partija v 
Jugoslaviji prepovedala nošenje burk. Pol stoletja kasneje v Sloveniji SDS 
predlaga prepoved burk in nikaba v javnosti, stranka SD pa se odzove, da 
sta prepoved in omejevanje orodje tistih, ki kujejo priljubljenost na politiki 
strahu in izključevanja. Židanova stranka SD, ki je pravni in vsebinski dedič 
stare partije, je pozabila na svojo zgodovino, kaj šele da bi vladavini Tita, 
Kardelja in Kidriča očitala, da se je vzpostavila za strahu in izključevanju.

Janez Janša je svoj predlog utemeljil na razlogih varnosti in naci
onalne tradicije, kar je poslanec vladajoče SMC Dragan Matić, češ da 
to ni nikakršen problem. Širi se pogled, da gre za svobodo religij in 

različnih praktik. Tu človek pogreša glas feministk. Zapoved o obvezni 
nošnji burke za ženske v delu muslimanske religije je vendar očitna 
diskriminacija žensk. Pravilo, ki velja le ženske, ne pa za moške. Pravilo, 
ki ženske izključuje iz javnega življenja, je naenkrat častivredna kulturna 
in verska posebnost!? Še več, nekateri prepoved burke napadajo kot 
poseg na področje človekovih pravic. Kretenizem, kot če bi sužnje, ki 
so delali na plantažah južnih držav ZDA držav v 19. stoletju, opisovali 
kot posebnost ameriškega kmetijstva!?!?????

Burka je nedvomna oblika dominacije moškega nad žensko. In zdaj 
nastopi cinizem najvišje vrste. Prav te dni so se v Bruslju in drugod po 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

»POŠAST HODI PO EVROPI«
Pričakovanje, da se bo z zimskim mrazom val migrantov, ki silijo v Evropo, vsaj zmanjšal, če ne že ustavil, se ni uresničilo. Naval se nadaljuje, člo-

vek ima pa občutek, da evropske države čedalje manj vedo, kako naj na to reagirajo. Že dejstvo, da je Avstrija na slovenski meji spet uvedla obmejno 
kontrolo, marsikaj pove. Pa ne samo to: kontrola državljanov Evropske unije je strožja in bolj drobnjakarska, kot kontrola migrantov. Slovencu, ki gre v 
Avstrijo, pregledajo ne samo osebni dokument, kar bi bilo do neke mere še razumljivo, ampak pregledajo celo avto. Očitno je Avstrija dobro spregledala 
popolno nesposobnost slovenske vlade, saj je pregledovanje slovenskih državljanov končno klofuta slovenski vladi. Dejstvo je, da je Slovenija pri zaščiti 
zunanje schengenske meje, kar pomeni mejo s Hrvaško, popolnoma odpovedala. Da se razumeti, da je spuščala preko svojega ozemlja praktično vse, 
kar je navalilo iz Hrvaške, dokler sta Avstrija in Nemčija vse sprejemali, čeprav je v bistvu šlo samo za migrante, ne pa za begunce, katerih življenje bi 
bilo ogroženo. Čim so namreč vstopili v Grčijo, ki je članica Evropske unije, je njihov status begunca prenehal, saj so šli iz varne države naprej v Evropo. 
Še hujše pa je, da jih je Slovenija sprejemala praktično brez vsake kontrole. Koliko se je med njimi skrivalo teroristov, lahko samo ugibamo.

So pa preproste številke pokazale še nekaj drugega. Število tistih migrantov, ki so šli iz Slovenije v Avstrijo, je nižje od števila tistih, ki so v Slovenijo 
vstopili iz Hrvaške. Kje so torej ti, ki so očitno zastali v Sloveniji. Kaj lahko Slovenija pričakuje od njih? Zdaj je tudi Avstrija začela vračati tiste, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za odobritev azila. Tudi v Nemčiji so čedalje močnejši tisti politiki, ki zahtevajo konec tega hudourniškega priseljevanja in bodo 
začeli migrante, ki ne izpolnjujejo pogojev, vračati. Koliko teh bo zastalo v Sloveniji? Kam z njimi? Očitno si slovenska vlada s tem ne beli glave kaj po-
sebno. Hotela je narediti zanje velik nastanitveni center v Kidričevem pri Ptuju (le kdaj bodo spravili na smetišče zgodovine spomine na komunističnega 
zločinca Kidriča?), pa so se tamkajšnji domačini odločno uprli. In tudi če bi bili ti migranti sposobni delati (večinoma niso niti sposobni, niti nočejo), kje 
jih zaposliti, ko še na deset tisoče Slovencev brezposelnih. Kdo jih bo preživljal v nedogled?

Kot rečeno, vse kaže, da si slovenska vlada s tem ne beli glave. Z drugimi besedami: je popolnoma nesposobna. Ne le nesposobna, ampak perverzna: 
danes počenja tisto, kar je včeraj obsojala, in obratno. Vsaj delno je to zajel dr. Bernard Nežmah v članku, ki ga je objavil v “Mladini” pod naslovom “Burka, 
ženske in vladavina SMC” z značilnim podnaslovom “črtice iz diskurza in vladavine SMC” (SMC je vladajoča stranka pod predsedstvom Mira Cerarja).
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»Pošast hodi po Evropi – pošast komunizma.« Te besede je Karl Marx 
ironično postavil na začetek Komunističnega manifesta. Izkazalo se je, 
da je imel čisto prav: samo ironijo moramo odvzeti njegovim besedam 
in že dobimo jedrnat in nazoren opis tega pohoda. In to ne le po Evropi. 
Historia docet, zgodovina kaže povsod po svetu pošastne, neskončne 
skladovnice trupel, ki jih je nagrmadila ob svojih poteh. A ni hodila 
sama, vedno je bila v spremstvu ironije, sprenevedanja, propagande, 
povejmo odkrito: v spremstvu laži. Laž je bila njena siamska dvojčica, 
pošast ni mogla ničesar storiti brez nje. In najhujša je bila ta pošast 
ravno zaradi nje – zaradi laži.

Ta pošast hodi danes po deželi – pošast laži. Ni je treba iskati, sploh 
ji ni mogoče ubežati. Deželo so posedli njeni otroci: ideološka nestrp
nost, brezumje in sovraštvo. Tako kot jih je naučila njihova hudobna 
mati, se nikoli ne predstavijo s pravim imenom: na vrata potrkajo kot 
spodobna, dobrohotna, izobražena, demokratična bitja. V tem je ključ 
njihovega uspeha. In ta uspeh se zdi danes skoraj popoln. Laž se je tako 
zelo udomačila v javnosti, da sploh ni več prepoznavna in jo naivni 
ljudje ogorčeno zagovarjajo in branijo, kadar jo kdo poimenuje s pravim 
imenom. V njej izurjeni mojstri imajo zato lahko delo.

Tu ljudi pošljejo semtertja malo v zapor, strokovno utemeljeno 
seveda, in ko se končno izkaže, da je ta strokovnost karikatura in blef, 
njihovo zadevo strokovno zastarajo, da bi ti ne mogli doseči zares le
gitimne in pravične razsodbe. Rekli bodo, da delajo po svoji strokovni 
vesti. Mogoče res delajo tako – toda ali se zavedajo kakšno sporočilo o 
svoji vesti in profesionalnosti nam s tem pošiljajo? Meseci zapora, stiske 
zapornikov in bližnjih, sprevrnjen potek političnega življenja – vse to 
je sad takšne profesionalne etike. Ali kdo za vse to trpljenje in škodo 
odgovarja? Retorično vprašanje! Kaj torej takšna profesionalna vest 

podpira? Čemu služi? Kaj je nauk te bedne in žalostne zgodbe?
Brezpravje je huda stvar, a ni najhujša. Še hujša je zloraba prava: če 

se pod preobleko pravne forme skriva ideološko nasilje.
Kdo je bil za osamosvojtev Slovenije? Kdo si jo je res želel v srcu, kdo 

je zanjo deloval, ko je bilo to tvegano, kdo je bil zanjo zaprt in kdo je 
zanjo celo padel? In kdo se danes ponaša s svojimi zaslugami zanjo? Kdo 
se prikazuje za njenega prvega človeka? Kakšno je bilo njegovo intimno 
razmerje s Slovenijo, ko je še lahko živel v svoji ljubljeni SFRJ? Kaj se je 
zgodilo s pametjo slovenskih volivcev, da so glasovali za samostojno 
državo in ji postavili na čelo nekoga, ki je bil v zvezo z njo prisiljen? In 
čeprav jim je tisti človek na največji dan v slovenski zgodovini žaljivo 
povedal, da so to le za en dan dovoljene sanje, so ga pononvo izbrali 
... In kaj je z intelektualno javnostjo, da mirno sprejema falsifikacijo 
osamosvojitve, ki se dogaja pod plaščem zgodovinske stroke? Ki se 
jim zdi celo prav, če izginjajo skromna osamosvojitvena obeležja in če 
osamosvojitelje zapirajo in sramotijo novinarski in pisateljski podpov
prečneži? Prej bi protestirali, če bi za kakšen praznik ne bilo svežega 
cvetja ali svečk pred bronastimi oltarji revolucije, iz katerih podobe 
grozovitežev še zmeraj kričijo po deželi svoja strahotna in sramotna 
sporočila. Tako je, kot da ljudje uročeni uživajo v magičnih obredih 
družboslovnih veščakov in veščakinj, ki postavljajo na glavo zgodovino 
in družbo. »Grdo je lepo in lepo je grdo,« ponavljajo Shakespearove mrke 
sestre in njihov glas zlovešče odmeva tudi od prijaznih strani ženskih 
prilog ali od visokih omizij akademskih znanstvenikov. In gorje mu, kdor 
to opazi in na glas pove! Takoj si nakoplje na vrat specializirano enoto 
za medijski pregon. In ta kot po nalogu hitrega sodišča izvrši medijski 
umor – pritožba pa ne zadrži izvedbe, pritožbe sploh ne more biti, ker 
so odločili varuhi vseh mogočih stvari. Gorje svobodnemu mišljenju, 

Evropi vršili sestanki in konference, ki so potekale pod naslovom – 
Izkoreninimo nasilje nad ženskami. V arabskih deželah so se številne 
muslimanke uprle zahtevi, da morajo nositi burke in nikab. Vladajoča 
koalicija v moderni Sloveniji pa brani burke kot kulturno, religiozno in 
človekovo pravico. Kot da je zapovedano nošenje tančic in prekrival, ki 
ženski prepovedujejo, da pokaže svoj obraz v javnosti, problem pouličnih 
pasantov, ki jih to jezi, in ne oblika moškega nasilja nad ženskami, ki so 
jim burke vsiljene kot zapoved.

Poboji v Parizu in begunski eksodus so bolj kot vprašanje beguncev v 
Evropi razvneli politični radikalizem. Predsednik skupščine Milan Brglez 
je ob tem celo izjavil, da si pariški napadalci ne zaslužijo imena človek. 
Nanj se je z javnim pismom odzval filozof Bojan Žalec, ki je ogorčen, 
ker si predsednik državnega zbora drzne odločati, kdo je človek in kdo 
ni. Reč se nemara zdi akademsko cepljenje dlak, toda človek je lahko 
tudi hudodelec, celo morilec, a na koncu bo vseeno pokopan kot človek. 
Vendar pa to ni le lapsus v goreči bolečini prvega poslanca SMC. Ko je 
Radio Študent vložil zahtevo za referendum ob sprejetju zakona, ki je 
dal vojski večji pooblastila na meji, je isti Brglez napadel predlagatelje, 

da s tem škodujejo državi, skratka, da so državni škodljivci. Seveda lahko 
gesto skupine okoli RŠ vidimo kot radikalno, se z njo ne strinjamo, saj 
je navsezadnje poplava mestnih redarjev in varnostnikov, ki imajo 
status osebnih gard županov in podjetnikov, veliko nevarnejša oblika 
militarizacije družbe kot poseben status vojske v izrednih razmerah. 
Toda zahtevati referendum je državljanska pravica, pa naj nam je 
osebno všeč ali ne. In etiketirati referendumske pobudnike kot državne 
sovražnike, če to stori prvi mož parlamenta, je ustvarjanje ozračja, ki 
sproža sovraštvo do RŠ radikalcev pri posameznih skupinah, kar se zdaj 
tudi dogaja na eforumih.

Nespoštovanje drugih pogledov sicer postaja prepoznavna poteza 
vladajoče SMC. Potem ko je premier Miro Cerar ml. v najsrditejšem 
govoru napadel policijsko stavko kot sramotno in nespodobno in so 
policijski sindikati zahtevali od njega povračilo, je prvi mož vlade po
niknil na drugem koncu sveta. Dobesedno, odšel je na Kitajsko, ne da 
bi policijski ministrici podelil mandat za pogajanja s stavkajočimi. Ker 
je jezen, jih je kaznoval tako, da jih je izločil iz sveta sogovornikov in je 
ustavil vse vladne pogovore z njimi.

Kako je mogoče, da je Slovnija v 25 letih samostojnosti propadla iz zgledne države, kar je bila pod Janševo vlado 2004-2008, v državo, ki je postala 
evropski problem? Od kod se jemlje ta gospodarski in politični propad Slovenije in moralni propad slovenske vlade? Vsaj delen odgovor na to vprašanje 
je dal dr. Brane Senegačnik v svojem govoru pred Vrhovnim sodiščem v Ljubljani 8. januarja 2016, ki mu je dal naslov ”Pošast laži”.
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Naši levičarski mediji in njihovi mnenjski voditelji so na robu 
živčnega zloma, ker je šla po zlu njihova propaganda o beguncih kot 
zdravnikih, inženirjih in ubogih krotkih ovčicah iz srednjega razreda. 
Povsod iz sveta namreč derejo novice o beguncih kot viru nasilja. Igorju 
Pribcu, ki nas v dominantnih medijih redno posiljuje v vlogi levičarskega 
političnega analitika, se je tako strgalo, da je svoje dosedanje terori
ziranje nadgradil z “razumevanjem” begunskega spolnega nasilja: »Si 
mlad moški in imaš naenkrat na dosegu to, kar si včasih videl na TV in 
v sanjah. Kaj storiš v zavetju teme in gruče?« Levičarski mediji Pribca 
zaradi njegovih škandaloznih izjav seveda niso obsodili, temveč v njih 
še naprej nastopa kot glavni politični analitik in pristransko brani 
afere Cerarjeve vlade. To nam vse pove pove o nizkih profesionalnih in 
moralnih standardih levičarskih medijev.

Podobno se trga Matiji Stepišniku z Večera, ki ga je zmotilo bojda 
programirano poročanje o silvestrskem begunskem nasilju iz različnih 
evropskih mest. Po Stepišniku so si silvestrsko nasilje tuji mediji že kar 
izmislili, da bi države zaostrile begunsko politiko?!? Še dlje je šel Marko 
Radmilovič na Radiu Slovenija, ki je iz begunskega spolnega nasilja celo 
pokal vice in za Merklovo izjavil: »Spada pač med tiste srečnice, ki se jim 
spolnega napada ni treba bati.« No, Radmiloviča je treba razumeti, saj 
je tako neskončno privlačen, da lahko “zapeca” žensko zgolj s spolnim 
nadlegovanjem ali posilstvom. Vse na račun prisilnega RTVprispevka iz 
naših žepov. Ukora varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, 

Lada Ambrožiča, se mu ni treba bati. Ambrožič še vedno ni obsodil 
Žižkovega poziva k streljanju vodilnih svetovnih politikov, čeprav je k 
njem pozval prav na RTV Slovenija (oddaja Utrip, 24. 1. 2015).

V začetku tega tedna so v levičarskem Društvu novinarjev Slovenije 
(DNS) objavili škandalozen poziv, v katerem zahtevajo, da vsi sodelu
jemo pri razširjanju njihovih laži in cenzuriramo resnične informacije o 
beguncih in muslimanskih skrajnežih. Očitno so v DNS dokončno izgubili 
stik z realnostjo, ker niso več edini gospodarji medijske resnice na Slo
venskem. Namesto da drugim solijo pamet, bi v DNS lahko začeli delati 
v javnem interesu in ne proti interesom večine prebivalcev Slovenije!

Najnižji nivo levičarskega posiljevanja z begunci utelešajo pro
padajoče levičarske Finance. Ob novicah o begunskem nasilju se je 
neregistrirani lobist Dejan Steinbuch, njihov “specialist” za vse z zgolj 
srednješolsko izobrazbo, sprenevedal, da je begunce vabila Angela 
Merkel. Saj jih je vendarle vabila njegova urednica Simona Toplak, ko je 
že lani vreščala »Hočem črnca!« Čeprav je Steinbuch Toplakovi in Petru 
Franklu tako lezel v rit, da me je lani ozmerjal za fašistko in norico, 
je kljub temu minuli teden dobil od Financ levičarsko brco v rit. Tudi 
urednica Vita Cajnko Javornik je namesto v ekonomsko novinarstvo 
zabredla globoko v levičarsko propagando, ko si zapira oči pred be
gunskim nasiljem in sledi doktrini guruja Financ, Jožeta Mencingerja. 
Ta je prejšnji teden na konferenci Kako misliti ‘begunsko krizo’ trosil 
neumnosti o beguncih. Mencinger je bodečo žico razglasil za še eno 

Laž – nesmrtna duša komunizma. Nobena tajnost ni, da v Sloveniji vladajo komunisti. Že leta 1990 so se vrinili v Demosovo Peterletovo vlado 
in jo po dveh letih prigrabili sebi. Andrej Bajuk od junija do novembra 2000 res ni mogel kaj dosti storiti, toda državne finance je držal v redu. V letih 
2004-2008 (prva Janševa vlada) je Slovenija dosegla svoj gospodarski in politični višek, saj je celo predsedovala Evropski uniji, uvedla evro in stopila 
v schengensko območje. Ponovno izvolitev so Janši preprečili z insceniranim procesom “Patria”, ki ga je orkestriral komunistični šef Kučan. Nastavil je 
svojo marionetno vlado pod predsedstvom Boruta Pahorja, ki je v štirih letih spravila Slovenijo v gospodarski propad. Druga Janševa vlada (2012-2013) 
je začela reševati katastrofalno stanje, ki ga je podedovala, kar je spravilo v nevarnost komuniste. Takrat so pokazali, da se ne ustrašijo niti najbolj 
ogabnih sredstev in so s pomočjo insceniranih vstajnikov vrgli Janševo vlado. Pod vlado Alenke Bratušek je v Sloveniji narasla cela himalaja državnega 
dolga, zato so jo komunisti iz ozadja po letu dni zamenjali s sedanjo Cerarjevo vlado, ki s svojim dejanjem in nehanjem potrjuje, da se komunizem ne 
more držati na oblasti drugače, kot z lažjo. Seveda jim to uspeva (vedno manj), ker so se polastili medijev: tiska, radia televizije. O tem je v Reporterju 
napisala dr. Maja Sunčič članek z naslovom “Dovolj imamo laži levičarskih medijev”.

kjer vladajo varuhi mišljenja! Kaj je nauk te bedne in žalostne zgodbe?
Preganjanje misli je huda stvar, a ne najhujša. Še huje je, če se misel 

zlorablja; če so argumenti in učene intelektualne fraze samo španska 
stena za brezumje.

Kakšen bi bil svet brez umetnosti? Si sploh lahko predstavljamo pu
ščobo človeškega življenja brez njenih plemenitih del? Zelo nerad upo
rabljam besedo ljubezen, ker je najbolj zorabljena beseda v zgodovini. A 
vendar: na koncu koncev je življenje lepo in umetnost plemenita zaradi 
ljubezni. Ljubezen je težka in zapletena in skrivnostna, a je v vsakem 
primeru nasprotnik sovraštva, nasilja, manipulacije in laži. Zdaj pa malo 
pomislimo, kako je s tem pri nas? Ali ni tako, da država podpira umetnike 
zato, da sramotijo njene soustanovitelje? Kdo pa uči ljudi sovražiti? Čigav 
glas iz vsake medijske šprajne oznanja, da je državljanska dolžnost 
sovražiti del prebivalstva? Kdo je s svojimi besedami poditkal bombe 
pod Cankarjev dom in pozival k pomoru evropskih politikov? In ljudje? 
Ljudje se ob tem muzajo. Kakšni ljudje? Intelektualci, ironiki, duhoviteži? 

Ne, zasvojenci z lažjo. Dajte te besede v usta komu drugemu in videli 
boste, kako se bodo muzali. Oglušeli boste od njihovega ogoročenega 
kričanja. Kaj je nauk te bedne in žalostne zgodbe?

Nekultura je huda stvar, a ni najhujša. Hujša je njena zloraba: če 
se v lepo izdelanih umetniških kostumih sprehaja naokrog sovraštvo.

Drage vztrajnice in vztrajniki, govorili so, da se zbiramo za plačilo, 
da smo parastrankarska združba, da smo tu samo zaradi Janeza Janše. 
Žalili so nas, da nas je malo, da smo stari, neizobraženi in nasilni.Vse 
te laži so se in se še bodo razkadile, preprosto zato, ker so laži. Ker laž 
zmaguje samo začasno, pa naj ima še takšno politično, ekonomsko in 
kulturno moč. Ni vas veliko, a nič zato; tu smo za vse tiste, ki so preveč 
izobraženi in strpni in akademski, da bi jim bilo mar za resnico. In tu smo 
namesto vseh tistih sivolasih pubertetnikov in rosnomladih nostalgikov, 
ki za dober honorar plešejo kólo okoli zlatega teleta socializma. Mi 
dobesedno nimamo ničesar, a imamo vse: vemo, kaj je laž, in ji bomo 
vedno rekli: NE!  Živela Slovenija!
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➧Mislim, da je še najboljšo oceno s pogledom na prihodnost objavil v Reporterju dr. Damir Črnčec pod naslovom “Bodeča žica”.

Na praznik svete družine in dan pred praznikom nedolžnih betle
hemskih otrok, ki ga katoliška Cerkev obhaja 28. decembra, so se pri 
Matjaževi jami pri Pevnem nad Škofjo Loko prvič spomnili več kot 250 
hrvaških otrok, ki so bili po besedah pričevalcev v dneh po drugi svetovni 
vojni kruto pomorjeni in odvrženi v brezno.

Množični povojni poboji na območju Stare Loke so se začeli 23. maja 
1945 s pobojem hrvaških državljanov v Crngrobu. Danes je na tem po
dročju s križi označenih pet morišč, ki so bila potrjena tudi s sondiranjem.

Odrasli v Crngrobu, otroci v Matjaževi jami
»Med žrtvami v Crngrobu ni bilo otrok, čeprav so bile v Škofjo Loko 

pripeljane cele družine. Otroke so ločili od staršev že prej in jih zaprli v 
barake za Kamnitnikom. Od otrok so le redki ostali živi. Nekateri med 
njimi so potomci članov hrvaške ustaške vlade in so danes priče dogodkov. 
Večino preostalih otrok so odvedli v Pevno nad Moškrinom kjer so jih pobili 
in zmetali v kraško brezno,« je v Starološkem zborniku zapisal Janez Pintar, 
predsednik komisije za evidentiranje in ureditev prikritih grobišč v občini 
Škofja Loka v letih 2002–2006 in tajnik Društva Huda jama.

Pričevalci pravijo, da streljanja ni bilo slišati. Nekateri omenjajo 
kladiva, drugi govorijo, da se je prijelo otroka za noge in z njim udarilo 
ob drevo. Več krvnikov je zaradi pobojev v Matjaževi jami storilo sa
momor. Eden se je obesil leta 1988 pri jami, eden pa se je ustrelil sredi 
mestnega trga v Škofji Loki.

Po pobojih je bila voda v potoku Planica dva tedna hudo onesnažena 
in ljudje v Moškrinu in Virlogu so zbolevali za tifusom.

Jama je bila večkrat zasuta z zemljino in s kamenjem. Prvič takoj po 
pobojih, potem pa še večkrat. Vaščani povedo, da najmanj trikrat do leta 
2004, potem pa vsaj še leta 2009 – o tem obstajajo uradni zapisniki. A 
voda dela svoje in posmrtni ostanki prihajajo na plan.

Tisti, ki želijo dogajanje v Matjaževi jami raziskati, opozarjajo, da je 
bilo ogromno energije vložene v zasipanje jame, oteževanje raziskav in 
prikrivanje. »Gre za tako močno zadevo, da se si sprenevedajo,« opozarja 
Janez Pintar, ki se že skoraj 15 let ukvarja s tem in z drugimi morišči v 
okolici Škofje Loke.

Pintar si glede nadaljnjega raziskovanja želi, da bi to potekalo ob 
prisotnosti javnosti. So zdaj so namreč raziskovale le neke delne in pri
stranske komisije, poudarja Pintar. Še leta 2014 je bil narejen policijski 
zapisnik, ki pravi, da v jami ni posmrtnih ostankov.

Pred kratkim je bila na posvetu “Povojni poboji na Škofjeloškem 
70 let pozneje” sprejeta deklaracija, ki je bila poslana državnemu in 
občinskemu političnemu vrhu in poziva k dokončno raziskavi prikritih 
grobišč, vrnitvi človekovega dostojansta žrtvam in ustanovitvi muzeja 
spomina in spravi.

»Ti dogodki so tako pomembni, da je tudi mednarodna javnost 
zainteresirana, da se razrešijo,« pravi Pintar.

Pa to ni edino področje, kjer Slovenija tone vedno globlje in globlje. Od preko 600 evidentiranih grobišč (pravilnejši izraz bi bil “morišč”) je verjetno 
javnost najbolj pretresla Huda jama. Ampak vedno novi in novi okostnjaki se valijo iz omar, kamor so jih slovenski komunisi poskrili in v prepričanju, 
da se nikdar ne bo zvedelo za njihove zločine. Pa je spet prišel na dan en tak, ki je še bolj pretresljiv zato, ker gre za otroke. O tem je poročala Urška 
Makovec na Siol.net.

sramotno dejanje v samostojni državi. Še vedno pa je ponosen na svoje 
sramotne javne pozive menedžerjem h kraji družbenega premoženja 
in podporo obsojenemu kriminalcu Binetu Kordežu, ki je priznal kar 
11 kaznivih dejanj in je bil včeraj obsojen na sedem let in šest mesecev 
zaporne kazni. 

V naših levičarskih dominantnih medijih zelo dobro vedo, da je 
realnost treba prikrojiti ideologiji, kot so se to naučili v totalitarnih 
jugoslovanskih časih. Na MMC RTV Slovenija so se zato ob 25letnici Slo
venije resno lotili projekta propangandističnega izkrivljanja zgodovine. 
Nič novega pod soncem, saj to počnejo s svojim poročanjem že iz časov 
propadlega totalitarizma, ki ga zdaj že odkrito hvalijo kot boljšega od 
demokracije. Tako je nekdanji novinar in generalni direktor RTV Slove
nija, Aleks Štakul, napisal spomine Skozi čas (2015). Prejšnji teden je na 
MMC RTVSLO v obsežnem intervjuju promoviral svojo knjigo in razložil, 
da je demokracija slaba za novinarstvo. Po Štakulovem mnenju je bilo 
novinarstvo v totalitarni Jugoslaviji na višji ravni kot danes!

V isti sapi Štakul navaja anekdote, kako so on in drugi novinarji 
diktatorju Titu na ljubo prirejali podatke o inflaciji in po partijskem 
diktatu redno cenzurirali dejstva: »Bil je zelo alergičen (diktator Tito, 
op. p.), če je morebiti videl, da se bo inflacija dvignila.« Ker so vedeli 
več, kot so poročali (beri cenzurirali), so novinarje po Štakulu takrat 

bolj cenili. Po Štakulu je torej pravi novinar cenzor. Štakula namreč 
podobno kot mlajšega kolega Stepišnika moti, da današnji novinarji 
zaradi globalnega spleta in socialnih omrežij niso kot v totalitarizmu 
gospodarji resnice in ne morejo povsem cenzurirati dejstev.

Štakulovo izkrivljanje dejstev se ujema s Kučanovim ponarejanjem 
zgodovine v nedavnem intervjuju za Mladino, v katerem je šel novinar 
celo tako daleč, da je Kučana označil kar za disidenta. Kučan je bil 
torej oporečnik proti Kučanu, šefu partije, a ne?! Sam Kučan pa se je 
pohvalil, da se je kot komunist vedno zavzemal za odprto družbo! Še 
malo, pa bo v zagovor bivšega režima urednik Sobotne priloge Dela Ali 
Žerdin napisal novo biografijo, tokrat z naslovom “Josip Broz Tito je bil 
heavymetalec, Milan Kučan pa punker” in v njej dokazoval, da je Kučan 
v 80. zaprl samega sebe in bil kot oporečnik v zaporu skupaj z Igorjem 
Vidmarjem. Ali celo z Janezom Janšo!

Dovolj nam je te levičarske pralnice možganov! 25 let po osamo
svojitvi je končno prišel čas, da se osvobodimo levičarskih medijev in 
njihovih laži. Zato bralce pozivam, naj nehajo kupovati Delo, Dnevnik, 
Večer, Finance, Mladino in druga levičarska trobila. Izklopite radijska 
levičarska trobila in nehajte gledati POP TV, Kanal A in Planet TV. Hkrati 
pozivam k zbiranju podpisov za referendum o ukinitvi prisilnega RTV
prispevka, da nas za naš denar več ne bodo imeli za bedake.
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Naš profesor filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani, dr. Janez Janžekovič, je bil prepričan, da je bil Hitler od hudiča obseden. Mislim, da je imel 
prav, toda kaj potem reči recimo o Stalinu in Titu, pa Pol Potu in podobnim zverem v človeški podobi? Njihova zloba je bila še hujša. In prav tako sem 
prepričan, da ima hudič zelo aktivno parklje vmes pri slovenskih komunistih. Ne le vsa krvava zgodovina vojnega in povojnega časa, katere dediči so, 
ampak tudi skrajno zaničevanje vsake poštenosti, morale in etike, ki jo še danes kažejo tisti, ki iz ozadja pijejo kri Sloveniji, ima po mojem nad sabo 
istega očeta laži in kneza teme. Sem pa tudi prepričan, da se bo slovenski narod vrnil k Bogu, in takrat bo ta peklenska oblast in njena politika postala 
prah in pepel. Morebiti bo prav ta muslimanski naval v Evropo pokazal, katera je edina pot v bodočnost. Upajmo le, da cena ne bo previsoka.

Ameriški predsednik Ronald Regan je bil ena od ključnih zgodovin
skih osebnosti, ki so pomembno prispevale k rušenje železne zavese in 
komunizma, zadnjega evropskega totalitarizma 20. stoletja. Rušenje 
totalitarizma je bilo mogoče z uničenjem njegove ekonomske moči, 
oboroževalno tekmo in razkrivanjem laži, ki je podstat vsakega totali
tarizma. Tako je treba razumeti tudi njegove besede o informacijah in 
bodeči žici. Informacije so kisik moderne dobe. Prodirajo skozi zidove 
z bodečo žico, prehajajo čez elektrificirane meje. Slovenija 2015 je 
Slovenija, obdana z bodečo žico, tako dobesedno kot v prenesenem 
pomenu. Prva je bila nujno potrebna, druga, skrita, vseprisotna pa je 
bodeča žica informacijske blokade, žica enoumja. Recidiv totalitarizma 
in neuspele demokratizacije Slovenije. Posledica je invalidna Slovenija, 
kjer se na nelegitimnih volitvah izvoli oblast, ki ne samo da ima težave z 
legitimnostjo, temveč je opravilno popolnoma nesposobna. Iz zdravnika 
smo se spremenili v bolnika.

V letu, ki se izteka, je Slovenija hitela iz zamude v zamudo. Na pojave 
četrtega totalitarizma, islamskega radikalizma, ki med drugim izvaja tudi 
džihadistično invazijo Evrope in Slovenije, smo se odzvali (pre)pozno in 
tako ogrozili lastno geopolitično umeščenost v zahodni civilizacijski krog. 
Oblast ne prepoznava sodobne oblike turških vpadov, migrantske invazije, 
na Slovenijo, kar smo skoraj plačali z vrnitvijo na Balkan. Postavljanje bo
deče žice se bo zapisalo v zgodovino kot vrnitev posvečenih h koreninam, 
ironija otrok in vnukov staršev, ki so Slovenijo obdali z bodečo žico po 
“zmagi”. Zgodovina se je ponovila, za dediče tokrat kot farsa. Legitimnosti 
in tudi zaupanja ni, saj slovenski izvršilni oblasti zaupa najmanj državljanov 
od vseh držav članic gospodarsko najbolj razvitega kluba, OECD. Skoraj 
trikrat manj, kot nas je državljanov zaupalo oblasti leta 2007. Slovenska 
večinska medijska krajina, t. i. informacijska blokada, je v letu 2014 
ignorirala boj za človekove pravice in temeljne svoboščine, a vendar smo 
zmagali. V letu 2015 so nam lagali, nas zavajali in lažno prikazovali t. i. 
begunski val. Cilj je je bil, da bi celo sočustvovali ob agresivni islamistični 
invaziji. Ljudstvo jim je jasno povedalo, da ne verjame več njihovim lažem. 
Niso slišali ali pa niso hoteli slišati. Dobili so novo zaušnico, ki jo je ljudstvo 
večini medijev in oblastnikom prisolilo ob zadnjem referendumu. Kaj je 
nauk vsega skupaj?

Pred dobrim letom sem prišel do spoznanja, da je za Slovenijo edina 
prava pot vrnitev h koreninam, k Demosu 2.0. To razmišljanje sem prvič 
obelodanil jeseni 2014, danes pa menim, da ta ura teče hitreje kot 
kadarkoli prej. Vrnitev h koreninam pomeni v čas po pomladi narodov, 
ki je kulminiral z zaokrožitvijo slovenskega narodnega hrepenenja leta 
1990 s prvimi demokratičnimi volitvami in letom 1991, letom vojaške 
zmage nad jugosoldatesko ter letom sprejema slovenske ustave, ki je v 
Sloveniji na papirju prinesla demokracijo, v praksi pa žal ne. Demokratič
na opozicija Slovenije je tlakovala pot v demokracijo in svobodo, dajala 

je upanje za prave spremembe. Žal je Demos obtičal na pol poti, ustvaril 
je samostojno državo Slovenk in Slovencev, popolnoma neuspešno pa je 
Slovenijo demokratiziral. Slovenija 2015 je Slovenija, katere vse tri veje 
oblasti dosegajo le petinsko zaupanje državljanov, pri vseh treh vejah 
oblasti je torej popolnoma jasno pomanjkanje legitimnosti. Zadolžili so 
nas za 35 milijard evrov, vsak od nas je dolžan 17.500 evrov. Za koga? V 
našem glavnem mestu imamo na oblasti posameznika, ki očitno deluje 
kot novodobni mafijski boter. Izsiljeval naj bi ženske za spolne usluge, 
moške za denar, sin pa je njegov kurirček. Temu se v balkanskem mafij
skem žargonu reče “reketiranje”. V Ljubljani gradi totalitarni radikalno 
islamistični objekt, džamijo s sumljivim denarjem iz Katarja. Mi pa to 
samo gledamo. Do kdaj bomo prenašali ta kriminal in vsiljevanje nekih 
predpotopnih šeriatskih navad?

Samo prerojena, legitimna oblast z visoko podporo ljudstva in 
zavezana ljudstvu delati dobro lahko Slovenijo utiri v pravo smer, na 
Zahod in prebujen nam bližnji severovzhod višegrajskih držav. Demos 
2.0 mora postati okvir, ki bo svojo legitimnost črpal v Demosu iz leta 
1990, ohranjal vsaj enako široko podporo, 6 strank in 11 posameznikov 
ter večinsko podporo med volivci, hkrati pa ne ponavljal starih napak. 
Če strnem. Prvič, Demos 2.0 ne bo smel dovoliti vrinjenih agentov in 
provokatorjev iz vrst prejšnje totalitarne oblasti in njenih naslednikov. 
V Demosu jih je žal bilo kar nekaj. Drugič, Demos 2.0 se ne bo smel iz
črpavati v medsebojnih ego spopadih in se na osebni ravni diskreditirati 
z udarci pod pas. Tretjič, Demos 2.0 ne bo več podvržen naivnosti iz leta 
1990. Ceno te naivnosti in zamujene priložnosti še vedno plačujemo 
v letu 2015. Naivnost in vera v obljube (post)totalitaristov, kako bo 
vse drugače in kako jim je mar za Slovenijo, se vedno znova končajo 
v ponavljanju starih vzorcev. Zavedati se moramo, da jim ni mar za 
Slovenijo, ampak samo za svoje privilegije in bančne račune doma, 
v Švici ali davčnih oazah. Četrtič, generacija iz Demosa je izčrpana in 
izmučena zaradi vojevanja nepoštenih četrtstoletnih bitk. Čas je, da 
začnejo nuditi modre nasvete. Ja, postanejo naj desni strici iz ozadja, 
v ospredju pa naj svoje sposobnosti pokažejo nečaki. Petič, vrednotno 
mora Demos 2.0 izhajati iz biblijskega spoštovanja ustave in vnaprejšnje 
ničelne tolerance do vseh podobnih pojavov zlorab javne funkcije, kot 
jo danes spremljamo v Ljubljani.

Zadnje, če je kaj jasno in mora biti tisočkrat ponovljeno, v demo
kraciji so volitve njen praznik. Vsak glas šteje, je pomemben, politika 
pa je lahko in mora postati tudi v Sloveniji častna dejavnost. Vsak glas 
več na volišču pomeni močnejšo in bolj legitimno, boljšo, bolj pošteno 
in pravičnejšo Slovenijo. Pomeni zmago nad (bodečo) žico enoumja, s 
katero so nas obdali. Vemo, da žico že najeda rja, vsak naš glas na volišču 
je zareza na tej žici, ki popušča, se trga in lomi. Zlomljena bo kmalu, ni 
dvoma, kdaj, pa je odvisno od vseh nas, nas, ki nam ni vseeno.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
EN DAN V KAHIRI

NA GROBOVIH
(nadaljevanje)

V	diru	nas	peljejo	brhki	arabci	skozi	mesto	na	na-
sprotno	stran	citadele	h	grobovom	kalifov,	čerkeskih	
sultanov,	ki	so	vladali	v	Egiptu	med	leti	1382-1517.	
Ti	grobovi	tvorijo	celo	mesto	v	mrtvi	puščavi.	Izredno	
čuden	pogled!	Vsak	sultan	si	je	sezidal	svoj	grob	in	
tako	je	nastala	ta	naselbina	mrtvih.	Zidave	so	jako	
okusne,	v	pristnem	arabskem	slogu,	nekatere	nad	
vse	umetne	in	krasne;	žal,	da	je	skoraj	vse	v	raz-
valinah.	Pogledamo	nekoliko	v	nekatere.	Vsak	grob	
je	palača	zase,	ima	razne	prostore	za	stanovanja,	
hleve,	vodnjake	in	tudi	–	šolo,	ker	so	bile	za	šolarje	
namenjene	razne	ustanove.	S	časom	pa	so,	kakor	
pozneje	tudi	v	turški	Evropi,	denar	pokradli	–	pravijo	
“sekularizirali“ –	in	zdaj	ni	ne	šol	ne	ustanov.	Grobovi	
sami	so	že	na	pol	mrtvi	ter	čakajo	na	popolno	smrt	
tukaj	v	samotni	puščavi.	Musliman	se	drži	načela,	
da	ne	popravi	ničesar,	kar	začne	razpadati.	Angleška	
roka	dela	v	novejšem	času	drugače;	mnogokaj	je	
bilo	popravljeno	na	razpadajočih	stavbah	–	gospod	
Steyrer,	ki	je	bil	z	nami	v	vili	“Westfalia”,	je	uslužben	
pri	tem	prenavljanju	muslimanskih	poslopij.
Grobov	kalifov	pa	ne	bo	mogoče	rešiti,	dasi	bi	bilo	

to	želeti	zaradi	njihove	velike	umetniške	vrednosti.
Sonce	je	stalo	ravno	nad	piramidami,	ko	smo	se	

vračali.	Čudno!	Tudi	tam	so	grobovi,	stari	že	5.000	
let	in	vendar	jih	ni	mogla	podreti	ne	človeška	roka,	
ne	razjesti	zob	časa.	Za	nami	pa	so	grobni	spomeniki,	
stari	komaj	500	let	v	–	razvalinah.	Zadnje	je	sezidal	
islam	–	one	tam	pa	stari	Egipčani.
Nad	vse	zadovoljni	z	izletom	se	vrnemo	z	večer-

nim	vlakom	zopet	v	Heluan.

DALJŠI SPREHODI
Za	nekaj	dni	sem	prišel	k	sestram	boromejkam,	

ki	imajo	tudi	v	Kahiri	svojo	šolo.
Tu	naletim	na	duhovnika	iz	Leipziga.	Piše	se	Lind-

ner,	a	 sestre	mu	pravijo	havaža	Zaizefuni,	 kar	 je	
arabsko	ime	za	besedo	Lindner.	Čudak	je	prve	vr-
ste.	Vso	zimo	biva	že	tu,	da	bi	se	priučil	arabščine,	
dasi	jo	razume	bolj	ko	vsak	Arabec.	Govori	približno	
dvajset	jezikov,	precej	dobro	tudi	slovanske.	Silno	
nervozen	je,	da	ga	vznemiri	najmanjša	reč,	drugače	
pa	poštena	duša.	Pozneje	je	prišel	za	mano	v	Haifo.
Havaža	Zaizefuni	me	spremlja	na	sprehodih	po	

mestu	in	okolici.
Najameva	si	osle	in	jahava	najprej	v	staro	Kahiro.

PRI KOPTIH
Kopti	 imajo	 svetišče,	 kjer	 je	 nekaj	 časa	bivala	

Sveta	družina.	Med	potjo	se	meniva	o	tem	zanimi-
vem	narodu.
Že	 v	 Aleksandriji	 sem	 rad	 zahajal	 v	 koptsko	

cerkev,	ki	je	pod	pokroviteljstvom	našega	(avstrij-
skega, op. ur.)	cesarja.	Zanimal	me	je	jako	lepi	obred	
in	še	bolj	značilni	obrazi	pri	moških	in	ženskah.	Kakor	

izgledajo	ti	ljudje,	tako	so	naslikani	stari	faraoni,	taki	
so	ljudje	na	staroegiptovskih	podobah.
Ni	čuda!	Današnji	Kopti	so	namreč	pravi	potomci	

starih	Egipčanov.	Ti	so	pristne	egiptovske	krvi,	dočim	
so	felahi	(kmetje)	pomešani	z	Arabci.
Malo	jih	je	še	ostalo.	Le	okoli	400	tisoč	jih	je	še,	

od	tega	10	tisoč	v	Kahiri.	To	so	ostanki	7	milijonov	
kristjanov,	ki	so	bili	v	Egiptu,	preden	je	prišel	islam,	
Arabec.	Njih	zgodovina	je	trnjeva,	a	tudi	značilna.
V	6.	stoletju	so	odpadli	od	katoliške	Cerkve	ter	

se	 pridružili	 krivoverstvu	monofizitov.	 Iz	 samega	
sovraštva	do	pravovercev	so	se	prostovoljno	podvrgli	
arabskemu	vojvodi	Amru.
Komaj	so	se	Arabci	utrdili,	je	že	začel	padati	bič	

na	krščanske	Kopte.	Plačevati	so	morali	neznosne	
davke,	na	roke	so	jim	vžigali	podobo	leva,	da	so	se	
razločevali	od	muslimanov,	nosili	so	posebno	obleko,	
mnogokrat	okrog	vratu	težek	križ.	Pa	to	je	bilo	še	
najmanj.	Arabec-musliman	je	hotel	kot	neomejeni	
gospodar	dežele	zatreti	vse,	kar	je	bilo	krščanskega,	
in	ker	s	samim	tlačenjem	tega	ni	dosegel,	je	morala	
teči	kri.	Strašna	preganjanja	v	8.,	9.	in	14.	stoletju	
so	skoraj	pomendrala	ta	narod.	Mnogi	so	odpadli	k	
islamu,	ostala	jih	je	le	peščica.
Danes	 so	 pristni	 potomci	 naroda,	 ki	 je	 sezidal	

spomenike,	kakršnih	svet	ne	pozna,	sinovi	starih	fa-
raonov,	v	resnici	egiptovski	plemenitaši,	najrevnejši	
v	vsej	tako	bogati	deželi.

Revno	 je	 tudi	 njihovo	 versko	 življenje,	 ker	 je	
njih	 duhovščina	 strašno	nevedna.	Vse	meri	 le	 na	
zunanjost.	Na	 leto	 imajo	štiri	poste,	katere	držijo	
jako	strogo.	Na	potu	v	Sveto	deželo	je	bil	na	istem	
parniku	premožnejši	Kopt	 v	drugem	 razredu.	Ker	
je	bil	postni	čas,	ni	hotel	jesti	mesnih	jedi,	dasi	je	
moral	hrano	plačati.	Romanje	v	Jeruzalem	je	Koptu	
to,	kar	je	muslimanu	romanje	v	Meko.	Posebna	last-
nost	tega	naroda	je	njih	nadarjenost	za	računstvo.	
Prodajalci	v	večjih	kupčijah	so	večinoma	Kopti,	 in	
na	vse	zgodaj	jih	vidiš	na	kahirskih	ulicah	v	gručah	
odhajati	iz	Fostata	v	različne	prodajalne.
V	novejšem	času	se	Evropa	za	narodič	prav	po-

sebno	zanima.	Učenjaki	so	s	pomočjo	starokoptske-

Abu Serge
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ga	jezika,	ki	je	bil	v	rabi	še	v	16.	stoletju,	raztolmačili	
staro	pisavo	(hieroglife)	na	spomenikih.	Misijonarji	
so	začeli	narod	dvigati	duševno	in	versko.	Do	se-
daj	se	je	kakih	10	tisoč	Koptov	združilo	s	katoliško	
Cerkvijo.	V	Aleksandriji	imajo	svojega	patriarha,	pri	
jezuitih	v	Kahiri	je	pa	semenišče	za	mladi	duhovniški	
naraščaj.
Med	takim	pomenkovanjem	prijahava	na	najinih	

osličkih	po	raznih	ulicah	v	koptski	del	mesta.	Sam	
bi	si	ne	upal	v	te	skrivljene,	ozke	ulice,	med	revna,	
nizka,	zatohla	poslopja.	Na	ljudeh	se	takoj	pozna,	da	
so	od	drugih	Kahirčanov	različen	rod.	Hišna	vrata	so	
proti	jutrovski	navadi	odprta;	skozi	se	vidi	na	revno	
dvorišče	ali	v	stanovanja.	Večinoma	jako	prijaznih	
obrazov	se	nisem	mogel	nagledati.	Otroci	so	pravi	
razcapani	 faraončki;	nekatera	dekleta	 imajo	 lepe,	
žametne	oči.	Nihče	naju	ni	nadlegoval	ali	zahteval	
bakšiš.
Ta	 del	mesta	 je	 Stara	 Kahira,	 naselbina	 okrog	

rimske	trdnjave,	nekdanji	Babilon.	Ustno	izročilo,	ki	
se,	kakor	je	znano,	pri	Jutrovcih	jako	dobro	ohrani,	
trdi,	da	je	Sveta	družina	nekdaj	stanovala	tukaj.

Na	tem	mestu	je	sezidana	globoko	ležeča	cerkvi-
ca	Abu	Serge.	Star	koptski	duhovnik	naju	sprejme	
prijazno	in	naju	vodi	po	raznih	prostorih.	Cerkev	je	
siromašna	 kakor	Kopti	 sploh,	 sezidana	 po	 načinu	
grških	cerkva,	brez	vseh	znamenitosti.	Vse	kaže,	da	
je	stavba	jako	stara.
Pravo	svetišče	je	pod	cerkvijo.	Tu	je	namreč	zopet	

cerkvi	podoben	prostor,	ki	ga	dve	vrsti	stebrov	delita	
v	tri	ladje;	tukaj,	pravi	izročilo,	je	bilo	stanovanje	
Svete	družine.	Trdnih	dokazov	sicer	ni,	a	tudi	vzroka	
dvomiti	o	resničnosti	ni.	Vsekakor	kaže	prostor,	da	
je	bil	delež	Svete	družine	v	Egiptu	–	revščina.
Egipčani	 se	 imenujejo	 “večni	 narod”.	 Kopti	 so	

temu	dokaz.	Ko	bi	ta	narod	ne	bil	nekdaj	zapustil	
prave	poti	verske	resnice,	bi	ga	gotovo	ne	bila	zadela	
tako	kruta	usoda.	Da	bi	se	pač	še	ta	peščica	zatekla	
v	naročje	prave	Cerkve;	ta	bi	bila	najboljša	zaščitnica	
tudi	za	njihovo	narodnost,	ker	zgodovina	priča,	da	
še	ni	izginil	noben	katoliški	narod.
Nazaj	grede	malo	zdirjava,	dasi	nervozni	saški	

učenjak	protestira	proti	temu	v	vseh	mogočih	jezi-
kih.	Kahirski	oslar	mora	kričati	in	dirjati,	drugače	za	
njega	ni	življenja.

NA OTOKU RODA
Ker	je	bil	ravno	še	čas,	sva	šla	na	otok	Roda	gledat	

Nilov	vodomer	in	velikanske	naprave,	kjer	ob	Nilovih	
poplavah	zadržujejo	njegovo	vodo.

Sveti	Nil,	čudovita	reka,	kakršne	nima	svet!
Jaz sem sveti Nil – in kdo je več kot jaz!
Jaz sem ta Egipet rajski vam podaril,
jaz zelena polja ravna vam ustvaril;
dal vam palmo, žita zlati klas.

Jaz sem oče vaš in deca moja vi!
Jaz hranitelj večni dobri vaš sem krušni,
jaz sem vaš reditelj in vzgojitelj dušni;
jaz sem vaš učitelj izza davnih dni!

Anton Aškerc

Ko	 jahava	 po	 bregu,	 se	 zatapljam	 v	 čudovite	
skrivnosti.	V	mirni	vodi	se	zrcalijo	krone	kraljevih	
palm.
Na	otoku	ni	nič	izrednega.	Nekaj	hiš	in	lepi	zeleni	

nasadi.	V	strugi	je	sezidano	okroglo	poslopje;	no-
tranjščina	je	podobna	kopeli	in	je	v	zvezi	z	Nilom.	V	
sredini	stoji	znamenita	mera	z	raznimi	številkami.	
Skoraj	 se	 človeku	 ne	 zdi	 vredno	 hoditi	 gledat	 te	
naprave,	in	vendar	je	ta	merilnik	tolike	važnosti	za	
vso	deželo!
Na	te	številke	gleda	ves	egiptovski	narod	s	stra-

hom	ali	veseljem.	Tukaj	bere	za	vse	leto	naprej,	ali	
bo	imel	dosti	kruha,	ali	pa	bo	morda	trpel	lakoto.	
Obilnost	 in	 pomanjkanje	 zaznamuje	 ta	 preprosta	
naprava.
Znano	je,	da	je	Egipt	v	resnici	Nilov	dar;	ta	reka	

je	tudi	pravi	gospodar	dežele,	prvi	in	glavni	kme-
tovalec.	Vsako	leto	pride	obdelovat	svoja	posestva,	
na	katerih	preživi	milijone.	Treba	je	samo	pogledati	
na	egiptovsko	vas	in	takoj	se	vidi,	da	je	vse	le	Nilov	
dar.	Nil	daje	sladko	deteljo,	rumeno	žito;	iz	Nilovega	
ila	so	stanovanja,	iz	Nila	pride	tkanina	za	obleko,	on	
daje	pitno	vodo	in	vrče,	ki	jo	storijo	čisto	in	hladno.	
Kamor	 sega	Nil,	 tam	 je	 življenje,	 kjer	ni	njegove	
vode,	tam	je	puščava	in	smrt.	Iz	Nila	zajemata	de-
žela	in	narod	vse.

V	 začetku	meseca	 rožnika	 začne	v	vročih	kra-
jih	 deževati,	 na	 visokih	 gorah	 pa	 se	 tajati	 sneg.	
Zgornji	Nilovi	pritoki	tam	daleč	v	Sudanu	in	Etiopiji	
naraščajo,	in	vodovje	raste	tudi	po	Egiptu.	Zdaj	je	
vrsta	na	merilniku,	da	zaznamuje,	koliko	 je	voda	
narasla.	Vsako	jutro	na	vse	zgodaj	kričijo	klicarji	po	

Abu Serge pod zemljo

Otok Roda
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kahirskih	ulicah	in	oznanjujejo	prebivalcem:	danes	
en	komolec...	tri...	štiri	in	tako	dalje	in	zahtevajo	od	
premožnejših	bakšiš	za	vesela	poročila.

Ako	Nil	ne	naraste	najmanj	za	osem	komolcev	
nad	navadnim	stanjem,	pomenja	to	za	deželo,	da	
pride	pomanjkanje,	lakota.	Kadar	doseže	naraščanje	
številko	16,	je	veselje	in	vriskanje	po	vsej	deželi.	V	
noči	17.	rožnika	je	vsa	Kahira	na	nogah,	to	je	“noč	
kaplje”,	ki	pade	po	mnenju	ljudstva	to	noč	iz	nebes	
in	povzroči	Nilovo	naraščanje.	Veselje	se	spremeni	
skoro	v	podivjanost,	ker	Jutrovec	ne	pozna	mere	ne	
v	žalosti,	ne	v	veselju.	To	noč	so	menda	v	davnih	
časih	Nilu	darovali	lepo	okrašeno	devico,	katero	so	
potopili.	Zdaj	naredijo	samo	nališpano	“pupo”	in	jo	
vržejo	med	krikom	v	deroče	vodovje,	kadar	prede-
rejo	jez,	ki	loči	mestni	kanal	od	Nilove	struge.
Ako	vodovje	le	še	narašča,	se	namesto	veselja	

oglaša	skrb,	zakaj	Nil	postane	v	tem	slučaju	slab	
gospodar,	ki	uničuje	setev.
Velikega	 srpana	 in	 kimavca	 je	 vsa	 dežela	 pod	

vodo,	 podobna	 velikanskemu	 jezeru;	 le	 jezovi	 in	
vasi	molijo	 iz	vodovja.	Sredi	vinotoka	voda	zopet	
malo	naraste,	a	potem	hitro	pada.	Do	kamor	je	segla	
motna	voda,	do	tja	je	prinesla	tudi	svojo	življenjsko	
moč,	napolnivši	polja	z	rodovitnostjo,	tako	da	je	že	
v	 starodavnih	 časih	Egipt	 veljal	 za	 krušno	deželo	
Azije	in	Evrope.

Jaz Egipta oče sem na večni čas!
Jaz pravir sem bujni vsega mu žviljenja.
Če usahnem jaz, pa vse usahne, jenja...
Jaz sem sveti Nil – in kdo je več kot jaz?

Na	otoku	Roda	kažejo	tudi	kraj,	kjer	je	našla	fara-
onova	hči	med	bičjem	v	košarico	položenega	malega	
Mojzesa.	Bržkone	je	morala	tu	stati	kraljeva	palača,	
ali	pa	je	imela	faraonova	družina	tu	svoje	kopališče.	
Vsekakor	je	znamenit	ta	spomin	na	velikega	posta-
vodajalca	in	vodnika!
Da	bi	se	Nilova	voda	še	bolj	izkoriščala	v	deželi	in	

bi	je	preveč	ne	odteklo	v	morje,	so	v	novejšem	času	
napravili	Angleži	na	raznih	mestih	velike	zapornice,	
s	katerimi	se	voda	v	silnih	množinah	zadržuje	in	ob	
času,	ko	vlada	suša,	zopet	pusti	odtekati.	Take	na-
prave	so	v	Gornjem	Egiptu	pri	Asuanu,	tukaj	poleg	
Kahire	 in	pri	Nilovem	 izlivu	v	morje	pri	Damietti.	

Milijoni,	ki	so	v	teh	zidavah,	se	bodo	gotovo	povrnili	
z	bogato	žetvijo.
Merilnik	na	otoku	Roda	ima	pa	še	nek	drug,	za	

egiptovskega	 felaha	 ne	 posebno	 prijeten	 pomen.	
On	ne	kaže	samo,	kakšna	žetev	bo	v	deželi,	ampak	
tudi,	koliko	bo	treba	plačati	–	davka.
Tako	se	mnogokrat	v	vrisk	in	veselje	nad	nara-

ščanjem	Nila	vmešava	 tudi	že	skrb,	kako	spraviti	
skupaj	 potrebno	 vsoto	 za	 najemnino,	 za	 davek;	
prave	sreče	tudi	Egipt	ne	pozna.	Prigodilo	se	je	že,	
da	 je	moral	uradno	nastavljeni	šejk,	ki	nadzoruje	
merilnik,	v	slabih	letih	sam	nekaj	številk	pristaviti,	
ker	drugače	bi	mogočneži	ne	bili	mogli	tako	priviti	
davčnega	vijaka.	Da	se	 tako	naraščanje	Nilovega	
vodovja	 lahko	 naredi,	 je	 umevno,	 zakaj	 z	 zlatim	
ključem	“bakšiša”	se	na	Jutrovem	odpro	vsa	vrata,	
torej	tudi	Nilove	vodne	zapornice.

HELIOPOLIS	–	PRI	MARIJINEM	DREVESU
Gospod	Zaizefuni	me	spremlja	 tudi	k	drugemu	

svetišču,	k	Marijinemu	drevesu	pri	vasi	al-Matariya.	
Tokrat	nisva	jahala,	temveč	sva	šla	z	železnico.
Mimo	lepih	nasadov	vodi	proga	proti	severu.	Iz	

voza	sem	si	ogledal	okolico.	Ni	bilo	dosti	časa,	kmalu	
sva	bila	na	postaji.	 Izstopiva.	Hitro	naju	 zapazijo	
sitneži	 in	se	ponujajo	za	vodnike.	Ne	potrebujeva	
jih.	 Iti	 hočeva	 peš	 in	 se	
med	 seboj	 pogovarjati	 o	
preteklosti	tega	kraja.
Hodiva	po	pokopališču,	

na	katerem	ne	počiva	sa	mo	
množica	trupel,	ampak	celo	
mesto,	 in	 to	najslavnejše	
mesto	starega	Egipta,	nje-
govo	 duhovno	 središče,	
njegovo	srce.
Kjer	so	sedaj	njive,	na-

sadi,	 drevoredi,	 tam	 je	
stal	 nekdaj	 On	 ali	 Onu.	
Sveto	 pismo	 omenja	 ta	
kraj.	Imenoval	se	je	tudi	
Heliopolis,	sončno	mesto	
s	slavnim	sončnim	temp-
ljem,	središčem	egipčan-
ske	 učenosti	 in	 omike.	
Na	vzvišenem,	proti	Nilu	
zavarovanem	podzidju	 je	 stalo	 svetišče	 boga	Ra,	
neizmerno	krasno	poslopje	v	blestečem	sijaju.	Cel	
drevored	vitkih	obeliskov	je	vodil	tja	v	skrivnostne,	
od	faraonov	prelestno	okinčane	prostore.	Tu	so	bile	
svete	 živali,	 tu	množica	 uradnikov	 in	 svečenikov.	
Češčenje	božanstva	 je	bilo	najtesneje	združeno	z	
znanostjo;	duhovniki	so	bili	obenem	tudi	učenjaki.
Tu	se	je	pričelo	zvezdoznanstvo;	prve	od	duhov-

nikov	 napravljene	 risbe	 so	 še	 dandanes	 podlaga	
naših	koledarjev;	 tu	se	 je	 jelo	 razvijati	 računstvo	
in	je	doseglo	precejšno	popolnost,	kakor	kažejo	s	
čudovito	 natančnostjo	 izpeljane	 stavbe,	 posebno	
piramide;	tu	je	bila	prva	šola	za	zdravilstvo,	prva	
lekarna,	prva	knjižnica,	kateri	je	dal	Ramzes	II.	ime:	
“Zavod	za	dušo”.	Tu	se	je	hranilo	42	svetih	knjig,	v	
katerih	je	bilo	zbrano	vse,	kar	je	tedanji	svet	vedel	
o	raznih	oblikah	duševnega	delovanja.

Nilov
vodomer

Heliopolis
obelisk



ZA SVETE MAŠE: $600:	C.	Grajciar;	$250:	S.	Edwards;	$200:	
M.	Leksan;	$80:	A.	Berkopec;	$70:	R.	Staric;	$60:	S.	Vidmar;	
$50:	 A.	 Sever,	 J.	 Antloga;	 CAD50:	 J.	 Nosan;	 $40:	 C.	 Burjes;	
$30:	M.	Simcic,	M.	Michals;	CAD26:	C.	Kosir;	$20:	A.	Debevc,	I.	
Monahon,	S.	Habjancic,	J.	Plecnik	(NC);	$10:	J.	Kastelic.
ZA CERKEV: $150;	J.	Tegel;	$55:	M.	Simcic;	$40:	M.	Vrhovnik;	
$20:	M.	Michals;	$10:	A.	Debevc,	R.	Staric,	R.	Staric,	A.	Berkopec.
ZA SAMOSTAN: $100:	C.	Grajciar;	$40:	S.	Vidmar,	 	$30:	M.	
Vrhovnik	$10:	A.	Debevc;	$7:	S.	Habjanic.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $30:	C.	Grajciar;	$10:	A.	
Debevc.
ZA LUČKE: $30:	C.	Grajciar;	$15:	M.	Simcic;	$12:	A.	Sever;	

$10:	A.	Debevc;	$3:	S.	Habjancic,	M.	Michals,	C.	Plut.
ZA MISIJONE: $100:	S.	Vidmar,	M.	Michals;	$60:	M.	Leksan;	
$20:	C.	Grajciar;	$10:	A.	Debevc,	A.	Berkopec.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $30:	 T.	 Glavac,	 C.	 Burjes;	 $20:	 C.	
Grajciar.
DAR LISTU AM: $150:	J.	Tegel;	$100:	dr.	T.	Zargaj,	A.	Mavec;	
$60:	A.	Sever;	CAD35:	C.	Kosir;	$30:	A.	Debevc;	€20:	M.	Volpi;	
$20:	M.	Krecic,	K.	 Pecavar,	 J.	Kastelic;	 $2:	S.	Hudovernik,	C.	
Plut;	CAD1:	A.	Sircelj.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI JANUARJA 2016

RESNICA O MIGRA NTIH
Skoraj	dvajsetminutni	dokumentarec,	ki	prikazu-

je	resnico	o	migrantih,	sicer	samooklicanih	ubogih	
beguncih,	ima	prek	pet	milijonov	ogledov.	Prikazuje	
pot	migrantov	od	Grčije	do	Nemčije.	V	“obljubljeni	
deželi”	se	strahopetci,	kot	jim	pravijo	sonarodnjaki,	
ki	ostajajo	in	se	borijo	v	Siriji,	Afganistanu	in	Iraku,	
hvalijo,	kako	se	domačini,	se	pravi	Nemci,	sploh	ne	
branijo,	ko	jih	pretepajo.
Eden	od	migrantov	v	dokumentarnem	filmu	se	

recimo	pritožuje	nad	hrano,	ki	jim	jo	nudijo	Evropej-
ci.	Pravi,	da	ta	hrana	ni	niti	za	pse,	celo	za	ženske	
ni.	Kar	kaže	na	odnos	migrantov,	katerih	večina	je	
muslimanov,	do	žensk.

norčujejo se iz šibkih evropejcev, načrtujejo uničenje evrope

J. B. v Reporterju

Dokumentarec	seveda	prikazuje	migrantsko	krizo	
povsem	 drugače,	 kot	 jo	 prikazujejo	 prevladujoči	
mediji,	tudi	v	Sloveniji.	Eden	od	muslimanskih	mi-
grantov	pravi,	da	imajo	Evropejci	od	enega	do	dveh	
otrok,	oni	pa	jih	bodo	imeli	od	sedem	do	osem.	In	
ker	imajo	lahko	več	žena,	jih	bo	imel	s	štirimi	ženami	
najmanj	22,	pravi	migrant	na	posnetku,	ki	meni,	da	
bodo	tako	uničili	Evropo.
No,	muslimani	so,	kot	vemo,	v	imenu	Alaha,	isla-

ma,	Mohameda,	Korana	in	še	koga,	pogumni	samo	
takrat,	ko	jih	je	več	in	se	vedno	spravijo	na	šibkejše	
od	sebe.	Zato	so	tudi	odšli	v	Evropo,	ker	se	Evropejci	
bojijo	boriti	za	svojo	deželo.

Fince	že	nekaj	dni	 razburja	video	posnetek,	ki	
prikazuje	prosilce	za	azil,	kako	skrunijo	krščansko	
pokopališče.	Na	posnetku	se	vidi	in	sliši,	kako	mi-
grant	hodi	od	groba	do	groba,	citira	Koran	in	se	po-
smehuje	pokojnim,	drugi	nepridipravi	pa	se	smejijo.
Iz	ozadja	se	sliši	smeh	snemalca	in	drugih	prosil-

cev	za	azil.	Kljub	temu,	da	se	je	pokvarjenec,	ki	je	
bil	prepoznan	kot	Iračan	iz	azilnega	centra	v	mestu	
Kangasala,	opravičil,	Finci	zahtevajo	naj	oblasti	po-
stopajo,	kot	nalaga	zakon.	Po	finskem	zakonu	je	za	
skrunitev	grobov	predvidena	enoletna	zaporna	kazen.
Moški,	ki	so	skrunili	grobove,	so	video	sami	na-

ložili	na	facebook.	Finci	so	se	na	posnetek	odzvali	z	

muslimanski migranti oskrunili krščansko pokopališče

J. B. v Reporterju

gnusom.	Ugotovilo	se	je,	da	gre	za	prosilce	za	azil	iz	
centra	v	mestu	Kangasala	(severno	od	Helsinkov),	
ki	ga	upravlja	finski	Rdeči	križ.	Moški	z	videa	naj	bi	
se	že	opravičil,	toda	Finci	zahtevajo,	da	se	z	njim	
postopa	 kot	 veleva	 finski	 zakon,	 ker	menijo,	 da	
mora	zakon	veljati	tudi	za	prosilce	za	azil.	Kazen	za	
skrunitev	grobov	je	lahko	eno	leto	zapora.
Sicer	je	Kangasala	zbudila	pozornost	Fincev	že	

konec	 oktobra,	 ker	 so	 prosilci	 za	 azil	 organizirali	
protest.	Zakaj?	Ker	niso	bili	zadovoljni	s	finsko	hrano	
in	so	zahtevali	arabsko	hrano.	To	je	hvaležnost	teh	
ljudi	do	Finske,	ki	jih	je	uboge	in	pred	vojno	bežeče	
sprejela	v	svojo	državo.

Skupina	19	mladih	moških	je	v	centru	za	begun-
ske	otroke	na	Švedskem	z	orožjem	napadla	osebje,	
ki	se	je	moralo	zabarikadirati	v	sobo.	Rešila	jih	je	
policija.
Mladoletni	migranti,	za	katere	je	skrbelo	napade-

no	osebje,	so	razgrajali	v	centru	v	mestu	Emmaboda	
na	jugovzhodu	Švedske	v	sredo	zvečer.	Osebje	so	
osvobodili	šele	policisti.
Švedski	mediji	 poročajo,	 da	 je	 nasilje	 izbruh-

nilo,	ko	je	osebje	enemu	od	stanovalcev	v	centru	
prepovedalo,	da	bi	kupil	 sladkarije.	«Močno	se	 je	
ujezil	na	člana	osebja.	Okoli	sebe	je	zbral	približno	 Tina Vovk na siol.net

razgrajanje migrantov
15	prijateljev.	Osebje	se	je	moralo	zapreti	v	sobo,	
medtem	ko	so	oni	razbijali	okna	in	počeli,	kar	se	jim	
je	zahotelo,»	časopisi	citirajo	policista,	ki	je	prišel	
na	kraj	dogodka.
Policija	je	aretirala	dve	osebi;	16-letnik,	ki	je	vse	

skupaj	začel,	je	še	v	policijskem	pridržanju,	drugega	
pa	so	medtem	izpustili.
Incident	se	je	zgodil	le	nekaj	dni	zatem,	ko	je	v	

centru	za	begunske	otroke	v	predmestju	Gothen-
burga	domnevno	15-letni	Somalijec	Youssaf	Khalif	
Nuur	do	smrti	zabodel	22-letno	humanitarno	delavko	
Alexandro	Mezher.


