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MARIJINO OZNANJENJE na naslovni strani platnic je leta 1773 naslikal avstrijski slikar Martin Johann Schmidt, 
imenovan Kremser Schmidt, in je v glavnem oltarju bivše samostanske, sedaj župnijske cerkve v Velesovem na Go-
renjskem, kopija pa je v glavnem oltarju frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Praznik Marijinega oznanjenja 
se po bogoslužni reformi II. vatikanskega koncila imenuje Gospodovo oznanjenje in ga redno praznujemo 25. marca, 
letos pa je zaradi zgodnje velike noči prenešen na 4. april. Slikar Martin Joseph Schmidt je bil rojen 26. septembra 1718 
v Grafenwörthu blizu Kremsa ob Donavi in je večino življenja preživel v Steinu, ki je del mesta Kremsa, kjer je umrl 
28. junija 1801. Ker je Schmidt v Avstriji zelo pogost priimek, so mu za razliko od drugih Schmidtov pravili Schmidt iz 
Kremsa, nemško Kremser Schmidt. Večinoma je slikal v župnijah in samostanih okrog Kremsa in velja za vrh avstrijske-
ga poznobaročnega slikarstva. Njegove dokaj temne, pa vendar sijoče barve kažejo, da je bil pod vplivom Holandca 
Rembrandta van Rijna. Njegova glavna dela so na ogled v slikarski galeriji šentpavelske benediktinske opatije na 
Koroškem, ki je v bližini Št. Andraža v Labotski dolini, kjer je bil od leta 1228 sedež lavantinske škofije in ga je šele bl. 
Anton Martin Slomšek leta 1859 prenesel v Maribor. V Velesovem so na ruševinah prvega samostana dominikank iz 
leta 1238 zgradili sedanjo božjepotno cerkev po načrtih Candida Zullianija in samostan po načrtih Gregorja Mačka. 
Cerkev je bila posvečena leta 1771 in so zanjo naročili  pri Kremser Schmidtu poleg slike za glavni oltar še šest slik 
za stranske oltarje. Med drugo svetovno vojsko so jih Nemci hoteli odpeljati v Nemčijo, toda nemški duhovnik, ki je 
služboval v Kranju, je za namero vedel in je domačinom svetoval, naj slike ponoči v največji tajnosti zazidajo. Tako so 
storili in jih vrnili na oltarje šele po končani vojski. Velesovska cerkev hrani tudi najstarejši Marijin kip na Slovenskem in 
štiri slike našega slikarja Valentina Metzingerja, ki je bil doma sicer iz francoskega Metza, a je živel in deloval v Ljubljani.

Zaradi zgodnje velike noči praznjujemo letos 4. aprila Gospodovo oznanjenje. Nekaj aprilskih godov: redovni 
ustanovitelj Frančišek Paolski (2.); škof in cerkveni učitelj Izidor Seviljski (4.); redovni ustanovitelj Janez Krstnik de la 
Salle (7.); krakovski škof in mučenec Stanislav (11.); redovnik in misijonar na Havajih Damijan DeVeuster (15.); redov-
nica Bernardka Lurška (16.), ki se ji je v Lurdu leta 1858 prikazovala Marija; kapucinski brat Konrad iz Parzhama (21.); 
mučenec in zavetnik Ljubljane Jurij ter tovariš sv. Frančiška Egidij (oba 23.); kapucinski pridigar in mučenec v času 
protestantizma Fidelis iz Sigmaringena (24.); apostolski učenec in evangelist Marko (25.); cerkvena učiteljica Katarina 
Sienska (29.) in redovni ustanovitelj Jožef Cottolengo (30.).
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Nikjer ni Kristus v evangeliju veličastnejši kakor takrat, ko reče v Betaniji:
»Jaz sem vstajenje in življenje.«

Alojz Rebula

Jurij (23.) kaže duri.
Jurij (23.) zakuri

in odpre nam duri.
Jurij (23.) podkuri.

Jurij (23.) še pred mlajem
da malo sena.

APRIL – MALI TRAVEN
  1 P PRVI PETEK; Hugo Grenobelski, šk.;
		2	 S	 PRVA	SOBOTA;	Frančišek	Paolski,	red.	ust.;

  3 N 2. VELIKONOČNA (BELA) NEDELJA, 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA; Rihard 
Chichestrski, šk.; Sikst I., pap.;

  4 P GOSPODOVO OZNANJENJE; Izidor Seviljski, 
šk.,	c.	uč.;	Benedikt	Niger,	red.;

  5 T Vincenc Ferreri, duh.;
		6	 S	 Viljem,	op.;	Marcelin,	muč.;	
		7	 Č	 Janez	Krstnik	de	la	Salle,	red.	ust.;
  8 P Dionizij, šk.; Julija Billiart, red. ust.;
		9	 S	 Tomaž	Tolentinski,	muč.;	Valtruda,	red.;

 10 N 3. VELIKONOČNA NEDELJA; Ezekiel, pre
rok; Magdalena Canossa, red.;

	11	 P	 Stanislav,	šk.,	muč.;	Domnij,	šk.;
	12	 T	 Lazar	Tržaški,	šk.,	muč.;	Julij	I.,	pap.;	
	13	S	 Martin	I.,	pap.,	muč.;	Hermenegild,	muč.;
	14	Č	 Valerijan	in	tov.,	muč.;	Lidvina,	dev.;
 15 P Damijan DeVeuster, red., misijonar;
 16 S Bernardka Lurška, red.; Paternij, šk.;

 17 N 4. VELIKONOČNA NEDELJA; Robert, op.; 
Anicet,	pap.;	Maks	Jožef	Metzger,	duh.;

	18	 P	 Apolonij,	muč.;	Jakob	Oldi,	spok.;
	19	 T	 Leon	IX.,	pap.;	Ema,	red.;	Dionizij,	muč.;	

Konrad iz Ascoli, red.; Marko Fantutti, red.;
	20	S	 Hilda,	dev.;	Teotim,	šk.;	Sulpicij,	muč.;
	21	Č	 Anzelm,	šk.,	c.	uč.;	Konrad	iz	Parzhama,	

red.;	Simeon	Barsabejski,	šk.,	muč.;	
	22	 P	 Leonid,	muč.;	Aleksander,	muč.;	
	23	S	 Jurij,	muč.;	Egidij	Asiški,	red.;	Vojteh	

(Adalbert),	šk.,	muč.;	Gerard,	šk.;

 24 N 5. VELIKONOČNA NEDELJA; Fidelis iz 
Sigmaringena,	red.,	muč.;	Meliton,	šk.;

	25	 P	 Marko,	evangelist;	Ermin,	šk.,	muč.;
	26	 T	 Klet	in	Marcelin,	pap.;	Antonin,	muč.;	Šte

fan	iz	Perma,	šk.;	Pashazij	Radbert,	op.;
	27	S	 Hozana	Kotorska,	dev.;	Cita,	dev.;	Štefan	

Pečerski,	šk.;
	28	Č	 Peter	Chanel,	duh.,	muč.;	Ludvik	M.	Gri

gnon, red. ust.; Lukezij, tretjerednik;
	29	 P	 Katarina	Sienska,	c.	uč.;	Peter	Veronski,	

muč.;	Robert	iz	Citeauxa,	red.	ust.;
	30	S	 Pij	V.,	pap.;	Jožef	Cottolengo,	red.	ust.;	

Jakob,	diakon,	muč.

UREDNIK VAM
Kot sem že omenil na prejšnji strani in tudi v prejšnji 

številki, je letos veliki petek “pregnal” praznik Gospodove-
ga oznanjenja z njegovega rednega datuma (25. marca) 
in ga bomo praznovali 4. aprila. Do liturgične reforme 2. 
vatikanskga koncila se je ta praznik imenoval “Marijino 
oznanjenje”. V čem je razlika med starim in novim poi-
menovanjem? Razlika je samo v tem, kako na oznanjenje 
gledamo. Glede na to, da je bilo oznanjenje dano Mariji, je 
bilo “Marijino oznanjenje” čisto v redu. Glede na to, da se 
je oznanjenje nanašalo na Jezusovo učlovečenje, je tudi 
“Gospodovo oznanjenje” čisto v redu. Ker je pa dekret, s 
katerim je bila uzakonjena ta sprememba, podpisal sam 
papež, se bomo pač držali spremenjenega poimenovanja. 
Vsebina pa ostane ista: obisk nadangela Gabriela pri Mariji, 
ki ji naznani, da bo postala Odrešenikova mati, in Marijino 
sprejetje tega poslanstva.

Druga velikonočna (bela) nedelja (letos 3. aprila) je 
posvečena Božjemu usmiljenju, kar je z ukazom dne 2. 
avgusta 2002 določil tedanji papež sv. Janez Pavel II. Ta 
praznik je še posebno pomemben letos, ko praznujemo 
Leto Božjega usmiljenja, ki ga je razglasil papež Franči-
šek. V današnjem svetu nasilja, socialnih krivic in kršenja 
človekovih osnovnih pravic je misel na usmiljenega Boga 
tolažilna za vse, posebno pa za žrtve vsakovrstnega nasilja.

17. aprila je 4. velikonočna nedelja, ki ima zaradi 
evangeljskega odlomka o Dobrem Pastirju naziv nedelja 
Dobrega Pastirja. To ime nam kliče pred oči Kristusvo be-
sedo: Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev 
(Mt 9,38). Pri tem ni dovolj pomisliti na misijonske kraje, pač 
pa tudi na naše območje, kjer manjka toliko duhovnikov, 
da je zapiranje posameznih župnij na dnevnem redu.

V Lemontu nismo ta čas doživeli kaj posebnega. Gene-
ralna vizitacija je za nami; opravil jo je kustus hercegovske 
kustodije v Chicagu p. Jozo Grbeš. Svoje poročilo je poslal 
generalnemu vizitatorju v Ljubljano. Ta predseduje provin-
cialnemu kapitlju, ki je sklican v naš samostan Nazarje za 
28. marec. V kolikor nobeden izmed kandidatov za provin-
ciala, ki jih je potrdil Rim, ne dobi zadostnega števila glasov 
na dopisnih volitvah ga potem izvoli provincialni kapitelj. 
Provincialni kapitelj izvoli tudi provincialnega vikarja (pro-
vincialovega namestnika) in  definitorje (provincialove sve-
tovalce). Premestitve in druge osebne spremembe bodo 
pa določene šele na kapitularnem kongresu po kapitlju. 
Datum zanj še ni določen, ker je treba počakati, da Rim 
potrdi kapiteljske izvolitve.

Rojstni dan ima aprila župnik pri sv. Cirilu v New Yorku 
p. Krizolog Cimerman (10. aprila 1947).

Umrl je aprila p. Klemen Lattyak (11. aprila 1965). Go-
spod mu daj večni mir! p. Bernardin
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Luka je kar po vrsti navedel tri prilike – o ovci, ki se je izgubila in je bila najdena; o drahmi, ki se je 
izgubila	in	je	bila	najdena;	ter	o	sinu,	ki	je	bil	mrtev,	pa	je	oživel	–,	da	bi	nas	s	trojnim	zdravilom	izzval,	
da	bi	poskrbeli	za	svoje	rane.	Trojna	vrv	se	namreč	ne	strga.
Koga	predstavljajo	te	osebe:	oče,	pastir	in	žena?	Ali	

ne	predstavljajo	Boga	Očeta,	Kristusa	in	Cerkev?	Kristus	
te nosi s svojim telesom, zakaj nase sprejme tvoje gre
he.	Cerkev	te	išče,	Oče	te	sprejme.	Kot	pastir	te	prinese	
nazaj,	 kot	mati	 te	 poišče,	 kot	 oče	 te	 obleče.	 Prvo	 je	
usmiljenje,	druga	pomoč,	tretja	pomiritev.	Vse	se	sklada	
med	seboj:	Odrešenik	pride	na	pomoč,	Cerkev	podpre,	
Stvarnik spravi.
Usmiljenje	božjega	stvarstva	je	vedno	enako,	vendar	

pa	imamo	glede	na	svoje	zasluge	različno	milost.	Utrujeno	
ovco	pokliče	pastir	k	sebi;	drahma,	ki	se	je	izgubila,	se	
najde;	sin	se	vrne	k	očetu	po	svojih	stopinjah,	obsodi	svo
jo zablodo in pride nazaj poln kesanja. Zato je bilo dobro 
napisano: Gospod, ti rešuješ ljudi in živali. Katere so te 
živali?	Prerok	je	rekel:	Izraelovo in Judovo hišo obdarim 
s človeškim potomstvom in z živalskim potomstvom. 
Tako	je	človek	rešen	kot	Izrael	in	Juda	pobran	kot	ovca.	
Raje	sem	torej	sin	kot	ovca.	Ovco	pastir	najde,	oče	pa	
sina	počasti.	Veselimo	se	torej,	ker	je	bila	tista	ovca,	ki	
je bila izgubljena v Adamu, dvignjena v Kristusu. Kristu
sove	rame	so	kraki	križa.	Tam	sem	odložil	svoje	grehe,	
za	vratom	slavnega	križa	sem	si	odpočil.
Ona	ovca	je	ena	po	rodu,	ne	pa	po	vrsti;	vsi	smo	namreč	eno	telo,	vendar	hkrati	mnogi	telesni	udje.	

Zato je bilo pisano: Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase telesni ud.
Sin	človekov	nas	je	tako	prišel	s	svojo	smrtjo	odrešit,	zakaj	kakor vsi v Adamu umrejo, tako so v Kri-

stusu vsi oživljeni.	On	je	namreč	bogat	pastir,	čigar	mi	vsi	nismo	niti	stotinka.	Ima	brezštevilne	črede	an
gelov,	nadangelov,	moči,	oblasti,	prestolov	in	drugih,	ki	jih	je	pustil	v	hribovju.	In	ker	so	vsaj	ti	duhovni,	
se	po	pravici	veselijo	odrešenja	ljudi.	Pa	vendar	pripomore	k	večji	poštenosti,	če	verjamemo,	da	bo	naša	
spreobrnitev	všeč	zborom	angelov:	moramo	se	potegovati	za	njihovo	zavezništvo	ali	pa	se	bati	njihove	
nemilosti. Zato bodi tudi ti angelom v veselje, naj se veselijo tvoje vrnitve.
Ne	smemo	prezreti	niti	tega,	da	se	žena	veseli,	ker	je	našla	ono	izgubljeno	drahmo.	Ta	drahma,	na	kateri	

je	slika	vladarja,	ni	majhnega	pomena.	Podoba	kralja	je	namreč	bogastvo	Cerkve.
Ovce	smo.	Molimo,	da	bi	bili	vredni,	da	bi	nas	nastanili	ob	okrepčilni	vodi.	Ovce	smo,	pravim.	Hrepenimo	

po	pašnikih!	Sinovi	smo.	Pohitimo	
k	 očetu!	Ne	 bojmo	 se,	 če	 smo	 z	
zemljskimi nasladami zapravili po
dar	jeno	 premoženje	 duhovnega	
dostojanstva.	Ker	je	oče	sinu	pri
nesel	svoj	zaklad,	se	premoženje	
vere	nikdar	ne	izprazni.	Čeprav	je	
bil vsega dal, ima vse in ne izgubi, 
kar je daroval.

Ne boj se, da bi te ne vzel na
zaj.	Bog	se	namreč	ne	veseli	naše	
pogube. Ko boš prihajal k njemu, 
ti bo šel naproti, te objel okrog 
vratu	–	Gospod	namreč	povzdigne	
ponižane	–,	dal	ti	bo	poljub,	ki	je	
dokaz svete ljubezni, ukazal bo pri
nesti	oblačilo,	prstan	in	obutev.	Ti	
se boš do tega trenutka bal krivice, 
on ti bo vrnil dostojanstvo. Ti se boš 
bal graje, on ti bo pripravil gostijo.

P. Vladimir Kos

IN VES APRIL
In ves april pobarvan je rdeče
od krvnih kapelj Sina Božjega.
In vsaka kaplja vsakomur šepeče:
»Za tebe, ker te ljubim, naj curlja.«

Ker Bog–Ljubezen v nas ljubezen hoče:
nesmrtni smo, naš duh je brez snovi;
ustvaril nas je on, nebeški Oče –
mi ljubimo: s poljubom zemeljskim.

Da nas odreši, Božji Sin umira.
Ves vsak april objame s križa dih
za tretji dan, ki grob in raj odpira.
Še zdaj na srcih je njegov navdih.

sv. Ambrož, škof 
(337/39-397)

TRI PRI LIKE, EN POMEN
razlaga Lk 7,207-212
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NED ELJSKE
3. april
2. velikonočna (bela) nedelja
VSTALI KRISTUS ŽIVI VEKOMAJ
Raz 1,9-13.17-19
Sin	 človekov	 se	 v	 knjigi	 Razodetja	 predstavi	 z	

besedami:	»Jaz	sem	Prvi	in	Poslednji	in	Živi;	bil	sem	
mrtev	 in,	glej,	živim	večno.«	V	tej	predstavitvi	ni	
obsežena	samo	razlaga	življenja	po	smrti,	ampak	
tudi	našega	prihodnjega	življenja.	V	bistvu	življenje	
in	smrt	nista	dve	ločeni	stvari.	Smrt	je	že	navzoča	
v	človeku	od	njegovega	začetka	dalje:	v	njegovem	
biološkem	propadanju,	ki	 se	začne,	komaj	človek	
doraste,	v	pritiskih,	ki	jih	čuti	od	zunaj,	pa	tudi	v	
občutku	osebne	krivde	zaradi	madeža,	ki	smo	ga	
podedovali	po	nesrečni	izkušnji,	ki	je	popisana	že	v	
prvi knjigi stare zaveze. Tega sicer niti sami sebi ne 
maramo	priznati,	ni	pa	zato	nič	manj	resnično.	Če	bi	
pa	pogledali	resnici	v	oči,	bi	tudi	razumeli	naslednjo 
besedo	Sinu	človekovega	v	Razodetju:	»Ne	boj	se!«	
Ni	vzroka	za	strah,	saj	v	življenju	ni	nobenega	polo
žaja,	ki	ga	ne	bi	obvladal	Kristus,	Prvi	in	Poslednji.	
Tu	se	kaže	človekova	razpetost	med	lastno	grehu	
podvrženo	naravo	in	neodvisnostjo,	ki	je	Božji	dar,	
pa še potrpljenje, ki je zaenkrat še potrebno. Stiske 
namreč	minejo,	 Kristusovo	 kraljestvo	 pa	 je	 stvar	
bodočnosti.	Verniku,	ki	je	postavljen	na	preizkušnjo,	
je	 zagotovljeno,	 da	 ga	 je	mogoče	doseči,	 vendar	
samo v Kristusu
10. april
3. velikonočna nedelja
HVALNICA VSTALEMU KRISTUSU
Raz 5,11-14

Za razumevanje hvalnice Jagnjetu se je treba 
spomniti pravila: kar zgleda, da je izven tega sveta, 
je v veselem oznanilu zapisano za ta svet. To ne 
velja	samo	za	evangelije,	ki	jih	običajno	imenujemo	
veselo oznanilo, ampak za vse razodetje. V Svetem 
pismu	podobe	 tistih,	ki	 slavijo	 Jagnje,	označujejo	
vse stvarstvo, kar pomeni, da zanj je ob vstajenju 
udarila ura, od katere je odvisna vsa prihodnost. Vse, 
kar	se	dogaja	vpričo	nas,	tudi	v	tehniki in politiki, 
in	zgleda	včasih	smešno,	velikokrat	pa	tudi	žalostno	
ali	celo	tragično,	je	v	bistvu	le	vihar	v	kozarcu	vode.	
Končna	beseda	 in	odločitev	 je	v	 rokah	 tistega,	ki	
je Vladar vsega, torej Jagnjeta, ki je podoba Kri
stusa.	To	je	sicer	včasih	bridko	za	nas,	ki	bi	radi,	
da	bi	se	vse	uresničilo	že	za	naših	dni,	vendar	ne	
pozabímo, da je naše sedanje bivanje samo kratek 
sprehod	skozi	čas,	da	pa	bomo	vsega,	kar	nam	je	
obljubljeno,	deležni,	ko	na	čas	in	prostor	ne	bomo	
več	vezani,	saj	po	prestopu	praga	smrti	nič	več	ne	
obstajata.	Tistemu,	ki	se	zanj	s	smrtjo	vse	konča,	
res	ne	ostane	nič	drugega	kot	vrv	za	vrat,	kot	je	to	
storil Juda Iškariot, v nas pa, ki vemo, da nam je 
Vstali	že	pripravil	prostor,	ne	sme	biti prostora za 
slabo	voljo	ali	celo	obup.	»Vstal	sem	in	živim«	ne	
velja samo za Kristusa, ampak tudi za nas.

17. april
4. velikonočna nedelja
ŽIVA VODA
Raz 7,9.14b-17
Podoba	 velike	množice,	 ki	 stoji	 pred	 Božjim	

prestolom in pred Jagnjetom, je v Knjigi Razodetja 
videnje	prihodnosti,	dokončne	izpolnitve	odrešenja.	
Za nas je to še posebno pomembno, saj je mnogo 
ljudi	našega	časa	zaradi	grenkih	izkušenj	v	ne	tako	
oddaljeni	preteklosti	postalo	skeptičnih.	V	bodočnost	
nimajo	 več	 nobenega	 zaupanja.	 To	 pa	 prinaša	 s	
seboj	hudo	posledico:	kdor	ne	zaupa	v	bodočnost,	
je izgubil tudi preteklost in sedanjost, pa tudi obra
tno.	Soočiti	se	s	svojo	preteklostjo	z	vsemi	njenimi	
zaslugami in napakami ter grehi pomeni spoznati 
svoje mesto v sedanjosti in odpreti vrata boljši pri
hodnosti. To velja tako za posameznike kot tudi za 
cele narode. Ko gledamo dogodke v svojem narodu 
se	upravičeno	zgražamo	nad	tistimi,	ki	so	se	pola
stili	oblasti	in	ukradli	državo	zato,	da	si	polnijo	žepe	
na	naš	račun	in	hočejo	zločine	preteklosti,	katerih	
dediči	so,	pod	pretvezo	sprave	na	vsak	način	izbri
sati iz zgodovine, ne smemo pozabiti, da je enaka 
skušnjava usodna tudi za tiste, ki se nad narodom 
in	državo	niso	pregrešili:	izmikanje	odgovornosti	za	
preteklost,	posebno	osebni	odgovornosti,	ki	se	izraža	
v	grehu,	zapira	vrata	časni	in	večni	bodočnosti.	Ob	
očitku	drugim	je	pač	treba	paziti,	da	sami	ne	pademo		
pod enako odgovornost.
24. april
5. velikonočna nedelja
VESELJE NEBEŠKEGA JERUZALEMA
Raz 21,1-5a
Razodetje	ni	knjiga	napovedi	bodočnosti	našega	

materialnega sveta, ampak napoved novega neba in 
nove zemlje. Pove, da je Bog svoje stvarstvo zaupal 
človekovim	rokam,	da	zanj	skrbel	in	ga	izboljševal	ter	
bi	tako	postal	Božji	sodelavec,	namesto	tega	ga	je	pa	
človek	kvaril	in	ga	še	kvari	ter	zlorablja.	Kljub	temu	
pa	Bog	od	vsega	ustvarjenega	s	človekom	vred	ni	
dvignil svojih rok in prepustil propadu. Pove tudi, da 
so	vse	naravne	katastrofe,	ki	jih	delno	že	izkušamo	
na	lastni	koži	in	jih	še	več	napovedujejo	v	ne	preveč	
oddaljeni	bodočnosti,	del	Božjega	načrta	–	ne	da	bi	
jih	On	povzročil,	pač	pa	 jih	dopušča.	Dopušča	 jih	
zato,	da	bi	nam	odprl	oči	za	novo	stvarjenje,	ki	se	
je	že	začelo	na	tisto	velikonočno	jutro,	ko	je	Kristus	
vstal	od	mrtvih.	Bog	človeku	ne	zameri,	če	njego
vega	vpliva	ne	spozna	takoj.	Tudi	Kristusovi	najbližji	
so	potrebovali	čas,	da	so	počasi	prišli	do	pravega	
spoznanja.	Po	dva	tisoč	letih	moramo	tudi	mi	vede
ti,	da	je	človek	telesno	še	vedno	vezan	na	vse,	kar	
je	podvrženo	propadanju	in	je	marsičesa	tudi	sam	
kriv,	istočasno	pa	že	lahko	živi	v	novem	stvarjenju	
odrešenja in ga celo pomaga graditi in izpopolnjevati. 
Sodelovanje pri oznanjevanju evangelija je prav to 
sodelovanje	pri	novem	nebu	in	novi	zemlji,	ki	sta	že	
tu,	pa	ju	bomo	deležni,	ko	nam	bo	dano	prestopiti	
tisti zadnji prag, ki ga Razodetje opiše s podobo: 
»In	Bog	bo	obrisal	vse	solze	z	njih	oči.«

MIS LI
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BRA LI
LJUBLJANA — Od	drugega	tedna	letošnjega	febru
arja	velja	za	prebežnike	edina	možnost	prehoda	v	
Avstrijo	 preko	 Šentilja.	 Koroška	 prebežnikov	 ne	
bo	več	sprejemala.	Avstrija	je	omejila	tudi	število	
sprejemov prosilcev za azil.
LJUBLJANA — Hiša na Hradeckega cesti v Ljubljani 
bo	po	več	mesecih	znova	namenjena	oskrbi	umira
jočih.	Zavod	Ljubhospic,	ki	zanjo	skrbi	so	ustanovili	
z	namenom,	da	bi	umirajočim	ponudili	roko,	da	ze
meljsko	pot	končajo	“v	svetosti,	ljubezni	in	miru”.
LJUBLJANA — Vlada	 je	 končno	 odgovorila	 na	
poslansko vprašanje poslanca SDS Vinka Gorenaka 
o stroških, povezanih z migranti v letu 2015. Ti so 
skupno	znašali	več	kot	20	milijonov	evrov,	pri	čemer	
je	največ	sredstev	porabilo	notranje	ministrstvo.
RIAD — Palestinski	 pesnik	 Ašraf	 Fajad,	 ki	 živi	 v	
Savdski Arabiji, je bil obsojen na smrt, ker ga je 
nekdo	obtožil	odpada,	češ	da	je	ateist.	Na	pritisk	
svetovne javnosti so mu obsodbo spremenili v 8 let 
zapora	in	na	800	udarcev	z	bičem.
ISLAMABAD — Po	islamističnem	pokolu	na	vojaški	
šoli v Peshavarju so oblasti v Pakistanu zaprle 182 
madras (islamskih šol) zaradi suma povezav z isla
misti.	Na	126	bančnih	računih	islamističnih	skupin	
so zaplenili 257 milijonov pakistanskih rupij (skoraj 
2,2 milijona evrov = 2,444 milijona dolarjev), izg
nali	8.195	skrajnežev,	omejili	gibanje	2.052	sumlji
vim osebam in prepovedali 64 organizacij.
BEIJING — Na Kitajskem vsak dan umre zaradi 
raka	 7.500	 ljudi.	 Glavna	 vzroka	 sta	 onesnaženje	
zraka	 in	naraščanje	uporabe	tobaka,	saj	kadi	več	
kot	polovica	moških.	Najpogostejšemu	pljučnemu	
raku	sledi	rak	na	želodcu,	požiralniku,	jetrih	in	de
belem	črevesu,	pri	ženskah	pa	na	prsih.
PIRAN — Na seznamu 30 najlepših evropskih mest, 
ki	ga	je	s	pomočjo	300	japonskih	turističnih	agentov	
sestavila	japonska	Turistična	zveza,	je	tudi	Piran.
LJUBLJANA — Od cene bencina je davka 67%, od 
dizla pa 68%; od vsega tega denarja pa ne gre niti 
cent za ceste. Glede na to, da gre ves ta denar v 
državni	proračun,	ni	težko	uganiti,	v	katere	žepe	se	
v resnici steka.
JERUZALEM — Izraelsko	sodišče	v	Jeruzalemu	je	
dva	Izraelca,	ki	sta	leta	2014	umorila	in	zažgala	pa
lestinskega	najstnika,	obsodilo	na	dosmrtno	 ječo,	
tretjega	pomagača	pa	na	21	let	zapora.
VARŠAVA — Poljska vlada bo spet odprla preiska
vo	letalske	nesreče	leta	2010	pri	Smolensku,	kjer	
je umrl tedanji poljski predsednik in drugi visoki 
poljski predstavniki. Poljaki Rusije niso nikoli nepo
sredno	obtožili,	ne	skrivajo	pa	mnenja,	da	je	bila	
Moskva vmešana, ker naj bi imela od tega koristi.
SMIRNA/IZMIR — Carigrajski patriarh Bartolo
mej I. je obiskal kraj, kjer je leta 1922, ko so tur
ški nacionalisti Kemala Atatürka zavzeli mesto, na 
deset	tisoče	kristjanov	čakalo	na	prevoz	z	ladjami	
na	varno,	danes	pa	na	to	čakajo	begunci.	S	sirskimi	
begunci je molil za mir v Siriji in da bi jim Evropejci 
zagotovili gostoljuben sprejem.

WASINGTON — Na podlagi programa Visa Waiwer, 
v	katerem	sodeluje	38	držav,	 lahko	 slovenski	dr
žavljani	za	krajša	turistična	 in	poslovna	bivanja	v	
ZDA vstopajo brez vstopne vize. Toda po krvavem 
terorističnem	napadu	v	Parizu	je	ta	možnost	odvze
ta tistim, ki so po 1. marcu 2011 bivali ali obiskali 
eno	ali	več	naslednjih	držav:	Irak,	Iran,	Sudan	in	
Sirijo; enako velja za tiste, ki imajo poleg sloven
skega	še	državljanstvo	katere	od	omenjenih	držav.	
Vsi ti morajo pridobiti ustrezni vstopni vizum.
DOMŽALE — Občina	je	za	2,2	milijona	evrov	zgra
dila	garažno	hišo	z	228	parkirnimi	mesti.	Obratni	
stroški znašajo 3.500 evrov na mesec, je pa v njej 
od septembra 2015 do konca januarja 2016 par
kiralo	vsega	skupaj	188	avtov,	v	povprečju	torej	1	
avto na dan, pa še ta za manj kot eno uro.
NEW YORK — Varnostni	svet	Združenih	narodov	je	
7.	februarja	2016	ostro	obsodil	izstrelitev	severno
korejske rakete in napovedal, da bo v kratkem spre
jel nove sankcije v odgovor na to dejanje. Severna 
Koreja trdi, da je šlo za raketo dolgega dosega, ki 
naj bi v vesolje ponesla satelit, Zahod pa meni, da 
je	šlo	za	testiranje	medcelinske	balistične	rakete.
DEN HAAG — Evropski policijski urad Europol je 
objavil svoj seznam najbolj iskanih kriminalcev, ki 
so na begu. Med njimi je tudi Slovenec Darjan Ja
šovnik,	ki	ga	iščejo	zaradi	nedovoljenega	prometa	z	
narkotičnimi	substancami	in	psihotropnimi	snovmi.	
Je	član	organizacije,	ki	je	leta	2011	(od	tega	leta	je	
na begu) pretihotapila iz Brazilije v Evropo najmanj 
718 kg kokaina.
VATIKAN — Srečanje	 papeža	 Frančiška	 in	mos
kovskega patriarha Kirila so pripravljali tako v Va
tikanu	kot	v	Moskvi	polni	dve	leti.	Levji	delež	je	na	
vatikanski strani opravil apostolski nuncij v Moskvi 
nadškof	dr.	Ivan	Jurkovič,	ki	je	bil	dan	po	sestanku	
na	Kubi	premeščen	iz	Moskve	v	Ženevo	za	stalne
ga	opazovalca	pri	Združenih	narodih,	kar	velja	za	
stopničko	više	v	karieri.	Verjetno	njegova	pot	na
vzgor	še	ni	končana.
KÖLN — Večina	identificiranih	osumljencev,	pove
zanih z vrsto novoletnih spolnih napadov in tatvin v 
Kölnu,	je	beguncev,	pravi	tožilec	Ulrich	Bremer.	Do	
zdaj	so	identificirali	73	osumljencev,	med	katerimi	
večina	prihaja	iz	severne	Afrike.	Prijavljenih	je	bilo	
1.075 kaznivih dejanj, med njimi 467 spolnih napa
dov.	Med	osumljenci	je	30	Maročanov,	27	Alžircev,	
4	Iračani,	3	nemški	državljani,	3	Sirci,	3	Tunizijci	in	
po	en	Libijec,	Iranec	in	Črnogorec.
BRUSELJ — Pred	 začetkom	 zasedanja	 zunanjih	
ministrov EU v Bruslju je BiH uradno predala proš
njo	 za	 članstvo	 v	 EU.	 Prošnjo	 je	 nizozemskemu	
zunanjemu	ministru	Bertu	Koendersu,	čigar	drža
va v prvi polovici leta predseduje Svetu EU, predal 
predsedujoči	 predsedstvu	BiH	Dragan	Čović.	 Slo
venija	je	do	članstva	v	EU	hodila	11	let.	Koliko	bo	
potrebovala BiH?
BIŠKEK — Več	kot	90%	ravnateljev	islamskih	šol	v	
Kirgizistanu	in	približno	polovica	učiteljev	ni	mogla	
predložiti	 dokumentov	 o	 zadostni	 izobrazbi	 in	 ne	
bodo	smeli	več	poučevati.	To	je	eden	od	rezultatov	
borbe	proti	islamskim	skrajnežem.

SMO...
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OTTAWA — Kanada	je	s	15.	marcem	za	državlja
ne	tistih	držav,	ki	 lahko	vstopajo	brez	vize	—	tudi	
Slovenci	—	uvedla	isti	sistem	kot	Združene	države:	
spletno prijavo (eTA = Electronic Travel Authoriza
tion).	To	pa	ne	velja	za	državljane	Združenih	držav,	
ki	tudi	za	Kanadčane	ne	zahtevajo	analogne	prijave.
VARŠAVA — Predsednik	Poljske	škofovske	konfe
rence	nadškof	Stanislav	Gadecki	 (Poznanj)	 je	ob
sodil napade Poljakov na tujce kot “bolni nacionali
zem”, dodal pa, da Poljska po njegovem mnenju ni 
sovražna	do	tujcev.
BERLIN	—	Kölnski	nadškof	kardinal	Rainer	Maria	
Woelki	 je	 kot	 gostujoči	 govornik	 pri	 novoletnem	
sprejemu	severnoporenjske-vestfalske	CDU	posva
ril	pred	tem,	da	bi	Nemčija	zaprla	meje	pred	begun
ci.	Če	hočemo	biti	res	kristjani,	potem	se	moramo	
zavzemati	 za	 uresničenje	 naših	 načel	 in	 vrednot,	
braniti	dostojanstvo	vsake	žene,	vsakega	moža	in	
vsakega otroka, je poudaril.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	v	nagovoru	pri	spre
jemu predstojnikov in gojencev Papeškega lombar
dijskega	 bogoslovnega	 semenišča	 v	 Rimu	 slednje	
opozoril, naj (ko bodo postali duhovniki) pridigajo 
preprosto in razumljivo. »Ne bodite oznanjevalci za
pletenih	doktrin,	marveč	Jezusa,«	jim	je	naročil.
JERUZALEM	 —	 13-člansko	 zastopstvo	 katoliških	
škofov	iz	Evrope,	ZDA,	Kanade	in	Južnoafriške	re
publike	je	ob	koncu	obiska	Svete	dežele	mednaro
dno	skupnost	pozvalo,	naj	več	naredi	za	čimprej
šnjo rešitev izraelskopalestinskega spora.
RIM — Od	2.	 do	 11.	 februarja	 sta	 bili	 v	 rimskih	
bazilikah sv. Lovrenca, sv. Salvatorja in Lauro in sv. 
Petra izpostavljeni krsti s posmrtnimi ostanki sve
tih kapucinskih spovednikov: p. Pija in p. Leopolda 
Mandića.	Nestrohnjeni	telesi	dveh	velikih	svetnikov	
sta	prišli	v	Rim	na	željo	papeža	Frančiška	v	svetem	
letu usmiljenja kot spodbuda za obnovitev pristopa 
k zakramentu sprave.
STRASBOURG — V	četrtek,	4.	februarja,	je	Evrop
ski	parlament	z	resolucijo	»o	sistematičnem	iztre
bljanju	verskih	manjšin«	Islamsko	državo	ali	Daesh	
obsodil	genocida,	vojnih	zločinov	 in	zločinov	proti	
človeštvu	ter	države	članice	Evropske	zveze	pozval	
k boju proti njej. 
BRASILIA — V mednarodni skupnosti je tudi zu
naj Latinske Amerike zazvenel alarm zaradi hitre
ga	širjenja	virusa	Zika.	Združeni	narodi	predlagajo	
ženam	kontracepcijo	in	splav,	da	ne	bi	morebiti	še	
nerojeni	otroci	utrpeli	poškodb.	Brazilski	škofje	so	
poudarili:	Zatekanje	k	splavu	ni	upravičeno.	
ALEP — Predsednik	 Sirske	 Karitas	 škof	 Antoine	
Audo meni, da je pomembno, da v Alepu in okrog 
njega prenehajo delovati skrajnostne skupine. Na
sprotniki	Asadovega	režima	se	ne	veselijo	napre
dovanja njegovih sil in bi radi naredili vse, da ne bi 
prišlo do pomiritve. 
KÖLN — Neznan tat je na poziv predstojnikov Ma
rijinega	 romarskega	 svetišča	 v	 Velbert-Nevigesu	
vrnil nepoškodovan ukradeni bakrorez z upodobit
vijo	božje	Matere	 iz	17.	stoletja.	Kölnski	pomožni	
škof	Dominik	Schwaderlapp	je	za	to	14.	februarja	
vodil	zahvalno	pobožnost.

LONDON — Angleški	državni	regulator	za	človeško	
oploditev in embriologijo je dovolil biomedicinsko 
raziskovalni ustanovi Francis Crick, da sme posegati 
v	človeški	zarodek	v	prvi	fazi	razvoja	s	pomočjo	ge
nomskega urejanja (genome editing). Katoliški bioe
tik	David	A.	Jones	je	odločitev	pospremil	z	besedami,	
da	so	obljube	o	zdravljenju	in	preprečevanju	bolez-
ni	pretirane,	resnični	rezultat	odločitve	je	preprosto	
dati prosto pot vedno bolj nemoralnim raziskavam 
na	človeških	bitjih	v	najnežnejšem	obdobju	razvoja.	
BEJRUT — Najbolj	pomembno	je,	da	se	konča	voj
na.	Da	utihne	orožje,	 in	to	danes,	ne	jutri,	saj	 je	
vsak	dan	kriza	večja.	Vse	dokler	bo	trajala	vojska,	
problemov	ne	bo	moč	rešiti;	še	več,	spopad	bo	vse	
večji.	 To	 je	 bil	 poziv	 p.	 Paula	Karama,	 ravnatelja	
libanonske	Karitas,	ki	je	že	več	kot	štiri	leta	v	prvi	
liniji	 neprestanega	 sprejemanja	 družin,	 večinoma	
iz	Sirije,	ki	bežijo	pred	vojsko.	
BUDIMPEŠTA — Ob sklepu 51. mednarodnega 
evharističnega	 kongresa	 v	 Cebuju	 na	 Filipinih	 v	
nedeljo,	31.	januarja,	je	papež	Frančišek	sporočil,	
da bo naslednji kongres leta 2020 v Budimpešti na 
Madžarskem.	
ST. PÖLTEN — Škof	Klaus	Küng	 je	za	Kathpress	
izjavil,	da	so	posegi	v	človeški	genom	z	genetskimi	
spremembami na zarodkih usodni in imajo 
nepredvidljive posledice, zato jih je treba odklanjati. 
Vedeti je treba, da gre »za poskuse z zarodki, ki jih 
bodo	potem	uničili.«
YOLA — Nigerijski	škof	Stephen	Dami	Mamza	opo
zarja,	da	na	severovzhodu	države	še	vedno	preti	
nevarnost	teroristične	skupine	Boko	Haram.	Njeni	
člani	 se	 skrivajo	 na	 območju	 gozda	 Sambisa.	 Ko	
jim bodo pošle zaloge, bodo napadli vasi, da bodo 
prišli do hrane. 
KAIRO/VATIKAN — Sveti	 sedež	 in	 egiptovska	
univerza	 Al-Azhar,	 vodilna	 učna	 ustanova	 na	 po
dročju	sunitskega	 islama,	po	petih	 letih	premolka	
obnavljata pogovore. Tajnik Papeškega sveta za di
alog	 škof	Miguel	 Angel	 Ayuso	Guixot	 je	 velikemu	
šejku	Ahmadu	al-Tayyibu	izročil	povabilo,	naj	obi
šče	Vatikan;	podpisal	ga	je	predsednik	omenjenega	
sveta kardinal JeanLouis Tauran.
BONN — Peter	Saunders,	član	komisije	za	zaščito	
otrok	pri	Svetem	sedežu	in	ustanovitelj	zveze	zlo
rabljenih otrok NAPAC, je v pogovoru za Zeit izrazil 
željo,	da	bi	papež	Frančišek	še	odločneje	in	hitreje	
ukrepal v primeru spolnih zlorab v Cerkvi.
BEIJING — Prvič	 v	 zgodovini	 ima	 Kitajska	 več	
milijarderjev	kot	Združene	države:	568	proti	535.	
Vendar	sta	največja	bogataša	še	vedno	v	Ameriki:	
Bill	Gates	z	88	milijardami	 in	Warren	Buffet	s	63	
milijardami	osebnega	premoženja.	Vse	cenitve	so	
v ameriških dolarjih.
KAIRO/VATIKAN — Sveti	 sedež	 in	 egiptovska	
univerza	 Al-Azhar,	 vodilna	 učna	 ustanova	 na	 po
dročju	sunitskega	 islama,	po	petih	 letih	premolka	
obnavljata pogovore. Tajnik Papeškega sveta za 
dia	log	škof	Miguel	Angel	Ayuso	Guixot	je	velikemu	
šejku	Ahmadu	al-Tayyibu	izročil	povabilo,	naj	obi
šče	Vatikan;	podpisal	ga	je	predsednik	omenjenega	
sveta kardinal JeanLouis Tauran.
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
MISIJONSKO DELO V LETU 1854

NOVA MISIJONSKA POSTAJA SVETI KRIŽ

Tirolska skupina je torej morala brez Jerana po
tovati dalje.
V	Dolenji	Nubiji	jih	je	vročina	zelo	mučila,	saj	je	

od	skal	puhtelo	kakor	iz	peči.	V	Korosku	so	morali	
pri	vročini	40°	tri	tedne	čakati	na	kamele;	šele	22.	
septembra so se povzpeli nanje. Dne 3. oktobra so 
pri Abu Hamedu spet zagledali Nil. Knoblehar se jim 
je	s	petimi	črnimi	gojenci	na	Jutranji	zvezdi	pripel
jal	osem	ur	daleč	naproti.	Prvič	so	se	videli,	pa	je	
bil	vendar	pozdrav	zelo	prisrčen.	Potem	so	šli	tudi	
ti	 popotniki	na	misijonsko	 ladjo,	počastili	 v	kapeli	
Mater	Božjo	in	se	zahvalili	Bogu	za	srečno,	štiri	me
sece	in	pol	trajajoče	potovanje.	Überbacher	je	pisal	
dr. Mitterrutznerju (Zgodnja Danica 22. 2. 1855): 
»Potem	smo	poslušali	veselo	in	poučno	kramljanje	g.	
provikarja,	čigar	osebnost	je	neizrekljivo	ljubezniva.	
Kadar	govori	o	svojih	dogodkih	in	zamorčkih,	ali	o	
navadah	pri	različnih	zamorskih	rodovih,	je	njegova	
beseda	zelo	prijetna,	detinska	in	spodbudna.«	Tudi	
ladjarji so bili dobre volje. Njih darabúke, ki so neke 
vrste	bobniči	z	zvenečimi	ploščicami,	so	neprestano	
drobnele; ploskali so z rokami in peli. Da bi se jim grlo 
na zasušilo, so ga namakali z doma varjenim pivom.
Če	bi	bil	prišel	z	njimi	tudi	Jeran,	bi	bil	Knobleharju	

morda povedal, kar je zapisal v Danici (16. 11. 1854): 
da je bila njegova mati v Škocjanu hudo obolela, a 
da	se	je	že	spet	popravila.	Oče	je	pa	bil	vedno	zdrav.

Samo nekaj dni pred prihodom tirolskih misijo
narjev in misijonskih sodelavcev se je vrnil v Kartum 
njihov	rojak	Jožef	Gostner,	ki	se	je	bil	25.	septembra	
s spremljevalci odpravil po Modrem Nilu, kamor ni 
bil šel do takrat še noben naš misijonar. Hotel je 
proučiti	kraje	in	prebivalstvo	in	videti,	ali	bi	se	dalo	
tudi	na	tem	delu	Sudana	začeti	z	misijonom.

Videl je, da bivajo ob Modrem Nilu navzgor sprva 
mohamedanski Arabci. V vasi Kutran je naletel na 
mošejo z minaretom, kar je redkost v tistih krajih. 
Poleg mošeje je videl hišo za mohamedanske me
nihe derviše. Od Kutrana navzgor je z ladje gledal 
krokodile, ki jih je bilo takrat še toliko, da si ljudje 
in	živali	niso	upali	k	reki.
3.	oktobra	so	pripluli	v	Rafajo.	Tam	je	stoloval	mo

gočni,	bogati	in	daleč	naokoli	spoštovani	šejk	Ahmed	
Abuzín, poglavar Arabcev iz rodu Šúkrija. Vladal je 
nad velikanskim ozemljem. Egiptovskemu podkralju 
je	plačeval	letni	davek	20.000	tolarjev,	drugače	pa	je	
bil	neodvisen.	Kadar	je	njegov	podložnik	prisegel	pri	
njegovi	glavi,	je	prisego	točno	in	natančno	izpolnil.	
Bil je za celo glavo višji kakor drugi; v nastopu je bil 
dostojanstven, v govorjenju preudaren. Ker je hotel 
Gostner	potovati	tudi	skozi	puščavo,	ga	je	moral	iti	
prosit	za	spremljevalce,	kamele	in	priporočilna	pis
ma. Sprejel ga je dostojanstveno in ljubeznivo, mu 
postregel	s	kavo	in	pipo	in	mu	dal	vse,	kar	je	želel.	

Sam ga je na muli pospremil.
8.	oktobra	so	prišli	do	podnožja	griča,	poraslega	z	

drevjem, ki daje kadilo. V njegovih votlih deblih so se 
skrivale hijene. Kmalu se je pa vse drevje nehalo; šli 
so	skozi	visoko,	suho,	močno	dišečo	travo.	Nad	seboj	
so	videli	štorklje	in	jastrebe.	Večkrat	so	splašili	veliko	
dropljo.	Srečavali	so	velikanske	črede	kamel,	oslov	
in goveda. Njihovi gospodarji so jih gnali k reki pit 
in da se tudi sami preskrbijo z vodo. Ko so zvedeli, 
da so bili Gostner in njegovi spremljevalci šejkovi 
gostje, so jim dali vse, ne da bi hoteli za to kaj vzeti.
Krenili	so	v	pustinjo.	Toplomer	,	ki	je	kazal	do	75°	

Celzija,	ni	bil	na	soncu	več	zadosti	dolg;	živo	srebro	
je	hotelo	še	više.	Že	leseni	predmeti	so	bili	tako	vro
či,	da	jih	je	bilo	težko	prijeti;	kovinasti	pa	toliko	bolj.	
Videli	so	trume	gazel	in	antilop.	Živali	so	bile	pa	tako	
plašne, da niso prišle v strelno razdaljo. V daljavi so se 
kadili	pustinjski	požari.	Naselje	Reza,	kamor	priženo	v	
deževnem	času	arabski	pastirji	črede,	je	bilo	zdaj	čisto	
zapuščeno;	golobje	in	druge	vrste	price	so	obletavale	
luži,	v	kateri	je	bilo	nekaj	gnile,	smrdeče	vode.
Nenadoma	 so	 prišli	 od	 Rdečega	morja	 oblaki.	

Ulil	se	je	mrzel	dež.	Ker	so	bili	nalahno	oblečeni,	so	
postavili šotor; hitro se je pa nabralo okoli njega 
mnogo vode in blata. Vihar je hotel odnesti šotoru 
drogove in platno. Izsušene mehove so pa spet lahko 
napolnili z vodo.

Potem so potovali dva dni preko nepregledne 
ravnine s suho travo. Dne 13. oktobra se spet prišli 
do drevja: do akacij in mimoz. V skalovju ob potu 
so	domovale	raznovrstne	ptice.	Ponoči	 jih	 je	spet	
presenetil	mrzel	dež;	toplomer	je	zelo	padel.	Kmalu	
potem	so	spet	videli	črede	in	pastirje,	nato	pa	polj	
z	duro,	ki	je	imel	več	ko	štiri	metre	visoko	latje.	Ko	
so	prišli	v	vas,	so	videli	pri	delu	samo	črne	sužnje;	
Arabci,	možje,	žene	in	otroci	so	pa	zraven	njih	po
hajkovali. Po dvodnevnem jahanju so prišli v mesto 
Abu	Háras,	ki	je	zgrajeno	iz	nežgane	opeke	in	stoji	
precej visoko ned Modrim Nilom. 
Vračali	so	se	deloma	na	kamelah,	deloma	po	reki.	

Gostner je potem zapisal: »Po štirih tednih smo 
prišli popolnoma zdravi in zelo utrujemi v Kartum, 
To	potovanje	nam	je	dosti	več	koristilo	kakor	cele	
zaloge	kinina	ali	arsenika.«
Tudi	 učitelj	 Hansal	 je	 napravil	 krajša	 in	 daljša	

potovanja ob obeh Nilih. Nekatera je popisal.
Kmalu pa je smrtni angel spet prišel v kartumsko 

misijonsko	hišo:	17.	decembra	je	umrl	kovač	Anton	
Gostner,	že	dva	dni	nato	pa	duhovnik	Rainer.	Oba	
sta prišla s Tirolskega šele z zadnjo skupino.
Misijonar	Jožef	Gostner	je	pisal	10.	januarja	1855	

(Zgodnja Danica 3. 5. 1855) dr. Mitterrutznerju o smrti 
svojega brata Antona. Tudi iz tega pisma se vidi, kako 
dobre, plemenite duše so bili ti Tirolci. Takole piše.
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BOŽJE USMILJENJE
Sveti Janez, ki je bil navzoč z drugimi učenci na kraju zadnje večerje tisti večer 
prvega dne po soboti, poroča, da je Jezus, ko je stopil mednje, rekel: »Mir vam 
bodi!« in »jim je pokazal roke in stran« (20,19-20). Pokazal je svoje rane. Tako so 
spoznali, da ni bil prikazen, ampak prav on, Gospod. In bili so polni veselja.
Čez osem dni je Jezus ponovno prišel na isti kraj in pokazal rane Tomažu, da bi se 
jih dotaknil, kot je hotel, da bi  mogel verovati in tudi on postati priča vstajenja.
Na to nedeljo, ki jo je sveti Janez Pavel II. hotel posvetiti Božjemu Usmiljenju, nam 
Gospod po evangeliju kaže svoje rane. To so rane usmiljenja.To je resnica: Jezuso-
ve rane so rane usmiljenja. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
Jezus nas vabi, da bi pogledali te rane, nas vabi, da bi se jih dotaknili, kot je to na-
redil s Tomažem, da bi ozdravil našo nevero. Predvsem nas pa vabi, naj vstopimo v 
skrivnost teh ran, ki je skrivnost njegove usmiljene ljubezni.
Skozi rane lahko kot skozi svetlo razpoko vidimo vso skrivnost Kristusa in Boga: 
njegovo trpljenje, njegovo zemeljsko življenje – polno sočutja do malih in bolnih – 
njegovo učlovečenje v Marijinem naročju. Lahko gremo nazaj skozi vso zgodovino 
odrešenja: prerokbe – posebno tiste, o Božjem služabniku –, psalmi, postava in 
zaveza, do osvoboditve iz Egipta, do prve velike noči in krvi darovanih jagnjet; pa 
še do očakov tja do Abrahama in potem v temino časov do Abela in njegove krvi, ki 
vpije z zemlje. Vse to lahko vidimo po ranah križanega in vstalega Kristusa in kot 
Marija v Magnificatu lahko spoznamo, da je »njegovo usmiljenje od roda do roda« 
(prim. Lk 1,50).
Spričo žalostnih dogodkov človeške zgodovine včasih ostanemo kot uničeni in se 
sprašujemo “zakaj”? Človeška zloba lahko odpre v svetu brezna, véliko praznino: 
odsotnost ljubezni, odsotnost dobrega, odsotnost življenja. In takrat se vpraša-
mo, kako bi lahko zapolnili ta brezna. Nam je to nemogoče; samo Bog lahko za-
polni te praznine, ki jih je zlo izkopalo v naših srcih in v naši zgodovini. Jezus, ki je 
postal človek in je umrl na križu, je tisti, ki zapolni prepad greha z brezkončnostjo 
svojega usmiljenja.
Sveti Bernard se v enem od svojih komentarjev Visoke pesmi zaustavi prav na 
skrivnosti Gospodovih ran in uporablja močne, drzne besede, ki jih je dobro po-
noviti danes. Pravi, da se »po telesnih ranah razodeva skrivnostna ljubezen Kri-
stusovega srca, postane očitna vélika skrivnost ljubezni in se pokaže prisrčno 
usmiljenje našega Boga.«
Glejte, bratje in sestre, to je pot, ki jo je Bog odprl, da bi končno izstopili iz suženj-
stva zla in smrti in vstopili v deželo življenja in miru. Ta Pot je on, je Jezus, Križani 
in Vstali in še posebej so to njegove rane, polne usmiljenja.
Svetniki nas učijo, da se sprememba sveta začenja v spreobrnjenju našega lastne-
ga srca, to pa se zgodi po Božjem usmiljenju. Zato se bo pa spričo mojih grehov in 
spričo tragedij sveta  vest sicer vznemirjala, ne bo pa obupala, ker se bom spomnil 
Gospodovih ran. Zakaj »on je bil ranjen zaradi naših prestopkov« (Iz 53,5). Le kaj 
je tako smrtno nevarnega, da ne bi moglo biti uničeno s Kristusovo smrtjo?
Ob pogledu na rane vstalega Kristusa lahko pojemo s Cerkvijo: »Gospodova 
zvestoba traja na veke« (Ps 117,2); njegovo usmiljenje je večno. S temi besedami 
vtisnjenimi v srcu stopamo po cesti zgodovine z roko v roki našega Gospoda in 
Odrešenika, našega življenja in našega upanja. papež Frančišek
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Nič	se	ne	čudimo,	če	je	Cerkev	danes,	ko	smo	
postali	bolj	kritični	kakor	kdajkoli	doslej,	tudi	uradno	
raglasila o svetem Juriju tisto, kar so raziskovalci  
ugotovili	o	njem	že	pred	stoletji.	Zanesljivo	namreč	
vemo	o	njem	samo	to,	da	je	bil	vojščak	višjega	rodu,	
doma v Kapadokiji v Mali Aziji. Vse drugo o njem 
je spletla legenda. Njegov slavni bolj z zmajem se 
pojavi v njej šele v 11. stoletju. Njegovo junaštvo 
je brez dvoma pripomoglo k njegovi poljudnosti in 
priljubljenosti. Razumljivo je, da si ga je viteštvo 
izvolilo za svoj vzor in svojega zavetnika in da je po 
njem	postal	zavetnik	mnogih	dežel	in	mest;	kapela	
na	ljubljanskem	gradu	je	posvečena	sv.	Juriju.	Ve
ljava,	ki	jo	sv.	Jurij	uživa	med	našim	ljudstvom,	in	
razširjenost	njegovega	čaščenja	zlasti	na	slovanskem	
vzhodu pa nas navajata k sklepu, da je sv. Jurij na
domestil med Slovani neko pomembno pomladansko 
božanstvo,	morda	Jarila	(“Jarnika”),	“Vesnika”,	čigar	
zasluga je bila, da je narava vsako leto spet ozele
nela,	da	je	mogla	živina	spet	na	pašo	in	so	posevki	
spet	oživeli.	Le	tako	so	nam	razumljive	nekatere	zna
čilne	šege	in	navade,	ki	proslavljajo	mlado	zelenje	z	
mladim	soncem	vred	in	začetek	paše.	Poganskemu	
božanstvu	 so	 nadeli	 ime	 krščanskega	 svetnika	 in	
le-ta	je	sprejel	vlogo,	s	katero	za	življenja	ni	imel	
nobene zveze ... Tako je postalo Jurjevo po ljudskem 
koledarju	začetek	pomladi.

Iz starih verovanj se je ohranila na Štajerskem 
pripoved,	da	pade	o	Jurjevem	“zlata	sončna	skledica”	
iz	sonca.	Kdor	bi	bil	tako	srečen,	da	bi	jo	našel,	bi	
imel	v	hiši	obilno	blagoslova.	Čarovno	moč	je	imela	
baje	tudi	zlata	“sončna	ročka”,	ki	se	je	spomin	nanjo	
ohranil	v	že	pozabljenih	pesmih:

Mijol, mijol, mijolčica,
zlata draga ročkica,
sonce te napolnilo
s svetlo sladko sragico!

Iz	 sonca	 je	 padlo	 na	 Jurjevo	 tudi	 čudodelno	
ogledalce; kdor je pogledal vanj, je videl, vse kar 
se godi po svetu.
Vse	to	so	le	prispodobe	za	sončno	moč,	ki	spomla

di	zemljo	prebudi.	Na	Krasu	(Rodik)	se	dogodi	to	že	
mesec dni prej, na “ognjenico”, praznik Marijinega 
(zdaj: Gospodovega) oznanjenja, ko “pade nebeški 
ogenj na zemljo, ki prešine semensko zrno, da kali 
in raste”. Na Štajerskem si je mladina o Jurjevem 
naredila	 lesen	 ključ	 in	 z	 njim	 vrtala	 v	 zemljo	 pa	
zraven pela:

Sveti Jurij, to maš ključ,
odpri nam nebeško luč!
Starodavno verovanje, ki se je nanašalo na sonce 

in	zemljo,	je	dobilo	s	tem	že	prenesen,	krščanski,	
nadnaravni smisel. Nekaj podobnega slutimo v “zla
tem pasu” sv. Marjete, ki nam o njem pripoveduje 
stara	kranjska	legenda.	Marjeta,	ki	je	bila	določena	
za	žrtev	zmaju,	je	namreč	prosila	sv.	Jurija	za	po
moč.	On	ji	je	pa	rekel;	»Saj	imaš	zlati	pas,	ki	ti	seže	
devetkrat okoli ledij. Odpaši ga in ga vrzi zmaju na 
vrat	in	narédi	preko	njega	križ.«	Naredila	je	tako	in	
zmaj je bil krotak.
Boj	Pomladi	z	Zimo,	ki	ga	je	predrugačila	poznejša	

krščanska	legenda	v	boj	sv.	Jurija	z	zmajem,	se	je	
ohranil	v	danes	že	zdavnaj	pozabljeni	obredni	igri	iz	
Pomurja,	o	kateri	nam	je	poročal	Davorin	Terstenjak.	

Na	Jurjevo	si	mladi	fantje	izberejo	najlepšega	
iz svoje srede, ga lepo opletejo s cvetjem, 
da mu obleke sploh ni videti. Imenujejo ga 
Vésnik ali Zeleni Jurij. Štirje tovariši ga vodijo 
po vaseh in pojo:

Zelenega Jurija vodimo,
maslo in jajca prosimo,
Ježibabo zganjamo,
mladoletje trosimo!
Večkrat	je	Vésnik	tudi	v	bršljan	odet.	Po

leg	njega	hodi	še	“Rábolj”.	Rabolj	je	oblečen	
v	slamo	ali	v	kožuh.	Na	zeleni	treti	se	Zeleni	
Jurij	in	Rabolj	primeta	in	mečeta.	Zeleni	Jurij	
vsekdar zmaga.
Zeleni	 Jurij	 se	 je	 dolgo	 ohranil	 v	 osrčju	

Spodnjega Štajerskega, v Laškem in okolici tja 
do	Celja.	O	tem	poroča	laški	rojak,	zgodovinar	
Ignacij	Orožen,	v	drugi	polovici	19.	stoletja.	

Po	njegovem	so	ovili	Laščani	vsako	leto	na	Jurjevo	
kakega	moža	od	glave	do	petá	v	bukovo	zelenje	in	
ga sprevajali po trgu. Zraven so prepevali pesem, 
ki	je	o	njej	Orožen	že	sam	sodil,	da	ni	več	prvotna:

Svetega Jurja vodimo,
za jajca, špeha prosimo.
Sveti Juri orožnik,
bodi ti naš pomočnik.
O svetem Jurji maša,
je dobra kravja paša.

Niko Kuret

JURJEVO
23. MALI TRAVEN

Sv. Jurij
Šenčur

(Jurij Šubic
1883)
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Zgodovinarjev	nečak,	Fran	Orožen,	prav	tako	ro
jen	Laščan,	nam	je	po	spominu	na	lastna	otroška	leta	
zelo	natančno	opisal	jurjevanje	v	Laškem,	kakor	so	
ga	obhajali	še	v	začetku	druge	polovice	19.	stoletja.	
Dajmo mu besedo: »V Laškem trgu na Spodnjem 
Štajerskem	se	je	ohranila	še	iz	davnih	časov	posebna	
šega o Jurjevem. Na dan svetega Jurija vodijo otroci 
po	trgu	‘zelenega	Jurija’.	Približno	štirinajstletnega	
dečka	zvežejo	od	nog	do	glave	v	zelene	bukove	veje	
tako gosto, da ‘zeleni Juri’ jedva skozi veje vidi in ga 
ni	moč	spoznati.	Tajnost	glede	na	osebo	‘zelenega	
Jurja’	 se	 sploh	 kolikor	mogoče	 varuje.	 Tako	 oše
mljenega	‘zelenega	Jurja’	vodita	dva	dečka	po	trgu	
v	spremstvu	velike	množice	otrok,	kateri	navdušeno	
pevajo	tole	gotovo	že	spakedrano	pesem:

Zelen‘ga Jurja vodimo,
za jajca, špeha prosimo;
sveti Juri orožnik,
bodi ti naš pomočnik;
o svetem Jurju maša
je dobra kravja paša.
Tudi pisatelj teh vrst je proti volji 

svojih staršev kaj navdušeno peval z 
drugimi	 dečki	 omenjeno	pesmico,	 a	 se	
skrbno	izogibal	obližju	domače	duše,	da	
ga ne bi opazili starši v tem izprevodu ter 
ga poklicali domov ... Ta izprevod trške 
nadebudne	mladeži	hodi	od	hiše	do	hiše,	
kjer dobe mladi romarji jajc, špeha in 
vina.	Eden	deček	nosi	košarico	za	jedila,	
drugi	pa	ima	sodček,	v	katerega	natakajo	
podarjeno vino. Ako dobe obilno daril, veli 
eden spremljevalcev ‘zelenemu Jurju’: 
›Juri,	odskoči!‹,	kar	Juri	radostno	stori.	Pri	
hiši pa, kjer sta gospodar in gospodinja 
manj radodarna, pa se Jurij le na lahko priklanja. 
Po	končanem	izprevodu	se	zbira	vsa	mlada	družba	
v kaki hiši in se gosti s cvrtjem in dobljenim vinom. 
Mladi	 častilci	 svetega	 Jurija	 so	 kmalj	 prav	 veseli,	
in vrsti se pesem za pesmijo. O mraku se razhaja 
mlada	družba	vsa	zadovoljna	in	srečna.	Ta	običaj	je	
na	Spodnjem	Štajerskem	že	zelo	redek.«
Jurjevanje	je	bilo	menda	že	zamrlo,	toda	nekaj	

let	pred	drugo	svetovno	vojsko	ga	je	učiteljstvo	med	
mladino	 spet	 poživilo.	 Najmočnejšemu	med	 fanti	
obložijo	obleko	z	bršljanom	in	smrekovimi	vejicami.	
V eni roki ima kol, na katerega je pritrjena mlada 
smrečica,	v	drugi	roki	pa	rog	iz	vrbovega	lubja,	da	
nanj trobi. Spremljajo ga tovariši pastirji. Ohranjena 
je vera, da prinaša jurjevski obhod dobro letino.
Iz	Laškega	je	segal	običaj	na	eni	strani	v	okolico	

Hrastnika, na drugi strani prek Kozjanskega, kjer 
ga	več	ne	pomnijo,	do	Pišec,	a	preko	celjske	kotline	
do	Studenic	pod	Bočem,	od	koder	se	je	nadaljeval	
v Haloze in na Ptujsko polje do Pomurja in še v 
Prekmurje.

V hrastniški okolici so ljudje še dolgo pomnili 
Zelenega Jurija; hodil je še pred osemdesetimi leti. 
V	dolini	Sotle,	okoli	Pišec,	so	hodili	svoje	dni	fantje	
šolarji dan pred Jurjevim in na sámo Jurjevo od hiše 
do hiše. Pred hišo so se ustavili in so zapeli:

Donesli smo vasm Santijurija,
s črne gore v rano polje.
Če nas boste obdarovali,
vam bomo sinka dali.
Če nas pa ne boste obdarovali,
pa vam bomo sinka vkrali.
Domači	 so	 jih	 obdarovali	 z	 jajci	 in	mesom.	 To	

so potem na paši cvrli in pekli. Spomin na takšno 
jurjevsko	gostijo	je	v	Pišecah	še	danes	živ.	Na	Jur
jevo	zjutraj	se	namreč	tu	in	tam	zbero	sosedje	in	
odidejo	skupaj	v	gozd.	Tam	pečejo	cvrtje	in	pijejo	
vino	ali	žganje.
Pod	Bočem,	okoli	Makol	in	Studenic,	je	bil	Zeleni	

Jurij znan do prve svetovne vojske. Starejši ljudje so 
pomnili, kako so ga okoli leta 1900 privedli iz Makol 
v	vas	Globoko.	»V	borovem	listju	smo	ga	našli,«	so	
se šalili.

Dolgo se je ohranilo jurjevanje v Halozah. Na 
Jurjevo	popoldne	so	–	po	poročilu	Franceta	Kotnika	–	
opletli	kakega	fantka	z	bukovim	listjem	in	ga	opasali	
z	bukovo	“skorjo”.	Če	bukovje	še	ni	bilo	zeleno,	so	
ga opletli z bršljanom. To je bil “Jürek”. Gnali so ga 
od	hiše	do	hiše,	spotoma	pa	je	kak	fant	piskal	na	
pastirsko	žveglo.	»To	je	znak	veselja	nad	pomladjo.«	
Pri	vsaki	hiši	Jüreka	in	godce	pogostijo	z	južino	in	
jim	dado	jajc,	denarje	in	tudi	pijače.	V	Zavrču	vo
dijo Zelenega Jurija še dandanašnji (okrog 1940). 
Predstavlja	ga	fant	ali	moški.	Pokrijejo	ga	vsega	z	
zelenimi	 vejami	 in	prepašejo	 s	 “češnjevo	 skorjo”,	
za	njo	pa	zatikajo	veje.	Ene	mu	segajo	od	pasu	čez	
glavo, druge pa od pasu navzdol. Jurija spremlja 
samo muzikant. Ta igrá, Jurij pa pleše. Pogostijo ju 
s	pijačo.	Znan	je	rek:	»Če	je	ob	obhodu	Zelenega	
Jurija	bukovje	zelena,	kobila	na	paši	ne	bo	crknila.«

Po Ptujskem polju so hodili vsaj še pod konec 19. 
stoletja	na	Jurjevo,	23.	aprila	(1)	po	vaseh	“jurači”	
ali	“zeleni	jurji”.	“Jurač”	je	bil	fant,	ki	so	ga	vsega	
povili	v	zelenje.	Eden	mu	je	piskal	na	piščal,	drugi	mu	
je bobnal, sam pa je plesal. Kronist Matej Slekovec 
je	moral	zapisati,	da	»ta	navada	na	Polju	že	precej	
pojema.«	Danes	je	popolnoma	opuščena.

Pred 130 leti so vodili Zelenega Jurija tudi v Slo
venskih	goricah.	O	Zelenem	Juriju	okoli	Ščavnice	je	
leta	1845	poročal	Davorin	Terstenjak.

Jurjevanje v Laškem
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Ljudje še pomnijo Zelenega Jurija tudi v Bogo
jini	v	Prekmurju,	čeprav	danes	ne	hodi	več.	Ni	bil	
posebno napravljen, prinesel je le k hiši razcvetelo 
črensovo	vejo.	Navadno	je	bil	kak	otrok,	ki	je	tako	
obiskal sorodnike. Vejo je zasadil v ogenj. Za to so 

ga	obdarovali	z	jajcem.	Izročilo	pa	pravi,	»da	je	jahal	
sveti	Jurij	skozi	našo	deželo	s	cvetjem	v	rokah,	in	
h kateri hiši je vrgel cvet, tam sta bila doma mir in 
sreča.	V	spomin	na	svetnika	še	dandanes	krasijo	ob	
njegovem godu domove.

Iz Cezanjevec pri Ljutomeru se nam je ohranil zapis pesmi,
ki utegne biti v zvezi z neznano jurjevsko kolednico, dasi sama zatrdno ni ljudska:

Hodi, hodi, sveti Juri,
no po sveti tak zakuri,
kaj se vneme zemlje koža –
zima nam se že prevnoža.

Hodi, hodi, sveti Juri,
no po sveti tak zakuri,
kaj mo skoraj krave pasli –
nemamo kaj nesti k jasli.

Hodi, hodi, sveti Juri,
no po sveti tak zakuri,
naj te trate zelenijo,
kosci skoraj naj kosijo.

Hodi, hodi, sveti Juri,
no po sveti tak zakuri,
kaj mo skoraj gor na štali
seno no otavo phali!

April	je	po	gregorijanskem	koledarju	četrti	mesec	v	
letu, po prejšnjem julijanskem koledarju pa je bil pêti 
mesec.	Ima	30	dni.	Običajno	je	povezan	s	pomladjo	na	
severni	zemeljski	polobli	in	z	jesenjo	na	južni	zemeljski	
polobli, kjer odgovarja našemu oktobru.

Rimljani so temu mesecu dali ime aprilis, ni pa 
gotovo, od kod izhaja to poimenovanje. Tradicional
na etimologija (znanost o zgodovini 
besed in njihovem pomenu) ga izvaja 
iz	latinskega	aperire,	odpreti;	pač	na-
migovanje,	da	je	to	čas,	ko	se	cvetlice	
začno	 “odpirati”,	 kar	 podpira	 tudi	
moderna	grščina,	ki	za	pomlad	rabi	
izraz	ánixi	(odpiranje).	Pri	Rimljanih	
so	bili	posamezni	meseci	posvečeni	
posameznim bogovom. Tako je bil 
april	posvečen	Veneri	in	so	prvi	dan	
tega meseca praznovali veneralije. 
To	nakazuje	možnost,	da	je	bi	april	
originalno Aphrilis, kar je latinska 
oblika	imena	grške	boginje	Afrodite	
ali	pa	etruščanskega	božanstva	Apru.

April je bil pri Rimljanih drugi me
sec v letu nekako do leta 450 pr. Kr. 
Kralj Numa Pompilij je sicer dodal 
januar	in	februar	že	okrog	700	pr.	Kr.,	
vendar je januar postal prvi mesec 
v letu šele okrog 450 pr. Kr. Takrat je imel 29 dni. 
Trideseti dan je dodal Julij Cezar okrog 45 pr. Kr., ko 
je uveljavil julijanski koledar.

Stari AngloSaksonci so april imenovali ēastre-
monaþ.	Sv.	Beda	Častitljivi	piše	v	Štetju časa, da 
je iz imena tega meseca nastala beseda easter, ki 
še	danes	v	angleščini	pomeni	veliko	noč.	Pove	tudi,	

daje bila ta meec imenovan po boginji Eostre, ki so 
jo	praznovali	ta	mesec.	Enako	pričuje	tudi	Einhard 
(dvorjan	na	frankovskem	dvoru)	v	svojem	življenje
pisu Karla Velikega. 
Na	večer	pred	godom	sv.	Marka	(24.	aprila)	je	

bilo	ponekod	razširjeno	praznoverje,	češ	da	je	takrat	
mogoče	videti	 iti	v	cerkev	duhove	tistih,	ki	 jim	je	

določeno,	da	bodo	to	leto	umrli.
Na Kitajskem pade njihov tretji 

mesec pogosto v april (kitajska pra
znovanja se ravnajo po lunarnem 
koledarju). Takrat je bila navada, da 
je	 cesar	 s	 princi	 zaoral	 simbolično	
brazdo	na	polju.	V	finskem	jeziku	je	
april huhtikuu, kar pomeni starinsko 
pridobivanje	plodne	zemlje	s	požiga
njem gozdov.
V	slovenščini	je	za	april	najbolj	v	

rabi tradicionalno ime mali traven, ki 
je	bilo	prvič	zapisano	v	Škofjeloškem	
rokopisu leta 1466.
Nekatere	dežele	praznujejo	v	apri-

lu tradicionalno novo leto: Tajska, 
Laos,	Myanmar,	Kambodža	(13.	ap-
rila). Dan pozneje je tradicionalno 
bengalsko novo leto v današnjem 
Bangladešu.

Nekateri tuji prazniki v aprilu: Dan dreves v Ko
reji (5. aprila), judovska pasha (datum se menja), 
Spomin genocia v Armeniji (24. aprila), Valburgina 
noč	v	Nemčiji	(30.	aprila).

Slika aprila je iz gotskega rokopisa Très Riches 
Heures du Duc de Berry, ki je nastal med leti 1412 
in 1416.

APRI L – MA LI TRAV EN

Splošni:	Da	bi	mali	kmetje	prejemali	pravično	povračilo	za	svoje	dragoceno	delo.
Misijonski:	Da	bi	kristjani	v	Afriki	sredi	politično-verskih	spopadov	pričevali	za	ljubezen	in	vero	v	Jezusa	

Kristusa.

MO LITV ENI NAMENI ZA APRIL 2016
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
ODKOD POZNAMO JEZUSA?

NOVA ZAV EZA
“Kánon”	in	“Zaveza”:	ti	dve	besedi	že	samo	z	na

činom,	kako	ju	uporabljamo,	zagotavljata	bistveno	
zanesljivost. V rabi sta tako za stari del Svetega 
pisma, kot za novejši, za tistega, ki je pred Jezusom 
in	za	tistega,	ki	priča	o	njem.	Sta	blesteče	potrdilo	
nekega	 odnosa,	 nekega	 logičnega	 nasledstva,	 na	
katerem	je	odločno	vztrajal	Kristus	sam.	To	ni	samo	
slučaj,	ki	je	spravil	pod	isto	streho	dve	zbirki,	Staro	
in Novo zavezo, ampak je organsko sorodstvo, goto
vost, da ena dopolnjuje drugo in ji daje njen domet.

Kánon je pravilo, merilo, vzorec, v skladu s po
menom grške besede, ki gre nazaj v 4. stoletje. In 
Zaveza je latinski prevod grške besede diathéke, 
ki ga verjetno dolgujemo Tertulijanu. Grški izraz so 
uporabili znani judovskoaleksandrijski prevajalci 
Svetega pisma, ki so imenovani s tradicionalnim 
imenom Sedemdeseti. Z grško besedo diathéke so 
prevedli	posvečeni	hebrejski	izraz	berith, ki pomeni 
zvezo ali koalicijo.

Op. ur.: Po legendi naj bi Sveto pismo Stare 
zaveze	prevajalo	v	grščino	sedemdeset	prevajalcev	
neodvisno	eden	od	drugega.	Ko	so	po	končanem	delu	
primerjali prevode, naj bi ugotovili, da se popolnoma 
skladajo. Po tej legendi je grški prevod Stare zave
ze iz 3. stoletja pr. Kr. dobil ime He metáfrasis tõn 
Hebdomékonta,	 po	 njem	pa	 v	 latinščini	 preprosto	
Septuaginta ali kratko LXX, kar pomeni “sedemde
set”. Za hebrejski berith oziroma grško diathéke se 
je	v	biblični	slovenščini	udomačil	izraz	zaveza, da bi 
to	“koalicijo”	z	Bogom	ločili	od	raznih	političnih	ali	
vojaških zvez in koalicij.

Določiti	kanon	Nove	zaveze	pomeni	torej	ugotoviti	
tisto,	po	čemer	se	meri	nova	zaveza	s	človeštvom,	ki	
jo je Kristus prišel potrdit s svojo krvjo. To so vedeli 
že	tisti	zelo	stari	cerkveni	očetje,	ki	so	okrog	leta	120	
navajali	Kristusove	besede,	kot	jih	sporočajo	evan
geliji,	z	enakim	spoštovanjem	in	na	enak	način,	kot	
so	po	izročilu	to	delali	z	judovskim	Svetim	pismom.	
Sveti	Ignacij,	mučenec	pod	Trajanom	(98-117)	je	
izrecno postavil evangelije v isto vrsto s starozavez
nimi spisi. Besedilo ima svojo veljavo, saj so knjige 
nastale manj kot sto let po Kristusovi smrti.

Dekret o kanoničnih knjigah tridentinskega cerk
venega	zbora	je	določil	sedemindvajset	novozavez-
nih spisov: štiri evangelije, Apostolska dela, štirinajst 
pisem svetega Pavla, eno pismo svetega Jakoba, dve 
pismi svetega Petra, tri pisma svetega Janeza, eno 
pismo svetega Juda in Janezovo Razodetje. V tem 
številu imajo nekateri pisci nekaj avtorjev za devte-
rokanonične, ker so bili sprejeti v kanon pozneje, ker 
se Cerkev sicer ni obotavljala zaradi njihove vredno
sti niti pravovernosti niti zanesljivosti njihovega pri

čevanja,	pač	pa	zaradi	pripisovanja	avtorstva	tistim,	
katerih ime nosijo še danes (to so Pismo Hebrejcem 
ter naslednja pisma: Jakobovo, 2. Petrovo, 2. in 3. 
Janezovo, Judovo in Razodetje). Sedemindvajset 
spisov, okrog štiristo tiskanih strani kot ena sama 
knjiga: to je bistvo temelja, na katerem se gradi 
naše znanje o Jezusu. Sedemindvajset spisov, za 
katere	jamči	Cerkev	s	svojo	odgovornostjo	in	ogro
mnim	svežnjem	kar	se	da	trdnega	izročila.

Tukaj se pa zastavlja 
vprašanje, katerega 
važnost	 je	 jasna	
vsakomur, ki je 
razmislil o kritiki 
besedila,	pa	če
tudi	čisto	malo.	
Od kod pozna
mo	 te	 spise	 či
sto materialno? 
Spričo	 kakega	
literarnega dela, 
recimo romana 

katerega koli pi
satelja, se problem 
besedila redno za

stavlja na preprost 
način:	 treba	 se	 je	

opreti na prvo izdajo, 
ki	je	izšla	še	za	življenja	

pisca, ali pa na tisto, ki jo 
je	 on	 označil	 kot	 najboljšo;	

morda je pa na razpolago celo rokopis, kar je dokaj 
pogosto. Samo po sebi je pa razumljivo, da ni enako 
s starimi besedili. Svetega Mateja, svetega Marka, 
svetega Luka in svetega Janeza ne beremo v izvo
dih	izza	njihovega	življenja,	kot	enako	ne	beremo	
Platona ali Tukidida, Vergila ali Cicerona.
V	začetku	so	besedila	Nove	zaveze	gotovo	napisali	

avtorji ali pa kak pisar po njihovem nareku na papi
rusne	liste,	bodisi	zvite,	bodisi	zložene	kot	“kodeks”.	
Samo zvitek Pisma svetega Pavla Rimljanom je mo
ral biti dolg tri do štiri metre. Podobne papiruse, na 
katerih so prepisali sveto besedilo, so si skupnosti 
pošiljale druga drugi. Nobenega od teh originalov ne 
poznamo.	Material	je	bil	le	preveč	krhek,	da	bi	obstal	
do nas. Imamo pa številne odlomke teh kopij, ki so 
nam	jih	ohranili	egipčanski	grobovi.	Sedanji	seznam	
papirusov z novozaveznimi odlomki jih pozna sto 
štiriintrideset, odkrivajo pa še vedno nove in nove. 
Najbolj znani so: papirus Chester Beatty, ki ga je 
odkupila	University	of	Michigan	(njegov	največji	kos	

Papirus Chester Beatty
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nam je dal skoraj kompletna vsa Pavlova pisma); 
papiruys	Ryland iz Manchestra in leta 1956 odkriti 
papirus Bodmer,	ki	je	predvsem	važen	za	Janezov	
evangelij.	 Primerjava	 teh	 častitljivih	 ostankov,	 od	
katerih prihajajo nekateri iz polovice 2. stoletja, s 
poznejšimi	rokopisi	je	omogočila	priti	do	približkov	
največjega	pomena;	pokazala	je	zanesljivost	besedil,	
ki jih imamo.

Brez dvoma se je v 3. stoletju uveljavila navada 
prepisovati	spise	na	pergament,	da	bi	jim	dali	več	
možnosti	ohranitve.	Ti	stari	pergamenti	so	zgledali	
zvezani	skupaj	več	ali	manj	kot	naše	knjige.	Zaradi	
uporabe	drage	“kože	ovac	iz	Pergamona”	se	jih	je	
veliko	upiralo	 zobu	časa.	Ti	pomenijo	najtrdnejše	
vire	novozaveznega	znanja,	ti	“kodeksi”,	ki	jih	obču
dujemo	v	velikih	knjižnicah,	na	primer	v	vatikanski.	
Dva najslavnejša med njimi, napisana v 4. stoletju 
v	čudoviti	unciali,	sta:	Codex Vaticanus v Vatikanski 
knjižnici	in	Codex Sinaiticus v British Museumu.

Zdi se, da je Codex Vaticanus eden od izvodov, 
ki jih je cesar Konstantin dobil okrog leta 350 od 
svetega Atanazija. Codex Sinaiticus naj bi bil eden od 
petdesetih	rokopisov,	za	katere	poroča	cezarejski	škof	
Evzebij, da so bili narejeni za cesarja Konstantina na 
njegov ukaz brez dvoma okrog leta 331. Teh petdeset 
kopij je cesar daroval glavnim Cerkvam. Sinaiticus 
ima svoje ime po kraju, kjer je bil odkrit leta 1844: v 
grškem samostanu na Sinaju med starimi pergamenti 
v	ropotarnici.	Važnost	teh	kodeksov	bomo	razumeli,	
če	upoštevamo,	da	sestavlja	Sinaiticus 346 in pol 
listov	velikosti	43	x	37	finega,	najbrž	gazeljega	per
gamenta	–	cela	čreda	je	bila	zanj	potrebna.	Kopiran	
na še starejši rokopis, verjetno egiptovskega izvora, 
velja skupaj z Vaticanusom za enega od dveh naj
boljših evangeljskih besedil. Vemo, da je Sinaiticus 
najprej pripadal ruskim carjem, potem so ga Sovjeti 
prodali Angliji, ki ga je kupila za British Museum.

Bodimo pozorni na številko: 4. stoletje. Besedila 
Nove	zaveze	spadajo	večinoma	v	razdobje	med	leti	
50 in 100. Tri stoletja so torej med njihovim nastan
kom in prvimi popolnimi rokopisi, ki jih imamo. To 
se	zdi	ogromno,	toda	treba	je	poudariti,	da	to	ni	nič	
v	primerjavi	s	časi	od	prvega	neznanega	izvirnega	
rokopisa	del	antičnih	klasikov,	do	najstarejše	zna
ne	kopije:	štirinajst	stoletij	za	Sofoklove	tragedije,	
enako	tudi	za	dela	Ajshila,	Aristofana	in	Tukidida,	
šestnajst stoletij za dela Evripida in Katula, trinjast 
stoletij za dela Platona, dvanajst stoletij za dela 
Demostena. Terencij in Vergil veljata za prednostna: 
za prvega je razlike sedem stoletij, za drugega štiri. 
Nova	zaveza	ima	torej	glede	na	časovno	razliko	med	
originalnim zapisom in najstarejšo znano kopijo ne
primerljivo prednost pred drugimi.
Še	večja	je	razlika,	če	upoštevamo	število	roko

pisov.	Kdo	nam	bo	dokazal,	da	besedilo	ni	napačno	
ali	okrnjeno,	če	 imamo	od	nekega	pisca	samo	en	
edini rokopis? To lahko razjasni samo primerjava z 
drugimi.	Vsi	antični	pisatelji	so	znani	zgolj	iz	nepo
polnih rokopisov, pa še maloštevilni so. Od Tacita 
imamo, na primer, samo odlomke, pa še edine po
gosto!	Nasprotno	pa	za	Novo	zavezo	število	presega	
možnosti	predstavljanja.	Samo	evangelijev	je	2.500	
grških rokopisov, od katerih jih je štirideset starejših 
od	tisoč	let.	Poleg	tega	obstoja	1.500	lekcionarjev,	
ki	vsebujejo	večino	evangeljskih	besedil,	urejenih	
za berila med letom. Besedila so bila prevedena od 
visoke antike dalje v mnoge jezike: sirskega, grške
ga, koptskega, gotskega, armenskega, georgijske
ga,	etiopskega	in	seveda	latinskega.	Včasih	so	celo	
rokopisi teh prevodov starejši od našega grškega 
besedila	(nek	prevod	v	tebansko	koptščino,	na	pri
mer, spada v 3. stoletje). Starolatinski prevod nam 
je poznan po petdesetih rokopisih, latinski prevod 
Vulgata (uredil jo je v 4. stoletju sveti Hieronim) pa 
kar	v	osem	tisoč	rokopisih.
Primerjava	teh	kopij	 je	skrajno	poučna.	Ker	so	

bile	narejene	s	človeško	roko,	se	razume	samo	po	
sebi,	da	so	se	vtihotapile	napake,	včasih	celo	na
merne napake. Prepisovalec je pogosto spremenil 
pravopis, zamenjal besede, dodal kako razlago po 
svojem	prepričanju,	pozabil	kak	del	stavka.	Zaradi	
števila rokopisov kar mrgoli teh variant: število je 
ocenjeno na kakih 250.000. Bistveno pa je, da niti 
osem stotink od njih ne prinaša kake bistvene va
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riante	(različice,	ki	bi	tudi	le	nebistvno	spremenila	
smisel stavka). Naloga tekstne kritike je prav ugo
tavljanje	dokončnega	besedila	ob	izbiranju	najbolj	
stalnih	 in	 najstarejših	 različic.	 Brez	 strahu	 lahko	
zatrdimo,	da	je	ni	antične	knjige,	ki	bi	prišla	do	nas	
v tako popolni obliki.

To je torej tistih sedemindvajset spisov, iz katerih 
odkrivamo Jezusa. Njihova zgodovinska vrednost je 
prvega reda. Ne smemo pa pozabiti, da roke, ki jih 
je prepisovala, ni vodila znanstvena radovednost, 
ampak	kar	se	da	živa	vera,	želja,	najti	v	njih	odgovor	
na	vprašanja	večnosti.	Tako	je	bila	njihova	predsta
vitev	že	od	prastarih	časov	obkrožena	z	 izrednim	
razkošjem	in	o	njih	ni	mogoče	govoriti,	ne	da	bi	se	
spomnili tistih skritih prepisovalcev, ki so skozi sto
letja	posvečali	svoje	življenje	dolgočasni	nalogi,	po	
zaslugi	katere	jih	danes	mi	imamo.	Knjižnica	cesarja	
Konstantina	je	že	 imela	evangeliarije	s	čudovitimi	

slikami. Od 6. stoletja dalje se je ta oblika razvijala 
in	dosegla	neizmerno	razširjenje.	Ni	velike	knjižnice,	
ki se ne bi postavljala z iluminiranimi rokopisi, ki se 
vsi iskrijo od zlata in srebra, ki so jim za izpopolnitev 
menihi	posvečali	leta,	kjer	se	velike	inicialke	zvijajo	
in	razvijajo	z	mistično	silo,	kjer	so	miniature	pogosto	
vredne najredkejših slik. V Bibiliothèque National v 
Parizu je Évangéliaire de Charlemagne z besedilom, 
napisanim z zlato tinto na škrlatno ozadje, okrašen z 
drobnimi karolinškimi inicialkami in obilnimi pleteni
nami in kitami; ali Évangéliaire de saint Médard de 
Soissons ali pa Évangéliaire de la Sainte-Chapelle, 
ki	je	bil	Karlu	V.	tako	všeč,	da	ga	je	kupil	za	svojo	
knjižnico;	ti	so	nam	plemenite	priče	te	umetnosti	
in	tega	spoštovanja.	Do	predvečera	tiska	so	kopisti	
ohranili	 tradicijo	 tega	 razkošja.	Našim	očetom	 za	
blesk	svetega	besedila	ni	bila	preveč	lepa	nobena	
storitev	človeške	roke.

Od sedemindvajsetih spisov Nove zaveze nas 
sicer	vsi	poučujejo	o	Jezusovem	nauku,	so	pa	med	
njimi taki, ki poznanju njegove zgodovinske oseb
nosti	nič	ne	koristijo.	Sveti	Peter,	sveti	Janez	in	sveti	
Jakob nimajo v svojih pismih prav nobenega namiga 
o	človeškem	življenju	svojega	Učitelja;	brez	dvoma	
zato, ker so mu bili oni in prejemniki njihovih pisem 
preblizu.	 Sodili	 so	 pač,	 da	 je	 bistveno	 že	 znano.	
Razen štirih evangelijev, temelja vsega študija o 
Jezusu, pišejo o njem samo Apostolska dela in Pisma 
svetega	Pavla,	besedila,	ki	so	toliko	bolj	važna,	ker	
so skrajno stara.

Apostolska dela so delo evangelista Luka, ki jih je 
moral	končati	okrog	leta	63	(omenja	prvo	ujetništ-
vo svetega Pavla, ki je bilo prav takrat). Namen te 
knjige	ni	pripovedovati	o	Jezusovem	življenju,	kljub	
temu pa najdemo tam številne namige na stvari, ki 
jih poznamo od drugod: da je bilo njegovi materi 
ime	Marija;	da	so	ga	imenovali	“Nazarečana”,	da	ga	
je krstil Janez Krstnik; da ga je obdajalo dvanajst 
učencev;	da	je	storil	številne	čudeže,	da	ga	je	Juda	
izdal; da so raje naklonili milost razbojniku kot pa 
njemu, da je trpel pod Poncijem Pilatom; da je bil 
križan,	da	 je	vstal,	da	 je	šel	v	nebesa	potem,	ko	
se	je	prikazal	mnogim.	Vse	to	je	načrt	evangelija	v	
shematični	obliki.

So pa pogosto opozarjali, da je med evangeliji in 
Apostolskimi	deli	velika	razlika.	Zdi	se,	da	Učenikove	
blesteče	in	stvariteljske	besede	v	ustih	učencev	izgu
be	barvitost.	Štefanove,	Petrove	in	Filipove	besede	
so	lepe,	ni	pa	v	njih	tistega	občudovanja	vrednega,	
edinstvenega	 leska,	 ki	 je	 značilen	 za	 neposredno	
Kristusovo oznanjevanje. To je zanimiv, pa neovr
gljiv	dokaz	za	tistega,	ki	ima	navado	uživati	v	slogu	
nekega besedila: kar daje evangeliju njegovo lepoto 
je	nedvomno	prav	odmev	Učenikovih	besed,

Podobno	shematično	“Jezusovo	življenje”	je	mo-
go	če	 ugotoviti	 s	 pomočjo	 Pisem	 svetega	 Pavla,	
predvsem	tistih,	ki	jih	je	poslal	Galačanom,	Korin
čanom	in	Rimljanom:	vsekakor	je	sveti	Pavel	priča,	
ki	je	blizu	Jezusu.	Ob	križanju	je	imel	kakih	dvajset	

let.	Bil	je	“pravi	Hebrejec”;	čeprav	je	bil	rojen	v	dia-
spori, v Tarzu, grško rimskem mestu v Kilikiji, kjer 
so	se	križale	ceste	in	vplivi	mnogih	dežel,	je	pravi	
Jud.	Posluša	učenje	farizejev	in	ko	zve	o	Jezusovem	
procesu in smrti, se strinja z rablji. Ko pride nekoliko 
pozneje v Jeruzalem, je z odobravanjem prisoten ob 
kamnanju	prvega	mučenca	Štefana.	Toda	znano	je,	
da	premagan	od	luči,	ko	ga	vrže	na	tla	na	cesti	pred	
Damaskom razodetje kot strela z jasnega, vstopi 
okrog	 leta	35	v	krščansko	skupnost,	kateri	da	na	
razpolago svojo izredno razumnost in neukrotljivo 

PRIČEVA NJE SV ETEGA PAV LA

Sv. Pavel
kip v vatikanski baziliki
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ognjevitost	duše.	Sedem	let	živi	skrito	v	Damasku	in	
potem v Tarzu. Leta 42 ga apostol Barnaba pritegne k 
svojemu poslanstvu v Antiohiji. Od takrat misijonari 
in	širi	besedo	v	neskončnih	potovanjih.	To	ostane	do	
leta	66	ali	67,	ko	umre	v	Rimu	pod	rabljevim	mečem.

Med svojimi potovanji pošilja sveti Pavel raznim 
cerkvam pisma, ki vsebujejo njegov nauk, da bi 
utrdil	učinke	svoje	besede.	Tudi	najstrožja	kritika	
danes razpravlja o njegovem avtorstvu samo pri 
dveh	pismih	(Drugo	Tesaloničanom	in	Efežanom);	za	
vsa druga ni nobenega dvoma, da je bil pisec Apostol 
narodov. Ta “pisma” so skoraj vsa v resnici pisma, 
torej ne samo neke dušnopastirske poslanice, kakor 
jih	danes	pošiljajo	škofje	ali	škofovske	konference.	
Vsako	se	nanaša	na	neko	okoliščino,	odgovarja	neki	
potrebi,	obravnava	nek	čisto	določen	problem.	Več	
od njih daje vtis, da so bila oblikovana v naglici; 
vsa so bolj sredstvo delovanja kot pa literarno delo. 
Njihov	cilj	ni	obveščati	o	Jezusovem	življenju.	Poslu
šalci	svetega	Pavla	so	bistveno	o	tem	že	vedeli.	V	
svojem	ustnem	poučevanju	je	kajpak	moral	govoriti	
o tem; to tudi namiguje (1 Kor 2,2; Gal 3,1). Toda 
resnični	namen	njegovih	pisem	je	nadčuten,	moralen	
in	teološki.	Kristus,	ki	ga	oznanja,	je	tisti,	ki	živi	v	
dušah	svetih:	»Ne	živim	več	jaz,	ampak	Kristus	živi	
v	meni«	(Gal	2,30).	Njegov	izraz,	ko	izjavlja,	da	bi	
se rad zedinil s Kristusom prihaja iz notranjosti, iz 
mistične	izkušnje,	je	nadčloveški.
Več	 kot	 značilno	 je,	 da	 se	 njegovo	 pričevanje	

ujema	s	pričevanjem	evangelistov.	Preko Pavla vi

dimo	Jezusa	“pravega	človeka”,	“rojenega	iz	žene”,	
“Abrahamovega potomca iz Judovega rodu in Davi
dove rodovine”, ki ima “brate” od katerih je enemu 
ime	Jakob,	ki	je	živel	revno	in	skromno	sredi	svojih	
učencev	 (imenovana	sta	Peter	 in	 Janez),	ki	 se	 je	
spremenjen prikazal nekaterim od svojih, ustanovil 
evharistijo,	molil	v	smrtnem	boju	na	večer	pred	svo
jo	smrtjo,	trpel	pod	Herodom	in	Pilatom,	bil	križan	
pred	mestnimi	vrati,	vstal	tretji	dan	in	končno	odšel	
v	nebesa.	Še	bolj	kot	točnost	dejstev,	ki	so	okvirno	
omenjena,	pa	v	pismih	preseneti	resničnost	podo
be:	človek,	ki	nam	ga	predstavljajo,	je	točno	tisti	iz	
evangelija.	Kako	bi	pa	sploh	mogel	biti	drugačen,	
saj je Pavel govoril poslušalcem, med katerimi so bili 
ljudje, ki so poznali Jezusa in ki so prejeli neposredno 
pričevanje	apostolov?	Saj	ga	on	vendar	ni	videl	“v	
mesu”,	kot	sam	pove,	in	ga	v	času	trpljenja	ni	bilo	v	
Jeruzalemu. Od kod torej to njegovo poznanje? Brez 
dvoma je imel pri roki kakega od tistih spominov, 
katerih	so	se	posluževali	misijonarji.	Gotovo	je	slišal	
govoriti	o	Jezusu	v	Jeruzalemu	priče	njegove	slave	
in smrti, pa pozneje v Antiohiji enega od apostolov, 
Barnaba,	kateremu	je	bil	pridružen	in	katerega	nečak	
Marko	bo	postal	njegov	bližnji	sodelavec.	Eno	je	pa	
gotovo: Jezus, kakršen je v teh pismih, napisanih 
manj	kot	trideset	let	po	križanju,	je	točno	tak	kot	
Jezus	evangelijev.	Viri	podatkov	so	bili	lahko	različ
ni,	Kristusova	osebnost	pa	je	tako	resnična	in	tako	
močna,	da	je	popolnoma	enaka	povsod.

NAJSTAREJŠI ROKOPIS
Pred leti je Werner Keller v svoji knjigi Und die 

Bibel hat doch recht zapisal:
Če	 štejemo	 čas	 od	 odhoda	 Izraelovih	 sinov	 iz	

Egipta,	obsega	Stara	zaveza	časovno	obdobje	skoraj	
tisoč	dvesto	let;	če	sežemo	nazaj	do	patriarhov,	pa	
malone	dve	 tisočletji.	Nasprotno	pa	zajema	Nova	

zaveza	manj	 kot	 sto	 let.	 Od	 začetka	 Jezusovega	
delovanja	pa	do	konca	Apostolskih	del	nameri	ča
sovna	ura	le	malo	več	kot	trideset	let.	Stara	zaveza	
odraža	večinoma	raznoliko	burno	zgodovino	izrael
skega	ljudstva;	v	Novi	zavezi	pa	gre	za	življenje	in	
pričevanje	peščice	ljudi:	kroži	zgolj	okrog	Jezusovega	

nauka,	njegovih	učencev	in	apostolov.
Arheologija	ne	more	postreči	s	obsežnimi	priče

vanji	iz	sveta	Nove	zaveze.	Jezusovo	življenje	ni	po
nujalo	ničesar	takega,	kar	bi	na	tem	svetu	zapustilo	
materialne	sledove,	ne	kraljevskih	palač	ne	templjev	
ne	osvajalnih	pohodov	ne	požganih	dežel	in	mest.	

Jezusovo	bivanje	je	bilo	miroljubne	narave,	učil	
je	Božjo	besedo.	Raziskovalci	so	videli	svojo	na
logo v rekonstrukciji njegove okolice, v lociranju 
krajev	in	mest,	kjer	je	živel	in	umrl.

Noben dogodek iz celotne grškorimske zgo
dovine,	noben	rokopis	klasičnega	avtorja	se	ni	
ohranil	naslednjim	rodovom	v	vsaj	približno	tako	
raznovrstnih izvodih kot pisma Nove zaveze. Na 
tisoče	jih	je,	najstarejše	in	najčastitljivejše	med	
njimi	loči	od	Jezusovega	časa	le	nekaj	desetletij.

Slovensko izdajo iz leta 2006 je prevajalec 
dopolnil takole:

Nemški papirolog Carsten Peter Thiele je 
v	knjižnici	Magdalenskega	kolegija	v	Oxfordu	
odkril	papirusne	fragmente,	za	katere	so	prei
skave pokazale, da so deli (doslej) najstarejšega 

kodeksnega	rokopisa	Nove	zaveze.	Gre	za	fragmente	
Matejevega evangelija (Mt 26,1415; 26,10 in 26,7
8), za katere se je izkazalo, da so nastali najpozneje 
okrog leta 70 po Kr. So edini zanesljiv dokaz za 
nastanek evangeljskega	kodeksa	v	času,	ko	so	bili	
apostoli	še	živi.

Magdalenska knjižnica, Oxford
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ZAPOVEDI
P. Anselm Grün

D ESET ZAPOV EDI
vodnik v svobodo

VI I .  NE PRIČA J PO KRIVEM
PROTI SVOJEMU B LIŽNJEMU

POŠTEN SEM (1)

Osmo zapoved so v pripravi na spoved razlagali 
predvsem v zvezi z laganjem. Osnovno vprašanje 
je bilo, ali sem lagal ali sem govoril resnico. Moral
na teologija se je pogosto spraševala, kdaj moram 
absolutno	povedati	resnico	in	kdaj	lahko	v	določenih	
okoliščinah	sicer	ne	povem	nič	neresničnega,	a	mi	
tudi	ni	treba	izpričati	resnice.	Ali	naj	zdravnik	bolni
ku pove resnico? In kaj konkretno pomeni povedati 
resnico? Ali naj direktor podjetja vedno pove resnico, 
zakaj to, za kar se je dogovoril, še ni gotovo? Ali ne 
obstajajo	tudi	upravičene	laži	v	stiski?	Vsa	ta	vpra
šanja so vedno znova vznemirjala mnoge ljudi, ki 
so se spovedovali. In to so nedvomno vprašanja, o 
katerih	moramo	razmišljati.	Vendar	to	niso	težave,	
o katerih govori osma zapoved.

V starem Izraelu je imel vsak 
kraj	 svoje	 sodišče.	 Sestavljali	 so	
ga	 svobodni	 možje,	 ki	 so	 imeli	
zemljiško	 posest.	 Če	 je	 prišlo	 do	
spora,	 so	 se	 vsi	 svobodni	možje	
zbrali ob mestnih vratih, razpravljali 
o dogodku in potem skupaj izrekli 
sodbo. V Izraelu ni bilo javnega 
tožilca,	»marveč	je	moral	obtožbo	
podati tisti ‘izpred mestnih vrat’, ki 
je	bil	priča	krivice,	ki	se	je	pripeti
la,«	piše	razlagalec	Limbeck.
Zaradi	 reda	 je	 bil	 dolžan	 celo	

podati	obtožbo.	Jasno	je	bilo,	da	je	
bilo	sodbo	mogoče	izreči	le	pod	po
gojem, da so se vsi lahko zanesli na 
resnicoljubnost	prič.	Lažnive	priče	
so	lahko	človeka	uničile.	Ko	je	bil	Je
zus	obtožen	pred	visokim	sodiščem,	
so	vstale	lažnive	priče.	Tožniki	so	jih	
celo	spodbujali,	naj	krivo	pričajo.	Prva	knjiga	kraljev	
z odporom pripoveduje o dejanju Jezabele, ki je za 
svojega	moža,	kralja	Ahába,	na	vsak	način	hotela	
Nabótov	vinograd.	Pripeljala	je	dva	ničvredna	moža,	
da	sta	krivo	pričala	proti	Nabótu.	»In	odpeljali	so	
ga	ven	iz	mesta	in	posuli	s	kamenjem,	da	je	umrl«	
( 1 Kr 21,13. Nato je Aháb vstal in »šel v vinograd 
Jezreélca	Nabóta,	da	ga	vzame	v	last«	(1	Kr	21,16).

Izraelsko ljudstvo se je zavedalo nevarnosti, da 
lahko	s	krivim	pričanjem	drugega	pahne	v	nesrečo	
ali	celo	požene	v	smrt.	Zato	je	Bog	varoval	dosto
janstvo	in	pravice	slehernega	človeka	pred	težnjami	
k	namerni	napačni	razlagi	zakonov	in	krivemu	pri
čevanju.	Tako	piše:	»Ne	raznašaj	lažnive	govorice;	
ne	podajaj	roke	krivičniku,	da	bi	krivo	pričeval!	Ne	

vleci	z	večino,	da	bi	delal	húdo,	in	v	pravdi	ne	pričaj	
z	večino,	da	bi	zatrl	pravico!	Tudi	do	ubožca	ne	bodi	
posebej	naklonjen	v	njegovi	pravdi!«	(2	Mz	23,1-3).
A	osma	zapoved,	tudi	če	jo	razumemo	v	prvotnem	

smislu,	ni	izgubila	sporočilnosti.	Danes	je	dovolj	la
žnivih	prič,	ki	o	političnem	nasprotniku	ali	drugače	
mislečem	teologu	razširjajo	lažnive	govorice.	Očitajo	
mu,	da	je	izkoristil	državno	blagajno,	da	je	podal	lažno	
finančno	poročilo.	Politika	lahko	onemogoči	že	samo	
javni	očitek	v	časopisu.	Celo	če	se	potem	v	sodnem	
postopku	ugotovi	 neutemljenost	 očitkov,	mu	 to	 je	
pomaga. Obvestilo o oprostitvi je objavljeno v kakem 
drobnem	članku,	ki	ga	nihče	ne	opazi,	ker	 je	skrit	
med nepomembnimi novicami. Nasprotno pa je bila 
obtožna	natisnjena	na	prvi	strani	z	velikim	naslovom.

Poznam ljudi, ki so podlegli takemu hudemu 
obrekovanju.	Neki	župan	 je	bil	priljubljen	v	vsem	
mestu. Tik pred novimi volitvami je njegov naspro
tnik	raztrosil	o	njem	lažne	govorice.	Slednji	ni	imel	
dovolj	časa,	da	bi	jih	ovrgel.	Z	lažnimi	izjavami	je	
nasprotni	ustvaril	vzdušje,	ki	je	pri	volitvah	župana	
stalo mandata. Potem so se vsi prijemali za glavo 
in	se	spraševali,	le	kako	so	mogli	izvoliti	za	župana	
njegovega bolj ko ne nesposobnega nasprotnika.
Vsakdo,	ki	javno	stori	ali	reče	kaj,	kar	komu	dru

gemu	ne	ustreza,	je	izpostavljen	lažnim	očitkom	in	
obtožbam.	Nekemu	župniku	so	očitali,	da	je	spolno	
nadlegoval	ministranta.	Seveda	žal	obstajajo	takšni	
primeri. In pomembno je, da se odkrijejo, da bi za
varovali	žrtve	in	preprečili	nadaljnjo	škodo.	Poznamo	

Obrekovanje (Sandro Botticelli ok. 1494)
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pa	tudi	očitek,	ki	se	razširi		ker	se	nekdo	ne	strinja	
s	teološkim	mnenjem	župnika	in	njegovim	načinom	
vodenjo	župnije.

Petnajstletno dekle je preko svoje matere obvesti
lo	škofa	o	župnikovem	napadu.	Škof	jo	je	spodbujal,	
naj	pri	državnem	tožilstvu	vloži	uradno	prijavo,	da	bi	
se	očitki	razčistili.	Naslednji	dan	je	poklicala	mati,	da	
je	njena	hčerka	lagala.	Hčerka	se	je	samo	razjezila	
nad	župnikom	in	se	mu	je	zato	hotela	maščevati.	To	
so	ravnanja,	ki	zadevajo	osmo	zapoved.	Z	lažnim	
pričanjem	 namreč	 človeka	 uničimo.	Nemočen	 je	
izpostavljen	lažni	obtožbi.	Če	se	ne	brani,	ker	jo	ima	
za	neutemeljeno,	velja	v	očeh	javnosti	za	krivca.	Če	
se	brani,	se	o	njem	govori,	da	je	očitno	kriv,	če	se	
mora braniti.
Lažne	govorice	imajo	uničujočo	moč.	Obstajajo	

ljudje,	ki	jim	nič	ni	ljubše	od	raznašanja	kakršnih	koli	
lažnih	novic.	Sklicujejo	se	na	poljubne	priče.	Zato	jih	
potem	tudi	ni	mogoče	sodno	preganjati.	“Ravnokar	
so nekje nekaj slišali” in to samo povedali naprej. 
Vendar	s	takimi	govoricami	uničimo	človekovo	do
stojanstvo.	Človek	se	mora	skrivati	pred	javnostjo,	

sicer bi ga zmerjali.
Spremljal sem takšne ljudi in vem, koliko zla 

povzroči	krivo	pričanje.	Namesto	da	bi	se	odkrito	
spopadli	z	drugim,	razširimo	lažne	govorice.	Skriv
nost in zahrbtnost, ki sta v ozadju takšnih govoric, 
uničita	človeško	sožitje.	Lahko	živimo	še	tako	prist-
no,	pa	vendarle,	 če	 je	nekdo	nevoščljiv	ali	 se	ne	
strinja	z	mojim	mnenjem,	je	dovolj,	da	sproži	lažne	
govorice.	Sam	je	potem	popolnoma	nedolžen,	ker	
je samo povedal naprej, kar je slišal. Toda drugega 
bodo javno raztrgali.

Osma zapoved nas vabi k temu, da preverimo 
svoje	govorjenje.	Kdaj	so	naše	besede	žaljive?	Kje	
popačijo	 resnico?	 Novinar	 Georg	Magirus	meni:	
»Naivno bi bilo verjeti, da so besede nepomembne. 
Njihov	učinek	seže	dlje	kot	zvok,	ki	hitro	izzveni.«	
In kot dokaz za to, da je jezik lahko nevaren, navaja 
pesem Hilde Domin:

Bolje nož kot beseda.
Nož je lahko top.
Nož pogosto zgreši srce.
Beseda ga ne.

Hodi za menoj – in ne izgubljaj glave, tudi ko se bo 
brezglavi svet znesel nad teboj.

Hodi za menoj – in mi zaupaj, tudi ko bodo že vsi dvomili 
vate.

Hodi za menoj – in bodi potrpežljiv, saj božji mlini 
meljejo počasi.

Hodi za menoj – in ne laži, tudi ko boš nalagan in ope-
harjen.

Hodi za menoj – in ljubi, tudi ko boš osovražen, saj veš, 
da so tudi mene sovražili.

Hodi za menoj – in sanjaj, vendar ne sanjari.
Hodi za menoj – in tvoj da naj bo da in tvoj ne naj bo ne.
Hodi za menoj – in bodi gospodar svojih uspehov in 

porazov.
Hodi za menoj – in naj tvoja obljuba vedno izplača dolg.
Hodi za menoj – in bodi pripravljen vedno začeti.
Hodi za menoj – in bodi voljan dati vse, kar imaš, in 

izgubiti vse, kar imaš, brez tožbe.
Hodi za menoj – in si podvrzi srce in telo, da ti bosta 

služila prav: do skrajnih meja in čez.
Hodi za menoj – in vztrajaj, tudi ko že ni več v tebi nič 

razen volje, ki veli: Naprej.
Hodi za menoj – in vedno daj vsako reč tja, kjer si jo 

našel.

Gregor Čušin

HODI ZA MENOJ
PROSTO PO RUDYARDU KIPLINGU, ROBERTU FLAGHUMU

IN JEZUSU KRISTUSU

Hodi za menoj – in bodi pozoren na čudeže: svet jih je 
prepoln, če le znaš gledati.

Hodi za menoj – in pospravi za seboj. (Pazi: rima!)
Hodi za menoj – in se ne oziraj nazaj. Tvoja roka je na 

plugu, zato pusti, naj mrtvi pokopljejo 
svoje mrtve.

Hodi za menoj – in se zavedaj, da bo drug žel, kar boš 
ti sejal.

Hodi za menoj – in ne pozabi: moje srce je pri tistih, ki 
se trudijo.

Hodi za menoj – in bodi sol zemlje.
Hodi za menoj – in bodi luč sveta.
Hodi za menoj – in daj svoje življenje za prijatelje. Ni 

večje ljubezni.
Hodi za menoj – in daj svoje življenje za sovražnike. 

Odkrij še večjo ljubezen.
Hodi za menoj – in se nikar ne prevzemi, ker si moj 

prijatelj.
Hodi za menoj – in ne pozabi, da sem tvoj prijatelj, tudi 

ko bo tvoja pot blatna in strma.
Hodi za menoj – in vedi: Ne kdor mi pravi Gospod, 

Gospod...
Hodi za menoj – in moj Oče te bo pričakal na Pragu in 

te objel kot svojega sina.
HODI ZA MENOJ!
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papežev verouk

Frančišek

EVHARISTIJA (1)

Danes vam bom govoril o evharistiji. Evharistija 
stoji	 skupaj	 s	 krstom	 in	 birmo	v	 srcu	 “krščanske	
inicijacije”	in	je	vir	samega	življenja	Cerkve.	Iz	tega	
zakramenta ljubezni v resnici izhaja vse popotovanje 
vere,	vsa	skupnost	in	vse	pričevanje.

Tisto, kar vidimo, kadar se zberemo za obhajanje 
evharistije,	maše,	nam	daje	zaslutiti,	kaj	bomo	doži
veli.	V	središču	prostora,	ki	je	namenjen	praznova
nju, je oltar,  miza, pogrnjena s prtom, kar da misliti 
na	pojedino.	Na	mizi	je	križ,	ki	kaže,	da	se	na	tem	
oltarju daruje Kristusova dari
tev: on je duhovna hrana, ki jo 
tam prejemamo pod podobami 
kruha in vina. Ob mizi je ambon, 
to	je	kraj,	kjer	se	oznanja	Božja	
beseda: to pomeni, da se tu 
zbiramo za poslušanje Gospoda, 
ki govori preko Svetega pisma. 
Torej je hrana, ki jo prejemamo, 
tudi njegova beseda.

Beseda in kruh postaneta v 
maši eno, kakor je bilo pri zadnji 
večerji,	ko	so	se	vse	Jezusove	
besede in vsa znamenja, ki jih 
je storil, zgostila v dejanje lo
mljenja kruha in delitve keliha, 
v	predčasno	uresničenje	daritve	
na	križu	in	v	besede:	»Vzemite,	
jejte, to je moje telo … Vzemite, 
pijte,	to	je	moja	kri.«

Jezusovo dejanje, opravljeno 
med	zadnjo	večerjo	je	najvišja	
zahvala	Očetu	 za	 njegovo	 lju
bezen, za njegovo usmiljenje. 
“Zahvala”	se	reče	po	grško	“eucharistia”.	Zato	se	ta	
zakrament imenuje evharistija: je najvišja zahvala 
Očetu,	ki	nas	tako	ljubi,	da	je	iz	ljubezni	dal	svojega	
Sina. Zato izraz “evharistija” povzema vse tisto de
janje,	ki	je	hkrati	dejanje	Boga	in	človeka,	dejanje	
Jezusa	Kristusa,	pravega	Boga	in	pravega	človeka.
Obhajanje	evharistije	je	torej	veliko	več	kot	pre

prosto	 pojedina.	 Je	 spomin	 Jezusove	 velike	 noči,	
osrednja skrivnost odrešenja. “Spomin” ne pomeni 
samo	preprosto	poznanje	nečesa,	kar	se	je	zgodilo,	

ampak pomeni, da se vsakokrat, ko obhajamo ta 
zakrament,	 udeležujemo	 skrivnosti	 Kristusovega	
trpljenja,	smrti	in	vstajenja.	Evharistija	je	vrh	Bož
jega dejanja odrešenja: Gospod Jezus, ki se je za 
nas naredil razlomljeni kruh, razliva na nas vse svoje 
usmiljenje in svojo ljubezen, da tako obnovi naše 
srce,	naše	bivanje	in	naš	način	biti	povezani	z	njim	in	
z	brati.	To	je	razlog,	da	rečemo	“prejeti	obhajilo”	ali	
“iti k obhajilu”, kadar pristopimo k temu zakramentu: 
to	pomeni,	da	se	sodelovanje	pri	evharistični	mizi	

v	moči	 Svetega	Duha	 uskladi	
na	edinstven	in	globok	način	s	
Kristusom.	 Daje	 nam	 že	 zdaj	
vnaprej okusiti polno skupnost 
z	Očetom,	ki	označuje	nebeško	
pojedino, kjer bomo z vsemi 
svetimi	 deležni	 veselja	 gledati	
Boga	iz	obličja	v	obličje.

Dragi prijatelji, nikoli se do
volj ne zahvaljujemo Gospodu 
za dar, ki nam ga je dal z ev
haristijo!	Je	velik	dar	in	zato	je	
tako	važno	iti	k	nedeljski	maši.	
Iti k maši ne da bi samo molili, 
ampak da bi prejeli obhajilo, ta 
kruh, telo Jezusa Kristusa, ki 
nas	odrešuje,	nam	odpušča	 in	
nas	 združuje	 z	 Očetom.	 Vsa
ko nedeljo gremo k maši, ker 
je prav to dan Gospodovega 
vstajenja. Zato je nedelja tako 
važna	za	nas.	Z	evharistijo	ču
timo to svojo pripadnost Cerkvi, 
Božjemu	 ljudstvu,	 Kristusove

mu telesu, Jezusu Kristusu. Nikoli ne bomo do kraja 
razumeli vso njeno vrednost in bogastvo. Prosimo ga 
torej, da bi ta zakrament mogel še naprej ohranjati 
Cerkev	živo	v	njegovi	navzočnosti	in	da	bi	oblikoval	
naše	skupnosti	v	ljubezni	in	slogi	po	Očetovem	srcu.	
To	se	začne	z	dnevom	prvega	obhajila	in	se	mora	
nadaljevati	vse	življenje.	Pomembno	je,	da	se	otroci	
dobro pripravijo na prvo obhajilo in da ga prejme 
vsak otrok, saj je to za krstom prvi korak k zavestni 
pripadnosti Jezusu Kristusu.

Jezus, ti si naša vsa dobrota,
kdor te nima je zares sirota.
Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat,
vsako jutro s tabo vstat.

Nizko se, kristjani, priklonimo,
živo vero v srcu obudimo;
najsvetejši Zakrament je pred očmi:
Jezusa Telo in Kri!

O ljubezen neizrečeno sveta,
tebi bodi čast in slava peta!
Srce Jezusovo, ljubim te nad vse,
prosim, blagoslovi me!

Jezus, ti za nas si kri prelival,
ti si naše grešne duše umival.
Ljubim, srčno ljubim tvojo sveto stran,
tvojih pet krvavih ran.

NIZKO SE,
KRISTJANI,

PRIKLONIMO
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Kakor	poroča	evangelist	Luka	23,	43,	je	Jezus	na	
križu	skesanemu	hudodelcu	zatrdil:	»Danes	boš	z	
menoj	v	raju«.	Da	bomo	to	trditev	bolje	razumeli,	
moramo	 imeti	 pred	očmi,	da	po	 svetem	Pavlu	 (v	
2.	 pismu	Korinčanom	4,	 16),	 v	 tem	 zemeljskem	
življenju	“naš	zunanji	človek”	polagoma	“razpada”,	
med	tem	ko	“se	naš	notranji	človek	iz	dneva	v	dan	
obnavlja”	 in	se	po	smrti	tako	obnovljen	prikaže	v	
raju.	Če	se	pa	v	življenju	ne	trudimo	za	to	prenav-
ljanje	notranjega	človeka,	nas	v	raju	čaka	druga,	
duhovna smrt, kakor to natanko ugotavlja sveti 
Janez v Razodetju 2, 11.

Da je torej Jezus precej dopolnil starozavezne 
pojme	o	posmrtnem	življenju	s	tem,	da	je	učil,	da	
se po smrti zbudiš v raju, da je tam takoj po smrti 
sodba,	da	tam	nespokorjene	čaka	po	telesni	še	du
hovna	smrt,	katoliški	teologi	večinoma	ne	jemljejo	v	
obzir. Temu sta, kakor se zdi, krivi dve verski bajki: 
prva ki pripoveduje, kako so se vsi apostoli po bin
koštih sešli in sestavili tako imenovano apostolsko 
veroizpoved, v kateri se omenja Jezusov sestop v 
šeol, in druga, ki jo na dolgo navaja neki izmišljeni 
Evangelij po Nikodemu, v katerem se popisuje Je
zusov sestop v pekel.
Prvo	bajko,	ki	je	kot	gola	izmišljotina	označena	v	

vseh	novejših	kritičnih	izdajah	veroizpovedi	Enchi
ridion	symbolorum	(v	uvodu,	pred	št.	10)	in	pred	
par leti tudi na Internetu (splet »Il Credo o Simbolo 
apostolico«,	španski	prevod),	je	navedel	neki	oglej
ski	menih	Rufin,	po	rodu	Vend	(†	410),	ki	je	v	drugi	

polovici 4. stoletja sestavil razlago krstne veroizpo
vedi (italijanski prevod na Internetu, Spiegazione 
del Simbolo, št. 2), v katero je vrinil dodatek, da je 
“Kristus po smrti šel dol v spodnji svet (descendit ad 
inferna)”	in	ne	“gor”,	v	raj	(prim.Enchiridion	symb.	
št. 16), kakor to on sam priznava v svoji razlagi Ve
roizpovedi (cit. prevod št. 16): »Moram še povedati, 
da se v Rimskem Credo ne dodaja: ‘šel je v pekel’, 
in prav tako tudi ne v Vzhodnih Cerkvah, kjer je 
isti	smisel	izražen	z	besedami,	da	‘je	bil	pokopan’«.	
Verjetno	je	Rufin	želel	Kristusovo	vstajenje	napraviti	
sprejemljivo kristjanom judovskega pokolenja in ga 

je zato moral prilagoditi starozaveznemu 
nauku	o	posmrtnem	življenju,	po	katerem	
se vsi ljudje, dobri in hudobni, po telesni 
smrti zbirajo v nekem šeolu, v nekem 
ogromnem	 kletnem	 skladišču,	 kjer	 hu
dobni še ne trpijo peklenskih muk, ampak 
skupaj	z	dobrimi	v	globoki	komi	čakajo	
na skupno vstajenje in na skupno sodbo 
poslednji dan (prim. Iz 38, 18; Ps 6,6; 88, 
5-13,	itn.	Kako	pa	je	možno	govoriti	ali	
pisati, da duhovi spijo, o tem se Hebrejci 
ne sprašujejo). Kristus naj bi torej po 
telesni	smrti	ostal	duhovno	živ	in	preno
vljen	ter	bi	naj	šel	v	to	skladišče	obudit	iz	
kome vse dobre, Adama in Evo ter njihove 
potomce, vse do dobrega hudodelca, ter 
jih vse skupaj na dan vstajenja svojega 
telesa povedel s seboj. Kot dokaz za to 
razlago so potem teologi navajali neki 
zagonetni citat iz 1. Petrovega pisma 3, 
18-19,	v	katerem	je	rečeno,	da	je	Kristus	
“po	duhu	bil	oživljen”,	da	je	“v	tem	duhu	
šel in pridigal tudi duhovom, ki so bili v 
ječi”.	Globoke	kome	pa	so	bili	obvarovani	
nekateri svetniški liki, kakor na pr. Kajnov 

sin Henoh (prim. 1 Mz 5,24; Sir 44, 16; 49, 14; Heb 
11, 5), Abraham (Lk 16, 22), Mojzes in Elia (Mt 17, 
3), Jeremija (Mt 16, 14), ki se nahajajo budni v raju, 
med	tem	ko	so	teologi	pošiljali	v	komo	sv.	Jožefa,	
sv.	Janeza	Krstnika,	Nedolžne	otročiče,	makabejske	
mučence,	ki	naj	bi	jih	Jezus	povedel	v	raj	šele	po	
svoji	smrti!
Prav	posebej	pa	večina	teologov	ni	mogla	preba

viti podmene, da vsi zlobni in hudobni ljudje po smrti 
čakajo	na	poslednjo	sodbo	samo	v	globoki	komi	in	
ne v peklenskih mukah in da hudi duhovi ne bivajo 
samo na zemlji ali v zraku, ki nas obdaja, kakor sta 
to	učila	apostola	Janez	in	Pavel	(Raz	12,	4;	Ef	2,	2),	
ampak so raje prevzeli pripovedke, da bivajo tudi 
v	nižjih	posmrtnih	prostorih.	Te	pripovedke	je	neki	
neznani	pravljičar	začel	širiti	v	3.	in	4.	stoletju	pod	
imenom novozaveznega Nikodema, ki so imele ne
zaslišan uspeh ne samo kot eden najbolj razširjenih 

P. Bruno Korošak

KRISTUS PRED PEK LOM?
JE KRISTUS PO SMRTI NA KRIŽU TAKOJ ŽIVEL V RAJU,

ALI JE ŠEL PREJ ŠE NA OBISK V PEKEL?

“Šel pred pekel”
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rokopisov, ampak tudi kot svete podobe na ikonah 
in priljubljen predmet v pridigah (med njimi naj 
omenim	govore	lažnega	Evzebija,	lažnega	Epifanija,	
lažnega	Avguština).	Eno	od	teh	pridig	neimenovane
ga avtorja so rimski izvedenci za svete obrede vrinili 
celo	v	novi	brevir	na	veliko	soboto.	Lažni	Nikodem	
se pa v svoji pravljici ni naslonil na starozavezni 
nauk o šeolu, ampak na grškolatinske bajke o po
smrtnem	življenju.	Med	njimi	so	najbolj	znane	tiste,	
ki	jih	opeva	pred	Kristusom	živeči	Vergil	v	Eneidi,	v	
kateri opisuje sestop Eneja v podzemeljske prostore 
(inferi),	ki	naj	bi	se	delili	na	Tartar,	ali	naš	pekel,	
na	Elizij,	kjer	naj	bi	živeli	vsi,	ki	so	v	življenju	bili	
pošteni	in	dobri,	in	na	neke	vrste	vežo	ali	preddvor,	
kjer naj bi prebivali razne vrste demoni in druge 
pošasti. Za vstop v te podzemeljske prostore je bilo 
treba	plačati	prevoz	preko	reke	brodarju	Karontu,	
(našemu Korantu ali Kurentu), ki so ga pozneje ka
toliški	teologi	prekrstili	v	sv.	Krištofa.	Sestop	Eneja	
pa je “evangelist Nikodem” uporabil za podrobni 
opis sestopa Kristusovega duha v podzemlje. V 
teh pravljicah so stari teologi našli vse potrebno za 
podrobni oris strogo omejenih “prostorov”, v kate
re	 so	 trpali	 duše	 hudobnih	 grešnikov,	 podvrženih	
vsem	mogočim	mukam	od	strani	demonov	(pekel,	
v	molitvah	 tudi	 tartar),	 spokorjencev	 in	pravičnih	
(predpekel, v srednjem veku tudi limbus ali obrobje), 
ter	omadeževanih,	ki	so	bili	potrebni	dolgotrajnega	
ali	tudi	kratkotrajnega	čiščenja	(vice,	očiščevalnica).	
Nobeno od teh duhovnih bitij ni bilo v komatoznem 
stanju,	ampak	vsa	naj	bi	bila	toliko	živa	in	budna,	da	
bi	lahko	prenašala	muke	ali	uživala	začasno	medlo	
tolažbo	vse	do	poslednje	sodbe.	Profesorji	teologije	
se	med	seboj	večkrat	pogovarjajo	o	težavah,	ki	jih	
imajo	pri	razlagi	stvarnosti	onostranstva;	vsi	namreč	
živimo	in	mislimo	v	okviru	kategorij	prostora	in	časa,	
ki pa v onostranstvu ne obstajata in ne veljata za 
duhovni	svet.	Tako	med	pastoralnimi	delavci	včasih	
krožijo	pripovedke,	da	je	za	nekatere	grehe	treba	
v vicah prestajati 7 let in 280 dni pokore, ki se pa 
dajo	vsa	skrajšati	na	30	dni,	če	duhovnik	za	te	gre
šnike nepretrganih 30 dni mašuje 30 maš po zvišani 
tarifi.	Drugi	zopet	 trdijo,	da	na	onem	svetu	mora	
obstajati neki “prostor v zubljih trpljenja”, kjer naj 
bi	se	lahko	pridobilo	odpuščanje	nekaterih	manjših	
grehov, ne pa onih proti Svetemu Duhu (Mt 12, 32). 
Ti seveda pozabljajo, da Jezus po mnenju nekaterih 
starih	teologov	te	manjše	grehe	odpušča	na	onem	
svetu	med	prehodom	iz	časovnosti	v	večnost	s	tre
nutno	osvetlitvijo	njihovega	celotnega	življenja,	ki	
ni	vezano	na	neki	prostor	z	gorečo	pečjo,	ampak	na	
posebno	izostren	čut	sramu	za	vsega	obžalovanja	
vredna	dejanja	v	prejšnjem	življenju	(glej	moja	Te
ološka spodbujanja, Ljubljana 2000, str.115116).
Še	mnogo	več	pomilovanja	so	pa	vredna	opiso

vanja “spodnjih prostorov”, kakršna so se razvila 
v celotni zahodni Cerkvi, kjer so dolga stoletja vsi 
duhovniki	morali	študirati	grščino	 in	 latinščino	ter	
dobro poznati Vergila in njegov opis posmrtnega 
življenja	skupaj	z	njegovo	krščansko	enačico	lažnega	
Nikodema. Dober povzetek tega razvoja se nahaja v 
Katekizmu Pija X. (iz leta 1905, ponatisnjen 1992), 

kjer se najprej navaja latinsko besedilo veroizpo
vedi	z	Rufinovim	dodatkom,	v	katerem	je	napisano	
da	 je	 Kristus	 iz	 groba	 “descendit	 ad	 inferos”,	 šel	
dol	v	spodnja	bivališča,	med	tem	ko	v	italijanskem	
prevodu,	ki	takoj	sledi,	začudeni	beremo:	“discese	
all’inferno”,	dobesedno	“v	pekel”.	Prav	tako	morajo	
v ameriškem krstnem obredniku iz leta 1962 verniki 
moliti, da je Kristus “descended into hell”, v sam 
pekel.	V	Nemčiji	in	v	nemško	govorečih	deželah	je	
še vedno razširjen Lutrov prevod, po katerem naj 
bi	se	Kristus	“niedergefahren	zur	Hölle”,	zapeljal(!)	
v pekel. Tukaj naj omenim še veliki stenski mozaik 
v cerkvi sv. Marka v Kopru, ki nazorno prikazuje 
Jezusa, ki se iz odprtine v grobu po vseh štirih plazi 
dol	v	povsem	črni	rov	peklenskega	brezna	in	steguje	
roke po Adamu in Evi, ki sta do vratu pogreznjena 
v	močvaro.

Namen namišljenega Kristusovega sestopa v 
neki prostor v peklu ali pred peklom naj bi torej po 
mnenju	nekaterih	bogoznancev	bil	ta,	da	iz	te	fanta
stične	ječe	v	približno	36.	urah	izvleče	vse	pravične	
umrle vernike Stare zaveze, od Adama in Eve pa vse 
do	svetega	Jožefa	in	sv.	Janeza	Krstnika.	Toda	že	
v Stari zavezi Modrost, ki upodablja Svetega Duha, 
utelešenega v Jezusu Kristusu, zatrjuje, da je Adama 
prav ta modrost »varovala in ga rešila njegovega 
prestopka«	(10,	1);	potem	pa	navaja	imena	drugih	
pravičnih	(Noe,	Lot,	Jakob,	Jožef,	Mojzes),	med	njimi	
tudi Abrahama, ki ga Jezus sam, pred svojo smrtjo, 
omenja	 kot	 že	 prisotnega	v	 raju	 (Lk	16,	 22).	Še	
daljši	seznam	pravičnih	v	raju	se	nahaja	v	knjigi,	ki	
jo je spisal jeruzalemski pismouk Sirahov sin (pogl. 
4450); med njimi izstopa Kajnov sin Henoh, »ki je 
hodil	z	Bogom«,	ki	ga	je	Bog	vzel	k	sebi	v	raj,	tako	
da	»ni	videl	smrti«,	»kajti	preden	je	bil	vzet,	je	bilo	
zanj	pričano,	da	je	Bogu	všeč«	(1	Mz	5,	16;	Sir	44,	

Koper – Sv. Marko
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16; 49, 14; Heb 11, 5). Jezus torej v peklu ni imel 
kaj iskati, ampak se je takoj po smrti prikazal vsem 
pravičnim,	 poganom	 in	Hebrejcem,	 v	 raju,	 kakor	
to pravilno trdi sv. Luka. Pa tudi evangelist Matej 
nikjer	ne	omenja	tega	36	ur	trajajočega	obujanja	
in	prevažanja	pravičnih	iz	predsobe	pekla	v	raj,	am
pak	beleži	samo,	da	je	Jezus	takoj	po	telesni	smrti	
obudil	od	mrtvih	nekaj	jeruzalemskih	meščanov,	ki	
so	jih	njihovi	domači	lahko	gledali	ne	v	raju,	ampak	
na zemlji doma (Mt 27, 53). Prav tako sveti Peter v 
svojem 1. pismu 3, 1920 ne govori o sestopu umr
lega	Kristusa	v	neko	“ječo”,	ampak	o	Modrosti,	ki	je	
v dneh vesoljnega potopa duše ljudi, ki so bili kot 
ujeti v svoje strasti, v njihovi zadnji uri navdihovala, 
da se svojih pregreh pokesajo (glej 1 Pt 1, 912).

Razlago o tem Jezusovem “sestopu” je torej 
treba	iskati	drugje.	Gre	za	resnične	dogodke,	ki	jih	
je	Jezus	doživel	v	treh	urah	svoje	agonije	na	križu,	
ko	je	trpel	nepopisne	bolečine.	Danes	smo	o	takih	
neznosnih	bolečinah	že	kar	dobro	poučeni	iz	spisov	
znanih zdravnikov, kot na primer dr. Elizabete Kübler 

Ross,	dr.	Rajmunda	Moody	(Življenje	po	življenju),	in	
dr. Glorije Polo, katere knjiga Zadela me je strela se 
prevedena	v	slovenščino	nahaja	tudi	na	Internetu,	
gloriapolo.net.	Vsi	ti	avtorji	opisujejo	ponesrečence,	
navidezno	nezavestne,	ki	začasno	osvobojeni	teles-
nih spon odkrivajo duhovni svet, ki jih obdaja, ter 
se	nato	vračajo	v	svoje	razbolelo	telo.	Tako	recimo	
dr. Glorija Polo piše o sebi, potem ko jo je strela 
zadela, da se v nekem trenutku notranje praznine 
ni	več	»zavedala	niti	svojega	telesa	niti	dimenzije	
časa	 in	 prostora…	V	 enem	 samem	 trenutku	 sem	
videla	vse	ljudi	svojega	življenja	istočasno,	in	sicer	
žive	in	mrtve.	Objela	sem	svojega	pradeda	in	svojo	
prababico,	svoje	stare	starše,	svoje	starše,	ki	so	že	
umrli,	skratka	vse…	Prav	zares	in	čisto	gotovo	smo	
se zdaj objeli in v enem samem trenutku sem vse 
srečala.	Tako	je	bilo	z	vsemi	ljudmi,	ki	sem	jih	kdaj	
poznala	 in	sicer	z	živimi	 in	mrtvimi	–	 in	vse	 to	v	
trenutku«	(cit.	knjiga,	odstavki	147	in	149).	Tako	je	
tudi	Kristus	na	križu	v	trenutku	zagledal	vse	pravične	
Stare	Zaveze,	od	Adama	in	Eve	pa	do	svetega	Jožefa	
in Janeza Krstnika.

Ista zdravnica potem opisuje svojo vrnitev k 
zavesti,	 združeno	 z	 občutenjem	 telesnih	 bolečin:	
»Samo	moja	hčerka	je	reagirala	prestrašeno,	ko	sem	
jo objela. Takrat je ravno dopolnila 9 let in je moj 
objem	v	istem	trenutku	občutila	v	svojem	resnič
nem	življenju	na	tem	svetu«	(odst.	150).	Isto	se	je	
dogodilo Jezusu, ko je hotel objeti svojo mater, ki 
jo je dal v varstvo sv. Janezu (Jn 19, 26).

Glorija Polo je zatem znova padla v nezavest ter 
je »nenadoma zagledala, da prihaja iz sten operacij
ske dvorane mnogo temnih postav. Zdelo se je, da 
so	čisto	normalni	in	običajni	ljudje,	vsi	so	pa	imeli	
strašen,	grozljiv	pogled.	Iz	njihovih	oči	je	sijalo	pra
vo sovraštvo. »Takoj sem vedela, da imam pri njih 
dolgove.	Prišli	so,	da	bi	poračunali,	ker	sem	sprejela	
njihovo ponudbo za greh… Grehi so satanova last, 
niso	njegovo	zastonjsko	darilo,	treba	jih	je	plačati.	
Cena smo mi sami… Te grozljive temne pošasti so 
me	obkrožile	in	povsem	jasno	je	bilo,	da	so	prišle	
z enim samim ciljem, da me vzamejo s seboj… Ti 
grehi	nas	torej	vlečejo	v	globino,	navzdol,	k	‘očetu	

laži’	 (odst.	 193-201)	 Pomikala	 sem	 se	
po tem predoru naprej, dokler ni postalo 
nenavadno temno (odst. 212). Pojavljalo 
se	je	vedno	več	grozljivih	postav	in	bitij,	
ki	so	bila	tako	zelo	deformirana,	da	si	tega	
ne morete predstavljati (odst. 216). V 
tem stanju sem prišla spodaj v nekakšno 
močvirno	 pokrajino,	 kjer	 so	 bile	mnoge	
osebe	do	vratu	v	močvirju	in	so	stokale	
(odst. 220). Pod menoj je bilo grozljivo 
brezno«	(odst.	237).

O istih grozljivih temnih pošastih govori 
tudi sv. Bernard, ko opisuje “pekel” (glej 
Liber meditationum cap. 3). Sv. Martin je 
v	svoji	agoniji	prav	tako	doživljal	pričujoč
nost	hudega	duha.	»Kaj	čakaš,	krvoločna	
zver«,	je	vprašal.	»Pri	meni,	zlodej,	nimaš	
kaj iskati. Abraham me bo sprejel v svoje 
naročje«	(glej	2.	berilo	v	brevirju	za	11.	

november). Zato bi lahko pravilno sklepali, da je 
tudi	Jezus	na	križu	doživljal	nekaj	podobnega,	ko	je	
zaradi	silnih	telesnih	bolečin	znova	padel	v	nezavest	
in	v	trenutku	zagledal	vse	grozljivo	duhovno	spačene	
like	grešnikov	in	potem	še	satana,	ki	ga	je	ves	izčr
pan	od	posta	v	podobni	nezavesti	zrl	že	v	začetku	
svojega odrešilnega oznanjevanja (Mt 4, 811; Lk 
4, 58). Ker pa v njem ni bilo greha, je te muke za 
nas pretrpel. Te duhovne muke so bile tako grozne, 
da je Jezus zavpil: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me 
zapustil?«	(Mt	27,	46).

Ker torej nekega sestopa Kristusa v pekel ali 
predsobe	pekla	po	smrti	na	križu	ne	omenjajo	ne	
evangeliji ne stare krstne veroizpovedi vse do one 
carigrajske iz leta 381 po Kr., in tudi ne moderni 
deželni	katekizmi,	kakor	n.	pr.	nemški	iz	leta	1973,	
ameriški iz leta 1977 in italijanski (“Signore, da chi 
andremo?” iz leta 1981), in ker se njegove verske 
vsebine	dajo	tudi	drugače	razložiti,	bi	bilo	bolje,	če	
bi se dogmatiki raje poglabljali v Jezusovo triurno 
agonijo pred smrtjo, kot pa v razne verske pripoved
ke	o	njegovem	tridnevju	po	smrti	na	križu.

“Sedi na desnici Očetovi”
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Začetki
Dr. Branislava Sušnik se je rodila 28. marca 1920 

v	Medvodah.	Osnovno	 šolo	 in	 klasično	 gimnazijo	
je obiskovala v Ljubljani, leta 1937 se je vpisala 
na univerzo, kjer je diplomirala iz prazgodovine in 
zgodovine. Njeni nekdanji kolegi so jo opisali kot 
zadržano	študentko,	ki	je	bila	popolnoma	predana	
študiju. Vzrok za to je bil nedvomno, da je mlada 
zbolela,	zaradi	česar	je	imela	deformirano	hrbteni
co. Ko je bila izbrana za predsednico študentskega 
krožka,	 je	 v	 nastopnem	 predavanju	 predstavila	
bližnjevzhodne	kulture,	za	katere	se	je	takrat	zelo	
zanimala.	Študirala	je	klinopis	in	sumerščino.	Najbrž	
bi	postala	naslednica	profesorja	Korošca,	a	je	vojna	
krvavo	posegla	vmes.	Na	samem	začetku	vojne,	že	
18.	avgusta	1941,	so	njenega	očeta	Jožeta	Sušni
ka,	ki	je	bil	vodja	žandarmerijske	postaje	v	Devici	
Mariji v Polju, umorili komunisti. Po morilcu Albinu 
Grajzerju,	ki	je	Sušnika	ustrelil	vpričo	ene	od	dveh	
hčera,	se	danes	imenuje	ulica	v	Vevčah.
Ta	zločin	nad	njeno	družino	jo	je	še	bolj	silil	na	pot	

v	zunanji	svet,	tako	da	je	hkrati	ko	je	zaključevala	
študij	na	ljubljanski	univerzi,	že	študirala	na	Dunaju	
etnozgodovino in uralobaltiško jezikoslovje. Študij 
je	končala	leta	1942	z	doktoratom	pri	antropologu	
prof.	Wilhelmu	Schmidtu.

Študij v Rimu
Leta 1942 je s posebnim dovoljenjem nadaljevala 

študij v Rimu na dveh ustanovah: na Instituto Pon
tificio	Bíblico	se	je	specializirala	za	kulture	in	jezike	
Bližnjega	vzhoda,	na	Vzhodnem	inštitutu	pa	se	je	
izpopolnjevala v jezikoslovju. Diplomirala je z nalogo 
o	klinopisnih	ploščah	iz	Kapadokije	okoli	3.000	let	
pred Kristusom. Na papeškem biblijskem inštitutu 
je	poslušala	predavanja	patra	Daimela	o	Bližnjem	
vzhodu	kot	rezultatu	aglomeracije	in	večplastnosti	
različnih	ljudstev	in	kultur.	Spominjala	se	ga	je	kot	
človeka	širokih	idej	in	ugotavljala,	da	je	vse	to	močno	
vplivalo na njeno poznejše delo v Paragvaju.
V	Rimu	je	vzdrževala	stike	s	patrom	Prešernom	

in	 šolskimi	 sestrami.	 Po	 končanem	 študiju	 se	 je	
vrnila	v	Slovenijo.	Tu	je	nastopil	najtemnejši	čas,	
o katerem je kasneje nerada govorila. Po koncu 
vojne so jo verjetno poslali v Tolmin na tamkajšnjo 
šolo.	Ker	je	domnevno	poskušala	prebežati	v	anglo
ameriško cono A in so jo ujeli, so jo zaprli v zapor 
v	Ajdovščini.	 Končno	 je	 odšla	 prek	 severne	meje	

na	Koroško	in	bila	nekaj	časa	v	taborišču	v	Lienzu.	
Tam	jo	je	prof.	Marko	Bajuk	povabil,	naj	predava	na	
begunski gimnaziji. Z dovoljenjem, ki ga je dobila s 
pomočjo	prijateljev,	ji	je	uspelo	oditi	v	Rim,	tokrat	
kot begunka. Pri šolskih sestrah na Via dei Colli je 
prišla	v	stik	z	lazaristom	Ladislavom	Lenčkom	in	na	
njegovo pobudo je poljudno predavala o misijonih. 
Takrat je razmišljala celo o tem, da bi kot misijonar
ka	odšla	v	daljne	azijske	dežele.	Toda	njena	pot	je	
kazala	drugo	smer:	v	Južno	Ameriko.

Iz Argentine v Paragvaj
Že	27.	aprila	1947	 je	prispela	v	Buenos	Aires,	

kjer je kmalu prišla v stik z antropologi in etnologi, 
tudi	takrat	vodilnim	profesorjem	Imbellonijem.	Ta	jo	
je	povabil	v	Etnografski	muzej	Filozofske	fakultete,	
a je raje sprejela vabilo slovenskih šolskih sester, 
njenih starih znank iz Rima, in odšla v misijon Laishi 
med	Indijance	Tobas.	Pod	pokroviteljstvom	škofije	
v	Resistenciji,	Chaco	na	severu	Argentine,	 je	več	
mesecev	prebivala	med	Indijanci,	se	naučila	njiho
vega jezika in raziskovala njihovo kulturo. Misijon 
so	šolske	sestre	ustanovile	že	pred	vojsko,	saj	 je	
red deloval v Argentini od leta 1931 in v Paragvaju 
od leta 1936. Šolske sestre so tudi dr. Sušnikovo 
povezale z mecenom in zdravnikom dr. Andrésom 
Barbero, ki jo je pridobil za pot v Paragvaj. 10. marca 
1951	je	prispela	v	Paragvaj,	kjer	je	živela	do	smrti,	
s	katero	se	je	srečala	v	glavnem	mestu	Paragvaja	
Asunciónu 28. aprila 1996. 
Dr.	Barbero,	pobudnik	ustanovitve	Etnografskega	

muzeja, je povabil dr. Branislavo Sušnik, naj pre
vzame	muzej	in	nadaljuje	začeto	delo;	od	leta	1952	
je	bila	ravnateljica	muzeja.	Že	prvo	leto	je	začela	
raziskovati	na	terenu,	med	Indijanci,	kjer	je	preživela	
več	mesecev	pri	 ljudstvu	Maká.	Z	 vsakokratnega	
večmesečnega	bivanja	se	je	vračala	z	bogatim	ma
terialnim, jezikoslovnim in kulturološkim gradivom. 
Prvo	delo,	o	morfoloških	načelih	jezika	chulupi,	je	
objavila	leta	1954;	knjiga	je	doživela	dve	izdaji.	
Njena	bogata	bibliografija,	ki	šteje	skoraj	sto	ob

javljenih	del,	je	polna	podatkov,	ki	kažejo	na	njeno	
temeljno	faktografsko	usmeritev.	

Izsledki njenih raziskav so objavljeni tudi v 
znanstvenem delu z naslovom El Indio Colonial del 
Paraguay	v	več	zvezkih;	začelo	je	izhajati	leta	1965.	
To delo je tudi prvo, ki ga je v redni izmenjavi med 
znanstvenimi institucijami poslala v Slovenijo, na 

naša kultura
Ivo Žajdela

BRA NIS LAVA S UŠNIK
28. MAREC 1920 – 28. APRIL 1996

Po slovenski antropologinji dr. Branislavi Sušnik, ki je od leta 1951 do 
smrti leta 1996 živela in delala v Paragvaju, je bila v tamkajšnji prestol-
nici Asuncion poimenovana ulica. Na seji 23. decembra 2006 so na občini 
Asuncion sprejeli sklep, da se ena od ulic glavnega mesta poimenuje po 
ugledni slovenski antropologinji, ki je dolga leta vodila osrednji paragvaj-
ski etnografski muzej Museo Etnografico Andres Barbero.



APRIL – AM – 2016118

Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, saj je 
v	lepem	spominu	ohranila	prof.	Nika	Kureta,	ki	je	bil	
–	zelo	mlad	–	njen	srednješolski	profesor.	Sama	pa	
je	pretrgala	z	domovino	vse	stike,	s	časom	tudi	–	po	
mamini	smrti	–	z	ožjimi	člani	družine.	Bolečina	je	bila	
premočna,	z	razumom	jo	je	bilo	nemogoče	prema
gati. Sestra Dragojila je umrla leta 2008 v Ljubljani.

Svobodna v Paragvaju
Že	leta	1953	so	jo	povabili,	naj	predava	na	uni

verzi, pogodba se ji je iztekla po prvem semestru, 
toda	leta	1960	se	je	vrnila	na	filozofsko	fakulteto,	
kjer je vodila izbirni seminar o paragvajski etnogra
fiji.	Naslednje	leto	je	prevzela	katedro	za	kulturno	
antropologijo, nadaljnjih dvajset let je vodila katedro 
za	 ameriško	 arheologijo	 in	 etnologijo	 na	 državni	
univerzi.	Velikokrat	je	predavala	in	vodila	tečaje	ter	
seminarje v drugih ustanovah, ne samo v Paragvaju. 
Z veseljem je pomagala vsakemu, ki je v znanstvene 
namene	obiskoval	muzej	in	knjižnico,	vsak	dan	je	
bila tam, od 7. do 11. ure dopoldne, popoldne pa je 
v miru in samoti delala v svoji skromni pisarni. Sta
novala je v špartansko opremljeni sobi v isti stavbi. 
Veliko	je	potovala	po	južnoameriških	deželah,	kjer	
je obiskovala arhive in ustanove. Objavljala je tudi 
v	angleščini,	nemščini,	francoščini	in	slovenščini.
Leta	1978	 je	začela	pripravljati	nov	cikel	knjig	

Los Aborígenes del Paraguay, v katerih je obdelala 
celotno etnološko zgodovino Paragvaja in predstavila 
vsa ljudstva, ki sestavljajo to antropološko bogato 
območje.	Poleg	tega	je	leta	1989	izšla	prva	obšir
nejša knjiga o ameriški religiozni kulturi. Leta 1990 
je objavila delo o vojski, smrti in obstoju. Sledila je 
obravnava naselij, bivalnih oblik in uporabne obrti, 

tudi v primerjalnem pregledu širšega ameriškega 
območja.	Svoje	 delo	 je	 leta	1991	usmerila	 v	 an
tropološke raziskave zgodovine vse do sodobnega 
časa.	Gre	za	več	knjig,	v	katerih	je	orisala	družbeno	
in antropološko vizijo Paragvaja od 18. do 20. sto
letja.	Ob	500.	obletnici	»odkritja«	Novega	sveta	je	
sodelovala v pomembnem znanstvenem projektu, 
ki ga je vodila Španija. 
Skoraj	ogorčeno	je	zavračala	kabinetno	delo.	»Med	

Indijance!«	je	bilo	njeno	geslo.	»V	Paragvaju	sem	na
šla	svobodo,	osebno	in	znanstveno,«	je	povedala	dr.	
Irene Mislej, ko jo je obiskala v Paragvaju. Vseskozi 
je odklanjala priznanja in odmeve v javnosti.

Priznana znanstvenica
Dvakrat je predavala tudi pri Slovenski kulturni 

akciji	v	Argentini.	Vzdrževala	je	prijateljske	stike	s	
slikarko Baro Remec, ki jo je tudi obiskala. Nekajkrat 
je odgovorila na pisma dr. Tineta Debeljaka, ki jo je 
leta 1958 intervjuval v Buenos Airesu, toda vedno 
v	skopem,	telegrafskem	stilu.	

Vrsta uglednih znanstvenih ustanov jo je štelo za 
svojo	članico,	tako	v	Paragvaju	kot	v	tujini.	Bila	je	
dopisna	članica	Švicarskega	združenja	amerikanistov	
s	sedežem	v	Ženevi.	Leta	1992	je	prejela	nacionalno	
nagrado za znanost.

Umrla je 28. aprila 1996 v Asuncionu, glavnem 
mestu Paragvaja.

Po njeni smrti jo je paragvajski predsednik odli
koval z najvišjem redom republike za “ustvarjalni 
prispevek k paragvajski identiteti”, oktobra 2005 pa 
je paragvajska pošta v seriji treh znamk z naslovom 
Paragvajski antropologi izdala tudi znamko z njenim 
portretom.

Islamska skupnost je na svoji spletni strani dne 
13. januarja 2016, torej natanko dva meseca po 
terorističnem	napadu	v	Parizu,	ki	so	ga	povzročili	
islamski	 skrajneži,	 objavila	 izjavo,	 v	kateri	 očitno	
islamski	javnosti	v	Sloveniji	sporoča,	da	naj	bi	ne
znani	 storilci	 na	 gradbišče	 islamskega	 kulturnega	
centra,	ki	ga	Islamska	skupnost	poimenuje	že	kar	z	
“Islamski kulturni center”, odvrgli svinjske glave in 
kozarce za vlaganje, ki naj bi bili polni krvi.

Krivdo za takšno ravnanje nesporno pripiše ted
niku	Reporter,	ki	je	s	svojimi	članki	kot	eden	prvih	
v	 državi	 pričel	 opozarjati	 na	 negativne	 posledice	
prihoda	 ogromnega	 števila	migrantov	 iz	 različnih	
muslimanskih	držav	z	navadami,	ki	so	nezdružljive	
z	evropsko	civilizacijo	in	evropskim	načinom	življe
nja;	predvsem	v	smislu	povečanja	nasilja,	kar	se	je	
dejansko	tudi	zgodilo,	pričenši	z	napadom	na	pariški	
humoristični	tednik	Charlie	Hebdo,	nato	z	nepojmlji
vim	terorističnim	napadom	v	Parizu	ter	z	množičnim	
spolnim	nasiljem	v	različnih	evropskih	mestih.	Kljub	
temu,	da	je	revija	Reporter	pisala	kritično	o	ome
njenih	pojavih,	pa	ni	mogoče	trditi,	da	je	na	svojih	
straneh	kakorkoli	ščuvala	zoper		muslimane.	Zato	je	

ravnanje	Islamske	skupnosti,	ki	je	to	revijo	označila	
za	krivca	za	“napad”	na	gradbišče,	nesprejemljivo.
Iniciativa	za	svobodo	govora	tako	ostro	zavrača	

takšno	nastopanje	zoper	časopis	Reporter	in	njegove	
novinarje,	kjer	se	zahteva	nič	manj	kot	angažma	
Vlade Republike Slovenije zoper njih. Izjava Islam
ske	skupnosti	je	problematična	(zaskrbljujoča)	tudi	
zaradi	 tega,	 ker	 jo	 lahko	 skrajneži	 razumejo	 kot	
poziv	 na	 teroristični	 napad	 na	medije,	 ki	 kritično	
poročajo	o	delovanju	njihove	verske	skupnosti,	kar	
se je nenazadnje zgodilo lani v Parizu z napadom 
na	zgoraj	omenjeni	satirični	tednik.

Še posebej nesprejemljivo pa je, da se je pozivu 
Islamske	skupnosti	pridružil	 ljubljanski	župan	Zo
ran	Janković,	ki	pričakuje,	da	bo	tožilstvo	ustrezno	
ukrepalo proti reviji Reporter, kljub temu, da ni 
nikakršne povezave med njo in omenjenim dogod
kom.	Župan	Janković	je	s	svojim	pozivom	dejansko	
izkoristil	 Islamsko	skupnost	za	maščevanje	 reviji,	
ki	je	pisala	o	njegovih	finančnih	malverzacijah.	Gre	
torej za evidentno oblastniško zlorabo zgoraj ome
njenega dogodka za kriminalizacijo medija, ki ni po 
volji	vladajoči	nomenklaturi.

islam

TUDI V LJUB LJA NI?
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Mesto na World Watch List
Položaj	kristjanov	v	Nigeriji,	posebno	na	severnih	

področjih,	se	je	od	leta	2014	poslabšal.	Z	78	toč
kami	na	World	Watch	listi	2015	(70	točk	na	WWL	
2014), so se pritiski in nasilje dvignili bolj kot kdaj 
poprej. Tako se Nigerija na seznamu WWL v letu 
2015	nahaja	na	10.	mestu.	Vlada	je	nemočna	pri	
obvladovanju muslimanske sekte Boko Haram, ki 
seje	nasilje	 in	strahovanje	brez	prestanka.	Učinki	
islamske	 zakonodaje	 so	 vidni	 v	 življenju	mnogih	
kristjanov	v	dvanajstih	zveznih	državah	na	severu,	
kjer vlada šarija. 
Medtem	ko	so	svetovni	mediji	osredotočeni	na	

nasilje,	 s	 katerim	 “Islamska	 država”	 tlači	 Sirijo,	
Irak	in	svoj	kalifat,	je	Boko	Haram	oklicala	podoben	
in	še	hujši	kalifat,	če	je	to	sploh	mogoče,	v	mestu	
Gwoza	na	severu	Nigerije,	 ki	pokriva	 celo	državo	
Borno	in	del	države	Adamawa.	Boko	Haram	je	kriv	
za skoraj 4.000 pomorjenih leta 2014, od katerih je 
bila	verjetno	večina	kristjanov.	Nima	pa	samo	nasilje	
Boko Harama nad kristjani pogubne zasluge za dvig 
točkovanja	Nigerije,	ampak	tudi	protikrščanski	pri
tisk	skupin	muslimanskih	živinorejcev	Hausa-Fulani	
v povezavi z napetostjo, ki je rasla pred volitvami. 
Vse	 nasilje	 je	 vzrok	množice	 iz	 dežele	 pregnanih	
kristjanov.

Viri preganjanja
V Nigeriji je glavni vir preganjanja muslimanski 

ekstremizem, sta pa še dva druga vira preganjanja: 
rodovna nasprotstva in organizirana korupcija.

Muslimanski ekstremizem:	čeprav	ob	preganja
nju kristjanov v Nigeriji takoj pomislimo na islam
sko	skupino	Boko	Haram,	je	izhodišče	preganjanja	
mnogo bolj zamotano kot samo preprosto pobijanje 
kristjanov (pa tudi zmernih muslimanov) s strani 
islamske	teroristične	skupine.	To	je	še	posebej	res	v	
dvanajsterih	državah	šarije,	kjer	krajevne	oblasti	in	
družbene	skupine	dovoljujejo	kristjanom	prav	malo	
življenjskega	prostora.	Skupaj	z	nasilnimi	tradicija
mi uporov Maitasina (muslimanski pridigar Hausa, 
čigar	nadimek	pomeni	‘tisti,	ki	preklinja’)	v	80.	letih	
in	nastopom	šarije,	ki	 je	začela	veljati	 leta	2001,	
so kristjani severne Nigerije vedno bolj na udaru 
mačet	džihadistov.	Skrivajoč	se	za	vsem	tem	je	pa	
Boko	Haram	 v	 zadnjih	 letih	 izvajala	 sistematično	
kampanjo	proti	nigerijski	državi,	kot	cilj	pa	je	imela	
v svoji ideologiji, govorjenju in dejavnosti predvsem 
kristjane	z	namenom	ustvariti	Islamsko	državo.	Z	
retoriko	političnega	islama	in	grobim	radikalizmom	
je	razglasila	avgusta	2014	islamski	kalifat	v	Gwozi	
v	državi	Borno.	Kalifat	se	je	ozemeljsko	širil	in	pov
zročil	na	tisoče	v	glavnem	krščanskih	žrtev	ter	med
sebojno nezaupanje med kristjani in muslimani na 
vsem	področju,	da	ne	rečemo	v	vsej	državi.	Nasilje	
izvajajo	tudi	napadalci,	ki	so	na	splošno	identificirani	

kot	muslimanski	 živinorejci	 rodu	Hausa-Fulani,	 ki	
ponoči	napadajo	vasi	in	kruto	tolčejo	po	nedolžnih,	
tudi	po	ženskah	in	otrocih.	Kot	poroča	eden	od	nige
rijskih	raziskovalcev,	poskušajo	vlade	zveznih	držav	
Benue,	Kaduna,	Nasarawa	in	Taraba	določiti	pašnike	
za	muslimanske	živinorejce	rodu	Hausa-Fulani.	To	
pa pomeni, da za prehode med njimi zaplenijo ze
mljo,	ki	pripada	krščanskim	skupnostim	in	jim	tako	
odvzamejo polja.

Rodovna nasprotstva: obstojajo znaki, da so ro
dovna	nasprotstva	povzročila	pritiske	na	Cerkev	v	
Nigeriji.	Poročila	govore	o	preganjanju	kristjanov,	ki	
izhajajo	iz	animističnih	ljudstev	v	vzhodnih	državah.	
Vendar so o tem potrebne še podrobnejše raziskave.

Organizirana korupcija: pritisk na Cerkev zaradi 
organizirane korupcije med drugimi oblikami pre
ganjanja uprizarjajo skupine kriminalcev, ki jih je 
dosti	v	deželi.	Tudi	ta	vidik	je	vreden	podrobnejše	
raziskave.

Dogajanje
Bivši	 krščanski	 predsednik	Goodluck	 Jonathan,	

ki	je	vodil	državo	do	maja	2015,	je	povzročil	resno	
nezadovoljstvo	v	Nigeriji.	Ko	je	Demokratična	ljudska	
stranka aprila 2011 zmagala na volitvah, je bila huda 
razprava glede njegove kandidature, ker je kristjan z 
juga. Muslimani so trdili, da morajo biti predsedniški 
kandidati muslimani na temelju nepisanega dogovo
ra, ki naj bi v nigerijski politiki veljal med muslimani 
in kristjani. Muslimanski voditelji in drugi uporniki so 
prisegli,	da	bodo	onemogočili	njegovo	vlado,	Boko	
Haram pa naj bi bil njegov najvidnejši nasprotnik.

Aprila 2012 je Jonathan izjavil, da bo v šestih 
mesecih	uničil	Boko	Haram.	Dobil	je	odgovor,	da	bo	
Boko	Haram	v	treh	mesecih	uničil	njegovo	vlado.

preganjanje kristjanov

NIGERIJA (sever)
Porte Aperte

➜Kje je Nigerija
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Islamski ekstremisti ne preganjajo kristjanov po 
celi	Nigeriji.	Z	vidika	 sovražnosti	 do	kristjanov	 je	
mogoče	Nigerijo	razdeliti	na	več	področij:
Sever	(19	zveznih	držav	in	zvezno	ozemlje	glav

nega	mesta	Abuja)	je	pretežno	muslimanski,	kjer	
so	 države	 s	 krščansko	 večino	 vmesni	 pas.	 Velika	
območja	tega	vmesnega	pasu	so	postala	tisto,	kar	
se	danes	imenuje	države	šarije.	Na	primer:	sever	
Kadune	je	večinsko	muslimanski,	jug	pa	krščanski,	
toda	uprava	države	Kaduna	je	muslimanska	in	se	
ravna po šariji.
Jug	(17	zveznih	držav)	je	večinsko	krščanski,	toda	

na jugozahodu (Yaruba) je številno muslimansko 
prebivalstvo.
Nigerija	je	ena	najbolj	kompliciranih	držav	kon

tinenta. Spopadi za nadzor med naravnimi viri se v 
nekaterih	državah	podrejajo	preganajanju	kristja
nov.	Kot	poročajo	aktivisti	za	človekove	pravice,	se	
nigerijska vlada skoraj ne briga za to, da bi raziskala 
zlorabe in umore, ki jih nad kristjani zagrešijo islam
ske organizacije ali posamezniki. V tej zadevi vlada 
zanemarja izpolnjevanje obveznosti, ki jih nalaga 
Splošna	izjava	o	človekovih	pravicah	in	Mednarodni	
dogovori	o	civilnih	in	političnih	pravicah.	Poleg	tega	
je Boko Haram jasno pokazal, da podpihuje totalno 
vojsko	med	muslimanskimi	in	krščanskimi	skupnost
mi.	Ugrabitev	več	kot	200	deklet	iz	šole	v	krščanski	
enklavi	Šibok	(država	Borno)	kaže,	da	rastejo	težave	
kristjanov,	ki	jih	je	težko	razumeti.

Vrste preganjanih kristjanov
Nigerija pozna tri vrste kristjanov. Preganjanje 

zadeva	vse	v	mnogih	severnih	državah.
Zgodovinske krščanske skupnosti obsegajo v 

Nigeriji	rimske	katoličane	in	protestante.	Anglikan
ci, metodisti in luterani obstojajo od oblikovanja 
nigerijske	države.	Zaradi	spopadov	z	Boko	Haram	bi	
pričakovali,	da	število	kristjanov	pada.	Medtem	ko	je	
gotovo,	da	je	večina	pobitih,	pobeglih	ali	pregnanih	
žrtev	kristjanov,	 so	 znaki,	da	krščansko	prebival
stvo	narašča	ne	glede	na	to,	kar	se	dogaja.	Sredi	
spopadov	 katoličani	 dobivajo	 več	 škofij	 in	 število	
protestantov	raste	bolj	kot	bi	pričakovali.

Evangeljske in binkoštne skupnosti v Nigeriji 
rastejo. Danes pomenijo 20% nigerijske Cerkve in 
številka	raste.	V	mnogih	severnih	deželah	se	soočajo	
z	enakimi	težavami	kot	drugi	kristjani.

Spreobrnjenci iz islama:	posebno	v	državah	šarije	
je	spreobrnitev	iz	islama	v	krščanstvo	nevarna	in	bi	
mogla	povzročiti	velike	težave.

Življenjska področja
V	12	državah	šarije	kristjani	žive	v	strahu	zaradi	

nepredvidenosti okolja, v katerem krajevne oblasti in 
razne	socialne	skupine	pritiskajo	na	njihova	različna	
življenjska	okolja	(zasebno,	družinsko,	skupnostno,	
javno	in	cerkveno).	Včasih	jim	pri	tem	pomaga	ša
rijska policija (Hisba) in odbori Da’wa (za pridiganje 
in	širjenje	islama).	V	ostalih	7	državah	je	pritisk	ne
koliko	manjši,	toda	v	nekaterih	državah	je	dejavnost	
islamskega	terorizma	hujša.	Na	tem	področju	Porte	
Aperte	pogosto	sliši	govoriti	o	povračilnih	ukrepih	
mladih	kristjanov	proti	takim	terorističnim	akcijam.Z	

juga	dežele	ne	prihajajo	poročila	o	sovražnostih	do	
kristjanov.	Muslimanski	povračilni	napadi	zaradi	na
padov	južnih	kristjanov	na	severu	se	vzdolž	ločilne	
linije	redko	dogajajo.	Kot	izjavljajo	vidni	člani	isla
mistov	(ali	političnega	krila	islama),	je	njihov	namen	
spraviti	vso	deželo	v	“hišo	islama”.

Zasebno področje:	posebno	v	zveznih	državah	Bau
chi,	Gombe,	Yobe	in	Borno	ima	rastoče	število	kristja
nov	težave	s	krščanskimi	simboli,	celo	s	posedovanjem	
Svetega	pisma.	Okrog	Ganye,	Jada	in	v	večini	držav	
Borno	in	Yobe	se	precejšnje	število	kristjanov	oblači	
po	muslimansko,	da	pri	prikrili	krščanske	predmete	
ali	material	in	se	tako	izognili	linčanju.

Družinsko in skupnostno področje: pritisk zaradi 
vprašanje	vere	je	hujši	v	državah	šarije,	se	pa	delno	
razteza	na	bližnje	države	in	tako	dela	težko	družinsko	
in	skupnostno	življenje	kristjanov.	Krist	jani	ne	mo
rejo pokopati svojih rajnih na javnih po kopališčih.	V	
javnih	šolah,	posebno	osnovnih	in	nižjih	srednjih	so	
krščanski	otroci	prisiljeni	biti	tudi	pri pouku islama. 
Mladi kristjani nimajo dostopa do višje izobrazbe, 
posebno kadar imajo te ustanove dobre dotacije, 
opremo	 in	kvalitetno	poučevanje.	Na	področju	 iz
obrazbe kristjane pogosto obravnavajo kot drugo
razredne	državljane.	Krščanska	dekleta	so	v	resni	
nevarnosti ugrabitve in prisiljene poroke. Izvedenci 
trde,	da	so	bili	v	nekaterih	državah	šarije	ustano
vljeni	odbori	za	ugrabljanje	in	nasilno	spreobračanje.	
Vlada	zelo	zanemarja	krščanske	skupnosti.	Kratijo	
jim pravice do javnih dobrin, kot so bolnišnice, ceste 
in	pitna	voda;	krščanske	vasi	na	kmečkih	področjih	
niso	deležne	razvojnih	projektov.

Javno področje: kristjani, ki izpolnjujejo pogoje 
za	neko	službo,	je	pogosto	ne	sprejmejo,	od	drugih	
pa	se	zahteva	se	se	najprej	odpovedo	krščanski	veri,	
da	potem	dobe	službo.

Cerkveno področje:	na	določenih	področjih	Cerkev	
zelo	težko	javno	sprejema	spreobrnjence	iz	islama.	
To bi pritegnilo pozornost islamske skupnosti, kar bi 
se lahko razvilo v nasilna dejanja proti cerkvam na 
vsem	področju.	Izvedenci	poročajo,	da	se	radikalni	
muslimani vedno bolj spravljajo na duhovnike, da 
bi	tako	preprečili	nadaljno	rast	Cerkve.

Nasilje
Nasilje je v Nigeriji zelo hudo. Mediji so leta 2014 

največ	poročali	o	ugrabitvi	276	študentk	iz	državne	
višje	šole	v	mestu	krščanske	večine	Šibok	v	državi	
Borno.	Ugrabila	jih	je	islamska	teroristična	organi
zacija	s	sedežem	na	severovzhodu	Nigerije.	To	je	
do	zdaj	najbolj	množična	ugrabitev,	sledile	so	mu	
pa druge podobne. Boko Haram je odgovoren za 
skoraj 4.000 mrtvih v letu 2014, od katerih je bila 
večina	kristjanov.

Kljub pomanjkanju dosegljivih podatkov je previdna 
cenitev,	da	je	Boko	Haram	pobil	več	kot	10.000	ljudi	
v	letih	svojega	delovanja	in	to	večinoma	krist	janov.

Cenijo, da je bilo 19. julija 2014 v napadu Boko 
Haram	v	Damboa	v	državi	Borno,	pregnanih	15.000	
ljudi in 100 pobitih. 23. junija 2014 je Visoki komi
sariat	za	begunce	Združenih	narodov	objavil	oceno	
pregnancev s severovzhoda Nigerije: 650.000. Sko
raj	dnevni	vpadi	in	negotov	položaj	skrajno	otežujejo	
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zbiranje podatkov.
Od kar je bil avgusta 2014 objavljen islamski 

kalifat	Boko	Haram,	že	po	nekaj	mesecih	nekatera	
poročila	povedo,	da	Boko	Haram	trdno	nadzoruje	
najmanj	23	od	27.	območij	krajevne	oblasti.	Sekta	
je	zasedla	tudi	nekatera	mesta	v	državi	Adamawa.	
Boko Haram je oktobra 2014 zasedel tudi Mubi, 
mesto, ki ga je nigerijska vojska spet izbojevala 
nazaj novembra 2014; medtem je skupina islam
skih teroristov zagrešila precej nasilnih dejanj nad 
prebivalci.	Nepotrjena	poročila	trde,	da	so	bili	večina	
žrtev	novonastalega	islamskega	kalifata	Boko	Haram	
pobiti ali pregnani kristjani.
Agencija	Fides	poroča	15.	septembra	2014,	da	je	

Boko	Haram	umoril	na	nasilen	način	2.500	katoli
čanov	v	nigerijski	škofiji	Maiduguri	(država	Borno).	
Tisti, ki jim je uspelo uiti pokolu, so se zatekli v 
bližnjo	državo	Adamawa.	Fides	poroča,	da	so	bile	v	
naglem	begu	ločene	mnoge	družine	in	da	starši	še	
vedno	iščejo	otroke.	Čeprav	ni	znano,	koliko	časa	
je	to	nasilje	trajalo,	je	pa	vseeno	dokaz	močnega	
vpliva nasilja Boko Haram.
So	tudi	poročila	glede	preganjanja	tisočev	kristja

nov zaradi skrajnega nasilja proti njim in njihovemu 
imetju	s	strani	muslimanskih	živinorejcev	Hausa-Fula
ni.	To	se	dogaja	po	državah	Adamawa,	Bauchi,	Benue,	
FCT (Abija), Kaduna, Nasarawa, Plateau in Taraba.

Eden od raziskovalcev, ki je v tem delu Nigerije 
opravljal	 nalogo	 za	World	Watch	 List,	 poroča:	»V	
senci	Boko	Haram	je	začarni	krog	nasilja	v	osred-
njem delu Nigerije, ki so ga zagrešili muslimanski 
živinorejci	 Hausa-Fulani,	 povzročil	 smrt	 tisočev	
kristjanov	in	razrušil	na	stotine	cerkva.	Na	nesrečo	
pa se pripoved o tem posebnem spopadu osredini 
na eno samo vprašanje: poškodovanje narave in 
selitveni tokovi. Nevarno je, da bo ta ponaredba 
počasi	postala	edino	sporočilo	o	dogodkih.	In	to	ne	
zato,	ker	bi	ne	bila	resnična,	ampak	ker	je	le	delna	
in zanika spopadu vrednost, da bi bil raziskan v vseh 
svojih vidikih. Razširjene raziskave na severu Nige
rije so pokazale, da ima opustošenje narave sicer 
svoj	delež,	da	pa	kaže,	da	je	ves	spopad	navdihnila	

islamska verska propaganda zato, da bi razširila 
svojo	oblast	na	krščanska	območja	in	jih	prisilila	pod	
“darul islam” (hišo islama).

Bodočnost?
Sedanje	stanje	v	Nigeriji	 slabo	kaže.	Povezava	

Boko Harama in magrebske alKaide muslimanske
ga	Magreba	skupaj	s	muslimanskimi	terorističnimi	
skupinami	na	tem	področju,	predvsem	pa	poveza
va	z	“Islamsko	državo”	na	Bližnjem	vzhodu	kažejo	
verjetnost, da bo Cerkev še naprej trpela nasilno 
preganjanje. Boko Haram je spremenil svojo taktiko 
napada in se umika v stalno zasedbo ozemlja, ki ga 
je	pridobil	islamski	kalifat,	in	ima	trden	namen,	da	
razširi	področje	svoje	oblasti.

Izvedenci sodijo, da je resna nevarnost, da bi se 
protikrščansko	nasilje	obrnilo	proti	Cerkvi	na	južnem	
področju	države.	Krščansko	mladino,	ki	je	bodočnost	
Cerkve,	močno	privlači	skušnjava,	da	bi	se	mašče
vali	nad	muslimani,	s	tem	pa	zašli	v	začarani	krog	
naraščajočega	nasilja	med	raznimi	deli	države.
Revščina	mnogih	kristjanov	v	severnih	zveznih	

državah	je	alarmantna.	Radikalni	muslimani	bi	se	
lahko	poslužili	virov,	ki	so	jim	na	razpolago,	da	bi	
začeli	kristjane	finančno	izsiljevati.	Kristjanom	po
gosto odrekajo temeljne javne usluge. Zdi se, da je 
istočasno	federalna	vlada	nesposobna	zaščititi	svoje	
krščanske	državljane.	Vse	to	skupaj	daje	veliko	mož-
nosti,	bo	bo	pritisk	na	kristjane	v	deželah	šarije	in	
vmesnega pasu ostal enak ali celo narasel.

Severna Nigerja ima torej veliko število izgnan
cev, od katerih so mnogi kristjani ljudje, ki so postali 
begunci	v	svoji	lastni	domovini	zaradi	nasilnega	reži
ma Boko Haram ali zaradi divjih napadov musliman
skih	živinorejcev	Hausa-Fulani,	ki	jih	krajevne	oblasti	
pogosto pometajo pod preprogo. Mnogi od njih ne 
dobe	pomoči	od	narodnih	in	mednarodnih	agencij	
za	humanitarno	pomoč.	Na	svojem	področju	so	ve
liko	živo	pričevanje	nadvlade	preganjalcev	in	hude	
ranljivosti preganjancev. Tako stanje nekaznovanosti 
spodbuja	 nasilje	 in	 veča	 strah	med	 preganjanimi	
kristjani.	Ta	začarani	krog	lahko	zlomi	samo	poseg	
mednarodne	skupnosti	s	humanitarno	pomočjo.

ZLOČIN NA D KU LTURO
Deir Mar Elia (samostan sv. Elija) na 

obrobju iraškega mesta Mosula so v 6. 
stoletju zgradili po vsej verjetnosti asirski 
menihi, pozneje je prešel v last katoli
škega Kaldejskega reda. Ta zgodovinski 
spomenik	je	privlačil	kristjane	in	musli
mane iz Mosula kot kraj molitve, verskih 
obredov	in	prošnje	za	odpuščanje.
Satelitski	 posnetki	 kažejo,	 da	 so	 ga	

ponoreli	divjaki	“Islamske	države”	popol
noma	uničili	in	zravnali	z	zemljo.	Kamnite	
stene so bile dobesedno spremenjene 
v	prah.	Táko	uničevanje	 lahko	povzroči	
samo	sovraštvo	pod	vplivom	hudiča.

Prej Zdaj



APRIL – AM – 2016122

Kot “po navadi” smo bili spet skupaj na gorski 
ravnini,	ki	se	na	višini	kakih	1.000	metrov	počasi	–	
po	mnogih	hribih,	dolinah	in	golih	pobočjih	–	približa	
najvišji	japonski	gori	Fúdži	(po	naše	pisano),	3.776	
metrov visoko. Tudi letos so me prijatelji povabili 
za	nekaj	dni	v	svojo	poletno	hišico	“Pod	Fudži”,	kot	
pravimo,	čeprav	je	do	te	gore	treba	hoditi	še	kake	
štiri ure. Letošnja prednost je v tem, da smem po 
nekaj	dneh	–	odvisno	od	prostih	kabin	za	vožnjo	v	
Hong Kong, takrat še britanski teritorij – povabiti 
kakšno	revno	družino	z	otroki	za	kak	teden	na	po
čitnice.Tisto	o	“družini	z	otroki”	 je	treba	razumeti	
odvisno	od	mojih	omejenih	financ.	Včasih	je	kakšna	
družina	lahko	malce	prispevala,	rada,	če	je	zmogla.	
Že	dejstvo,	da	je	lahko	za	kakšen	teden	ušla	stra
hotni	poletni	vročini	v	kakšnem	z	ljudmi	natrpanem	
mestu,	je	pomenilo	zanjo	resničen	oddih.
Z	menoj	nas	je	pet.	Že	prvi	dan,	ki	se	je	začel	z	

modrim nebom in rahlim vetrom v drevesih okrog 
hiše,	je	poskrbel	za	presenečenje.	Četrta	oseba	v	
precej prostorni hiši je njihov star prijatelj izpred 
vojne, gospod Li Kung (po naše pisano), umetnik iz 
Hong	Konga.	Če	bi	se	sam	ne	predstavil	kot	Kitajec,	
bi ga imel za Japonca; takrat še nisem mogel prav 
razlikovati med Japoncem, Kitajcem in Korejcem. 
Lepo je govoril angleško (z britanskim naglasom) in 
japonščina	mu	tudi	ni	delala	težav.	Malce	bledega,	
a prijaznega obraza, morda okrog štirideset let, in 
ko sem se mu predstavil kot katoliški misijonar, je 
brez zadrege izjavil, da je biti protestantski kristjan 
posebna	čast	nad	golim	poganstvom	...

Gospa gostiteljica me vpraša, ali vem, kako se 
pripravi tradicionalna japonska jed nigíri zúši, ki nam 
jo	hoče	danes	ponuditi	za	kosilo;	zvečer	da	smo	vsi	
povabljeni v malce oddaljeno restavracijo na oni 
strani	hriba	preko	prelaza	Kagósaka	Tōge.	Priznam,	
da me zanima, ker imam to tradicionalno japonsko 
jed rad. In gospa me povabi v kuhinjo.
Na	velikem	pladnju	ima	pripravljen	riž	in	na	še	

enem	pladnju	ribe.	Súši	 je	riž,	prepojen	s	kisom,	
sladkorjem	 in	 soljo	 in	 razrezan	 v	 koščke,	 velike	
kvečjemu	za	odprto	dlan.	Razdeliti	 riž	na	dlan	ši
roke ali ozke kose pomeni nigíru, zato je celotna 
jed imenovana nigíri zúši. In kaj polagamo na tako 
pripravljen	 kos	 riža?	 Tradicionalno	 lososove	 ikre,	
košček	tunovega	vampa,	ikre	morskega	ježa,	košček	
morske	jegulje,	košček	tako	imenovane	skrinjaste	
školjke	in	košček	posebnega	morskega	raka.	Vsaj	od	
19.	stoletja	se	je	ohranil	običaj,	da	serviramo	zmeraj	
dva	koščka	iste	sorte	ribe	skupaj.	Posamezne	koščke	
namakamo	v	omako	iz	soje.	Na	deželi	dobiš	koščke	
ribe,	ki	skoraj	pokrijejo	riž;	v	mestu	je	obratno	...	
Za	večji	užitek	različnih	vrst	rib	je	na	razpolago	s	
kisom	prepojen	ingver	v	obliki	drobnih	koščkov,	ki	
jih imenujemo gári.

Gospe zaupam, da imam med japonskimi jedmi 
najraje sášimi. Beseda izvira iz glagola sašímu, ki 
pomeni prerezati kakšno stvar od zgoraj navzdol: 
tako	prerežemo	surovo	(a	lepo	umito	mrtvo)	ribo	od	
zgoraj navzdol, seveda potem, ko smo jo primerno 
pripravili za jed kot surovo ribo. Gospejin obraz se 
razjasni:
»Tudi	 zame	 je	 sášimi	 največja	 poslastica.	Mi

mogrede: tradicionalno jemo Japonci najprej nekaj 
kosov	sášimi,	potem	šele	nigíri	zúši.«

Iz skrinjice na steni potegne posodico z japonsko 
gorčico,	ki	jo	imenujemo	wásabi	(angleški	“w”	je	bolj	
podoben našemu “u” kot pa “v”; Japonci nimajo “v” 
v svoji abecedi).  Rahlo zeleno koreniko strgamo 
na	za	to	pripravljeni	mrežici.	V	začetku	bivanja	na	
Japonskem sem menil, da je slovenski hren enako 
dober	za	ribe	kot	japonski	wásabi	–	pa	ni!	Najbrž	je	
idealen le za meso in jajca, kot se tega spominjam 
o	veliki	noči	–	žal	mi	je,	da	se	Japoncem	niti	ne	sa
nja	o	naših	velikonočnih	specialitetah!	Vse	je	lepo	
pripravljeno na pladnjih in gospa se mi nasmehne:

»Ker imate naše japonske jedi radi, vam zaupam, 
kaj	smo	naročili	za	danes	zvečer	v	tisti	restvraciji	
na	drugi	strani	prelaza	–	sukíjaki!«	(po	naše	pisano;	
besedo izgovarjamo kot skíjaki.) In gospe ugaja moj 
spremenjeni obraz.
Dovolite	mi,	da	malce	obrazložim	sestavine	te	baj

no	okusne	skíjaki.	V	nizek	železni	kotel	damo	užitne	
liste	krizanteme,	neke	vrste	fižolovo	skuto,	narezano	
čebulo,	goveje	meso,	rezance	iz	rastlinskega	škroba	
in	nekaj	japonskega	žganja,	prepojenega	s	sladkor
jem.	Vse	se	mora	kuhati	v	nizki	železni	posodi.	S	pa
ličicami	“lovimo”	koščke	iz	prijetno	dišeče,	z	dimom	
obdane	posode,	a	preden	prinesemo	svoj	košček	v	
usta,	ga	“moramo”	pomočiti	v	posodico	s	stepenim	
surovim jajcem. Skoraj bi bil pozabil omeniti, da je 
treba	meso	čisto	na	začetku	nekaj	časa	“kuhati”,	šele	
potem je treba dati v kotel ostale sestavine.
Ob	pol	šestih	zvečer	smo	prišli	v	restavracijo,	za

čeli	večer	s	francoskim	likerjem,	prešli	k	bajno	okusni	
skíjaki	in	zdaj	uživamo	italijanski	grenki	espresso.	In	
potem	–	špansko	vino	čarobnega	okusa.	Opraviču
jem se, da navajam vse to: zame so dar gostoljubnih 
prijateljev, v ozadju pa je – kot zmeraj – dobrohotna 
roka	Božje	Previdnosti,	ki	tako	ljubeznivo	skrbi	za	
svoje misijonarje.

Gospod Li me naenkrat vpraša:
»Vem, da ste kot misijonar zmeraj zaposleni. Ali 

ne bi hoteli obiskati naš Hong Kong? Za razvedrilo? 
Za	spoznanje	naše	starodavne	kulture?«
Presenečen	 nad	 vprašanjem	brez	 obotavljanja	

odgovorim:
»Denar,	gospod	Li,	je	problem,	ne	potovanje.«
Gospod	Li	si	prižge	cigareto,	vdihne	dim	in	na

daljuje:

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja

KAKO SE LEP SEN VARNO PODRE
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»Ponujam	vam	edinstveno	priložnost,	ki	jo	moram	
obrazložiti.	Osebno	sem	likovni	umetnik	ter	vezan	na	
kitajske in mednarodne prireditve, posebno okrog 
božiča	in	velike	noči.	V	Tokiu	imam	prijateljico,	pet
insedemdesetletno	pol	Kitajko	pol	Japonko.	Čudovita	
slikarka	je,	a	moči	ji	pojemajo.	Kljub	temu	jo	iz	Hong	
Konga	prosijo	za	še	dve	umetnini:	japonski	pejsaž	
okrog	novega	leta	in	japonski	pejsaž	okrog	velike	
noči	ali	ob	prihodu	pomladi.	Neka	britanska	družba	
si	ju	želi	za	propagando	v	Ameriki.«

Prekinem ga:
»Gospod	Li,	japonska	pošta	odlično	in	varno	de

luje	–	naj	se	je	posluži.«
On pa odkima:
»Problem	je	v	tem,	da	so	njene	slike	tako	živo	

slikane,	da	bi	jih	pošta	pokvarila.	Zato	hoče	ome
njena	britanska	družba	nekoga,	ki	bi	osebno	previ
dno prinesel umetnini v Hong Kong. To se je enkrat 
ali	dvakrat	zgodilo	že	prej	v	denarno	zadovoljstvo	
slikarke	in	nosilca	ter	pravo	navdušenje	Angležev.	
Nosilec ne sme dati slik iz rok, je pa zmeraj pripra
vljen,	da	jih	pokaže	carinski	ali	kakršnikoli	policiji.	
Vsaki	sliki	je	pridana	akreditirana	družbena	izjava,	
da gre za delikatno umetnino in da prosi za previdno 
ravnanje	s	sliko.«
»Gospod	Li	–	kdo	bo	sliki	zapakiral?«
»Tudi to ni problem – slikarka ima ljudi na razpo

lago	in	doslej	so	opravili	delo	prvovrstno.«
»Zanima	me,	celo	mika	me,«	rečem,	»a	potrebu

jem	čas,	da	premislim	in	uredim	svoje	obveznosti.«
Gospod Li se mi nasmehne:
»Se	razume!	Če	mi	lahko	odgovorite	do	15.	de

cembra letos, bo vse v redu. Pošljem vam potrebne 

naslove,	vozovnico.«
Prekinem ga:
»Za	ladjo?	Za	avion?«
»Za	avion,	za	prvi	razred.«
Tako	 sem	vesel,	 da	 hočem	 izprazniti	 skodelico	

kave, ki pa je – prazna.
»Trenutek,	 prosim,«	 reče	 prijazni	 gospod	 Li,	

pokliče	natakarico	in	naroči	za	vse	nas	–	ostali	so	z	
zanimanjem sledili najinemu pogovoru. Meni je bil 
kratek,	ostalim	pa	najbrž	ne,	čeprav	so	z	zanimanem	
poslušali: skodelice so bile vse prazne. Ob mizi pa 
je	lebdel	tisti	nepogrešljivi	in	zapeljivi	vonj	resnične	
kave ...
Od	poletja	do	decembra	se	zdi	dolgo,	a	ne,	če	se	

je treba pripraviti na tako zanimivo potovanje, ki mi 
ga je gospod Li tako vabljivo ponudil.
V	začetku	decembra	sem	zvedel	–	po	zgoraj	ome

njenih	prijateljih	in	tudi	sicer	–,	da	so	tisto	čudovito	
slikarko – zaprli. Pokrajine in hiše in morje so bili na 
vsaki	sliki	drugače	razporejeni,	a	zmeraj	tako,	da	je	
bilo treba “brati” sliko od leve na desno in od zgoraj 
navzdol – po kitajsko. Nekateri predmeti na sliki so 
bili brez pomena. Gospa slikarka je delala v korist 
britanske	vohunske	službe	in	jo	je	zanimal	japonski	
protiletalski mitraljez, ki so ga Japonci iznašli prav 
proti koncu druge svetovne vojske. Slikarka je bila 
povezana	z	nekom	–	kje?	Ne	vem.	Najbrž	tega	tudi	
moji zgoraj predstavljeni prijatelji ne vedo.

Nekaj pa me še zmeraj zanima: ali ste, drage 
bralke in dragi bralci, okusili opisani skíjaki? Morda 
pa	to	pomeni	–	če	je	odgovor	“Še	ne!”	–,	da	“mo
rate” priti v Tokio, a lepo prosim, ne na moj (zelo 
skromen)	račun	...

Splavljeni	otroci	»so	človeška	bitja	in	imajo	pravi
co	biti	pokopani	na	spoštljiv	način.«	To	je	prepričanje	
17letnega Toana, prebivalca Hanoja, ki se je pred 
letom	in	pol	odločil,	da	bo	skrbel	za	pokopališče	Ben	
Coc	v	četrti	Soc	Son	glavnega	mesta.	Tam	pokopava	
na	področju	600	m2	zarodke	prekinjenih	nosečnosti:	
pokopališče	ima	že	90.000	grobkov.	Zamisel	za	to	
delo je Toanu prišla, ko je kot otrok opazoval svojo 
sosedo	Nguyen	Thi	Nhiem,	ki	je	skozi	10	let	zbirala	
vedno	večje	 število	 “zavrženih”	 otrok,	 ki	 so	 jih	 ji	
prinašali,	da	bi	 jih	pokopala.	Toan	 je	že	kot	čisto	
mlad	hotel	dati	kraj	počitka	tem	človeškim	bitjem,	
ki	so	jim	vzeli	pravico	do	življenja	in	je	prosil,	da	bi	
smel delati z Nhie, toda starši mu niso pustili. Odkar 
je	dovolj	odrasel,	 skrbi	Toan	za	celo	pokopališče:	
čisti	nagrobnike,	skrbi	za	rože	in	oskrbuje	posode	s	
kadilom.	Pri	tem	delu	pogosto	sreča	ljudi,	ki	so	bili	
vmešani	v	splav	in	se	hočejo	znebiti	svojega	otroka.	
Pripoveduje:	»Nekega	dne	je	prišel	k	meni	mlad	člo
vek z majhnim zavojem in je rekel, da ga je pobral 
na cesti. Ampak po tem, kako se  je obnašal, sem 
takoj	pomislil,	da	je	ta	človek	verjetno	otrokov	oče.«
Toan	pravi,	da	splave	povzročajo	odrasli,	ki	nočejo	

prevzeti svoje odgovornosti. Sam misli: »Znebiti se 
svojega	otroka	ni	prav	nič	drugače	kot	ubiti	svojega	
otroka.	Upajmo,	da	se	bo	sčasoma	število	splavov	
zmanjšalo.«	 Nekateri	 starši	 pa	 vseeno	 prihajajo	
obiskovat grobove svojih otrok in darujejo denar 
za	vzdrževanje	pokopališča.	Poleg	tega	lahko	Toan	
računa	na	pomoč	prostovoljcev	skupine	“Varovati	ži
vljenje”, ki jo sestavljajo študentje hanojske univerze 
in	mu	pomagajo	čistiti	kraj.	Na	pokopališče	prinašajo	
vsak dan bodisi neznani ljudje bodisi zdravniki 20 do 
30	splavljenih	otrok.	Prekinitev	nosečnosti	v	Vietna
mu	narašča.	Vietnam	je	glede	splavov	prva	dežela	
azijskega jugvzhoda in pêta na svetu. Vsako leto se 
preko	300.000	mladih	med	15.	in	19.	letom	zateče	
k splavu, pogosto kar skrivaj. Med srednješolkami 
in univerzitetnimi študentkami je stopnja splavov 
70%.	V	glavnem	mestu	je	število	še	večje	in	mnoga	
dekleta	se	za	splav	odločajo	večkrat,	kakor	da	bi	to	
bila	neka	protispočetna	metoda.
Vietnamska	katoliška	Cerkev	deluje	za	pomoč	in	

podporo	življenju.	Posebej	je	za	to	zaslužna	Caritas	
škofije	Bắc	Ninh	na	severu	dežele,	ki	je	začela	s	te
čaji	za	odgovorno	starševstvo.	(Agencija AsiaNews)

VIETNAM
17-letni Toan pokopava splavljene zarodke
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“za nardodv blagor”

P. Bernardin Sušnik

NORCI IN PO LITIČNO TRUP LO
V Sloveniji se je začelo pojavljati vprašanje, ki so ga pametni ljudje že davno napovedovali, leva politična stran s Cerarjevo vlado na čelu pa je 

zatrjevala, da do njega sploh ne bo prišlo: kam z migranti. Avstrija je začela vračati tiste, ki ne izpolnjujejo njenih pogojev, Hrvaška jih noče sprejeti 
nazaj, ampak še vedno dovaža čez slovensko mejo tiste, ki so prišli preko Grčije, Makedonije in Srbije. Po Sloveniji so se že začela protestna zborovanja 
prebivalcev krajev, kjer vlada hoče ustanoviti migrantske centre: Kidričevo (kdaj bodo le črtali ime tega komunističnega zločinca, ki ima še vedno svoj 
kip v Ljubljani?), Sv. Lenart v Slovenskih Goricah, Šenčur, Vrhnika, Ljubljana. Ljudje vedo, kaj so migranti počenjali in še počenjajo recimo na Švedskem 
in v Nemčiji in jim ni prav nič do tega, da bi si kaj takega nakopali v svojo okolico.

Pa ne vsi. Združena levica, idejna naslednica komunistične partije, bi Slovenijo z njimi zasula. Takole to to zapisal Igor Kršinar v Reporterju:

Hanžek bi v Slovenijo sprejel vsaj 200 tisoč migrantov iz Bližnjega 
vzhoda

»Če bi bili vsaj malo humani, deset odstotkov prebivalstva ne bil 
poseben problem,« je na vprašanje, koliko beguncev lahko sprejme 
Slovenija, v oddaji Studio City odgovoril poslanec Združene levice 
Matjaž Hanžek. In dodaja, da če Evropa ne more preživeti pet milijonov 
beguncev, kar pomeni en odstotek evropskih državljanov, potem niti ni 
potrebno, da taka nesposobna Evropa preživi.

Hanžek še meni, da begunci ne predstavljajo varnostne grožnje, 
ampak to predstavlja sovraštvo proti beguncem. Silvestrske dogodke 

v Kölnu pa komentira takole: »To je vsekakor kaznivo dejanje neka-
terih ljudi, večji problem kot samo kaznivo dejanje je to, da nekateri 
zlorabljajo kaznivo dejanje posameznika ali neke manjše skupine in to 
posplošujejo na celo etnično skupino, kar je, vemo, v zgodovini vodilo 
celo v fašizem in nacizem.«

Nekdanji ombudsman in ustanovitelj stranke TRS sicer ni povedal, 
kam bi nastanil migrante in kako bi financiral njihovo bivanje v Sloveniji, 
toda glede na njegove izjave lahko domnevamo, da bi kaznoval ljudi, 
ki bi opozarjali na varnostne probleme, kaj šele tiste, ki bi protestirali 
proti njihovi nastanitvi.

Od lepega števila komentarjev h gornjim Hanžkovim izjavam sta se mi zdela najbolj zanimiva dva:

Komentar 1:
Iz jugovojske so ga poslali nazaj v Slovenijo, ker so ugotovili, da 

je psihično motena oseba. Pri nas pa so ga komunisti zaradi njegovih 
kronanih neumnosti nagradili in postavili na mesto varuha , zamislite, 
človekovih pravic. Tip ni bolan, ampak je šolski primer psihopata. Alko, 
ki ga očitno obilno uživa, mu je pustil še dodatne posledice. Tip s čopom, 
ki je prav tako blesav in že poganja mah na stolu, ki mu ga je udbomafija 
namenila zaradi njegovega navijaštva in servilnosti, ga pa vabi, da 
nam skupaj psihiatrirata za naš denar. Pod temi mafijsko zrežiranimi 
in nastavljenimi vladami, ki imajo za satelite takšne strančice, ki bi prej 
sodile na psihiatrijo , da jih obravnava kakšen Radan, država mora crknit. 

Posiljujejo nas za naš denar preko propagandnega servisa udbomafije 
norci, da ne bi videli nesposobne vlade, ki potiska to državo v gnoj. Z 
imigranti ali brez njih, ki jih pa seveda vsiljujejo nam, je država na robu 
propada. Več kot 700 prijav zaradi spolnih napadov v eni noči za takšne 
norce ni nič.Ti se pač enačijo s to drhaljo in zato mirno spregledajo na-
silje te drhali nad nemočnim prebivalstvom, ker nori možgani tega ne 
zmorejo akceptirati, vidijo pa samo izločenost te drhali necivilizirane, 
ker se z njimi najlažje identificirajo zaradi svoje norosti.

Komentar 2:
A tale Hanžek ve, da imamo že enega človeka preveč?
In to Hanžka.

»Hanžkove besede so norost. Vsi vemo, da predlog ZL cilja samo 
na politične nasprotnike, zato to sedaj ni nobeno presenečenje. Gre za 
omejevanje pravic in kršenje ustave.«

»Prav neverjetno je, kako poslanec Hanžek označi molitev za so-

Še bolj uničujoč je komentar Lucije Šikovec Ušaj, ki jo strokovna javnost uvršča med deset najbolj vplivnih pravnikov in pravnic v državi. Poleg tega 
je komentirala tudi Hanžkove izjave glede skupine, ki pred porodnišnico v Ljubljani izvaja 40-dnevno molitveno akcijo proti splavu. Ta skupina nikogar 
ne ovira, nikogar ne nagovarja, le tiho moli.

vražni govor, a hkrati ne obsodi povojnih pobojev, ne samo to, dejanje 
propadle države celo glorificira. Groza me je, da je bil ta človek varuh 
človekovih pravic in da sedaj sedi v parlamentu.«

Normalen človek se vpraša, kako do takih neumnosti sploh lahko pride. Toda če natančneje opazujemo leto in pol Cerarjeve vlade, je zadeva čisto 
razumljiva. Pod Pahorjevo vlado (2008-2012) je bilo javno mnenje zaradi kopičenja dolgov, da slabše pač ne more biti. Kratko enoletno Janševo vlado 
so torpedirali Kučan in njegovi, ki so že prej “ustoličili” Pahorja. Nato so spravili na “prestol” Bratuškovo (2013-2014) Izkazalo se je, da je še slabša od 
Pahorja in je vladalo prepričanje, da je država na dnu. Za njo je prišel Cerar (2014), ki je pokazal, da se da pasti še globlje. In kje je Slovenija danes? Tole 
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je napisala v Reporterju dr. Maja Sunčič pod naslovom “Miro Cerar je politično truplo”.

Z vsako novo vladno afero je premier Cerar vedno znova razkrinkan 
kot nemoralnež, ki nastopa v vlogi poceni TV-pridigarja, vendar se z 
vsemi štirimi oklepa stolčka in pljuva po vseh.

V skrajnji sili zaigra celo klovna. Ko njega in njegove ministre zasa-
čijo s prsti v marmeladi, kar naprej opleta z lažno moralo. Dejansko od 
Cerarja ni bilo nikoli nič, razen afer, s katerimi je začel takoj po volitvah. 
Mramor je bil že lani vpleten v afero honorarji in je že pred sedanjo 
afero veljal za enega najbolj umazanih ministrov v vladi. Cerar pa mu 
kakopak še vedno popolnoma zaupa. Ker je edina morala za Cerarja, 
da ostane na oblasti ne glede na vse. Zato je vse nadrl, da mu vlade res 
nihče ne bo rušil!

Cerarjeva vlada je tako aferaška, da so mnogi že pozabili, da je Cerar 
zmagal, ker je obljubil “moralno reformo” slovenske politike. Ni imel no-
benega političnega ali ekonomskega programa, temveč je velikopotezno 
napovedal moralno prenovo Slovenije. Pod njegovo vlado smo kvečjemu 
doživeli aferaško reformo Slovenije. Kljub temu je Cerar prejšnji teden 
pridigal o morali in se hvalil, da njegova vlada odlično dela?! Kaj pa? 
Afere? V resnici krade tuje reforme in si jih prisvaja. Cerarjeva vlada 
namreč doslej ni izpeljala niti ene same reforme. Kraje v Bauhausu ali 
v Mercatorju so malenkost v primerjavi z intelektualno krajo: Cerar in 
Mramor sta v opoziciji goreče rušila ekonomske reforme Janševe vlade, 
po prevzemu oblasti pa sta jih takoj prisvojila (beri ukradla) in jih zdaj 
prodajata kot lastno zgodbo o uspehu. Bravo, nemoralnost brez primere!

Kdor Cerarja kritizira, ga takoj ožigosa za neodgovornega, nedostoj-
nega in sramotnega. Iz njegovega intervjuja na Odmevih smo izvedeli, 
da Cerar kot premier še vedno ni odgovoren za nič. Drugi so krivi, njegova 
vlada pa je po njegovem porok visokih moralnih načel. Mramor predstavlja 
jedro Cerarjeve vlade, zato se mu nikakor ne more odpovedati. Saj se je 
opravičil in vrnil “drobiž” od neupravičenih dodatkov, ga brani Cerar. Kdor 
dvomi, je za Cerarja beden in nanj zlije svojo moralistično gnojnico, kot 
je to storil denimo ob kritikah ob vladni podpori kandidaturi propadlemu 
politiku Danilu Türku. Psi lajajo, nemoralni Cerar pa gre hladno naprej.

Ob zadnjih aferah so nekateri ugotavljali, češ da se je Cerar pokvaril 
na oblasti. To preprosto ne drži. Cerar se ni pokvaril na oblasti, temveč je 
od nekdaj nemoralen in ciničen. Na njegovo nemoralnost sem vseskozi 
opozarjala že od 2014 pred parlamentarnimi volitvami in po njih, in sicer 
v številnih kolumnah.  Že z naslovi sem povedala, kdo je v resnici Cerar 
in kaj lahko pričakujemo od njega: Slovenija ne potrebuje Mira Cerarja, 
Miro Cerar je najslabša izbira, Miro Cerar je totalna mevža, Ko slišim za 
Cerarja, se mi obrne želodec, Amoralni Cerar bo najslabši premier, Zlagani 
Miro Cerar, Miro Cerar za telebane, Cerar sramoti premiersko funkcijo, Miro 
Cerar vam osle kaže, Cerar je najbolj amoralni politik doslej, Miro Cerar se 
požvižga na pravno državo, Cerar in Mramor še naprej kradeta.

Moje analize zaradi silovite levičarske medijske propagande niso 
padle na plodna tla, saj so Cerarja opravičevali kot naivnega, nerodne-
ga in neizkušenega. Še več, zaradi kritike tega nemoralnega politika 

me je kmalu po Cerarjevi zmagi na volitvah celo kazensko preganjala 
njegova nekdanja poslovna partnerica, propadla aferaška političarka 
Katarina Kresal, vendar je sodišče njeno tožbo pravnomočno zavrglo. 
Čeprav je kot beli dan jasno, da je Cerar nemoralen in uničuje Slovenijo, 
ga niso ščitili zgolj levičarski mediji, temveč tudi tisti, ki bi ga morali 
kritizirati. Nekateri “vsegliharski razumniki”« so za rešitev Slovenije 
lani celo zahtevali koalicijo med nemoralno Cerarjevo SMC in Janševo 
SDS. Eden od teh “razumnikov”, Žiga Turk, je prejšnji teden po Cerar-
-Mramorjevi osramotitvi ostre kritike označil za tuljenje z volkovi in 
obsodil medijsko-politični pogrom nad Mramorjem. Hujši od Turka je 
še en “vseglihar”, Boštjan M. Zupančič. V dveh kolumnah je na dolgo 
in široko moraliziral o razvrednotenju vrednot, vendar v več kot 2.700 
besedah ni niti z besedo omenil premierja Cerarja, ki najbolj uteleša 
to razvrednotenje. Za nameček kot avtoriteto o moralnih vprašanjih v 
Sloveniji navaja Vesno Vuk Godino, ki je med mariborskimi vstajami pod-
pirala grožnje z umorom v podobi obešenih lutk in celo kanibalistične 
težnje s požrtjem ideološkega nasprotnika v podobi pečene hobotnice. 
Godina med drugim malikuje totalitarni socializem, v katerem so 
zverinsko in sistematično teptali temeljne človekove pravice. Da veš, 
da je to ekstremno amoralno, ni treba biti pravni strokovnjak, kaj šele 
nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice. Še malo, pa 
niti Tanje Starič ne bomo več potrebovali!

Kljub aferam Cerar dela, kar hoče, ker mu to omogočajo levičarski 
dominantni mediji. Če ne drugače, pa z neposredno cenzuro. Zato so 
prejšnji teden na MMCRTV Slovenija, ki se financira iz prisilnega RTV-
-prispevka, onemogočili komentiranje pod intervjujem s Cerarjem. Da 
slučajno javnost ne bi povedala, kaj si misli o Cerarju in njegovi vladi! 
Povrh vsega imajo v svojih vrstah tudi Tanjo Starič z Radia Slovenije, 
ki se uvršča v “specialne novinarske enote”, zadolžene za obrambo 
levičarske oblasti za vsako ceno. Zdaj brani Cerarja, češ da bi z Mra-
morjevim odhodom padla tudi Cerarjeva vlada. Jojme, joj, revček ubogi 
nemoralni, Cerar, kajne?! Staričeva je podobno “specialno obrambo” 
levih gospodarjev vseskozi izvajala že na Delu: med Pahorjevo vlado je 
upravičevala afere Kresalove in Golobiča, zmanjševala pomen afer pod 
vlado Bratuškove, svoje “sposobnosti” pa uporablja tudi pod Cerarjevo 
vlado. Samo da ne pade leva vlada!

Premier Cerar ima volivce zares za bedake. Po vseh teh vladnih 
aferah je na srečanju Združenja manager prejšnji teden spet moraliziral 
in besedičil, da je največja ovira za družbo strah. Ne, največja ovira in 
udarec za slovensko družbo je moralno zavrženi Cerar in njegova afe-
raška vlada. Zato je povsem zgrešen tudi Cerarjev vzdevek “Cmerar”, ki 
je ponarodel zlasti med policijsko stavko. V resnici je Cerar s številnimi 
aferami pokazal, da sploh ni Cmerar in da res ne jamra, temveč je brez-
kompromisen oblastnik, ki je za ohranitev oblasti pripravljen poteptati 
vsa moralna načela in iti čez trupla. Zato se je na oblasti spremenil v 
politično truplo.

In kdo je kriv vsega tega? Tisti, ki jih zanima samo ostati na oblasti in krasti naprej. Imena? Kučan, člani Foruma 21, stari komunisti, Zveza borcev, 
vsi, ki so prisesani na državne jasli. O tem Gašper Blažič v Demokraciji pod naslovom “Neokomunistično uničevanje Slovenije in miniranje pravne države”.
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Nobenega dvoma ni, da je migrantska kriza v Sloveniji ter vso doga-
janje okoli nje v zadnjem času dejansko le vrh ledene gore nedokončane 
(in neuspešne) tranzicije. Že v enem od prejšnjih zapisov sem izpostavil, 
kako so leta 1989 partijske strukture privolile v (navidezen) “sestop z 
oblasti”, pogojno tudi v nastanek slovenske države, ki si je sicer niso 
želeli. Vendar so jo nato sprejeli kot “zasilni izhod” (po Mencingerju, 
ki je bil še malo pred osamosvojitvijo eden najvidnejših predstavnikov 
Demosa, danes pa je apologet vulgo-socializma, ki ga pooseblja sedaj 
že zloglasna ZL). Slovenska država torej ni bila cilj prenovljenih komu-
nistov, pač pa so pod vplivom dogodkov v razpadajoči Jugoslaviji le 
dopustili njen nastanek, da bi jo imeli za sredstvo. Zato se je mogoče 
celo strinjati s tezo, da so udbovske strukture konec osemdesetih in v 
začetku devetdesetih let celo načrtovale razpad Jugoslavije, potem ko 
je bilo jasno, da slednja ne bo mogla obstati.

In tako je tudi bilo. Načrt, da se prenovljene komunistične in udbov-
ske strukture prilagodijo novim razmeram, se je začel uresničevati že 
praktično takoj po osamosvojitvi, ko so bili nasprotniki osamosvojitve 
postavljeni pred izvršeno dejstvo (čeprav so tudi po tistem želeli minirati 
projekt samostojne države). Spomnimo: še preden se je trimesečni mo-
ratorij v skladu z brionskim sporazumom sploh iztekel, je “zaškripalo” v 
Slovenski demokratični zvezi, ki je veljala za “mali Demos”. Vpliv Milana 
Kučana, Zdenka Roterja, Nika Kavčiča, Spomenke Hribar in še nekaterih 
je diabolično posegel v kadrovsko najmočnejšo Demosovo stranko, 
njen razpad pa je posledično sprožil tudi razpad Demosa in vrnitev 
prenovljenih komunistov na oblast, seveda ob asistenci posameznih 
Demosovih strank.

Kasneje je sicer nastopila “latentna faza” tranzicije, ko se je zdelo, 
da se Slovenija podobno kot druge države v prehodu ubada s povsem 
tipičnimi tranzicijskimi težavami in ko se je že zdelo, da je lahko Slovenija 
zgled ostalim državam nekdanjega sovjetskega bloka in da so politične 
razmere v njej že toliko normalne, da se lahko dve politični opciji izme-
njujeta na oblasti. No, vsaj tako so mislili številni dobro misleči, vendar 
naivni družboslovci. Dogajanje po letu 2008 je začelo počasi dvigovati 
slovensko preprogo, pod katero je ostalo ogromno svinjarije, ki nikoli ni 
bila počiščena. Slovenske tranzicijske omare še vedno skrivajo ogromno 
okostnjakov, za katere morda niti ne vemo. Dejstvo pa je, da tisti, ki so 
to povzročili, še vedno vladajo in ob vsakršni kritiki opozicije reagirajo 
v skladu z znano parolo: »Psi lajajo, karavana gre dalje.«

Verjetno poznamo starodavni ameriški rek: »Malo ljudi lahko vlečeš 
za nos dolgo časa. Veliko ljudi lahko vlečeš za nos malo časa. Ne moreš 
pa veliko ljudi vleči za nos dolgo časa.« Omenjeni rek sicer pripisujejo 
šestnajstemu predsedniku ZDA Abrahamu Lincolnu, ki je bil sicer 
tudi prvi predsednik iz republikanskih vrst. Kdo ve, morda je razvpiti 
nacistični propagandni minister Joseph Goebbels imel v mislih prav to 
reklo, ko je sam razvil tezo o tem, da laž postane resnica, če jo stokrat 
ponoviš. Na tej podlagi je lahko tranzicijska levica vzdrževala (in še 
vedno vzdržuje!) navidezno resničnost o tem, da je naša država kljub 
številnim problemom še vedno (skoraj) normalna. Ta “skoraj” pa pomeni, 
da je edini resen problem Slovenije “desna” opozicija z Janezom Janšo 

na čelu. In kar je najbolj zanimivo: če so v osemdesetih letih tedanji 
mladinci (“komsomolci”) predstavljali glas demokracije, liberalnosti 
in pluralizma znotraj partijskega establišmenta, je prav njim uspelo 
vzgojiti svoje naslednike, ki so, paradoksalno, veliko bolj (levičarsko) 
dogmatični od svojih očetov. Res pa je, da se med njimi znajde tudi 
kakšen ostareli vulgo-levičar, kot npr. Matjaž Hanžek.

Prav nekdanji varuh človekovih pravic (!!!) pa je bil tisti, ki je ta 
teden celo predlagal prepoved shodov, na katerih naj bi se uporabljal 
“sovražni govor”. Seveda je potrebno takšne predloge prevesti v pravo 
govorico. ZL, ki ji pripada Hanžek, v resnici predlaga prepoved vseh 
“politično nekorektnih” shodov, torej vseh, ki ne podpirajo ideologije, 
kateri služi ZL. Zveni znano? Namreč, skrajna levica v Sloveniji skuša z 
zlorabo sintagme “sovražni govor” na vsak način represivno utišati vsak 
kritičen glas, ki bi nasprotoval njeni ideološki logiki. Predlog ZL je tako 
le nadgradnja tega, kar sedaj v parlamentu uvaja SMC. Dejansko gre 
za nasilje nad ustavno zagotovljeno svobodo govora in tudi svobodo 
zbiranja. In prav tu se še dodatno razkriva Bavconova logika vloge prava 
in sodnega sistema, ki naj bo udarna pest revolucije pri zatiranju razre-
dnega sovražnika. Za komuniste je namreč pravo vedno samo sredstvo 
za uresničevanje razrednega boja – in tega nikoli ne smemo pozabiti.

Je torej presenetljivo, da je sindikat SVIZ, ki ga vodi razvpiti Branimir 
Štrukelj (ki tudi sam sodi v kadrovski nabor ZL), celo razglaša, da ne 
bo spoštoval odločbe Ustavnega sodišča o financiranju zasebnih šol? 
Razlog je jasen: ta odločba pač ne ustreza logiki vulgo-socializma. Če 
dejstva ne ustrezajo potrebam, toliko slabše za dejstva, je zapisal nek 
profesor s FDV. Še ne tako dolgo nazaj je Štrukljev sin Jaša Lategano 
predstavljal domnevni “glas upora” glede izplačevanja dodatkov za 
stalno pripravljenost profesorjem. Te afere zdaj že ni več na dnevnem 
redu medijev. Psi lajajo, karavana gre dalje.

Vse to samo kaže, kaj neokomunistični levici v resnici pomeni »prav-
na država«. A to smo videli že pri obnašanju predsednika vrhovnega 
sodišča Branka Masleše, pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča ter 
generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja, ki nonšalantno zamuja 
s poročilom o delu tožilstva v odnosu do zakonodajne veje oblasti. Kdo 
ve, morda so tudi zato pred časom preprečili novinarsko fotografiranje 
v prostorih vrhovnega sodišča? Le česa se bojijo? Morda tega, da bi v 
javnost prišla kakšna fotografija, ki bi nazorno pokazala prisrčen odnos 
med pravosodno vrhuško ter botri neuspele tranzicije? Je morda to po-
vezano tudi z dejstvom, da se udbokomunistični mafijski navezi v okviru 
pravosodnega sistema sesuva montirani proces proti dr. Milku Noviču, 
medtem ko se pravi morilec dr. Janka Jamnika (umorjenega direktorja 
Kemijskega inštituta) še vedno sprehaja na prostosti? Zagotovo pa je 
najnovejše rjovenje multi-kulti aktivistov le krik strahu pred izgubo 
privilegijev, ki temeljijo na lažni zgodovini oz. prikrojenih zgodovinskih 
dejstvih. Dejstvo je namreč, kot so že zapisali Poljaki: da je laž nesmrtna 
duša komunizma. In med laži pač spada tudi teza, da se je berlinski zid 
podrl na obe strani, kot je še ne tako daleč nazaj dejal zadnji šef CK 
ZKS, ki je svojo teorijo o več resnicah nadgradil z “vsegliharstvom”. Ki 
je pač samo maska in pretveza za to, da se staro stanje lahko nadaljuje.

Kot Cerarju tudi njim podpora pada. Kmalu bodo njemu enaki: politično truplo na gnojišču zgodovine.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
DALJŠI SPREHODI

HELIOPOLIS – PRI MARIJINEM DREVESU
(nadaljevanje)

Kakor duhovno sonce je razsvetljevalo mesto ne 
samo	ves	Egipt,	ampak	so	njegovi	žarki	segali	daleč	
čez	meje	in	privabili	sem	učenjake,	ki	so	zajemali	iz	
duhovnega studenca. Tukaj je bil Mojzes »vzrejen v 
vseh	egiptovskih	modrostih«,	tukaj	srečamo	egipto
vskega	Jožefa,	katerega	žena	Asenet	je	bila	iz	naj
višjih	stanov,	hči	velikega	duhovnika	iz	Heliopolisa.

Med tem premišljevanjem prideva naenkrat pred 
pričo	nekdanje	slave.	Med	drevjem	in	grmičjem	se	
dviga	v	žareče	nebo	slavni	heliopolski	obelisk.	Tam	
v daljavi štrli obelisk iz zemlje kot velikanov kazalec 
in	kaže,	kje	je	stalo	tam	pred	tisoč,	tisoč	leti	slavno	
in ponosno mesto Heliopolis. Zginilo je mesto, zginil 
tempelj, zginil kamniti gozd, zginil ves kras, zginile 
celo razvaline deloma v Kahiro za nove stavbe, de
loma	v	Nilovem	blatu,	le	ta	junak,	ki	je	nekdaj	čuval	
vhod	v	sončni	hram,	ta	je	ostal	skozi	tisočletja	na	
svojem mestu, zvest svojemu poklicu, nepremagan, 
kot	edino,	toda	veličastno	znamenje	nekdanje	slave.
Usedeva	se	v	bližnjo	senco.	Neprestano	gledam	

tega	velikana.	Njegovih	z	neznansko	natančnostjo	
vdolbenih napisov ne morem razvozlati, ali ravno ta 
skrivnost stori starodavni spomenik zanimiv. Skriv
nostne	podobe	je	zrl	že	egiptovski	Jožef	in	napise	
je gledalo oko Mojzesovo. Sam je ostal izmed vseh 
sovrstnikov, Nil ga je zasipal s svojim blatom, ptice 
gnezdijo	v	njegovih	vdolbinah	in	čebelice	nosijo	tja	
svoj	med:	zginil	je	kras	nakita,	iz	pozlačenega	bakra	
napravljena	strehica,	čas	je	izpral	pozlačene	stene	–	
a	kljub	temu	ga	ožarja	še	dandanes	sijaj	neskaljene	
lepote	in	vzvišenega	veličastva.

Toda dosti naj bo teh spominov nekdanje slave 
in	blišča,	ki	morejo	napolniti	človeku	srce	le	z	otož-
nostjo,	ko	vidi,	kako	mine	skoraj	brez	sledu	časni,	
posvetni sijaj.

Na ta zdaj tako neznatni kraj so navezani še drugi 
spomini.
Kake	četrt	ure	proti	jugozapadu	je	sredi	ograje	

majhen	 log	 in	v	 tem	 logu	staro,	častitljivo	drevo.	

Nekoliko oddaljen je vrelec, dandanes spremenjen v 
navadno	črpalnico,	kakršne	je	v	Egiptu	povsod	najti.

Da bi to drevo, ki je sicer res jako staro videti, 
bilo	res	še	ono	prvo	drevo,	pač	ni	verjetno,	a	gotovo	
stoji na istem mestu ali pa je zraslo iz korenin prve
ga.	Okoli	drevesa	je	ograja	in	tudi	arabski	čuvaji	so	
tam,	da	bi	drevesa	preveč	ne	poškodovali,	ker	hoče	
vsak romar imeti nekaj lesa, kak list, nekaj skorje. A 
močnejši	od	ograje	je	bakšiš	in	tako	drevo	res	precej	
trpi. Vrhu tega je pokrito z nebrojem napisov, med 
katerimi	je	tudi	napis	francoskega	generala	Kleber
ja, katerega je naredil sam s svojo sabljo, ko je 20. 
marca	1800	v	bližini	s	svojimi	10.000	vojaki	potolkel	
80.000 Turkov. Prišedši z Jutrovega domov, sem bral 
v	časopisu,	da	se	je	to	častitljivo	drevo	meseca	julija	
razčesnilo	in	že	prej	podprti	del	je	odpadel.

Krščanski	romar	ne	počasti	ravno	niti	vrelca,	niti	
drevesa.	Njemu	je	drag	kraj	sam,	ki	ga	živo	spominja	
na	težave,	katere	je	morala	Sveta	družina	v	tujini	
pretrpeti.	Od	nekdaj	je	bil	ta	kraj	v	časti	pri	vseh,	
tudi pri mohamedancih, in egiptovski podkralji so 
zanj	posebno	skrbeli.	Katoličani	so	po	posredovanju	
francoske	kraljice	Evgenije	dobili	prav	lep	prostor,	
na	katerem	je	od	leta	1883	sezidana	lična	kapelica,	
katero	obkroža	krasen	vrt,	kakršen	je	le	na	Jutro
vem	mogoč.	Mnogovrstne,	neizrekljivo	lepe	cvetlice	
spominjajo	živo	na	Srce	Matere	božje,	ki	je	bilo	s	
svojimi	čednostmi	podobno	takemu	zaklenjenemu	
vrtu.	Ker	se	v	novejšem	času	število	romarjev	po
sebno	iz	Francije	zelo	množi,	je	bilo	treba	sezidati	
večji	prostor,	in	danes	stoji	na	tem	nam	tako	dragem	
mestu	lična	cerkvica,	ki	nosi	na	pročelju	napis:	“Sveti	
Družini,	ki	je	bivala	pregnana	v	Egiptu”.
Kako	se	na	tem	kraju	lahko	moli	ob	tako	blaženih	

spominih!	Kako	željno	je	morala	pač	Sveta	družina	
pričakovati	trenutek,	da	se	je	spet	smela	preseliti	
nazaj	v	svojo	domovino!	Tudi	meni	se	v	srcu	obudi	
neka	otožnost	po	moji	slovenski	domovini,	a	še	bolj	
po	večni	domovini	onkraj	groba.
Ker	je	havaža	Zaizefuni	dober	znanec	jezuitov,	ki	

Marijino drevo

Marijin
vrelec
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imajo	tukaj	svoje	letovišče,	se	oglasiva	tudi	pri	njih.	
Na	lepem	vrtu	imajo	napravljeno	pod	malim	gričem	
umetno	votlino	z	lepim	kipom	lurške	Matere	božje.
Kjer	 je	nekdaj	stalo	središče	poganske	vere	 in	

malikovalstva, kjer je bil nekdaj tudi edini tempelj 
Jahveja	v	Egiptu,	kjer	je	za	nekaj	časa	bival	sam	
Božji	Sin,	tam	se	vedno	bolj	utrjuje	češčenje	najči
stejše Device, ko se je vse drugo razdrobilo v prah.

Gospod je obiskal Egipt, tukaj mu je tekla zibel
ka;	obiskal	ga	je	drugič,	ko	se	je	po	pridigi	svetega	
Marka	 spreobrnila	 vsa	 dežela	 in	 sprejela	 njegov	
nauk.	Močno	se	je	takrat	zasvetilo	sonce	pravice,	da	
je otemnelo malikovanje in izginila duhovna tema 
nevednosti.	Ali	to	žarenje	je	trajalo	le	kratek	čas.	
Prišla	je	druga	tema,	islam,	in	ta	mori	deželo	in	nje
ne prvotne prebivalce še dandanes. Morda zasije še 
kdaj ravno po Mariji sonce resnice in ozdravi narodu 
tisočletne	rane.	Zdi	se,	da	bo	nekoč	napočila	ta	doba,	
zakaj prerok govori v tem smislu, ko pravi: »Gospod 
bo udaril Egipt, udaril in ozdravil, obrnili se bodo h 
Gospodu,	uslišal	jih	bo	in	ozdravil«	(Iz	19,22).

Treba je bilo iti na vlak. Oziram se na levo in de
sno, ko stopava po grobeh nekdanje slave. Kmalu 
sva	zopet	sredi	hrupnega	kahirskega	življenja.	Ta	
dan je bil moj duh tam pri obelisku in Marijinem 
drevesu	in	na	čudnem	pokopališču.	Ko	je	donel	čez	
slavno	Kahiro	otožen	glas	muezinov,	sem	molil	tudi	
jaz	obrnjen	proti	nekdanjemu	sončnemu	mestu	in	
prosil, da bi iz grobov kmalu vstalo novo duhovno 
življenje.

POD PIRAMIDAMI PRI GIZEH
SFINGA

Bil	sem	že	pri	piramidah	v	Sakkari.	Najlepše	pa	
so	pri	Gizeh.	Dolgo	jih	že	gledam	od	daleč.	Pogled	
na	ta	čudesa	Egipta	je	veličasten.	Videl	pa	bi	jih	rad	
tudi od blizu.
Naprosim	rojaka	dr.	Pečnika	za	spremstvo	in	od

ločim	v	ta	namen	nek	popoldan.
GEZIREH

Po	 živahni	 ulici	 stopava	 gor	 proti	Bulaku, se
vernemu predmestju. Namenila sva se med potjo 
pogledat tudi otok Gezireh in tamošnje nasade.
Na	ličnem	parniku	se	prepeljeva	čez	Nil.	Ob	bregu	

je	cel	gozd	samih	jamborov	stoterih	bark,	ki	vzdržu
jejo promet navzgor in navzdol. Pogled na zidovje 

me	živo	opominja	na	laška	mesta,	le	ponosne	pal
me,	ki	stoje	med	zidovjem	in	ob	bregu	pričajo,	da	
je tukaj drug svet.

Gezireh je velik otok med glavno Nilovo strugo in 
med	velikim	kanalom.	Misijonska	družba	je	dobila	od	
kralja kos puste zemlje in jo spremenila v rodovitno 
polje;	tu	ima	zdaj	svojo	naselbino	za	mlade	krščan
ske zamorce. Pa tudi kralj sam je sezidal tukaj svoje 
letovišče	 sredi	 velikanskih	 nasadov	 najkrasnejših	
dreves,	posebno	z	namenom,	da	bi	ta	palača	služi
la	tujim	veličanstvom	ob	priliki	otvoritve	sueškega	
prekopa.	 Še	 danes	 kažejo	 dvorane,	 v	 katerih	 je	
stanovala cesarica Evgenija. Kedive (kralj) Ismail
-paša	je	uporabil	sredstvo	starih	faraonov	–	tlako.	
Tisočero	felahov	je	delalo	za	majhen	zaslužek,	zato	
pa	nosi	delo	pečat	–	prekletstva.	Vse	je	le	na	videz,	
le	za	hip.	V	novejšem	času	je	palačo	prevzela	ameri
kanska	družba	in	napravila	iz	nje	eleganten	hotel.	V	
razkošnih,	z	zlatom	in	žametom	obloženih	dvoranah	
se	šopirijo	novodobni	faraoni	–	milijonarji.	Vrt	je	ure
jen po jutrovski domišljiji z nasadi raznega drevja, 
dehtečih	rož	so	cele	grede,	umetni	griči,	hladne	jame	
obložene	z	najlepšimi	komadi	iz	“kamnitega	gozda”,	
jezera,	žuboreči	vrelci.	Gospoda	je	imela	ta	dan	tu	
svojo	pustno	veselico.	Vse	je	še	v	razkošnem	kinču,	
dasi tudi ne brez sledov “norega” pusta.

Krasen drevored ogromnih sikomor vodi proti mo
stu Qasr el-Nil,	ki	veže	mesto	z	otokom	in	odkoder	
vodi cesta proti piramidam.
Ker	je	za	električno	železnico	še	čas,	stopiva	v	bli

žnji	zverinjak.	Znamenit	je	zaradi	afrikanskih	živali,	
ki	jih	nikjer	drugje	ni	videti.	Mnogo	živali	sem	videl	
tukaj	prvikrat.	Vse	je	lepo	snažno,	da,	elegantna,	
angleška roka se vidi vsepovsod.
Ob	cesti,	kjer	vozi	tudi	železnica,	je	lep	drevored.	

Na levo in desno ravno polje, palmovi logi, posame
zne vasi, neznansko rodoviten kraj. Smo precej blizu 
velikanov,	a	na	Jutrovem	daljava	vara	in	železnica	
vozi in vozi, preden dospemo do postaje ob robu 
puščave.

Ko izstopiva je moj prvi pogled na piramide. Nji
hova orjaška velikost je narastla v pravo goro, ker 
stoje visoko na skali, ki obroblja Nilovo dolino.

Cela tropa Arabcev naju obsuje, vsi se ponujajo za 
vodnike,	vsak	hoče	vsiliti	svoje	živinče.	Ni	sicer	daleč	

Otok Gezireh

Most Qasr el-Nil



gor	po	lepi	zložni	cesti,	ali	stara	navada	je,	da	se	k	
tem	častitljivim	orjakom	jaha	na	oslu	ali	velblodu.	
Dr.	Pečnik	se	pobota	za	velbloda	in	jaz	ga	zasedem.	
To je ladja, tako te premika sem in tja na svojem 
širokem	hrbtu	in	brez	dvoma	bi	človek	pri	dolgem	
potu dobil na suhem morsko bolezen.

Zdaj smo ravno pred prvo piramido, zadaj sta še 
dve	drugi,	v	bližini	več	porušenih.

Noben popis ne more nadomestiti vtisa teh spo
menikov.	To	veličastvo	je	treba	zreti	z	lastnimi	očmi.	
Tudi jaz sem bral popise, vtise, gledal podobe, zrl 
spomenike	že	dneve	od	daleč,	a	resničnost	prekaša	
vse. Osupnjen sem nad tem orjaškim delom, strmim, 
občudujem,	gledam	in	zrem,	ne	da	bi	zinil	besedo,	
kakor	bi	bil	naenkrat	prestavljen	v	čisto	nov,	nepo
znan	svet.	Počasi	stopa	arabski	deček	z	velblodom.	
Mestoma obstane. Ne vem, ali naj gledam na viši
no, daljavo, širjavo, na velikanske štirivogelnike, 
ali	naj	občudujem	visokost	človeškega	uma,	ki	 je	
prišel do take misli in misel tako mojstrsko izvedel 
v velikanskem delu.
Dr.	Pečnik	mi	da	to	 in	ono	pojasnilo;	nemo	ga	

poslušam. Zopet se ponuja trop Arabcev v dolgih 
belih haljah in naju sili, da bi šla na vrh, kakor je 
običajno.	Mojemu	spremljevalcu	se	ne	ljubi,	ker	je	bil	
že	večkrat	na	vrhu,	sam	pa	nočem	in	tudi	malo	pozno	
je	že.	Gledam	nekaj	časa,	kako	drugi	lezejo	gor	in	
nazaj. To plezanje ni tako lahko, ker so kamni visoki. 
Pri vsakem “hribovcu” so trije Arabci, ki ga dvigajo 
od praga do praga. Potniki so pozneje pripovedovali, 
da so jih od tega plezanja bolele noge cele dneve. 
Od	vrha	je	razgled	na	vse	kraje	menda	veličasten,	
saj	je	diven	že	od	spodaj.	Da	je	delo	ogromno,	se	
pa prav tako vidi tudi od spodaj.

SFINGA
Toda	ti	velikani	niso	sami	tukaj	na	robu	puščave.	

Še	drug	čudež	človeškega	uma	in	človeške	spretnosti	
je	v	bližini.	Nekoliko	niže	se	dviga	iz	rumenega	peska	
veličastna	človeška	glava	v	podobi	starih	egiptovskih	
kipov. To je sfinga, menda najstarejša izklesana 
podoba	na	svetu,	edina	podoba	božanstva	iz	starega	
kraljestva,	čudež,	katerega	hodijo	rodovi	občudovat	
že	nad	4.000	let!
Sonce	 se	 ravno	 bliža	 obzorju.	 Arabcu	 ukažem	

postaviti velbloda pred glavo, da zrem podobi v 
obraz.	 Sončni	 žarki	 obsevajo	 skrivnostno	 obličje,	
da	žari	kakor	v	zlatem	sijaju.	Zares,	čas	in	zlobna	
človeška	 roka	 sta	 zaorala	 na	 veličastnih	 potezah 

odurne brazde, marsikaj je poškodovano, prvotna 
lepota	je	minila	in	neka	skrivna	bolest	se	izraža	v	
nemem	pogledu.	A	kljub	temu	je	obraz	božanstva	
še dandanes ponosen, samozavesten, ganljiv.
Ali	kako	pride	ta	glava	sem,	sredi	puščave,	med	

mrtve	na	pokopališče?
Glava,	ki	moli	iz	peska,	je	samo	del	sfinge.	Levo

vo telo je pokopano v pesku. Nekdaj se je kraljeva 
podoba	dvigala	nad	pročeljem	velikega	templja,	h	
kateremu so vodile krasne stopnice. Na stopnicah 
so	počivale	orjaške	šape.	Od	šap	do	kraljeve	glave	
meri cela podoba 20 m; telo se razteguje v daljavi 
50 m; obraz je širok 4,25 m; usta 2,32 m; uho 2 
m;	nos	je	1,79	m	dolg!

S samim pogledom na orjaško glavo, v skrivno
stni, prelepi obraz, se naš duh ne zadovolji. Nehote 
povprašuje, kaj je bil namen tej podobi z levovim 
telesom	in	tako	čudovito	lepo	človeško	glavo?
Sfing	je	imel	stari	Egipt	na	stotine.	V	večjih	me

stih,	na	primer	v	Memfisu,	Luksorju,	Karnaku	so	bile	
ob	svetih	cestah,	ki	so	vodile	do	svetišč,	cele	vrste	
teh	podob.	Na	levovem	telesu	so	bile	najrazličnejše	
glave:	žena,	devic,	mož,	sokolov,	ovnov.	Sfingo	so	
pozneje prinesli tudi na Grško ali nje domovina je 
in	ostane	Nilova	dežela.
Skoraj	gotovo	je	ta	sfinga	pri	piramidah	ena	prvih	

in	ni	dvoma,	da	predstavlja	nekaj	božanskega.	To	je	
bil prvotni namen teh podob. Šele pozneje se je preko 
njih	upodabljala	tudi	faraonova	čast,	kraljeva	moč.

Ta	sfinga,	pred	katero	stojimo	 in	ki	gleda	tako	
veličastno	 še	 v	 smrti,	 na	 pol	 zakopana	 tja	 proti	
vzhodu,	je	utelesenje	sončnega	boga	Harmahida. 
Pred	njo	je	nekdaj	stalo	svetišče.
Občudovanja	 vredno	 je,	 da	 je	 človeški	 duh	 za	

upodabljanje	božanstva	uporabil	 ravno	najpleme
nitejše	 oblike	 telesnega	 življenja,	 obliko	 leva	 iz	
živalstva	in	človeka,	torej	najboljšo	podobo	moči	in	
najpopolnejšo	podobo	uma,	lepote,	človeško	glavo.	
Ta	glava	je	obrnjena	proti	sončnemu	vzhodu,	prvi	
žarki	ji	vdahnejo	življenje.
Plutarh	meni,	da	so	hoteli	Egipčani	s	to	podobo	

izraziti skrivnostno, zagonetno modrost nauka o 
božanstvu.	 Klemen	 Aleksandrijski	 pa	 razlaga	 pol	
živalsko	 in	pol	človeško	podobo	drugače.	On	trdi,	
da	sta	s	tem	izražena	“ljubezen	in	strah”.

Keopsova piramida

Sfinga



ROMA NJA IN POBOŽNOSTI V LETU 2016
V MAJU bodo ŠMARNICE ob	nedeljah	ob	1:30	popoldne:	šmarnično	premišljevanje,	pete	litanije	Matere	

božje	in	blagoslov	z	Najsvetejšim.	Na materinski dan, 8. maja, in Telovo, 29. maja, šmarnic ne bo.
TELOVO – NEDELJA, 29. MAJA: Sv. maša bo ob 11:00 pri lurški votlini. Po maši bo procesija z blagoslo

vom z Najsvetejšim pri štirih oltarjih. 
NEDELJA, 19. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in očetovski dan. Sv. maša bo pri lurški votlini 

ob	11:00	uri;	pete	litanije	Matere	Božje	takoj	po	maši.	Sledi	piknik	na	hribu.
NEDELJA, 26. JUNIJA – Slovenski športni klub iz Lemonta organizira tekmovanje s Slovenci iz Kanade 

v soboto in nedeljo. V nedeljo ob 11:00 uri dopoldne bo sv. maša pri votlini, sledi piknik na hribu. 
Slovensko-ameriški dan	ob	praznikih	neodvisnosti	Slovenije	in	Združenih	držav	Amerike.

NEDELJA, 17. JULIJA – Romanje Slovenske ženske zveze. Romarska maša bo ob 11:00 uri dopoldne, 
po	maši	pete	litanije	Matere	Božje.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 24. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne. 
Po	maši	pete	litanije	Matere	Božje	z	blagoslovom.	Nato	piknik	na	hribu.

Spremembe bomo pravočasno objavili.

ZA SVETE MAŠE: $90: A. Govednik, N.N.; $50: M. Fabian; $30: 
F.	 Kosir,	 L.	Martincic;	 $20:	M.	Wylie,	 N.	 N.,	 A.	 Janicijevich,	 J.	
Grah; $10: A. Kurbos.
ZA CERKEV: $30: J. Grah; $20: A. Govednik; $10: R. Pintar.
ZA LUČKE: $20:	A.	Govednik;	$3:	M.	Wylie
ZA MISIJONE: $1,000: A. Mavec; $20: A. Govednik, M. Kosir.

DAR LISTU AM: $500:	Knights	of	Columbus	Club	3052;	$50:	
M. Kosir; $40: S. Tivadar; $20: M. Fabian, A. Govednik, P. Hren, 
S. Markun; CAD11: M. Sterle; $10+CAD6: M. Komljanec; $10: 
N.N.; T. Bevec.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI  FEBRUARJA 2016

Na	Kubi	sta	se	v	prostorih	havanskega	letališča	
Jose	Marti	12.	februarja	prvič	v	zgodovini	katoliške	
Cerkve	in	Ruske	pravoslavne	cerkve	srečala	voditelja	
obeh	Cerkva:	papež	Frančišek	in	patriarh	Moskve	in	
vse Rusije Kiril I. 
Srečanje	med	papežem	in	patriarhom	Kirilom	se	

je	začelo	z	bratskim	objemom	in	poljubom.	Papež	
Frančišek	se	je	moskovskega	patriarha	razveselil	z	
besedami:	»Končno!	Brata	sva!«	V	prepričanju:	»To	
srečanje	je	po	božji	volji!«	Patriarh	Kiril	 je	dodal:	
»Sedaj	bodo	stvari	enostavnejše!«	
Papež	in	patriarh	sta	se	nato	umaknila	k	več	kot	

dveurnemu zasebnemu pogovoru, po katerem sta 
podpisala	 30	 točk	 obsegajočo	 skupno	 izjavo.	 Po	
pogovoru	 sta	 potrdila,	 da	 hočeta	 skupaj	 nadalje
vati	po	poti	ekumenizma.	Papež	je	prepričan,	da	je	
»mogoče	iti	skupaj	po	skupni	poti«,	patriarh	Kiril	pa,	
»da	obe	Cerkvi	lahko	sodelujeta	pri	zaščiti	in	podpi
ranju	kristjanov	po	vsem	svetu«.	Zavedata	se	velike	
odgovornosti	do	vernikov,	prihodnosti	krščanstva	in	
človeške	civilizacije.

Patriarh Kiril je potrdil, da sta odkrito razpravlja

la o prihodnosti 
krščanstva.	 Oba	
zelo skrbi prega
njanje kristjanov 
na	Bližnjem	vzho
du in na severu 
Af	rike.		Skupaj	se	
je treba boriti zo
per siromaštvo 
na svetu, biti so
lidaren z vsemi 
trpečimi.	Zavzela	sta	se	tudi	za	družino,	ki	temelji	na	
zakonu	med	možem	in	ženo,	za	spoštovanje	neod
tujljive	pravice	do	življenja,	obsodila	pa	evtanazijo,	
skrbijo ju biomedicinski poskusi. 

Zahtevala sta ustavitev nasilja in terorizma v 
Siriji;	mir	je	treba	hitro	doseči	z	dialogom.	
Dotaknila	 sta	 se	 tudi	 starih	 spornih	 točk	med	

katoliško Cerkvijo in Rusko pravoslavno cerkvijo; 
obsodila sta vsako obliko prozelitizma ter poudarila, 
da	morajo	pravoslavni	verniki	in	grkokatoličani	živeti	
v	spravi	in	sožitju.

Jože Pavlič

»KONČNO! BRATA SVA!«
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