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ANA SAMOTRETJA iz cerkve v Šentrupertu na Dolenjskem je delo mojstra HGG. Čaščenje sv. Ane, v katere telesu 
je bila Marija brezmadežno spočeta, je doseglo višek v drugi polovici 14. stoletja. Marijina mati je stopila na ključno 
mesto vnaprej določenega zaporedja dogodkov, ki so vodili k odrešenju. Tako se je začelo tisto, pred čemer je svaril 
že sv. Bernard: proces ”podaljševanja” brezmadežnosti. Ustavil ga je tridentinski koncil s svojim Odlokom o izvirnem 
grehu (1546). Slika sv. Ane s hčerko Marijo in Jezusom je dobila strokovni naziv “Ana Samotretja”.

Mojstra HGG smo srečali že v letošnji avgustovi številki. To je slikar Hans Georg Geiger a Geigerfeld. Označujejo ga 
kot slikarja plastične monumentalnosti. Njegova dela in dela njegove delavnice so ohranjena v Sloveniji na območju 
Mirenske doline (tu leži tudi Šentrupert) in Ribniške kotline. Kraj in čas njegovega rojstva nista znana, večino svojega 
življenja je preživel v Novem mestu, umrl pa je v Zagrebu leta 1681.

Praznik VSEH SVETIH, s katerim začenjamo mesec NOVEMBER, je spomin vseh, ki so že deležni večnega življenja 
v Bogu. Z njimi smo združeni v občestvu svetnikov, v Cerkvi in v nebesih. Naslednji dan (2.) je Spomin vseh rajnih, ki 
se jih spominjamo v molitvi, zanje pa lahko darujemo tudi popolni odpustek pod običajnimi pogoji: prejem zakra-
mentov, obisk cerkve, molitev očenaša, zdravamarije in apostolske vere ter kake molitve po namenu svetega očeta. 
Ves mesec november je posvečen molitvi za rajne. V Lemontu bo zanje vsak dan sv. maša ob 7:00 zjutraj, spominjali 
se jih bomo pa tudi v skupni in zasebni molitvi, posebno tistih, ki ste nam jih priporočili v molitev. Prva nedelja v 
novembru (6.) je zahvalna nedelja. Ta dan bo v naši cerkvi ob 2:30 popoldne vsakoletna maša za rajne. Cerkveno 
leto zaključujemo z nedeljo Kristusa Kralja (20.), z zadnjo nedeljo v novembru (27.), ki je prva adventna nedelja, pa 
začenjamo novo cerkveno leto. V Ameriki praznujemo novembra tudi zahvalni dan, ki bo letos 24. novembra. Nekaj 
svetniških godov: škof in mučenec Viktorin Ptujski in mučenec Just Tržaški (oba 3.); škof in kardinal Karel Boromejski 
(4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); škof Martin iz Toursa (11.); škof in mučenec za edinost kristjanov 
Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec Stanislav Kostka (13.); frančiškanski mučenci v Palestini Nikolaj Tavelić in 
tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert Veliki (15.); kraljica in dobrotnica ubogih Elizabeta Ogrska (17.); mučenka in 
zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); frančiškan Leonard Portomavriški (26.); apostol karantanskih Slovencev škof 
Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije se spominjamo ta mesec ob Marijinem darovanju (21.); posvetitve vatikanske 
bazilike sv. Petra in bazilike sv. Pavla zunaj mestnega obzidja v Rimu pa 18. novembra.
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Prav svetništvo je eden največjih dokazov za verodostojnost krščanstva.
Saj svetništvo ni kaj drugega kot človeška žlahtnost, poveličana do junaških mer.

Alojz Rebula

Mraz na Vse svete (1.)
pomeni lep Martinov dan (11.).

Ako na mrtvih dan (2.) deží,
vreme po snegu diši.

Sveta Elizabeta (17.)
na belem konju prijezdi.

Katarine dan (25.) ne laže,
če po sebi prosincu vreme kaže. 

NOVEMBER – LISTOPAD
   1 T VSI SVETI;	Cezarij,	diakon,	muč.;
   2 S SPOMIN	VSEH	VERNIH	RAJNIH;
			3	Č	 Viktorin	Ptujski,	šk.,	muč.;	Just	Tržaški,	

muč.;	Martin	Porres,	red.;	Hubert,	šk.;
			4	 P	 PRVI	PETEK;	Karel	Boromejski,	šk.;
			5	S	 PRVA	SOBOTA;	Zaharija	in	Elizabeta,	starša	

Janeza	Krstnika;	Bertila,	op.;

   6 N 32. NAVADNA NEDELJA, ZAHVALNA; 
   7 P Engelbert,	šk.;	Helena	Enselmini,	red.;
			8	 T	 Janez	Duns	Scot,	red.,	duh.;	Bogomir,	šk.;
			9	S	 Posvetitev	lateranske	bazilike;	Teodor	muč.;
	10	Č	 Leon	I.	Veliki,	pap.,	c.	uč.;
	11	 P	 Martin	iz	Toursa,	šk.;	Menas,	pušč.;
	12	S	 Jozafat	Kunčevič,	šk.,	muč.;

 13 N 33. NAVADNA NEDELJA;	Stanislav	Kost-
ka,	red.;	Didak,	red.;	Frančiška	Cabrini,	
dev.;	Nikolaj	I.,	pap.;

 14 P Nikolaj	Tavelić	in	tov.,	red.,	muč.;
	15	 T	 Albert	Veliki,	šk.,	c.	uč.;	Leopold,	knez;
	16	S	 Marjeta	Škotska,	kraljica;	Jedrt	(Gertruda)	

iz	Helfte,	red.;	Neža	Asiška,	red.;
	17	Č	 Elizabeta	Ogrska	(Turingijska),	red.;
	18	 P	 Posvetitev	bazilik	sv.	Petra	in	Pavla	v	Rimu;	

Odo	Clunyjski,	op.;	Filipina	Duchesne,	
spok.;	Abdija,	prerok;

	19	S	 Narsej,	šk.,	muč.;	Barlam,	muč.;

 20 N KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA;
	 	 	 Feliks	Valoiški,	red.;	Edmund,	kralj;
 21 P Marijino	darovanje;	Albert,	šk.,	muč.;
	22	 T	 Cecilija,	dev.,	muč.;	Maver,	šk.,	muč.;
	23	S	 Klemen	Rimski,	pap.,	muč.;	Kolumban,	op.;
	24	Č	 Spomin	vseh	rajnih	serafinskega	reda;
	25	 P	 Katarina	Aleksandrijska,	dev.,	muč.;
	26	S	 Silvester,	op.;	Leonard	Portomavriški,	red.;

 27 N 1. ADVENTNA NEDELJA;	Virgil,	šk.,	apo-
stol	Karantanije;	Jožef	Pignatelli,	red.;

 28 P Gregor	III.,	pap.;	Jakob	Markijski,	red.;
	29	 T	 Vsi	svetniki	frančiškanskega	reda;	Saturnin,	

muč.;	Radbod	(Radogost),	šk.;
	30	S	 Andrej,	ap.,	Justina,	dev.,	muč.

UREDNIK VAM
Kot lahko vidite iz Nedeljskih misli, zaključujemo z 

novembrsko številko cerkveno in bogoslužno leto 2016 
in začenjamo novo bogoslužno leto s 1. adventno nedeljo 
(letos 27. novembra). Poleg tega imamo v novembru še 
dve nedelji s posebno vsebino: zahvalno nedeljo, ki jo v 
Sloveniji praznujejo vedno na drugo nedeljo v novembru 
(letos 6. novembra) in nedeljo Kristusa Kralja, ki zaključuje 
cerkveno leto (letos 2. novembra). 

Zahvalna nedelja je nadaljevanje izročila stare zaveze, 
ko so se ob binkoštih zahvaljevali za žetev, in ob jesenskem 
šotorskem prazniku, ko so se zahvaljevali za čudežni izhod 
iz Egipta in dolgoletno romanje do naselitve v Palestini. 
Kristjani bi se morali poleg zahvale za materialne dobrine, 
ki jih simbolično predstavljajo darovi zemlje, s katerimi so 
okrašeni oltarji, zahvaljevati tudi za dar vere, saj je zahvala 
obenem najuspešnejša tiha prošnja za vnaprej.

Namesto zahvalne nedelje praznujemo v Ameriki za-
hvalni dan (letos 24. novembra – v Kanadi so ga že pra-
znovali 10. oktobra). Ameriški zahvalni dan ima izvor v letu 
1621, ko so se prvi naseljenci zahvaljevali za dobro letino, 
pozneje pa se je zahvala razširila na ves uspeh v preteklem 
letu. Praznik je imel ves čas izrazito verski značaj, ki se pa 
danes počasi izgublja, čeprav se človek lahko vpraša, komu 
se lahko kak ateist zahvali za uspehe v preteklem letu.

Slovesnost Kristusa Kralja je uvedel papež Pij XI. z 
encikliko Quas Primas 11. decembra 1925. Svetopisemska 
osnova tega praznovanja je Jezusova izjava pred Pilatom: 
»Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kralje-
stvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne 
bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod« (Jn 
18,36). Že v stari zavezi so Boga priznavali za resničnega 
vladarja nad izvoljenim ljudstvom – njihov zemeljski kralj 
je bil samo njegov namestnik, ki je moral skrbeti za vero 
in bogoslužje v svojem narodu. V novi zavezi je to skrb 
prevzel namestnik Kristusa Kralja, ki to skrb izvaja preko 
cerkvenega učiteljstva.

V začetku oktobra ste po pošti prejeli povabilo za no-
vembrske maše. Listki z imeni rajnih, ki ste jih priporočili 
v molitev, so na oltarju ves mesec november, ko se zanje 
daruje maša vsak dan ob 7. uri zjutraj. Kot običajno je se-
veda tudi določeno število zamudnikov (nekatera imena 
se ponavljajo vsako leto). Njihove listke dodajamo na oltar 
kakor pač prihajajo. Upajmo, da ne bodo nekateri odlašali 
tja v december, kot se je že zgodilo.

Umrli so novembra: p. Andrej Svete (12. nov. 1988); 
br. Ksaverij Patton (9. nov. 1952); br. Serafin Vene (9. nov. 
1985); p. Anzelm Murn (20. nov. 1941); p. Rafael Sešek (21. 
nov. 1999) in p. Stanislav Drev (30. nov. 1922). Naj v miru 
počivajo! p. Bernardin
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Vpričo	smrti	postane	uganka	človeškega	bivanja	najtežja.	Človeka	mučijo	ne	le	bolečine	in	napredujoči	
razkroj	telesnih	sil,	ampak	tudi,	in	to	še	bolj,	strah	pred	večnim	uničenjem.	Z	občutjem	svojega	srca	pa	
pravilno	sodi,	ko	z	grozo	zametuje	in	odklanja	popolno	uničenje	in	dokončen	propad	svoje	osebe.	Seme	
večnosti,	ki	ga	človek	nosi	v	sebi	in	ki	ga	ni	mogoče	skrčiti	zgolj	na	tvar,	se	zoper	smrt	upira.	Vsi	napori	
tehnike,	čeprav	so	zelo	koristni,	ne	morejo	pomiriti	človekovega	občutja	tesnobnosti:	biološko	podaljšanje	
trajanja	življenja	ne	more	utešiti	tistega	hrepenenja	po	še	nadaljnjem	življenju,	ki	ga	ni	mogoče	odstraniti	
iz	človekovega	srca.
Medtem	 ko	 vpričo	 smrti	 odpove	 vsaka	 domišljija,	 pa	

Cerkev,	poučena	po	Božjem	razodetju,	zatrjuje,	da	je	Bog	
človeka	ustvaril	za	blaženi	cilj	onkraj	meja	zemeljske	bed-
nosti.	Krščanska	vera	vrh	tega	uči,	da	bo	telesna	smrt,	s	
katero	bi	bilo	človeku	prizaneseno,	če	bi	ne	bil	grešil,	nekoč	
premagana,	ko	bo	vsemogočni	in	usmiljeni	Odrešenik	člo-
veka	znova	postavil	v	tisto	stanje	odrešenosti,	katerega	je	
bil	človek	po	svoji	krivdi	izgubil.	Bog	je	bil	namreč	človeka	
poklical	 in	ga	kliče,	naj	bo	s	celotno	svojo	naravo	z	njim	
združen	v	večnem	občestvu	neminljivega	božjega	življenja.	
To	zmago	je	Kristus	pridobil	s	svojim	vstajenjem	k	življenju,	
ko	je	s	svojo	smrtjo	človeka	osvodobil	smrti.	S	trdnimi	razlo-
gi	predložena	vera	torej	vsakemu	razmišljajočemu	človeku	
daje	odgovor	v	njegovi	tesnobnosti	glede	prihodnje	usode;	
obenem	pa	omogoča,	da	smo	v	Kristusu	povezani	v	občestvo	
z	ljubljenimi	brati,	ki	so	že	umrli,	ko	nam	daje	upanje,	da	
so	dosegli	pravo	življenje	pri	Bogu.
Upodobljen	po	Sinu,	ki	je	prvorojenec	med	mnogimi	bra-

ti,	prejme	krščanski	človek	“prvine	Duha”	(Rim	8,23),	ki	ga	
usposabljajo	za	spolnjevanje	nove	postave	ljubezni.	Po	tem	
Duhu,	ki	je	“poroštvo	naše	dediščine”	(Ef	1,14),	je	ves	človek	
notranje	prenovljen,	prav	do	“odrešenja	svojega	telesa”	(Rim	
8,23):	»Če	prebiva	v	vas	Duh	njega,	ki	je	obudil	od	mrtvih	Jezusa,	bo	on,	ki	je	obudil	Kristusa	od	mrtvih,	po	
svojem	Duhu,	ki	prebiva	v	vas,	priklical	v	življenje	tudi	vaša	umrljiva	telesa«	(Rim	8,11).	Gotovo	kristjana	
bremeni	nujnost	in	dolžnost,	da	se	za	ceno	mnogih	bridkosti	bojuje	zoper	zlo	in	da	pretrpi	tudi	smrt;	toda	
pridružen	velikonočni	skrivnosti	bo	šel,	potem	ko	je	bil	upodobljen	po	Kristusu	v	njegovi	smrti,	okrepljen	z	

upanjem,	vstajenju	naproti.
To	velja	ne	le	za	kristjane,	am-

pak	tudi	za	vse	ljudi,	ki	so	dobre	
volje	in	ki	v	njihovem	srcu	milost	
na	neviden	način	deluje.	Ker	je	na-
mreč	Kristus	za	vse	umrl	in	ker	je	
poslednja	človekova	poklicanost	v	
res	nici	samo	ena,	to	se	pravi	božja,	
moramo	 biti	 prepričani,	 da	 Sveti	
Duh	 na	 način,	 ki	 je	 znan	 Bogu,	
vsem	ljudem	podarja	možnost,	da	
se	pridružijo	velikonočni	skrivnosti.
Takšna	 in	 tolikšna	 je	skrivnost	

človeka,	 skrivnost,	 ki	 verujočim	
sije	 iz	 krščanskega	 razodetja.	 Po	
Kristusu	 in	 v	 Kristusu	 je	 uganka	
bolečine	in	smrti	osvetljena,	tista	
uganka,	 ki	 nas	 zunaj	 njegovega	
evangelija	pogreza	v	potrtost.	Kri-
stus	je	vstal,	s	svojo	smrtjo	je	uničil	
smrt	in	nam	v	obilju	podelil	življe-
nje,	da	kot	sinovi	v	Sinu	kličemo	v	
Duhu:	Aba,	Oče!

P. Vladimir Kos

IN VSAK NOVEMBER
In vsak november dvigni kanček vina
na čast vsem živim dušam v večnosti!
V ljubezni srečni, čistega spomina
se nas spominjajo v vezeh krvi.

O srečne duše, ki jim v vek živeti
ni bol – z zamislijo Umetnika,
ki daje nam po Bogu hrepeneti:
za nas ubit, za nas je z groba vstal!

In vsak november se nasmehni svečam,
ki tudi v vetru z upanjem drhté,
nasmehni se postavnim krizantemam:
v stvariteljski ljubezni se rodé.

II. vatikanski koncil
(1962 - 1965)

SKRIVNOST SMRTI
Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu 18,1-2;22,4-6



2016 – AM – NOVEMBER 323

NED ELJSKE
6. november
32. navadna nedelja
BOG NAJ NAS UTRDI V DOBREM
2 Tes 2,16 – 3,5
Obe	Pismi	Solunčanom	sta	po	časovnem	redu	prvi	

Pavlovi	pismi,	zato	sta	polni	navdušenja	nad	lepim	
sprejemom	in	prvimi	uspehi.	V	njih	je	polno	izrazov	
kot:	ljubezen, tolažba, upanje, Gospodova beseda, 
hudobni ljudje, zvestoba in potrpežljivost. Danes so 
te	besede	povprečnemu	človeku	prazen	zven,	kar	
odkrito	si	to	priznajmo.	Zato	si	jih	tudi	razlaga,	kakor	
mu	ta	trenutek	pride	prav,	danes	tako,	jutri	drugače.	
Poznejša	Apostolova	pisma	pa	so	dokazala,	da	imajo	
ti	izrazi	v	Božjem	razodetju	točno	določen	pomen:	
gre	namreč	za	opis	odnosa	človeka	do	Boga	in	do	
sočloveka.	Celo	“slabi”	in	“hudobni”	ljudje,	kakor	to	
že	zveni	srednjeveško	in	zaostalo,	pomenijo	zvrst	
ljudi,	ki	jih	ne	zanima	ne	pravičnost,	ne	zakoni,	ne	
zapovedi,	ne	druge	Božje	resnice,	ampak	samo	nji-
hova	trenutna	korist.	In	če	to	upoštevamo,	bomo	
ugotovili,	da	takih	ljudi	v	današnjem	svetu	ne	samo	
ne	manjka,	ampak	jih	je	verjetno	več,	kot	kdajko-
li.	Pa	ne	mislim	samo	na	politike,	pri	katerih	bi	se	
človek	marsikdaj	lahko	vprašal,	ali	sploh	še	vedo,	
kaj	je	morala.	Tudi	v	vsakdanjem	življenju	nenehno	
srečujemo	ljudi,	ki	so	prepričani,	da	omejitve	vesti	
veljajo	za	vse,	samo	zanje	ne.	“Dobri”	pa	so	njihovo	
nasprotje	in	prošnja	za	utrditev	v	dobrem	je	Aposto-
lova	spodbuda,	namenjena	vsem	in	vedno.
13. november
33. navadna nedelja
KDOR NOČE DELATI, NAJ NE JÉ
2 Tes 3,7-12
Lenuhov	na	svetu	nikoli	ne	manjkalo,	tudi	v	So-

lunu	v	Pavlovih	časih	ne.	Lenuh	ostane	lenuh,	pa	naj	
ima	za	svojo	nedelavnost	še	take	izgovore.	Problem,	
s	katerim	se	je	morala	Cerkev	v	prvih	časih	pogosto	
otepati,	je	izhajal	iz	prepričanja,	da	je	drugi	Kristu-
sov	prihod	že	blizu,	mnenje,	ki	ga	je	čutiti	celo	iz	
zgodnjih	Pavlovih	pisem.	Tako	so	svojo	nedelavnost	
opravičevali	nekateri	Solunčani	in	zanemarjali	svoje	
redno	delo.	Ker	se	pa	drugi	Gospodov	prihod	ni	ne-
mudoma	uresničil,	živeti	pa	je	bilo	treba,	so	skušali	
to	“urediti”	tako,	da	so	zajedalsko	živeli	ob	trudu	in	
znoju	tistih,	ki	so	kljub	vsemu	čutili	odgovornost	do	
sebe	in	do	družbe.	V	naših	časih	se	sicer	zavedamo,	
da	drugi	Gospodov	prihod	le	še	ni	tako	blizu,	zvrst	
ljudi,	ki	skušajo	živeli	na	tuj	račun	pa	ni	prav	nič	
manjša,	kot	 je	bila	v	apostolskih	časih.	Ni	zaman	
lenoba	v	katekizmu	našteta	med	glavnimi	grehi,	saj	
se	je	katekizem	izkristaliziral	iz	stoletnih	in	stoletnih	
izkušenj	Cerkve,	ki	dobro	ve,	da	ima	lenoba	različne,	
včasih	zelo	prikrite	oblike:	recimo,	da	nekdo	počne	
samo	tisto,	kar	mu	je	po	volji	in	ga	zadovoljuje,	osta-
lo	pa	skuša	obesiti	drugim.	Najhujši	lenuhi	so	ravno	
tisti,	ki	ob	svoji	navidezni	delavnosti	zajedalsko	živé	
na	tuj	račun.	Take	je	treba	nemudoma	onemogočiti.	
Drži	pregovor:	Lenoba	–	vseh	grdob	grdoba.

20. november
Kristus Kralj vesoljstva
ŽIVIMO V KRISTUSOVEM KRALJESTVU
Kol 1,12-20
V	trodelnem	slavospevu,	ki	je	vključen	v	Pismo	

Kološanom,	zavzema	gotovo	glavno	mesto	trditev,	da	
Kristusu	pripada	prvo	mesto	in	da	Bog	hoče	s	krvjo	
njegovega	križa	doseči	mir	in	s	seboj	spraviti	vse,	
kar	je	na	zemlji	in	kar	je	v	nebesih.	Že	res,	da	izraz	
“kraljestvo”	danes	ni	več	moderen,	toda	v	okviru	na-
šega	zveličanja	je	edini	primeren:	umetnost	vzhodne,	
bizantinske	Cerkve,	redno	upodablja	v	polkrožnem	
zaključku	apside	za	glavnim	oltarjem	Kristusa	kot	
“Pantokratorja”,	dobesedno	“Vsevladarja”.	Kristus	je	
torej	vladar	vsega,	ne	samo	ljudi,	ampak	tudi	vsega	
vesolja,	kar	seveda	izključuje	vsako	drugo	samovoljo,	
tudi	pod	krinko	nekake	“nebeške	demokracije”.	Pred	
Bogom	ni	nobene	demokracije	in	pogajanj:	njegovi	
pogoji	so	tukaj	in	so	jasni.	Ali	jih	sprejmeš	take	kot	
so,	in	to	vse,	ali	pa	jih	ne	sprejmeš	in	si	zavržen.	Ba-
rantanje	je	izključeno,	čeprav	je	sodobnemu	človeku	
tako	ljubo;	saj	ni	mogoče	sprejeti	samo	tisto,	kar	je	
človeku	po	volji,	ostalo	pa	odriniti	kot	“zastarelo”	ali	
“nemoderno”	 v	 ropotarnico.	Naša	miselnost	 pa	 je	
dostikrat	v	nasprotju	s	krščansko	moralo,	saj	išče	vse	
mogoče	izgovore,	da	bi	opravičila	svojo	samovoljo.	
Prav	na	sprejetju	teh	pogojev	temelji	mir,	pravilen	
odnos	med	Bogom,	človekom	in	stvarstvom.	Posebno	
zadnje	je	važno:	odrešenje	vključuje	vse,	torej	tudi	
naravo,	ki	je	vredna	spoštovanja.	
27. november
1. adventna nedelja
BODITE BUDNI
Mt 24,37-44
Evangeljski	odlomek	je	neke	vrste	primerjava	ljudi	

po	stvarjenju	in	prebivalcev	zemlje	ob	nastopu	vesolj-
ne	sodbe.	Ob	potopu	se	je	rešil	le	pravični	Noe,	ostali,	
ki	so	bili	gluhi	za	opozorila	in	so	živeli	kot	prej,	jedli	in	
pili,	se	ženili	in	možile,	so	vsi	izginili	ob	potopu.	Enako	
bo	ob	drugem	prihodu	Sina	človekovega:	od	tistih,	
ki	so	živeli	eden	ob	drugem,	bo	eden	sprejet,	drugi	
zavržen	–	vse	bo	odvisno	od	njihovega	življenja.	Za	
čas	prihoda	božjega	Sodnika	ne	vemo,	zato	moramo	
biti	budni	in	pripravljeni	vedno.	Kakor	gospodar	čuje	
in	pazi,	da	bi	ga	tat	ne	presenetil	in	mu	ne	odnesel	
tega,	kar	si	je	pridobil,	moramo	tudi	mi	čuvati	svoje	
“bogastvo”.	V	bistvu	gre	v	celem	odlomku	za	opozori-
lo,	da	bo	človek	vedno	postavljen	v	položaj,	ko	se	bo	
moral	odločati	med	dobrim	in	zlom,	med	službo	Bogu	
in	grehom.	S	tem	ni	bilo	prizanešeno	niti	božjemu	
Sinu,	ki	je	postal	človek,	saj	se	je	moral	tudi	on	na	
začetku	svoje	oznanjevalne	poti	odločati	med	dobrim	
in	zlom,	kar	ponazarja	zgodba	o	njegovih	skušnjavah.	
Starozavezno	izvoljeno	ljudstvo	je	imelo	skozi	vso	
zgodovino	težave	z	odločanjem	za	enega	Boga	ali	za	
malike.	Tako	je	tudi	v	novi	zavezi	postavljeno	pred	
kristjana	isto	vprašanje,	le	da	so	maliki	drugačni.	Pri	
Izraelcih	so	bili	to	bogovi	okoliških	narodov,	pri	nas	
pa	so	to	bodisi	politična	pripadnost,	bodisi	kariera	in	
denar	in	podobno.
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BRA LI
JERUZALEM — Cerkvenim	zasebnim	šolam	(47	s	
33.000	učenci	 in	3.000	učitelji)	v	Izraelu	grozi	fi-
nančni	zlom,	ker	se	je	državna	podpora	v	zadnjih	
šestih	letih	zmanjšala	za	45	odstotkov,	ministrstvo	
za	izobraževanje	pa	jim	po	šolski	stavki	jeseni	2015	
ni	izplačalo	obljubljenih	11,4	milijona	evrov.
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 17.	 avgusta	
ustanovil	 nov	 dikasterij	 za	 služenje	 celostnemu	
človeškemu	 razvoju.	 Ta	 bo	 od	 1.	 januarja	 2017	
združeval	 pristojnosti	 Papeškega	 svèta	 za	 pravič-
nost	in	mir,	Papeškega	svèta	Cor	Unum,	Papeškega	
svèta	 za	 pastoralo	migrantov	 in	 potujočih	 in	 Pa-
peškega	svèta	za	pastoralo	zdravstvenih	delavcev.	
Ti	svèti	bodo	ukinjeni.	Za	prefekta	novega	dikaste-
rija	je	imenoval	kardinala	Petra	Turksona	iz	Gane.
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	9.	oktobra	naznanil,	
da	 bo	 v	 konzistoriju	 19.	 novembra	 imenoval	 13	
novih	 kardinalov.	 Med	 njimi	 so	 trije	 Američani:	
mons.	 Blase	 J.	 Cupich,	 nadškof	 v	 Chicagu,	 rojen	
1949,	škof	1998;	mons.	Joseph	W.	Tobin,	nadškof	
v	Indianapolisu,	rojen	1952,	škof	2010	in	Kevin	J.	
Farrell,	rojen	1947,	škof	2010,	bivši	škof	v	Dallasu.
CELJE — V	 Košnici,	 jugozahodno	 od	 Celja,	 so	 v	
grobišču	odkrili	več	kot	400	žrtev	povojnega	komu-
nističnega	nasilja.	Žrtve	so	bili	verjetno	domobran-
ci	in	ustaši.	Postavlja	se	vprašanje,	koliko	“Košnic”	
in	“Hudih	jam”	bo	še	treba,	da	bo	jasno,	da	so	ko-
munisti	izvajali	genocid	nad	slovenskih	narodom.
SOMBOTELJ — V	 tem	 madžarskem	 mestu	 so	
3.	 septembra	 slovesno	 odprli	 del	 madžarske	
Martinove	poti	med	omenjenim	mestom	in	Györom,	
nasled	njega	dne	med	Györom	in	Eisenstadtom	na	
Gradiščanskem	v	Avstriji,	pozneje	bodo	odprli	dele	
poti	med	avstrijskimi	in	nemškimi	mesti.	
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	v	nagovoru	ob	bla-
goslovitvi	novega	bronastega	kipa	Marije	iz	Apare-
cide	v	Braziliji	3.	septembra	povabil	k	molitvi	za	to	
državo	po	odstavitvi	predsednice	Dilme	Rousseff.	
CHIETI — Od	15.	do	22.	septembra	je	bila	tu	14.	
plenarna	skupščina	mednarodne	mešane	komisije	
za	 teološki	 dialog	med	 katoliško	 Cerkvijo	 in	 pra-
voslavnimi	 cerkvami.	 Komisija	 je	 razpravljala	 o	
dokumentu	Na poti k skupnemu razumevanju si-
nodalnosti in papeževega primata v službi edinosti 
Cerkve,	ki	je	bil	začrtan	na	srečanju	v	Amanu	leta	
2014	in	ga	je	dopolnil	koordinacijski	odbor	v	Rimu.
VATIKAN — 15.	septembra	je	bilo	izdano	apostol-
sko	pismo	papeža	Frančiška	v	obliki	motu	propria	z	
naslovom	De concordia inter Codices, ki	spreminja	
nekatera	pravila	Zakonika	kanonskega	prava.	No-
vosti	so	na	področju	krsta	in	pri	sklepanju	zakon-
skih	zvez	predvsem	med	pripadniki	katoliške	Cer-
kve	in	vzhodnih	cerkva.
SANKT PETERBURG — Ruske	 oblasti	 so	 prijele	
46-letnega	 ukrajinskega	 pastorja	 Pavla	 Dušenka,	
voditelja	dobrodelne	organizacije	Odprto	srce.	Oči-
tajo	mu,	da	je	s	silo	netil	spremembe	in	da	kljub	
pozivom	oblasti	ni	hotel	zapustiti	države.	Dušenko	
je	obtožbe	zavrnil	kot	“zmotne”.

LUANG PRABANG — V	 Savannakhetu,	 kjer	 je	
medškofijsko	semenišče,	so	bili	16.	septembra	po-
svečeni	 trije	 domači	 duhovniki.	 Posvečenja	 so	 se	
udeležili	 tudi	 zastopniki	 civilnih	 oblasti.	 Laos	 ima	
okrog	6	miliijonov	prebivalcev,	večinoma	budistov.	
Katoličanov	je	okrog	45.000.	Zanje	skrbi	20	škofij-
skih	in	11	redovnih	duhovnikov.
WÜRZBURG — Prefekt	 Kongregacije	 za	 zadeve	
svetnikov,	kardinal	Angelo	Amato	je	24.	septembra	
v	stolnici	v	tem	nemškem	mestu	razglasil	za	bla-
ženega	leta	1945	v	Dachauu	umrlega	moravskega	
redovnika	Engelmarja	Unzeitiga.	Omenjeni	se	je	v	
nacističnem	taborišču	prostovoljno	javil,	da	bo	skr-
bel	 za	bolnike,	 zbolele	za	 tifusom,	 ter	 se	pri	 tem	
sam	okužil.	Pomagal	je	tudi	lačnim	zapornikom.
CARACAS — Duhovnik	 Lenin	Bastidas	Villegas	 iz	
župnije	 v	 pokrajini	 Anzoategui	 je	 začel	 600	 kilo-
metrov	 dolg	 pohod	 do	 glavnega	mesta	 za	mir	 in	
spravo.	Z	njim	želi	politike	spodbuditi,	naj	najdejo	
pot	iz	sedanje	politične	krize.
PRETORIA — Južnoafriška	 škofovska	konferenca	
meni,	da	so	za	poraz	vladajočega	Afriškega	narod-
nega	kongresa	(ANC)	na	volitvah	na	začetku	avgu-
sta	 krivi	 korupcijski	 škandali.	 Premalo	 pozornosti	
so	tudi	namenili	reševanju	krajevnih	težav.
BAHRAIN — Apostolski	 vikar	 za	 severno	Arabijo	
Camillo	Ballin	je	v	pogovoru	za	Radio	Vatikan	izja-
vil,	da	bi	se	morali	“umirjeni	muslimani”	močneje	
upreti	islamističnemu	nasilju	in	jasno	povedati,	da	
nasilje	in	islam	nista	eno	in	isto.
MINSK — Novi	apostolski	nuncij	v	Belorusiji	nad-
škof	Gabor	Pinter	je	potrdil,	da	je	papež	Frančišek	
obljubil,	da	bo	našel	čas	tudi	za	obisk	v	tej	državi.
MÜNCHEN — Nadškofija	München-Freising	je	svo-
je	vernike	pozvala,	naj	sodelujejo	pri	novi	študiji,	
ki	jo	je	do	konca	julija	izvajala	na	spletu	katoliška	
visoka	šola	v	Paderbornu.	Njen	namen	je	raziskati,	
kakšna	je	dušnopastirska	oskrba	v	nadškofiji.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	napisal	predgovor	
za	knjigo	s	še	neobjavljenimi	besedili	svete	matere	
Terezije.	Knjiga	vsebuje	nagovore	 redovnice	mla-
dim	 in	 redovnicam	 leta	 1973	 v	Milanu	 in	 je	 izšla	
v	 Italiji	 pod	naslovom	Kako ljubimo tiste, ki niso 
ljubljeni. Papež	Frančišek	je	mater	Terezijo	4.	sep-
tembra	v	Rimu	razglasil	za	svetnico.
ALEP — AsiaNews	poroča,	da	so	razmere	v	tem	se-
vernosirskem	mestu	vedno	bolj	zaskrbljujoče.	Pre-
bivalce	vse	Sirije	je	posebej	pretresel	video	posne-
tek	obglavljenja	11-letnega	Abdalaha	Ise,	češ,	da	
je	“sodeloval”	z	vladi	zvestimi	borbenimi	enotami.	
Smrtno	kazen	 je	 razglasil	miličnik	v	uniformi	FSA	
(Svobodne	sirske	armade),	izvršili	so	jo	na	javnem	
prostoru,	množica	pa	je	kričala:	Allahu	akbar!
KUALA LUMPUR — Če	 bo	 parlament	 izglasoval	
zakon	o	strogem	islamskem	pravu,	lahko	to	zamaje	
malezijsko	vlado.	Več	ministrov	in	visokih	uslužbencev	
vlade	je	v	tem	primeru	napovedalo	odstop.
VENTIMIGLIA — Župnik	 Francesco	 Marcoaldi	
je	sto	beguncem,	ki	so	morali	zapustiti	begunsko	
zatočišče	 na	 obali,	 ponudil,	 dokler	 ne	 bodo	 našli	
novega	zatočišča,	cerkev	sv.	Nikolaja.	Škof	Antonio	
Suetta	se	je	s	tem	strinjal.
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VATIKAN/VARŠAVA — Tiskovni	predstavnik	Polj-
ske	škofovske	konference	Pawel	Rytel-Andrianik	je	
v	sporočilu	Tiskovnega	urada	Svetega	sedeža	nekaj	
dni	pred	obiskom	papeža	Frančiška	na	Poljskem	iz-
razil	zaskrbljenost	zaradi	odklonilnega	odnosa	Po-
ljakov	do	beguncev	in	obenem	razumevanje,	da	jih	
je	strah	pred	njimi.	Za	povprečnega	Poljaka	je	po-
jav	preseljevanja	“nov,	drugačen	in	tuj”.
LINZ — Brazilski	nadškof	Roque	Paloschi	in	kongo-
ški	redovnik	p.	Ferdinand	Muhigirwa	sta	na	strokov-
nem	srečanju	z	naslovom	Cerkev	po	svetu	v	Lam-
bachu	opozorila	na	eno	in	isto	težavo:	prebivalcem	
območij,	bogatih	z	rudninami	in	drugimi	viri,	grozi	
propad;	v	Braziliji	se	to	dogaja	Indijancem	na	ob-
močju	veletoka	Amazonka.	
ERBIL — Predsednik	avtonomnega	kurdskega	ob-
močja	Masud	Barzani	je	pri	srečanju	s	predstavniki	
krščanskih	 strank	 in	gibanj	 le-te	povabil,	 naj	 kri-
stjane	pridobivajo	za	to,	da	bodo	na	referendumu	
glasovali	za	neodvisnost	kurdske	države.
VATIKAN — Predsednik	Papeškega	sveta	za	med-
verski	dialog	kardinal	Jean-Louis	Tauran	je	v	pogo-
voru	za	Radio	Vatikan	 izrazil	svojo	bojazen,	da	bi	
poskus	vojaškega	udara	ogrozil	medverski	dialog.	
»Potem	ko	je	Turčija	izbrala	pot	represije,	bo	težko	
most	med	Vzhodom	in	Zahodom	in	partner	v	med-
verskem	dialogu,«	meni	kardinal.
KÖLN — Stolni	kapitelj	 je	po	kraji	relikvije	pape-
ža	sv.	Janeza	Pavla	II.	iz	tukajšnje	stolnice	(delček	
blaga	s	kapljami	krvi)	za	najditelja	(vrnitelja)	raz-
pisal	1.500	evrov	nagrade.
MANAGUA — Škof	Jorge	Solorzano	Perez	(Granada)	
je	izjavil,	da	lahko	nerazvidne	volitve	ogrozijo	mir	
v	 Nikaragvi.	 Predsednik	 Ortega	 je	 z	 odklonitvijo	
mednarodnih	 opazovalcev	 na	 volitvah	 svojega	
naslednika	 6.	 novembra	 “poteptal	 demokracijo	 in	
zaupanje	ljudstva”.
MÜNCHEN — Jezuiti	želijo	z	ustanovitvijo	novega	
urada	v	prestolnici	Bavarske	razširiti	online-univer-
zo	 za	 begunce	 z	 raznimi	 tečaji	 tako	 v	 begunskih	
pribežališčih	v	Afriki	 in	Aziji	kot	tudi	prosilcem	za	
azil	v	Nemčiji.	Projekt	so	začeli	leta	2010	v	sodelo-
vanju	z	jezuitskimi	visokimi	šolami	v	ZDA.
BUENOS AIRES — Šef	 kabineta	 argentinskega	
predsednika	Mauricia	Macrija,	Marcos	Pena,	je	zani-
kal	govorice	o	napetostih	med	papežem	Frančiškom	
in	predsednikom	Macrijem.	Javna	občila	je	pozval,	
naj	ne	širijo	teh	novic.	Napovedal	je:	»Mi	bomo	še	
naprej	sodelovali.«
LINGEN — Oblasti	v	tem	nemškem	mestu	so	uved-
le	 preiskovalni	 postopek	 zoper	mladeniča,	 ki	 je	 z	
zračno	puško	streljal	na	begunce	pred	domom	za-
nje	in	pri	tem	ranil	petletno	Makedonko	in	18-letne-
ga	Makedonca.	Direktor	Karitas	iz	bližnjega	Osna-
brücka,	Franz	Loth,	je	od	oblasti	zahteval,	naj	ostro	
ukrepajo	zoper	strelca,	kajti	njegovo	dejanje	je	pri-
zadelo	vse,	ki	se	zavzemajo	za	sožitje	z	begunci.	
BAGDAD — Kaldejski	 patriarh	 Louis	 Raphael	 I.	
Sako	je	kristjane	v	Iraku	povabil,	naj	se	v	musli-
manskem	mesecu	posta	 ramadanu	postijo	 z	mu-
slimani.	Na	ta	način	»bomo	skupaj	molili	za	mir	in	
trdnost	v	naši	deželi	in	na	vsem	Bližnjem	vzhodu.«

BERLIN — Nemška	škofovska	konferenca	je	Turči-
jo,	potem	ko	je	ta	podržavila	več	krščanskih	cerkva	
v	mestu	Diyarbakir	 na	 vzhodu	 države,	 pozvala	 k	
spoštovanju	verske	svobode.	Opozorila	jo	je,	da	je	
dolžna	poskrbeti	za	to,	da	bodo	lahko	tisti	kristjani,	
ki	so	še	ostali	v	Turčiji,	izpričevali	svojo	vero,	ne	pa,	
da	jim	bodo	to	pravico	omejevali.
MELBOURNE — Australia‘s	 Royal	 Melbourne	 In-
stitute	 of	 Technology	 (RMIT)	 obljublja,	 da	 bomo	
kmalu	oblačila	očistili	celo	brez	čistil	in	vode	—	za-
doščala	bo	le	izpostavitev	svetlobi,	na	primer	med	
sproščenim	sprehodom	ob	lepem	sončnem	dnevu.	
Obetavno,	a	pralnega	stroja	še	ne	kaže	zavreči.
NEW YORK — Po	 poročilu	 organizacije	 Unicef	 je	
skoraj	87	milijonov	otrok,	mlajših	od	7	let,	vse	živ-
ljenje	preživelo	v	krajih,	kjer	razsaja	vojska.	Rojeni	
so	bili	“pod	bombami”	in	miru	sploh	ne	poznajo.
DAMASK — Maronitska	Cerkev	je	kljub	vojni	v	Si-
riji	postavila	tri	nove	cerkve.	Nadškof	Samir	Nasar	
je	ob	njihovem	odprtju	izjavil,	da	se	želijo	z	njimi	
“upreti	smrti	in	razdejanju”,	obenem	pa	sirskim	kri-
stjanom	dati	upanje	v	prihodnost.
DUNAJ — Voditeljica	znanstvenega	zavoda	IMABE	
Susanne	Kummer	je	obsodila	ravnanje	ZN	v	prime-
ru	virusa	zika,	kot	da	bi	bil	 zaradi	njega	ogrožen	
ves	svet,	v	resnici	pa	ZN	pod	bojem	zoper	to	bo-
lezen	pritiskajo	na	 latinskoameriške	države,	da	bi	
sprostile	zakonodajo	o	splavu.
BEJRUT — Michel	Aoun,	ustanovitelj	Svobodnega	
domoljubnega	gibanja	ter	kandidat	šiitskega	giba-
nja	 za	 libanonskega	 predsednika,	 je	 po	 odločitvi	
političnega	 tekmeca	 Samirja	 Geagee,	 predsedni-
ka	stranke	Libanonske	sile,	da	ga	podpre,	obiskal	
maronitskega	patriarha	Beharo	Raija.	Pri	obisku	je	
izrazil	upanje,	da	bo	Libanon	našel	pot	iz	krize	in	po	
maju	2014	prišel	do	državnega	predsednika.
SALTILLO — 	Škof	v	tem	mehiškem	mestu	in	bo-
jevnik	 za	 človekove	pravice	Raul	Vera	Lopez	 je	v	
povezavi	 s	 spornim	 prostotrgovinskim	 sporazu-
mom	Transpacifiško	partnerstvo	(TPP)	pozval	male	
kmete,	naj	 se	borijo	 za	zemljo,	 streho	 in	delo.	V	
duhu	papeža	Frančiška	za	uresničevanje	treh	poj-
mov,	začetih	s	črko	t:	“tierra,	techo,	trabajo”.	
MELBOURNE — 	 Nadškof	 Denis	 Hart	 je	 svojim	
prednikom	na	 sedežu	nadškofije	očital,	 da	 so	bili	
premalo	dejavni	pri	odkrivanju	spolnih	zlorab.	Svo-
jega	 neposrednega	 prednika	 kardinala	 Georgea	
Pella,	sedaj	prefekta	Tajništva	za	gospodarstvo	pri	
Svetem	sedežu,	je	iz	obtožb	izvzel.
BRUSELJ — 	Cerkve	v	Evropi	(KEK	in	ComECE)	in	
Komisija	za	preseljence	(CCME)	so	v	skupni	izjavi	
poudarile,	da	bo	največji	izziv	v	begunski	krizi	dol-
gotrajna	integracija	beguncev	v	družbo	in	na	trge	
delovne	sile.	Temu	se	v	prihodnjih	letih	v	Evropski	
zvezi	ne	bomo	mogli	izogniti.
VATIKAN — Ustanova	 Josepha	 Ratzingerja/Be-
nedikta	XVI.	je	podelila	 letošnjo	nagrado	libanon-
skemu	 teologu	Nabilu	 el-Khouryju	 in	 brazilskemu	
teologu	Mariu	De	Franco	Mirandi.	Prvi	je	prevedel	v	
arabščino	vsa	dela	papeža	Benedikta	XVI.,	drugi	pa	
je	veliko	prispeval	k	inkulturaciji	krščanske	vere	in	
njenega	pomena	za	sodobno	družbo.



NOVEMBER – AM – 2016326

Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

Otroci	so	se	na	misijonski	ladji	dobro	počutili	in	so	
kmalu	izgubili	precej	strahu,	ki	ga	sužnost	navadno	
vcepi	za	vse	življenje.	Skakali	so	po	ladji,	kramljali	v	
svoji	blagoglasni	materinščini	in	si	bili	složni,	kakor	
se	pri	belih	otrocih	redkokdaj	primeri.	Žal,	da	so	se	
bili	od	mohamedancev	naučili	razen	nekaj	arabskih	
besed	tudi	nekatere	malopridnosti.
Z	ladij,	ki	so	plule	mimo,	je	hotel	Knoblehar	dobiti	

še	več	majhnih	sužnjev.	Pri	tem	so	mu	pomagali	ti	
njegovi	odkupljenci,	zlasti	nek	majhen,	zelo	nadar-
jen	dečko.	Šel	je	na	vsako	ladjo,	ki	se	je	ustavila,	in	
je	v	svojem	materinem	jeziku	ladjarje	prav	glasno	
pozdravljal;	sužnim	dečkom	je	pa	klical,	naj	se	mu	
oglasijo,	kar	jih	je	iz	njegovih	krajev.	Te	je	potem	
Knoblehar	kupil	za	steklovino.
Ta	ali	oni	deček,	ki	je	že	nekoliko	znal	arabsko,	

mu	je	pripovedoval,	od	kod	so	njegovi	tovariši,	kako	
je	prišel	v	sužnost,	ali	ima	domače	še	žive	in	skozi	
koliko	rok	je	bil	že	prodan.	Ob	takem	pripovedovanju	
se	je	Knoblehar	večkrat	razjokal.	Pred	njim	so	stali	
tudi	taki	otroci,	ki	so	jih	matere	ob	napadu	tiščale	
k	sebi,	pa	so	jih	zaklali	s	sulico,	otroke	pa	dneve	
in	dneve	gnali	skozi	pustinje,	močvirja	in	gozdove;	
na	plečih	in	na	hrbtu	so	imeli	obronke,	ki	jim	jih	je	
zasekal	korobač,	ko	so	pešali.	Nekatere	od	njih	so	
bili	nalovili	zamorci	sami;	ko	so	namreč	videli,	da	se	
dajo	mladi	sužnji	dobro	prodati,	so	jih	hodili	ropat	k	
sosednim	rodovom.
Knoblehar	je	sklenil	te	otroke	začasno	nastaniti	pri	

Svetem	Križu,	ker	so	govorili	isti	jezik	kakor	Kječi	in	
ker	od	Svetega	Križa	ni	bilo	daleč	do	njihovih	krajev.	
Nabralo	se	mu	jih	je	približno	trideset.	Ker	je	bil	pri	
Svetem	Križu	en	sam	duhovnik,	si	 jih	ni	upal	več	
kupiti.	Dal	je	torej	ladjo,	na	kateri	so	bili,	ustaviti	ob	
svetokriški	postaji	in	jih	je	izročil	Mozganu.
Pri	Svetem	Križu	so	se	učili	krščanski	nauk,	pasli	

so	živino	in	pomagali	pri	setvi.	Deklice	so	mlele	žito,	
stregle	 pri	 kuhi,	 pasle	 perjad	 in	 opravljale	 druga	
lažja	dela.	V	 svojem	novem	bivališču	 so	bili	 prav	
zadovoljni.	 Večina	 si	 jih	 ni	 želela	 domov,	 že	 zato	
ne,	ker	so	se	bali,	da	 jih	 lovci	na	sužnje	spet	ne	
zajamejo	in	prodajo	vse	drugačnim	ljudem,	kakor	so	
misijonarji.	Knoblehar	jim	je	obljubil,	da	bodo	tudi	
doma	pod	zaščito	misijona.	Domov	jih	bo	pa	peljal	
šele,	ko	bodo	v	veri	dovolj	poučeni	in	krščeni	in	ko	
se	bo	vsak	naučil	primernega	dela.	Poln	svetih	upov	
je	Knoblehar	zapisal,	kar	se	pa	ni	nikoli	 izpolnilo:	
»Sveti	Križ	obeta	torej	postati	poglavitni	misijon	za	
pokrajine	ob	Belem	Nilu.	Od	tukaj	se	bodo	spreobr-
njenci	in	misijonarji	lahko	razhajali	v	razne	zamorske	
kraje;	postaja	bo	imela	po	Belem	Nilu	lahke	zveze	s	
Kartumom	in	tudi	z	Evropo.«	Potem	je	prvič	zapisal,	
kar	je	spoznal	po	dolgoletnem	razmišljanju:	»O	da	
bi	Bog	v	svoji	neskončni	dobroti	že	skoraj	poklical	
semkaj	katerega	izmed	tistih	cerkvenih	redov,	ki	so	
nekoč	v	Evropi	 izsuševali	močvirja	in	krčili	gozde,	

da	zdaj	storijo	enako	uslugo	temu	dela	sveta,	ki	je	
bil	zadnji	poklican	h	krščanstvu.«	Mislil	je	na	bene-
diktince,	cistercijane	ali	na	trapiste.
Ob	slovesu	od	Svetega	Križa	je	vzel	na	Jutranjo	

zvezdo	tri	dečke	iz	rodu	Djur,	da	v	Kartumu	nadalju-
jejo	svoje	učenje.
V	Kartumu	ga	je	čakalo	4.	Letno	poročilo	Mari-

jinega	društva,	za	čas	od	začetka	marca	1854	do	
konca	februarja	1855.	Uspeh	nabiranja	po	Avstriji	je	
bil	spet	razveseljiv:	društvo	je	nabralo	30.789	gol-
dinarjev.	Knobleharjeve	slike	so	še	naprej	prodajali	
po	goldinarju.	Poleg	denarja	so	z	Dunaja	poslali	še	
razno	blago,	iz	Ljubljane	pa	160	kg	suhega	sadja.
Iz	Slovenije	je	Knoblehar	gotovo	dobil	tudi	spo-

ročilo,	da	je	kolera	tisto	leto	1855	spet	zelo	morila	
–	kakor	je	tudi	po	drugih	evropskih	deželah.	Pobrala	
je	tudi	slikarja	Langusa.
Po	Nilu	je	kolera	prišla	tudi	v	Kartum,	kmalu	po-

tem,	ko	se	je	bil	Knoblehar	odpeljal	proti	Gondokoru.	
Ljudje	so	hitro	umirali,	v	mestu	je	bila	velika	groza	in	
zmeda,	od	povsod	so	se	razlegali	zategnjeni	arabski	
žalni	klici.	Mnogo	jih	je	po	obeh	Nilih	zbežalo	iz	Kar-
tuma.	Veliko	trgovin	je	bilo	zaprtih,	živež	je	bil	zelo	
drag	ali	pa	ga	sploh	ni	bilo	dobiti.	Najhuje	je	kolera	
morila	med	 črnci,	 ki	 se	 zavoljo	 svoje	 zaostalosti	
niso	znali	nič	varovati	in	si	ob	obolenju	pomagati.	
V	misijonski	hiši	so	do	srede	aprila	obolele	samo	tri	
osebe.	Dva	od	teh	sta	umrla:	krojač	Metz	in	zamorski	
gojenec	Jakob.
Ob	povratku	v	Kartum	je	Knoblehar	tudi	zvedel,	

da	sta	bila	dalj	časa	za	mrzlico	hudo	bolna	Kirchner	
in	Hansal.	Povzročila	jo	je	nenadna	in	velike	spre-
memba	toplote.	Konec	aprila	je	iznenada	zapihal	tako	
hladen	severnik,	da	se	takega	tudi	stari	ljudje	niso	
spominjali.	Nil	je	bil	zelo	nizek,	mestoma	kar	zelen;	v	
njem	je	gnilo	rastlinje	in	okuževalo	zrak.	In	to	je	bila	
edina	pitna	voda.	V	juliju	je	pa	Nil	hitro	narasel	in	vse	
napolnil	z	vlago,	ki	je	zelo	pospešila	mrzlico.	Kar	jih	
je	ozdravelo	od	nje,	so	bili	dolgo	časa	slabotni	in	za	
delo	nezmožni.	Hansal	je	že	prej	prestal	njene	lažje	
napade.	V	februarju	se	je	nekaj	časa	peljal	s	Knob-
leharjem	po	Belem	Nilu.	Ko	se	je	vrnil,	se	je	počutil	
zelo	slabega.	Stresla	ga	je	bolezen	in	se	potem	ni	
hotela	umakniti	ne	zdravilom	ne	spremembi	zraka.	
Kadar	ga	je	tresla,	je	imel	usta	suha	in	neobčutljiva	za	
okus,	jezik	pa	grenak.	Vročina	se	mu	je	zelo	dvignila,	
glava	ga	je	hudo	bolela;	v	vseh	udih	je	čutil	trudnost.	
Začelo	se	mu	je	blesti.	Zdravnik	je	predpisal	arzenik,	
ki	pa	ni	pomagal.	Kinin	je	pa	zalegel.	Šele	2.	julija	je	
po	dolgih	petih	mesecih	spet	mogel	v	šolo.
Po	 izjavah	misijonarjev	je	bilo	za	tujce	zlasti	v	

prvih	dveh	letih	nevarno,	da	zbolijo	za	mrzlico.	Po-
vod	zanjo	je	bil	večinoma	prehlad.	Prehladiti	se	je	
pa	tam	zelo	lahko.	Telo	je	navadno	ves	dan	nekoliko	
potno;	pa	potegne	veter	ali	prepih,	luknjice	na	koži	
se	zapro,	pot	ostane	na	koži	in	ji	odtegne	toploto.
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Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancev je zasula že lopata!
Odprte noč in dan so grôba vrata;
al dneva ne pove nobena prat’ka.

Pred smrtjo ne obvarje koža gladka,
od nje nas ne odkup’jo kupi zláta,
na odpodi od nas življenja tata
veselja hrup, ne pevcov pesem sladka.

Naj zmisli, kdor slepoto ljubi svéta,
in od veselja do veselja leta,
de smrtna žetev vsak dan bolj dozóri.

Znabiti, de kdor zdéj vesel prepeva,
v mrtvaškem prti nam pred koncam dneva
molče trobental bo: »Memento móri!«

France Prešeren

MEMENTO MORI
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Dnevu	 zadošča	 njegova	 teža.	 Če	 je	 šest	 dni	
zapovrstjo,	jih	je	zadosti.	Kakor	beremo	v	Svetem	
pismu:	»Šest	dni	delaj,	sedmi	dan	pa	počivaj!«	(2	
Mz	23,12).	Na	kmetih	so	se	tega	svoje	dni	strogo	
držali.	V	Rožu	na	Koroškem	je	znana	zgodba	o	po-
žrešnem	kmetu,	ki	je	v	nedeljo	hlapca	kosit	gnal,	
pa	ga	hlapec	ni	ubogal.	Zato	je	šel	kmet	sam	kosit.	
Komaj	pa	sedemkrat	s	koso	zamahne,	mu	šine	iz	redi	
velika	kača	po	kosišču	kvišku	in	se	mu	sedemkrat	
ovije	okrog	roke.	Ni	se	je	mogel	znebiti	drugače,	ko	
da	je	sedem	let	po	božjih	potih	hodil	...
Priprava	na	nedeljo	 je	bil	že	sobotni	popoldan.	

Po	vasi	so	ne	samo	po	hišah,	ampak	tudi	po	gospo-
darskih	poslopjih	in	po	dvorišču	pridne	roke	vihtele	
grablje	in	metlo.	Nobene	bilke,	nobene	smeti	ni	bilo	
na	tleh	pred	domovi.
In	ko	gre	ura	na	četrto,	se	oglasi	zvon	iz	farne-

ga	 stolpa.	Marsikje	 začne	 praznično	 pritrkavanje,	
trijančenje,	oznanjati	nedeljo.	Na	Krasu	pravijo,	da	
zvoni	“sveti	večer”.	Vse	težko	delo	preneha,	opravi	
se	le	še,	kar	je	najnujnejšega.
V	Železnikih	so	na	večer	k	večjim	praznikom	»po	

vasi	‘vahtali’	–	družba	moških	in	ženskih	pevcev	je	
pela	pesmi	tistega	praznika.	Začela	je	pri	župnijski	
cerkvi,	nato	se	je	pomikala	od	znamenja	do	znamenja;	
pri	vsakem	se	je	ustavila	in	začela	novo	pesem	...«
Ko	pa	sonce	zaide,	zavlada	sobotni	mir.	V	poprejš-

njih	časih	so	se	fantje	zbirali	na	vasi.	Zadonela	je	
fantovska	pesem.	Druga	za	drugo	je	odmevala	od	
okoliških	hribov.	Tja	do	polnoči	so	peli	in	se	spreha-
jali	od	enega	konca	vasi	do	drugega.	Potem	so	se	
razgubili	k	svojim	dekletom	pod	okna	...
Nedeljsko	jutro	v	vasi	nam	je	prelepo	opisal	F.	

S.	Finžgar.
»Veliki	zvon	je	zabučal	iz	lin	pri	fari.	Od	gore	do	

gore	 je	 zadonelo	kakor	božji	glas.	Na	polju	 se	 je	
pripognilo	v	tiho	šumečih	valovih	žito,	vse	oškrop-
ljeno	s	srebrno	roso.	Na	vsako	okno	je	potrkal	glas	
zvona	in	zaklical:	Otroci,	nedelja!	Nedelja	tebi,	oče,	
nedelja	 hlapcu,	 nedelja	 hlevu.	 In	 razgrnilo	 se	 je	
nad	faro	do	konca	in	čez	konec	naprej	do	prve	in	
devete	sosede:	sveta	nedelja.	Pa	je	zavladal	božji	
mir.	Zašumela	so	nagubana	krila,	 zacvrkali	visoki	
škornji	in	korak	ni	bil	prešeren	in	ni	ga	gnala	skrb.	
Slovesen	je	bil	in	umerjen;	tako	se	spodobi	svetišču	
in	zvon	je	spremenil	v	svetišče	polje	in	travnik,	log	
in	goro.	In	na	vasi!	Kdo	bi	si	upal	nespodobno	teči	
skozi	vas,	ali	da	bi	zaškripalo	kolo	težkega	voza,	da	
bi	pokal	bič	in	klel	voznik	–	danes	na	sveto	nedeljo.	
Beli	 rokavci	dvigajo	škafe	ob	studencu,	pri	koritu	
se	zlagoma	oceja	živina.	Danes	se	ne	mudi.	Da	bi	
komat	oklenil	Luci	težko	grivo,	da	bi	jarem	stisnil	
roge	voletu	–	danes?	Danes	postavajo	fantje	s	konji,	
ki	so	jih	prignali	napajat.	Brzda	ne	zvenči,	zakaj	na	
baržunastih	 telovnikih	 cingljajo	 tolarji	 ob	 težkih,	
srebrnih	verigah.	In	kadar	doné	ti,	tedaj	je	na	vasi,	
kakor	se	je	zapisalo	na	Sinaju:	Ne	delaj	ne	ti,	ne	tvoj	
sin,	ne	tvoja	hči,	ne	tvoj	hlapec	in	ne	tvoja	živina.

In	zvon	je	zabučal	vnovič.	Iz	postavnega	doma,	
iz	 lesene	 bajte,	 od	 vsepovsod	 so	 se	 prikazovale	
prazniške	postave:	dekleta	z	nabranimi	rokavi,	be-
limi	kakor	iz	cukra,	z	nageljnom	in	rožmarinom	za	
svilenim	nedrjem,	z	zobčasto	ruto	v	roki.	Fantje	s	
suknjiči	čez	ramo,	tolarji	ob	verižicah	–	cink-cink	–	
in	z	rdeče	opasanimi	škornjicami	–	cvrk-cvrk	–	pa	
z	viržinko	in	krivci,	to	je	praznik.	Skozi	vas	so	rasle	
gruče	 in	zunaj	vasi	so	se	potopile	v	morje	žita	 in	
plule	med	njim	od	vseh	štirih	vetrov,	kakor	bi	živih	
rož	nasadil	po	zelenih	pšeničnih	valovih.«
Nedelja	ni	bila	samo	dan	počitka.	Obhajali	so	jo	

kot	 pravi	Gospodov	 dan.	 Po	 Koroškem	 in	 Štajer-
skem	so	gospodarji	pred	mašo	z	rožnim	vencem	v	
roki	obhodili	svoje	njive.	Ogledali	so	si	posevke	in	
molili	za	božji	blagoslov.	V	Podjuni	je	gospodar	“s	
paternoštrom”	šel	v	nedeljo	popoldne	po	polju	 in	
molil	za	pridelek.
Ponavadi	sta	oče	in	mati	šla	k	zgodnji	maši,	med-

tem	ko	je	mladi	svet	doma	opravil	živino	in	so	dekleta	
pripravila	zajtrk.	V	idrijskih	hribih	je	kmet	po	samotnih	
potih	k	maši	grede	molil	rožni	venec:	desetko	lesenih	
jagod	je	imel	nabrano	na	šibi,	ki	jo	je	tiščal	pod	paz-
duho.	Na	tak	“rožni	venec”	je	molčé	in	odkrit	molil	
do	cerkve.	Po	maši	so	se	očanci	zbrali	pred	cerkvijo	
in	počakali	občinskega	glasnika,	ki	je	–	včasih	celo	z	
bobnom	–	v	“vednost	in	na	znanje	dal”,	kar	je	odrejala	
gosposka.	Gospodinje	pa	so	kje	v	senci	malo	pokle-
petale	in	se	potem	razšle	domov.	Možakarji	so	radi	
zavili	v	gostilno	na	požirek	ali	dva	in	zapalili	viržinko.
Ko	se	je	mati	vrnila	od	fare,	se	je	mladi	svet	od-

pravil	k	“deseti	maši”.	Marsikje	po	drugi	maši	tisti,	
ki	so	bili	daleč	doma,	niso	hodili	domov,	ampak	so	
počakali	“nauk”	ali	“večernice”	 in	so	se	vrnili	šele	
pozno	popoldne.
Doma	je	gospodinja	skuhala	južino	za	tretjo	uro.	

Kdor	je	bil	doma	je	južinal.	Druge	je	počakala	jed	
v	topli	peči.
Nedeljsko	popoldne	so	očetje	in	matere	posvetili	

molitvi	in	pobožnemu	branju.	Oče	je	vzel	bukve	v	
roke,	sédel	za	mizo,	ženske,	posli	in	otroci	pa	okoli	
njega.	On	pa	jim	je	na	glas	in	počasi	bral	in	vsi	so	
ga	zvesto	poslušali.	Stari	ljudje,	zlasti	taki,	ki	niso	
mogli	k	službi	božji,	so	sami	doma	molili	križev	pot.	
Imeli	 so	 veliko	 “tablo”	 s	 podobo	 žalostne	Matere	
Božje	in	s	14	postajami	križevega	pota.	Pred	to	tablo	
so	molili,	poklekovali	in	premišljevali.
Iz	takega	doživljanja	nedelje	razumemo	pesem	o	

mladem	fantiču,	ki	se	vesel	vrača	od	maše:

Lepo je polje zéleno,
tamkaj mladi fantič gre
in si prepeva tak lepó,
kak bi piskal in žveglal.

Marija ga je srečala,
ga lepo je poprašala:
»Zakaj si, fantič, tak vesel,
da si tak lepo pesem pel?

Niko Kuret

POČITEK
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Zakaj bi jaz ne bil vesel,
ko sem pri sveti maši bil.
Tamkaj sem videl Jezusa,
Marijo, svet‘ga Jožefa ...

Takšno	obhajanje	nedelje,	ki	je	dajalo	Bogu,	kar	
je	njegovega,	poskrbelo	za	dušo	in	duha,	pa	dajalo	
priložnost	tudi	telesu,	da	se	je	odpočilo,	se	je	začelo	
krhati	že	v	drugi	polovici	19.	stoletja.
Kako	močno	živo	je	bilo	v	srednjem	veku,	nam	

z	vso	nazornostjo	pričajo	podobe	o	“Sveti	Nedelji”.	
Najbolj	 znamenita	 je	 pač	 crngrobska,	 odkrita	 na	
cerkvenem	pročelju	l.	1935;	v	zadnjem	času	se	ji	po-
stavlja	ob	stran	Sveta	Nedelja	na	cerkvi	sv.	Elizabete	
pod	Rebrijo	ali	na	Pristavi	pri	Polhovem	gradcu.	Že	
prej	so	bili	znani	primeri	Svete	Nedelje	od	Sv.	Petra	
pri	Trebelnem,	s	Korenega	nad	Horjulom,	posebno	
lepa	je	podoba	na	prezbiteriju	cerkve	v	Bodeščah	pri	
Bledu.	 Vse	 te	 stenske	
slikarije	 na	 presno	 so	
nastale	v	15.	stoletju	in	
v	začetku	16.	stoletja.
Kaj	pa	pomeni	ljud-

ski	naziv	“Sveta	Nede-
lja”?	 Poglejmo	 si	 po-
dobo	v	Crngrobu.	Pred	
nami	je	velika	postava	
“moža	bolečin”,	golega,	
le	čez	ledja	prepasane-
ga	 Jezusa,	 pokritega	
z	 ranami,	 obdanega	 z	
mučilnim	orodjem	 in	s	
podobami	 tistih,	 ki	 so	
pripomogli	k	njegovemu	
trpljenju.	Ploskev	okoli	
te	 osrednje	 podobe	 je	
razdeljena	 na	 devet	
vodoravnih	 pasov,	 ki	
se	v	njih	vrsté	sličice	iz	
vsakdanjega	 življenja	
tiste	 dobe.	 Prvotno	 se	
je	 tako	 zvrstilo	 okoli	
60	 prizorov,	 danes	 jih	
je	ohranjenih	samo	47,	
pa	še	od	 teh	so	neka-
teri	 zelo	 poškodovani.	
Ta	tipično	srednjeveški	
“strip”	kaže	po	vrsti	vsa	opravila,	ki	z	njimi	lahko	
kršiš	zapoved	nedeljskega	počitka	in	posvečenega	
Gospodovega	 dne.	 Prizori,	 ki	 obdajajo	 trpečega	
Odrešenika,	simbolično	oznanjajo,	kako	mu	vsako	
prelamljanje	nedeljske	zapovedi	zadaja	nove	rane.	
Med	temi	prizori	so	taki,	ki	kažejo	“hlapčevska”	

opravila:	 tovorjenje	 peš	 in	 s	 tovornimi	 živinčeti,	
obrtniška	dela	(podkovanje	konj,	tkanje,	krojaško,	
čevljarsko,	kamnoseško,	zidarsko,	barvarsko,	me-
sarsko	delo),	 razna	kmečka	dela	 (obiranje	 sadja,	
teritev	lanu,	beljenje	platna,	cepljenje	drv,	preja,	na-
vijanje	na	motovilo,	celó	krtačenje	kónj),	dalje	večja	
gospodinjska	dela	(žehta,	vélika	peka).	Kristjan	tudi	
danes	čuti,	da	takih	del	ob	nedeljah	(in	zapovedanih	
praznikih)	praviloma	ne	sme	opravljati.	So	pa	spet	
naslikana	opravila,	ki	tudi	v	nedavni	preteklosti	niso	

bila	v	nasprotju	z	nedeljsko	postavo:	kramarji	 so	
že	njega	dni	postavljali	svoje	stojnice	ob	nedeljah	
pred	cerkvijo	in	tudi	trgovine	so	bile	na	kmetih	ob	
nedeljah	dopoldne	pred	glavno	mašo	in	po	njej	do	
poldneva	odprte.	Če	je	torej	slikar	naslikal	branjev-
ca	in	trgovca,	je	hotel	nemara	povedati,	da	naj	bi	
tudi	onadva	ne	pozabila	na	posvečevanje	nedelje	in	
da	naj	bi	tisti,	ki	kupuje,	na	zamujal	službe	božje.	
Isto	velja	za	lovce	in	ribiče.	Lov	in	ribji	lov	v	nedeljo	
nista	bila	prepovedana,	ali	marsikateri	lovec	in	ribič	
zavoljo	 lova	 ni	 šel	 k	 službi	 božji;	 ljudsko	 izročilo	
pozna	pripovedke	o	takih	lovcih,	ki	so	po	smrti	kot	
“divji”	ali	“nočni”	lovci	za	kazen	tavali	po	gozdovih.	
Če	 nadalje	med	 “prepovedanimi”	 opravili	 vidimo	
moškega	in	žensko	v	kopalni	kadi,	slikar	pač	ni	hotel	
povedati, da se	v	nedeljo	ne	smeš	kopati,	ampak	je	
hotel	le	opozoriti	na	pregrehe	v	srednjeveških	javnih	

kopališčih;	to	nazorno	
kaže	podoben	prizor	v	
nemškem	 “Hirtenka-
lender”	 iz	 leta	 1469.	
Morda	 je	 tudi	 svaril	
pred	grehom,	ki	ga	ro-
dita	nedeljski	počitek	in	
brezdelje,	ko	je	naslikal	
ljubimkanje	in	danes	že	
nerazločne	 prizore	 ob	
postelji,	kjer	je	zmerom	
navzoč	tudi	hudič;	ali	pa	
prizor,	kjer	se	nečimrna	
ženska	ogleduje	 v	 zr-
calu,	ki	ji	ga	drži	hudič.	
Če	vidimo	možaka,	 ki	
bos	 sedi	 pri	 ognjišču	
in	 si	 greje	 noge,	 do-
bro	 vemo,	 da	 s	 tem	
ne	prelamlja	nedeljske	
postave;	toda	slikar	je	
hotel	nemara	opozoriti,	
da	je	treba	v	nedeljo	v	
cerkev,	čeprav	je	zunaj	
mraz.	Posebno	pa	žali	
nedeljsko	postavo,	kdor	
ta	dan	očitno	greši.	To	
počenjata	moža,	ki	se	
dvobojujeta;	to	delajo	

razbojniki,	ki	so	napadli	in	zažgali	domačijo	ter	ženó	
živino	 s	 seboj;	 kaj	 pa	 šele	 čarovnica,	 ki	 v	 piskru	
pripravlja	točo	in	ji	že	sedi	hudič	za	vratom!	Nedelja	
naj	dá	človeku	vsekakor	tudi	telesni	počitek	in	du-
ševni	oddih.	Toda	že	od	nekdaj	je	navada,	da	iščejo	
ljudje	oboje	najrajši	v	gostilni.	Vselej	je	bila	to	tudi	
najbližja	priložnost	za	greh:	gostje	kockajo,	kvartajo,	
kegljajo,	plešejo	–	in	se	nazadnje	stepó.	Te	razgibane	
prizore	je	postavil	slikar	–	dejal	bi	–	nalašč	prav	na	
dno,	 blizu	 spodnjega	 desnega	 kota.	 Tega	 namreč	
zavzema	podoba	 na	 stežaj	 odprtega	 peklenskega	
žrela,	kot	nam	je	dobro	znano	iz	srednjeveških	miste-
rijev.	V	to	strašno	žrelo	stopa	skupina	pogubljencev,	
vsem	na	čelu	samomorilec,	ki	so	ga	morda	razoča-
rale	prazne	nedeljske	“zabave”	in	si	je	zato	zasadil	
nož	v	prsi	 ...	 Izgubljence	 sprejemata	dva	hudiča.
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Tako	nekako	naj	bi	bil	dojemal	in	doživljal	ta	ver-
skopoučni	“strip”	človek	15.	stoletja.	Ker	je	prizore	
brez	dvoma	razlagala	tudi	pridigarjeva	beseda,	so	pri	
marsikaterem	verniku	dosezali	svoj	namen.	Danes	je	
“Sveta	Nedelja”	umetnostnozgodovinski	spomenik,	
čigar	 bistva	 večina	 gledalcev	 niti	 več	 ne	 razume;	
narodopisci	pač	iščejo	v	njem	pričevanja	o	našem	
ljudskem	življenju	pred	petimi,	šestimi	stoletji.
Ko	je	bilo	glavno	delo	postorjeno,	si	je	kmet	privo-

ščil	“počitnice”.	Takšen	oddih	so	bila	poletna	romanja.	
Premožnejši	kmetje	pa	so	hodili	v	toplice. Toda ni 
bila	zdravilna	kopel	tista,	ki	jih	je	mikala.	Na	deželi	
je	živela	stara	padarska	vera,	da	si	je	treba	vsako	
leto	obnoviti	kri.	V	starih	pratikah	je	bilo	posebno	
znamenje	pri	tistih	dnevih,	ko	je	bilo	“puščanje”	pri-
poročljivo.	Ljudje	so	bili	prepričani,	da	s	“puščanjem”	
ozdraviš	vsako	bolezen.	V	človeku	se	nabere	slaba	
kri,	ki	jo	je	treba	odtočiti,	da	se	zdravje	spet	okrepi.

Stara	poročila	pravijo,	da	so	zlasti	s	Štajerskega	
–	in	Ogrskega	–	hodili	ljudje	v	trumah	v	varaždin-
ske	 in	krapinske	toplice,	kjer	so	bili	bazeni	“rdeči	
od	kmečke	krvi”.	Puščali	so	jim	z	rožiči	in	kupicami.	
Hrvaška	deželna	vlada	je	to	leta	1894	prepovedala,	
a	leta	1902	spet	preklicala,	ker	so	se	posla	lotevali	
šušmarji	in	je	bila	škoda	še	večja.
Po	žetvi	so	naši	kmetje	in	kmetice	naložili	voz	z	

živežem	in	se	odpeljali	v	toplice.	Živeža	so	imeli	na	
vozu	za	ves	čas	“zdravljenja”.
Mladina,	ki	je	ostala	doma,	je	to	izrabila	po	svoje.	

Tako	poje	pesem:

Le pridi k meni, sam sama doma,
ker oča no mati v toplice sta šla ...

Tudi	kmečke	toplice	spadajo	že	v	starosvetnost.	
“Puščanje”	je	iz	mode,	za	drugačne	“počitnice”	pa	
kmet	dandanes	nima	ne	sredstev	ne	volje.

V	Cerkvi	na	Slovenskem	je	zahvalna	nedelja	vsako	leto	na	nedeljo	po	prazniku	vseh	svetih.	Letos	bo	to	
6.	novembra.	Namesto	zahvalne	nedelje	pa	praznujemo	zahvalni	dan	v	Združenih	državah	(letos	24.	no-
vembra)	in	v	Kanadi	(letos	10.	oktobra).	Zahvalni	dan	ali	praznik	so	poznala	že	starodavna	ljudstva,	ki	so	v	

znamenje	zahvale	in	proš-
nje	za	blagoslov	darovala	
ječmenove	snope,	pastir-
ska	ljudstva	pa	so	darovala	
enoletno	 jagnje.	 Z	 izho-
dom	 judovskega	 ljudstva	
iz	 egiptovske	 sužnosti	 je	
zahvala	dobila	bogoslužni	
in	odrešenjski	pomen.
Zahvalna	nedelja	je	dan	

hvaležnosti,	vendar	ne	 le	
za	letino	in	pridelke,	ki	jih	
je	dala	narava,	ampak	tudi	
za	duhovne	darove,	npr.	za	

spoznanje,	svobodo,	dobroto,	dom,	čas,	vero.	Cerkev	z	opozarjanjem	na	pomen	zahvale	Bogu	in	ljudem	
prebuja	in	krepi	osnovno	razsežnost	medsebojnih	odnosov.
Preprosta,	a	zelo	mogočna	beseda,	ki	nam	gre	bolj	težko	z	jezika,	se	glasi:	HVALA!	To	pomanjkanje	se	

vidi	tako	v	medosebnih	odnosih	kot	v	odnosu	do	Boga,	od	katerega	prejemamo	vse,	s	čimer	razpolagamo	
v	duhovnem	 in	 telesnem	pogledu	po	Njegovi	 neizmerni	 dobroti.	

Če	 k	 Usmiljenemu	 Bogu	
vzkliknemo	 samo	 enkrat,	
na	primer:	»Gospod	Jezus,	
hvala	Ti	za	življenje!«,	se	k	
nam	“odbije”	veliko	milost-
nih	 žarkov.	 Če	 pa	 se	mu	
tekom	 dneva	 zahvalimo	
za	 sto	 stvari,	 ki	 nam	 jih	
podarja,	se	Božja	dobrota	
do	 nas	 pomnoži	 več	 kot	
stokratno,	saj	se	Bog	ne	da	
prekositi	 v	 velikodušnosti	
do	nas.	Vendar	pa	si	Božje	

dobrote	z	ničemer	ne	moremo	prislužiti,	saj	gre	za	nezaslužene	božje	darove	–	iz	čiste	ljubezni	do	nas.
Molimo:	Jezus,	hvala	Ti	za	vsak	trenutek	mojega	življenja,	tudi	za	vsako	preizkušnjo	in	stisko,	saj	me	

prav	po	njej	odrešuješ	za	večno	srečo	v	Tebi!

ZAHVA LNA NED ELJA
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
GLAS VPIJOČEGA V PUŠČAVI

B E TH A B Á RA
Malo	 pred	 svojim	 izlivom	 v	Mrtvo	morje	 nudi	

Jordan	karavanam,	ki	prihajajo	iz	Moaba,	plitvino,	
ki	jo	je	lahko	prebresti	in	je	znana	že	iz	prastarih	
časov.	Bethabara,	“hiša	prehoda”,	preprost	kraj	na	
obrobju	puščave,	hrani	spomine	na	vse	tiste	popot-
nike,	ki	so	skozi	tisočletja	brodili	preko	vode	po	teh	
spolzkih	kamnitih	ploščah.	Jozue	je	brez	dvoma	šel	
tukaj	preko	meje,	ki	jo	je	njegovemu	napadu	začrtal	
Jahve.	Dvanajst	stoletij	kasneje	se	je	prav	tako	tam	
držal	od	Boga	poslan	človek,	ki	je	govoril	o	nekem	

drugem	zavzetju.	Približali	so	se	dnevi,	ko	se	Božja	
obljuba	ni	več	nanašala	na	deželo,	v	katero	je	treba	
vdreti	 z	 orožjem,	 ampak	na	 vso	 zemljo,	 kjer	 naj	
vlada	ljubezen.
Reka	daje	vtis	moči.	Hitri	tok	vode,	ki	izpokopuje	

bregove,	je	odprl	sotesko,	ki	je	preklala	enakomerno	
površino	planote.	Blatna	poplava	vre	 s	pridušenim	
šumom	in	gosto	rastlinje	jelš,	mimoz	in	tamarisk,	go-
ščava	ogromnega	trstičja,	papirusa	in	praproti	s	svojim	
zelenjem	izziva	rumeno	in	sivo	puščavo,	podobno	kot	
v	Afriki	gozdovi	obdajajo	velike	tropske	reke.

Ta	tok	dolnjega	Jordana,	edini	kraj	na	svetu,	ki	
je	tristo	petdeset	metrov	pod	gladino	morja,	daje	
občutek	nečesa	posebnega,	kar	povzroča	nekakšno	
brezčutnost,	nekakšen	svinčen	nemir.	Vse	je	nekam	
zbrano	in	pripravljeno	za	samotna	premišljevanja.	
Veličasten	je	pogled	na	deželo	z	roba	previsnih	pečin.	
Krog	rdečih	gričev	ni	tako	širok,	da	se	človek	ne	bi	
počutil	kot	v	nekem	prepadu:	ta	geološka	razpoka	
je	razklala	planet	kot	sadež	daleč	preko	Palestine,	
od	Tavrusa	do	osrednje	Afrike.	Proti	severu	od	daleč	
dviguje	 svojo	 glavo	 s	 snegom	pokriti	 Hermon,	 ki	
ga	današnji	Arabci	imenujejo	“Starodnevni”,	dolino	
pa	tako	dobro	zapirajo	te	skale,	da	se	zdi,	da	ima	
vsa	zemlja	za	meje	te	strme	vzpetine,	te	gozdove,	
to	belino	 in	se	zateka	k	vznožju	te	višine,	kjer	bi	
rad	prebival	sam	Večni.	Proti	jugu	se	ob	vijoličastih	
pobočjih	Moaba	 negibno	 Rdeče	morje	 neutrudno	
lesketa	včasih	kot	safir,	včasih	kot	kositer,	in	njegova	
lepota	ima	nekaj	zloveščega.	Žgoče	sonce	ne	mora	
nikoli	čisto	razpršiti	megle,	ki	lebdi	tik	nad	njegovimi	
težkimi	vodami,	daleč	v	dolini	pa	včasih	zasmrdi	po	
žveplu	in	asfaltu,	kar	da	misliti	na	Sodomo	in	Go-
moro,	smrad	brezupa	in	greha.	Zrak	tam	neizprosno	
žge.	Petinštirideset	(Celzijevih)	stopinj	je	tam	nekaj	
običajnega.	Toda	pozimi	prihaja	skupaj	z	reko	sever-
ni	veter.	Zvečer	se	umiri	in	pusti	nastopiti	nočnemu	
miru.	Ta	sovražni	kot	postane	rajski.	Sončni	ogenj	
je	pozabljen	za	dva	meseca.	Kljub	temu	pa	tudi	zdaj	
ta	raj	ostane	žalosten:	nelagodje	se	loti	popotnika,	
ki	se	tam	zadržuje.	Nobeno	mesto	ni	zraslo	na	dnu	
doline.	 Na	 polovici	 hriba	 dviguje	 ponosna	 Jeriha	
svoja	bela	pročelja	med	palmovci	v	oazi.	Jeruzalem	
se	je	vgnezdil	visoko	gori	na	gorah,	pol	dneva	peš	
hoje	daleč.
Jordan	v	resnici	ni	bil	neka	zapreka	–	mar	se	ni	de-

žela	dvanajsterih	rodov	raztezala	na	obeh	bregovih	
–	vendar	so	bredli	preko	njega	v	njegovem	dolnjem	
toku	 le	na	 treh	ali	 štirih	 izbranih	plitvinah.	Ozna-
čevalo	 jih	 je	nekaj	zgradb,	kaj	skromna	gostišča,	
prenočišča	po	dnevni	poti,	edina	človeška	bivališča	
v	tej	sovražni	deželi.	Tako	je	bilo	tudi	v	Bethabari.

Janezov	evangelij	pravi	“Betanija”	(1,28)	v	svo-
jem	sedanjem	besedilu.	Toda	mnogi	grški	rokopisi	
imajo	Bethabara.	Raba	tega	izraza	se	je	utrdila,	da	
ne	bi	zamenjavali	tega	kraja	z	vasjo	Betanija	blizu	
Jeruzalema,	kjer	je	Jezus	obudil	od	mrtvih	Lazarja.

Plitvina,	most,	 sta	 bila	 kraj	 srečanja,	 tam	 so	
se	zbirali	 in	 si	 izmenjavali	novice.	To	 je	bil	dober	
prostor	za	tistega,	ki	si	je	hotel	pridobiti	učence.	V	
trnjevi	goščavi	se	je	na	bregu	reke	odpirala	čistina,	
na	kateri	je	zaradi	mile	zime	rasla	zanikrna	trava.	

Lega
Bethabáre
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Tam	so	se	ustavljali,	poklepetali	par	ur,	potem	pa	
odšli	v	karavanah	eni	navzgor	proti	Sionu,	drugi	pa	
v	Perejsko	puščavo.
Toda	v	tistem	času	so	mnogi	ostali.	Pravi	Hebrejci,	

transjordanski	Arabci,	Babilonci	z	obročkom	v	nosu,	
bakreni	Abesinci	in	sudanski	črnci	so	se	odločali,	da	ne	
bodo	odpotovali	z	drugimi.	Tako	se	je	oblikovalo	prvo	
jedro,	skupina	navdušencev	okrog	navdihnjencev	be-
sede,	kot	se	to	tako	rado	dogaja	v	orientalskih	deželah.

Poslušalstvo	se	je	prav	kmalu	namnožilo	in	sama	
plitvina	ni	mogla	razložiti	tega	zbiranja	množic.	Že	
nekaj	tednov	je	krožila	po	Palestini	beseda	“kakor	
na	ptičjih	krilih”.	Javno	mnenje	jo	je	nosilo	in	ta	be-
seda	je	zadoščala,	da	je	iztrgala	iz	njihovih	hiš,	od	
njihovega	dela	tiste,	ki	so	se	spominjali	nekdanje	
zvestobe.	»Prerok!«	Petsto	let	ni	bilo	več	slišati	te	
besede,	ki	je	nekdaj	pomenila	toliko	stvari	za	Izrael.	
Petsto	let,	odkar	je	Zaharija	v	osmih	mogočnih	viden-
jih	kot	nasprotje	vélikih	cesarstev	postavil	obljubo	
njihovega	 usodnega	 propada	 in	 prihodnje	 slave	
Izraelovih	rodov.	Na	Sionu	so	se	ponavljale	tožbe	
psalmista:	»Kje	so	tvoje	prejšnje	dobrote,	o	Gospod?	
Prisegel	si	jih	Davidu	v	svoji	zvestobi.	Spomni	se,	

Gospod,	na	sramotenje	svojih	služabnikov,	v	svojih	
prsih	nosim	vse	te	mnoge	narode«	(Ps	88,50-51).	
»Ne	vidimo	več	svojih	znamenj,	ni	več	nobenega	
preroka,	nihče	med	nami	ne	ve	doklej«	(Ps	74,9).
Nič	več	prerokov.	Je	torej	Bog	molčal?	Saj	je	bilo	

včasih	videti	tiste	posameznike	brez	poslanstva,	ki	so	
o	sebi	govorili,	da	jih	spodbuja	duh,	pa	so	bili	lažni	
preroki,	sleparji,	ki	so	varali	ljudstvo,	prostaški	la-
skavci,	ne	pa	pravičniki.	Videli	so,	kar	omenja	Sveto	
pismo,	da	si	ne	bodo	»več	oblačili	kosmatega	kožuha,	
da	bi	varali«	(Zah	13,4).	Kadar	je	kak	sin	izjavil,	da	
ga	je	navdihnil	Božji	duh,	ga	je	njegov	oče	preklel.
Zdaj	pa	se	je	pokazala	priložnost.	Mar	ni	zadnji	

od	vseh	prerokov,	Malahija,	katerega	besedilo	za-
ključuje	 Pismo,	 v	 Božjem	 imenu	 zatrdil:	 »Glejte,	
pošiljam	svojega	angela,	da	pripravi	pot	pred	menoj.	
In	 takoj	 bo	 stopil	 v	 svoje	 svetišče	Gospod,	 ki	 ga	
iščete,	angel	zaveze,	ki	po	njem	hrepenite,	glejte,	
prihaja,	govori	Gospod	nad	vojskami	…	Kajti	glej,	
pride	dan,	razžarjen	kakor	peč,	in	vsi	predrzneži	in	
vsi,	ki	delajo	krivično,	bodo	strnje:	dan,	ki	pride,	jih	
bo	sežgal«	(Mal	3,1-2.19).
Nemir,	ki	ga	 je	povzročal	molk	nebes,	ni	uničil	

vsega	upanja.	To	je	bilo	le	pričakovanje,	toda	polno	
muk,	in	še	kakšnih!	Ko	se	je	raznesel	glas,	da	pravi	
prerok	uči	na	bregovih	reke	prednikov,	je	ves	Izrael	
vztrepetal.	Tista	zima	je		bila	čas	velikega	dela,	saj	
je	bilo	treba	podvojiti	napore	po	sobotnem	letu,	ko	
je	Postava	prepovedovala	vsako	delo.	Ni	važno!	Šte-
vilni	so	pustili	vse	in	odpotovali:	»Tedaj	so	prihajali	
k	njemu	ljudje	iz	Jeruzalema	in	vse	Judeje	in	iz	vse	
pokrajine	ob	Jordanu«	(Mt	3,5).	Mimoidoči	popotniki,	
ki	 jih	 je	zadržal	skrivnosten	klic,	so	zapustili	belo	
stezo	soli,	na	katero	 jih	 je	 zvabila	njihova	korist.	
Njim	so	se	pridružili	drugi,	mnogo	drugih,	ki	jih	je	
vleklo	na	isto	mesto	upanje	na	Gospodov	dan.	In	
vsem	je	napolnil	dušo	z	drhtenjem	en	sam	človek	
zgolj	s	svojo	besedo.

Bethabára – kraj kjer je Janez krščeval

Ta	človek	se	je	imenoval	Janez	–	Johanan,	Joka-
nan,	po	Judeji	zelo	razširjeno	ime,	ki	pomeni	“Jahvé	
je	bil	naklonjen”	ali	“Jahvéjev	blagoslovljeni”.	Dali	so	
mu	vzdevek	“Krstnik”	zaradi	obreda,	ki	ga	je	uvedel	
in	ta	vzdevek	se	je	tako	prilegal	njegovi	osebi,	da	je	
postal	kar	njegovo	pravo	ime.
Jahvé	mu	 je	bil	posebno	naklonjen,	saj	 je	bilo	

Janezovo	rojstvo	eno	od	tistih	redkih	znamenj,	po	
katerih	 je	 Večni	 dal	 spoznati	 svoje	 izbrance.	 Isto	
znamenje	je	prejel	Abraham,	ko	mu	je	Sara,	čeprav	
devetdesetletna,	dala	sina	Izaka	in	isto	se	je	zgo-
dilo	 z	 rojstvom	 junaka	Samsona.	 Janezovi	 starši,	
Zaharija	in	Elizabeta,	sta	se	postarala	v	potrtosti	in	
sramoti,	ki	je	v	Izraelu	padla	na	zakonce	brez	otrok,	
ko	ju	je	obsijala	Božja	milost.
Oba	 sta	 bila	 duhovniškega	 rodu,	 rojena	 v	 Le-

vijevem	rodu.	Duhovniki,	Aronovi	potomci,	so	bili	
razdeljeni	v	štiriindvajset	vrst,	v	vsaki	od	njih	je	bilo	
od	dvesto	do	tristo	članov.	Vsaka	vrsta	je	morala	
izmenoma	služiti	teden	dni,	od	sobote	do	sobote,	v	

templju,	zažigati	kadilo,	darovati	žrtve,	vzdrževati	
luči,	obnavljati	hlebe	obličja,	 skratka,	 izpolnjevati	
svete	dolžnosti,	ki	jih	nalaga	3.	Mojzesova	knjiga	v	
24.	poglavju.	Zaharija	je	pripadal	osmi,	Abíjevi	vrsti.
Ko	je	torej	prišel	čas,	da	je	morala	osma	vrsta	

prevzeti	službo	v	templju,	je	žreb,	ki	so	ga	vedno	
uporabljali	pri	tem	izbiranju	–	kaj	naj	bi	bil	drugega,	
če	ne	“Božja	roka”?	–	prisodil	Zahariju	darovanje	
kadila.	Na	kadilnem	oltarju	v	samoti	Svetega,	skri-
tem	za	zaveso	pred	množico	vernikov,	ki	je	molila	
na	zunanjem	dvorišču,	je	bilo	treba	dvakrat	na	dan	
poskrbeti,	da	se	je	proti	navzočnosti	Neizrekljivega	
dvigal	pobožen	dim,	ki	je	spremljal	molitev	množice.
Ko	je	Zaharija	opravljal	obred,	se	je	pojavil	blizu	

njega,	desno	od	oltarja,	angel.	Ko	ga	 je	Zaharija	
zagledal,	 se	 je	 vznemiril	 in	 strah	 ga	 je	 prevzel.	
Toda	angel	mu	je	rekel:	»Ne	boj	se,	Zaharija,	kajti	
uslišana	je	tvoja	molitev!	Tvoja	žena	Elizabeta	ti	bo	
rodila	sina.	Daj	mu	ime	Janez.	V	veselje	in	radost	ti	
bo	in	mnogi	se	bodo	veselili	njegovega	rojstva,	ker	

PREROK
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bo	velik	pred	Gospodom«	(Lk	1,13-15).
Nato	je	angel	povedal	podrobnosti.	Ta	Bogu	po-

svečeni	otrok	se	bo	moral	pokoravati	zaobljubam,	
podobnim	“nazirskim”,	da	ne	bo	pil	vina,	ne	druge	
opojne	pijače.	Napolnjen	s	Svetim	duhom	že	v	telesu	
svoje	matere,	bo	šel	v	moči	Elija	pripravljat	Gospodu	
popolno	 ljudstvo.	Za	Juda,	vsega	poglobljenega	v	
poznavanje	Svetega	pisma,	so	imeli	izrazi,	ki	se	jih	
je	posluževal	angel,	še	bolj	čudežen	smisel.	Zaharija	
je	brez	dvoma	prepoznal	te	besede,	s	katerimi	je	
prerok	Malahija	naznanil	Mesijevega	glasnika,	no-
vega	Elija,	ki	bo	živel	»preden	pride	Gospodov	dan,	
veliki	in	strašni«	(Mal	3,23).
Pretreseni	Zaharija,	ki	se	je	obotavljal	verjeti	tej	

sreči,	je	hotel	znamenje:	»Po	čem	bom	to	spoznal?	
Jaz	sem	namreč	star	in	moja	žena	je	v	letih.«	Ne-
znani	je	odgovoril:	»Jaz	sem	Gabriel,	ki	stojim	pred	
Bogom.	Poslan	sem,	da	spregovorim	s	 teboj	 in	 ti	
sporočim	to	veselo	novico.	Ker	pa	nisi	verjel	mojim	
besedam,	 ki	 se	 bodo	 izpolnile	
ob	svojem	času,	boš	onemel	in	
ne	boš	mogel	govoriti	do	dne,	
ko	se	bo	to	zgodilo«	(Lk	1,19-
20).	Tudi	Abraham	(1	Mz	15,8),	
Gedeon	 (Sod	 6,36)	 in	 Ezekija	
(2	Kr	20,8)	so	hoteli	od	Vsemo-
gočnega	znamenje,	pa	niso	bili	
kaznovani.	Brez	dvoma	je	bilo	
primerno,	da	je	skrivnost,	ki	se	
je	 pripravljala,	 ostala	 zavita	 v	
popoln	molk.
Po	 povratku	 v	 svojo	 vas	 –	

izročilo	 jo	 vidi	 v	 Aïn-Karimu,	
sedem	kilometrov	jugovzhodno	
od	Jeruzalema	–	je	nemi	Zaha-
rija	 čakal.	 Na	 njegovi	 ženi	 se	
je	začela	kazati	nosečnost.	Pet	
mesecev	se	je	prikrivala,	ko	pa	
je	 njen	 videz	 dovolj	 razodeval	
milost,	 ki	 jo	 je	 prejela,	 se	 je	
pokazala	in	hvalila	Boga.
Njeni	dnevi	so	se	končno	do-

polnili	in	rodila	je	sina.	Sosedje	
in	sorodniki,	ki	so	vedeli,	kakšen	
dar	Božje	milosti	je	bil	ta	otrok,	so	se	veselili	z	njo.	
Osmi	dan	so	se	zbrali,	da	bi	ga	obrezali	in	mu	dali	
ime.	Bo	Zaharija,	kakor	njegov	oče?	–	Ne,	je	rekla	
mati,	 ime	mu	bo	 Janez.	–	Pa	saj	ni	nikogar	 tega	
imena	v	vaši	družini,	so	ugovarjali.	V	Izraelu	je	bila	
navada,	da	so	prvorojencu	dali	ime	deda	ali	enega	
od	prednikov.	Zdelo	se	je	pa,	da	ima	nekaj	povedati	
nemi	oče	tam	v	kotu.	Prinesli	so	mu	tablico	in	zapi-
sal	je:	»Njegovo	ime	je	Janez.«	Tisti	hip	so	se	mu	
odprla	usta	in	razvezal	jezik.	Poln	Svetega	Duha	je	
prerokoval:	»Slavljen	Gospod,	Izraelov	Bog,	ker	se	
je	ozrl	na	svoje	ljudstvo	in	mu	pripravil	odrešenje.	
Vzdignil	nam	je	rog	rešitve	v	hiši	svojega	služabnika	
Davida,	kakor	je	povedal	po	ustih	svojih	svetih	prero-
kov	iz	davnik	vekov	...	In	ti,	dete,	se	boš	imenovalo	
prerok	Najvišjega.	Pojdeš	namreč	pred	Gospodom,	
da	pripraviš	njegova	pota	in	daš	njegovemu	ljudstvu	
spoznati	odrešenje	v	odpuščanju	njihovih	grehov	...	

da	razsvetli	vse,	ki	sedijo	v	temi	in	smrtni	senci«	(Lk	
1,68-69.76-77.79).
Mož,	 okoli	 katerega	 so	 se	 zbirale	množice	 pri	

plitvini	Bethabare,	je	bil	ta	vnaprej	določeni	otrok.	
Brez	dvoma	je	bil	vzgojen	“v	puščavi”,	to	je	v	eni	
od	tistih	verskih	skupnostih	ob	Mrtvem	morju,	ki	so	
se	ukvarjale	 z	 vzgojo	mladeničev.	 Potem	 je	ostal	
“v	puščavi”	 verjetno	bolj	 puščavnik	kot	 redovnik.	
Par	mesecev	pred	dogodki,	o	katerih	pripoveduje	
evangelij	–	takrat	je	bil	star	okrog	trideset	let	–	je	
pretrgal	molk	 in	začel	učiti	Božji	besedo.	Takoj	je	
našel	 poslušalce:	 judovsko	 ljudstvo	 je	 zelo	 želelo	
spet	slišati	pozabljene	besede.
Ta	 oznanjevalec	 pravičnosti,	 ta	 glasnik	 pokore	

se	 predstavlja	 dokaj	 dobro.	Skorajda	ga	prekriva	
Kristusov	sijaj	in	kljub	temu,	da	je	v	Svetem	pismu	
na	drugotnem	mestu,	ima	vendarle	moč	edinstvene	
resnice.	Njegov	nastop	in	poslanstvo,	o	čemer	ne	pri-
čajo	samo	štirje	evangeliji,	ampak	tudi	Jožef	Flavij,	

sta	 neovrgljivo	 pristna.	 Trditi,	
kot	so	včasih	že	poskusili,	da	je	
nekakšen	naslednik	babilonske-
ga	polboga	Gilgameša,	če	že	ni	
kar	utelešenje	mezopotamskega	
vodnega	Boga,	po	meni	popustiti	
čudaškemu	spre	minjanju	vsega	
v	mit.
Privlačen	ni,	to	je	res,	pa	saj	

so	pravični	redkokdaj	taki.	Nič	
prijaznega	ni	 na	 tem	gromov-
niku,	 na	 tem	 silovitem	 ozna-
njevalcu	 Božje	 jeze.	 Njegova	
volja	je	ena	tistih,	ki	je	nič	ne	
zlomi:	edina	strast	za	absolutno	
ga	 dviguje	 nad	 samega	 sebe.	
Nič	ne	more	ugasniti	ognja,	ki	
žari	v	njem.	Da	bi	ga	pripravili	
k	molku,	mu	je	treba	odsekati	
glavo,	 pa	 bo	 še	mrtev	 puščal	
za	 seboj	 tako	 silovit	 spomin	
svojih	besed,	da	bo	morilca	do	
konca	njegovih	dni	grizla	vest.	
To	ni	»trst,	 ki	 ga	veter	maje«	
(Lk	 7,24).	 In	 Jezus	 bo	 takole	

pričeval	o	njem:	»Med	rojenimi	od	žená	ni	večjega	
od	Janeza	Krstnika«	(Lk	7,28).
Neumnost	je	prikazovati	tega	fanatičnega	svet-

nika	 s	 potezami	 blondinca,	 ki	 se	 igra	 z	 vrtnicami	
ali	 sledeč	 Correggiu	 z	 izumetničenimi	 slikami,	 ki	
ga	kažejo,	kako	boža	mistično	Jagnje	ali	se	igra	z	
Detetom	Jezusom.	Enako	velja	za	mladeniča	mrša-
vega	obličja,	tako	očarljivega	z	malim	“nazirskim”	
čopom	las	na	vratu	in	v	kratki	pastirski	tuniki,	kot	
ga	je	izklesal	Donatello.	Bolj	resničnega	ga	vidimo	
kot	vzvišeno,	namrščeno	osebnost,	ki	na	oltarni	sliki	
Mathiasa	Grünwalda	upira	svoj	obtožujoči	prst	proti	
grehom	sveta,	ali	pa	mogočnega	genija	neuklonljive	
vedrine,	 kakor	 ga	 je	 v	 nadčloveški	 obliki	 izklesal	
Auguste	Rodin.
Hodi	okrog	s	štrlečimi	kostmi	in	s	kožo,	ustrojeno	

od	posta	in	sonca.	Govori	brez	nehanja,	kot	ga	sili	
Duh.	To,	kar	pravi,	je	beseda,	ki	je	človeštvo	ne	mara	

Matthias Grünwald:
Janez Krstnik
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slišati:	»Pokora!	Pokora!«	Napoveduje	strašne	kata-
strofe,	ne	spoštuje	nič,	ne	navad	ne	položajev.	Lju-
dem,	ki	so	ga	prišli	poslušat,	zavpije:	»Gadja	zalega!	
Kdo	vam	je	pokazal,	kako	naj	ubežite	prihodnji	jezi?	
...	Sekira	je	že	nastavljena	drevesom	na	korenino.	
Vsako	drevo	torej,	ki	ne	rodi	dobrega	sadu,	posekajo	
in	vržejo	v	ogenj«	(Lk	3,7.9).	Nepomembnemu	kra-
lju,	na	katerega	ozemlju	živi,	tetrarhu	Herodu	Antipi,	
prešuštniku	z	lastno	svakinjo,	na	ves	glas	očita	nje-
gov	greh.	Ali	nista	že	davno	poprej	Izaija	in	Jeremija	
prerokovala	dneve	nasilja?	
Ali	ni	imel	Natan	poguma,	
da	 je	Davidu	v	obraz	vr-
gel	 njegov	 zločin?	 In	 ali	
ni	 vzdržal	 proti	 Ahabu	 in	
strašni	Jezabeli?
»Janez	 je	 nosil	 obleko	

iz	kamelje	dlake	in	usnjen	
pas	okoli	ledij.	Hranil	se	je	
s	kobilicami	in	divjim	me-
dom«	pravita	evangelista	
Marko	(1,6)	in	Luka	(3,4).	
Ta	 fizični	 opis	 zaokrožuje	
osebnost,	ki	je	manj	pre-
senetljiva,	kot	se	je	zdelo	
od	začetka.	Divjega	medu	
ali	figovega	soka	je	bilo	dosti	v	dolini		Jordana;	Stara	
zaveza	ga	večkrat	omenja.	Kobilice	niso	bile	nič	bolj	
nenavadna	jed,	ko	so	žabji	kraki	in	polži,	ki	jih	uži-
vajo	v	Franciji	(in	še	kje,	op. ur.),	Angležem	se	pa	
studijo.	3.	Mojzesova	knjiga	jih	dovoljuje	štiri	užitne	
vrste	(11,22).	Pravila	esenskih	menihov	v	Qumranu	
zapovedujejo,	da	jih	je	treba	speči;	beduini	v	Siriji	
še	vedno	uporabljajo	določene	vrste	velikih,	rumenih	
in	slezenastih,	ki	 jih	bodisi	posušijo	na	soncu	kot	
rozine,	bodisi	zmeljejo	v	prah,	ki	služi	kot	začimba.	
V	drugih	deželah	Bližnjega	vzhoda	jih	konzervirajo	
v	kisu.	Kar	zadeva	obleko	 je	bila	njemu	samemu	
razodeta	kakovost	tiste,	ki	jo	je	nosil.	Ali	ni	bil	Elija	
enako	oblečen?	»Mož	je	nosil	obleko	iz	dlake	in	bil	
opasan	z	usnjenim	pasom	okoli	ledij«	(2	Kr	1,8).
Prerok	torej,	to	se	je	govorilo,	da	naj	bi	bil	Janez,	

ki	je	govoril	na	bregu	Jordana.	Tako	se	je	postavil	
v	 tisto	 veliko	 tradicijo	 navdihnjencev,	 ki	 so	 skozi	
pet	 stoletij	 razvnemali	 v	 Izraelu	 použivajočo	 go-
rečnost	Božje	ljubezni.	Če	je	Abraham	prejel	prvo	
sporočilo	Neimenovanega,	ki	je	ukoreninilo	v	srcu	
izvoljenega	ljudstva	nepozabno	obljubo;	če	je	znal	
Mojzes,	ki	je	iztrgal	tolpo	sužnjev	iz	Egipta,	z	močjo	
Postave	 iz	 nje	 narediti	 narod,	 so	 preroki	 prevzeli	
trojno	zgodovinsko	nalogo:	boriti	se	v	Izraelu	proti	
močem	propadanja,	ki	uničujejo	človeške	družbe;	

dati	 smisel	 nesrečam,	 ki	
so	drobile	dvanajst	rodov;	
reševati	 upanje	 v	 srcu	
brez	danjih	pretresov.	Kdo	
je	od	časov	vélike	žalosti,	
ko	 je	 v	 sebi	 razdeljeno	
kraljestvo	 začelo	drseti	 v	
prepad,	 oznanjal	 bližnjo	
kazen,	če	ne	preroki:	Elija,	
Amos,	 Ozej,	 Jeremija	 in	
največji	 od	 vseh,	 Izaija?	
Kdo	je	potem,	ko	je	prišla	
katastrofa	 z	 odgonom	 v	
babilonsko	 izgnanstvo	 in	
s	 Palestino	 v	 žalovanju,	
obdržal	plamen,	če	ne	spet	

preroki:	Drugi	Izaija,	Ezekiel,	Daniel?	In	kdo	je	sredi	
skrajnih	težav	ponovil	besede	tolažbe	Najvišjega	in	
ponovno	potrdil	bistvene	točke	zvestobe,	če	ne	spet	
preroki	Agej,	Zaharija,	Malahija	v	času	povratka?	V	
četrtem	in	najpomembnejšem	razdobju	je	bil	nujno	
potreben	preroški	glas:	grmel	je	v	Bethabari.
Judovska	skupnost	je	bila	pripravljena	posluša-

ti	ta	glas;	bil	ji	je	hkrati	čisto	nov	in	čisto	domač.	
Sprejeti	 ga	 je	 bila	 pa	 druga	 pesem.	 Kolikim	 teh	
Božjih	pričevalcev	je	dneve	končala	rabljeva	roka!	
Po	svojem	mučeništvu	bo	tudi	Janez	deležen	tega	
pristnega	 izročila.	 Jezus	bo	dobro	povedal,	ko	bo	
vključil	Krstnika	v	prastari	nauk	in	zatrdil:	»Postava	
in	preroki	so	do	Janeza«	(Lk	16,16).	Človek,	ki	je	
govoril	 na	 bregu	 Jordana,	 je	 bil	 resnično	 prerok,	
član	svete	vrste	pričevalcev	Boga	v	Izraelu,	zadnji.

Auguste Rodin:
Janez Krstnik

Slavljen Gospod, Izraelov Bog, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje.
Vzdignil nam je rog rešitve v hiši svojega služabnika Davida,

kakor je povedal po ustih svojih svetih prerokov iz davnih vekov,
rešitev pred našimi nasprotniki in iz rok vseh, ki nas sovražijo,

da izkaže usmiljenje našim očetom in se spomni svoje svete zaveze,
prisege, s katero je prisegel našemu očetu Abrahamu, da nas bo rešil iz rok sovražnikov in nam dal,

da mu bomo brez strahu služili v svetosti in pravičnosti pred njegovim obličjem vse svoje dni.
In ti, dete, se boš imenovalo prerok Najvišjega.

Pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje
v odpuščanju njihovih grehov po prisrčnem usmiljenju našega Boga,

zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave,
da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru.

ZAHARIJEVA HVA LNICA
Lk 1,67–79



2016 – AM – NOVEMBER 335

Ko	smo	si	ogledali	modrost	kot	prvega	od	sedmih	
darov	Svetega	Duha,	bomo	zdaj	usmerili	svojo	pozor-
nost	na	drugi	dar,	to	je	umnost.	Tu	ne	gre	za	človeško	
razumnost,	za	razumsko	sposobnost,	s	katero	smo	
lahko	bolj	ali	manj	obdarjeni.	Umnost	je	milost,	ki	jo	
lahko	vlije	samo	Sveti	Duh,	in	ki	vzbuja	v	kristjanu	
sposobnost	iti	preko	zunanjega	videza	resničnosti,	
da	mora	opazovati	globino	Božje	misli	
in	Božjega	odrešilnega	načrta.
Ko	se	apostol	Pavel	obrača	na	skup-

nost	 v	 Korintu,	 dobro	 opiše	 učinke	
tega	 daru,	 to	 je,	 kaj	 dar	 umnosti	
dela	v	nas.	Pavel	pravi	tole:	»	Česar	
oko	ni	videlo	in	uho	ni	slišalo	in	kar	v	
človekovo	srce	ni	prišlo,	kar	je	Bog	
pripravil	 tistim,	ki	ga	 ljubijo,	to	
nam	je	Bog	razodel	po	Duhu«	
(1	Kor	2,9-10).	Jasno,	da	to	ne	
pomeni,	 da	 lahko	 kristjan	 ra-
zume	vse	in	da	bi	popolnoma	
poznal	vse	Božje	načrte:	vse	to	
čaka,	da	se	bo	pokazalo	v	vsej	
jasnosti,	 ko	 se	 bomo	 znašli	
pred	Bogom	in	bomo	zares	ena	
stvar	z	njim.	Toda	umnost	po-
meni	“brati	znotraj”:	ta	dar	nam	
omogoča	 razumeti	 stvari,	 ka-
kor	jih	razume	Bog,	z	Božjo	
(raz)umnostjo.	Človek	lahko	
razume	določen	položaj	s	člove-
ško	 razumnostjo,	 z	modrostjo.	
Toda	razumeti	položaj	v	globini,	
kot	ga	razume	Bog,	je	učinek	tega	
daru.	Jezus	je	hotel	poslati	Svetega	Duha,	
da	bi	imeli	ta	dar,	da	bi	vsi	mogli	razumeti	
stvari	kakor	jih	razume	Bog,	z	Božjo	umnostjo.	
To	je	čudovit	dar,	ki	nam	ga	je	dal	Bog.	To	je	
dar,	s	katerim	nas	Sveti	Duh	vpelje	v	zaupnost	z	
Bogom	in	nas	naredi	deležne	načrta	ljubezni,	ki	ga	
ima	on	za	nas.
Jasno	je	torej,	da	je	dar	umnosti	ozko	povezan	z	

vero.	Ko	Sveti	Duh	živi	v	našem	srcu	in	razsvetljuje	

papežev verouk

Frančišek

DAROVI SVETEGA DUHA

1 I .  UMNOST
naš	razum,	nam	daje	rasti	dan	za	dnem	v	razume-
vanju	tega,	kar	je	Gospod	rekel	in	izvršil.	Jezus	sam	
je	rekel	svojim	učencem:	poslal	vam	bom	Svetega	
Duha	in	on	vam	bo	dal	razumeti,	kar	sem	vas	učil.	
Razumeti	 Jezusovo	učenje,	 razumeti	 njegovo	be-
sedo,	 razumeti	evangelij,	 razumeti	Božjo	besedo.	
Človek	lahko	bere	evangelij	in	nekaj	razume,	toda	če	

mi	beremo	evangelij	s	tem	darom	
Svetega	Duha,	lahko	razumemo	
globino	Božje	besede.	To	je	velik	
dar,	ki	moramo	zanj	prositi	vsi,	in	
prositi	 skupaj:	Gospod,	 daj	 nam	
dar	umnosti.
V	Lukovem	evangeliju	je	zgodba,	

ki	zelo	dobro	izraža	globino	in	moč	
tega	daru.	Potem,	ko	so	videli	Je-
zusovo	smrt	na	križu	in	pokop,	se	
napotita	dva	razočarana	in	potrta	
učenca	iz	Jeruzalema	in	se	vra-
čata	v	svojo	vas	po	imenu	Ema-
vs.	Med	potjo	se	jima	pridruži	
vstali	 Jezus	 in	 začne	 govoriti	
z	 njima,	 toda	 njune	 oči	 so	
zastrte	z	bolečino	in	obupom	
in	 ga	 ne	moreta	 spoznati.	
Jezus	 hodi	 z	 njima,	 vendar	
sta	tako	žalostna,	tako	obu-
pana,	da	ga	ne	prepoznata.	
Ko	 jima	 pa	 Gospod	 razlaga	
Sveto	pismo,	da	bi	razumela,	
da	je	moral	trpeti	in	umreti	in	
potem	vstati,	se	njuna	umnost	
odpre	in	v	njunih	srcih	se	zasveti	

upanje	(prim.	Lk	24,13-27).	To	je	
tisto,	 kar	 naredi	 Sveti	Duh	 z	 nami:	

odpre	nam	um,	odpre,	da	bi	bolje	umeli,	
da	bi	bolje	umeli	Božje	načrte,	človeške	stvari,	

položaj,	skratka	vse.	Dar	umnosti	je	važen	za	naše	
krščansko	življenje.	Prosimo	Gospoda,	naj	nam	da,	
naj	da	vsem	ta	dar,	da	bi	razumeli	kakor	razume	on	
stvari,	ki	se	dogajajo,	predvsem	pa,	da	bi	razumeli	
Božjo	besedo	v	evangeliju.

Splošni:	Da	bi	države,	ki	sprejemajo	številne	begunce	in	izseljence	dobivale	podporo	pri	svojem	solidar-
nostnem	delu.

Misijonski:	Da	bi	duhovniki	in	laiki	v	župnijah	sodelovali	v	službi	skupnosti,	ne	da	bi	zapadli	skušnjavi	
malodušnosti.

MO LITV ENI NAMENI
ZA NOVEMBER 2016
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Znanstveniki	že	lep	čas	pošiljajo	v	vesolje	signale	
in	čakajo	na	odgovor	razumnih	bitij,	ki	žive	na	ka-
kem	daljnem	planetu.	Cerkev	pa	od	vekomaj	ostaja	
v	pogovoru	s	prebivalci	drugega	sveta,	s	svetniki.	
To	 razglašamo	z	besedami:	»Verujem	v	občestvo	
svetnikov.«	Tudi	če	bi	bili	prebivalci	izven	sončnega	
sistema,	bi	bila	zveza	z	njimi	nemogoča,	ker	bi	med	
vprašanjem	in	odgovorom	morali	preteči	milijoni	let.	
Tukaj	pa	je	odgovor	neposreden,	ker	imamo	vozlišče	
zvez	in	skupnega	srečanja,	ki	je	vstali	Kristus.
Morda	ima	tudi	čas	v	letu,	v	katerem	je	praznik	

Vseh	svetnikov,	nekaj	posebnega,	kar	lahko	razloži	
njegovo	razširjenost	in	številna	izročila,	ki	so	vezana	
nanj	na	nekaterih	krščanskih	območjih.
Vzrok	je	v	tem,	kar	pravi	Janez	v	Prvem	pismu.	V	

tem	življenju	»smo	Božji	otroci;	ni	pa	še	razodeto,	
kaj	 bomo;«	 smo	 kakor	 zarodki	 v	 smislu	matere,	
ki	hrepeni	po	porodu.	Sveti	so	tisti,	ki	so	“rojeni”	
(bogoslužje	imenuje	“rojstni	dan”,	dies	natalis,	dan	
njihove	smrti);	zreti	v	njih	je	zreti	v	svojo	usodo.	

Medtem	ko	se	okrog	nas	narava	ogolí	in	listje	od-
pada,	nas	praznik	Vseh	svetnikov	vabi,	da	bi	gledali	
navzgor.	Spominja	nas,	da	nismo	določeni	za	to,	da	
bi	za	vedno	gnili	na	zemlji	kot	listje.
Praznični	evangelij	je	o	blagrih.	Eden	od	blagrov	

je	še	posebej	navdihnil	izbiro	tega	odlomka:	»Bla-
gor	lačnim	in	žejnim	pravice,	kajti	nasičeni	bodo.«	
Svetniki	so	tisti,	ki	so	bili	lačni	in	žejni	pravice,	kar	
v	svetopisemskem	jeziku	pomeni	“lačni	in	žejni	sve-
tosti”.	Niso	se	zadovoljili	s	povprečnostjo,	niso	bili	
zadovoljni	s	povprečnimi	merili.

Kdo	so	svetniki	nam	pomaga	razu-
meti	prvo	berilo.	So	tisti,	ki	»so	oprali	
svoja	oblačila	ter	jih	pobelili	z	Jagnjetovo	
krvjo.«	Svetost	ni	lasten	pridelek,	dobiti	
jo	je	mogoče	samo	od	Kristusa.	V	stari	
zavezi	je	biti	sveti	pomenilo	“biti	ločeni”	
od	vsega,	kar	je	nečisto;	v	krščanskem	
smislu	 pa	 pomeni	 nekaj	 nasprotnega,	
to	je,	“biti	združeni”;	se	razume,	s	Kri-
stusom.
Svetniki,	 to	 je	 odrešeni,	 niso	 samo	

tisti	v	koledarju	ali	vpisani	v	seznam	sve-
tnikov.	So	tudi	“neznani	svetiniki”:	tisti,	
ki	so	tvegali	življenje	za	brate,	mučenci	
pravičnosti	 in	 svobode	 ali	 dolžnosti;	
“sveti	laiki”,	kot	jih	nekdo	imenuje.	Ne	
da	bi	vedeli,	so	bila	tudi	njihova	oblačila	
oprana	v	Jagnjetovi	krvi,	če	so	živeli	v	
skladu	 z	 vestjo	 in	 jim	 je	 bilo	 pri	 srcu	
dobro	bratov.
Sámo	od	sebe	se	zastavi	vprašanje:	

»Kaj	počno	svetniki	v	raju?«	Odgovor	je	
tudi	tukaj	v	prvem	berilu:	odrešeni	mo-
lijo	Boga,	mečejo	svoje	vence	pred	pre-
stol,	kličejo	»Hvala	in	slava	in	modrost	
in	zahvala,	čast	in	oblast	in	moč	našemu	
Bogu	na	veke	vekov.«	V	njih	se	uresniču-
je	resnični	človeški	poklic,	ki	je	»v	hvalo	
njegovega	veličastva«	(Ef	1,14).	Njihov	
zbor	vodi	Marija,	ki	v	nebesih	nadaljuje	
svojo	hvalnico:	»Moja	duša	poveličuje	
Gospoda.«	V	tej	slavi	svetniki	občutijo	
svojo	blaženost	in	veselje:	»Moj	duh	se	
raduje	v	Bogu.«	Človek	je	to,	kar	ljubi	
in	kar	občuduje.	V	ljubezni	in	slavi	Boga	

se	poenoti	z	Bogom	in	je	deležen	njegove	slave	in	
njegove	lastne	sreče.
Nekega	dne	je	sveti	Simeon	Novi	Teolog	doživel	

mistično	izkušnjo	Boga	tako	močno,	da	je	sam	pri	
sebi	vzkliknil:	»Četudi	raj	ni	nič	drugega	kot	to,	mi	
je	dovolj!«	Toda	Kristusov	glas	mu	je	rekel:	»Si	pa	
res	reva,	če	si	zadovoljen	s	tem.	Veselje,	ki	si	ga	
občutil,	je	v	primerjavi	s	tistim	v	raju	kot	na	papir	
naslikano	nebo	v	primerjavi	s	pravim	nebom.«

P. Raniero Cantalamessa

KDO SO SV ETNIKI?
1. NOVEMBER
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Cerkev	zna	gledati	znamenja;	zna	jih	tolmačiti.	
V	naravi,	ki	se	pripravlja	na	zimski	počitek,	vidi,	da	
je	tudi	človeku	določena	dežela,	kjer	se	konča	delo,	
kjer	se	prične	počitek.	“Večni	mir	in	pokoj”	želimo	
njim,	ki	končajo	romanje	skozi	čas	in	svet.	Bolj	kot	
v	drugih	letnih	časih	jeseni	čutimo,	da	smo	določeni	
za	smrt.
V	mesecu,	ko	sonce	zgubi	moč,	ko	se	pojavijo	

mrzli	 vetrovi,	 ko	 spravljamo	 v	 skednje	 in	 hrame	
zadnje	sadove	leta,	obhaja	Cerkev	spomin	na	vse	
tiste,	ki	so	nas	zapustili	in	s	tem	dali	občutiti	ločitev	
in	praznoto.	Smrt	nas	je	oropala,	vzela	nam	je	lju-
bljene.	Povabljeni	smo	na	grobove,	ki	jih	okrasimo	s	
cvetjem	in	svečami.	Z	znamenji	življenja	se	tolažimo	
in	krepimo	upanje,	da	smo	z	njimi	povezani.	Nekaj	v	
nas	nam	odpira	pogled	v	novo	domovino,	nekdo	nam	
pove,	da	so	rajni	našli	srečo.	Trpljenje	in	solze,	vse,	
kar	teži	človeka,	se	je	končalo.	Slovo	je	spremenjeno	
v	nov	objem.	Kar	se	svetu	zdi	mrtvo,	je	v	Kristusu	
in	v	veri	v	Vstalega	sprejelo	življenje.	Dano	nam	je	
prepričanje:	sredi	življenja	se	pojavlja	smrt	–	dano	
nam	je	upanje:	sredi	smrti	vstaja	novo	življenje.
Ta	 resnica,	 ki	 je	 napolnila	 svet	 s	 Kristusovim	

vstajenjem,	 nas	 dela	 za	 priče	 življenja	 v	 našem	
svetu.	Ne	smemo	molčati,	kadar	se	pojavljajo	sile,	ki	
ogrožajo	življenje.	Misel	na	smrt,	ki	ji	nihče	ne	more	
ubežati,	nam	narekuje,	da	ustavimo	smrt	tam,	kjer	
jo	povzorča	človeška	slepota.	Često	človek	koplje	
človeku	jamo.
Huda	je	smrt,	ki	vsakega	čaka,	huda	je	pa	tudi	

smrt,	 ki	 jo	 nalagajo	 ljudje	 bližnjemu.	Umiranje	 v	
lakoti	se	lahko	ustavi,	če	se	naučimo	deliti	dobrine,	
ki	so	namenjene	vsem	zemljanom.	Mnogim	so	zaprta	

vrata	v	hišo,	kjer	bi	našli	delo	in	zaposlitev,	često	
morajo	umreti	pred	vrati.
Mnogo	je	takih	vidnih	grozot,	ki	vodijo	v	smrt.	Rav-

no	tam,	kjer	življenje	postaja	glasno	in	zapeljivo,	tam	
obležijo	mnogi,	nimajo	več	moči	in	nimajo	prijatelja,	
ki	bi	jim	pomagal	na	noge.	Ali	ni	tu	kraj	za	Kristusa?	
Kristus	se	je	postavil	 tja,	kjer	 je	človek	obležal	 in	
nesel	ga	je	v	hišo,	kjer	je	spet	prišel	do	moči.
Pretrese	 nas,	 ko	 slišimo,	 koliko	 ljudi	 vsak	 dan	

obleži	na	poti	–	ostali	so	sami,	pogrešali	so	človeka,	
ki	bi	jih	poslušal.	Mnogo	mladih	je	med	njimi.	Komaj	
so	stopili	v	življenje,	že	jih	je	življenje	razočaralo.	
Breme,	 ki	 so	 ga	morali	 nositi,	 se	 je	 izkazalo	 za	
pretežko,	upanje	je	umrlo	–	dnevi	niso	več	poznali	
sonca,	podali	so	se	v	noč	in	noč	jih	je	požrla.
Sredi	življenja	smrt.
Človek	je	bitje,	ki	potrebuje	družbo;	samo	v	druž-

bi	in	v	izmenjavanju	raste	in	se	izpopolnjuje.	Mnogim	
je	pot	izmenjave	zaprta.	Niso	bili	usmerjeni	na	to	
pot,	niso	našli	človeka,	ki	bi	jih	vabil	k	pogumnemu	
koraku.	Ostali	so	sami,	hrepenenje	po	prijatelju	je	
počasi	splahnelo.	Nihče	jih	ni	več	pogrešal	–	bili	so	
med	živimi,	a	umrli	so	za	družbo.	To	umiranje	za	našo	
družbo	ni	izjema.	Zelo	hitro	se	lahko	zakleneš	med	
štiri	zidove	in	si	tam	ustvariš	lasten	svet.	Žalostno	
je,	da	te	nihče	ne	pogreša.	Koliko	mrtvih	–	ljudi,	ki	
nimajo	več	stika	s	sočlovekom	–	pozna	naš	svet!	Ta	
molk	je	grozen	in	sploh	nič	manj	pretresljiv	kot	molk	
v	grobovih	in	na	pokopališčih.
Kdor	hodi	svojo	pot	s	prepričanjem,	da	je	vstali	

Gospod	 na	 njegovi	 strani,	mora	 postati	 za	 druge	
spremljevalec	v	življenje.	Za	kristjane	velja:	sredi	
smrti	življenje.

Andrej Kajžnik

SREDI ŽIV LJENJA SMRT
2. NOVEMBER
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Glas	ljudstva	o	njeni	svetosti	
je	potrdil	papež	Frančišek,	ki	je	
določil,	da	bo	od	4.septembra	
2016	naprej	svetnica.	V	seznam	
blaženih	jo	je	vpisal	sveti	papež	
Janez	 Pavel	 II.	 19.	 oktobra	
2003.	 V	 svojem	 nagovoru	 je	
dejal:	»Želela	je	biti	znamenje	
božje	 ljubezni,	 božje	 navzoč-
nosti,	božjega	sočutja	in	na	ta	
način	vse	opozarjati	na	vrednost	
in	 dostojanstvo	 slehernega	
božjega	 otroka,	 ustvarjenega,	
da	ljubi	in	je	ljubljen	...	Slavimo	
to	majhno	 ženo,	 zaljubljeno	v	
Boga,	ponižno	glasnico	evange-
lija	in	neutrudno	dobrotnico	člo-
veštva.	V	njej	izkazujemo	čast	eni	najpomembnejših	
osebnosti	našega	časa.	Sprejmimo	njeno	sporočilo	
in	posnemajmo	njen	zgled.«
Vse	 nas	 spodbuja,	 da	 v	 svojem	 življenju	 vsak	

dan	naredimo	“kaj	lepega	za	Boga”,	kot	nas	je	učila	
s	svojim	popolnim	darovanjem	same	sebe	Bogu	in	
bližnjemu.

Seme svetosti
posejano v domači družini
Nova	 svetnica	 je	 o	 sebi	 dejala:	 »Po	 rodu	 sem	

Albanka.	 Po	 državljanstvu	 Indijka.	 Sem	katoliška	
redovnica.	Po	tistem,	kar	delam,	pripadam	vsemu	
svetu,	moje	srce	pa	popolnoma	pripada	Jezusu.«
Bila	je	najmlajša	od	treh	otrok	albanske	družine	

Bojaxhiu	 iz	 Skopja,	 glavnega	mesta	Makedonije.	
Rodila	 se	 je	26.	avgusta	1910	 in	pri	 krstu	dobila	
ime	Ganxhe	 (v	 albanščini	 pomeni	 cvetni	 popek).	
Brat	Lazar	je	bil	od	nje	starejši	šest	let,	sestra	Age	
pa	dve	leti.	Oče	Kole	je	bil	trgovec,	ki	je	bil	strog	
mož,	toda	zelo	skrben	za	svojo	družino	in	odprtega	
srca	za	reveže.	Otroke	je	učil:	»Morate	biti	dobri	do	
vseh,	kakor	je	Bog	dober	do	nas.«	Mali	Ganxhe	pa	
so	se	vtisnile	v	spomin	njegove	besede:	»Hčerka	
moja,	nikoli	ne	začni	jesti,	ne	da	bi	prej	hrano	delila	
z	drugimi.«
Mati	Drane	 je	bila	 iz	ugledne	družine	Bernaj	 iz	

Prizrena	 in	z	vsem	srcem	se	 je	posvetila	možu	 in	
otrokom.	»Nikoli	ne	bom	pozabila	svoje	matere,«	je	
večkrat	povedala	Mati	Terezija.	»Cele	dneve	je	delala,	
a	ko	se	je	dan	prevesil	v	večer,	se	je	hitro	uredila	za	
sprejem	našega	očeta.	Takrat	tega	nismo	razumeli.	
Nagajali	smo	ji	in	se	smejali.	Sedaj	pa	spoznavam,	
kako	veliko,	spoštljivo	in	nežno	ljubezen	je	gojila	do	

njega.«	Po	smrti	moža	–	to	je	
bilo	leta	1919	–	je	čutila	še	več-
jo	odgovornost	za	svoje	otroke.	
Bila	 je	močna	 žena,	 globoko	
verna.	 »Mnogi	 revni	 ljudje	 iz	
Skopja	in	okolice	so	dobro	po-
znali	vrata	našega	doma.	Nihče	
ni	šel	od	nas	praznih	rok.«	se	
je	 spominjala	 Mati	 Terezija.	
»Skoraj	vsak	dan	smo	imeli	pri	
kosilu	ali	večerji	kakšnega	go-
sta.	V	začetku	sem	spraševala	
mater:	»Kdo	so	ti	ljudje?«	Ona	
pa	mi	je	odgovorila:	»V	sorodu	
smo!«	 Ko	 sem	 odrasla,	 sem	
razumela,	 da	 so	 bili	 to	 ubogi	
ljudje,	ki	niso	 imeli	ničesar	 in	

jih	je	hranila	naša	mati.«
Brat	Lazar	je	o	svoji	sestri	povedal:	»Bila	je	čisto	

navadna	deklica,	nekoliko	zadržana.	Kot	šolarka	je	
bila	najboljša	v	razredu,	vedno	pripravljena	pomagati	
drugim.«	Bila	je	tudi	dejavna	v	življenju	župnije	Srca	
Jezusovega,	ki	so	jo	vodili	hrvaški	in	slovenski	jezuiti.	
Bila	je	članica	dekliške	Marijine	družbe	in	cerkvena	
pevka.	Jezuiti	v	Skopju	so	bili	povezani	s	sobrati,	ki	
so	delovali	kot	misijonarji	v	indijski	pokrajini	Benga-
liji.	Ganxhe	se	je	kot	srednješolka	zelo	zanimala	za	
misijone.	Vedno	močneje	se	je	v	njenem	srcu	oglašal	
klic,	da	zapusti	svojo	družino	in	svojo	domovino	ter	
se	pridruži	oznanjevalcem	v	tisti	daljni	deželi.
»Bila	sem	še	mlada,	imela	sem	dvanajst	let,	živela	

sem	v	okrilju	družine,	ko	sem	si	prvič	zaželela,	da	bi	
popolnoma	pripadala	Bogu.	Šest	let	sem	tako	razmi-
šljala	in	molila.	Včasih	se	mi	je	zazdelo,	da	nimam	
poklica.	Nazadnje	pa	sem	prišla	do	prepričanja,	da	
me	Bog	resnično	kliče.	Pri	tej	odločitvi	mi	je	veliko	
pomagala	Letniška	Marija.«
Dokončno	odločitev	je	sprejela	prav	med	roma-

njem	v	Letnico,	ki	 je	osrednja	božja	pot	vernikov	
na	 Kosovem,	 na	 predvečer	 praznika	 Marijinega	
vnebovzetja,	14.	avgusta	1928.	Bratrancu	Lorencu	
Antoniju	je	zaupala:	»Lorenc,	pred	našo	ljubo	Gospo	
sem	se	dokončno	odločila:	grem	v	misijone	 in	se	
bom	popolnoma	posvetila	Bogu	za	zveličanje	duš.«
Na	njeno	odločitev	je	vplival	tudi	svetniški	skopski	

škof	Janez	Gnidovec.	Napisala	je	o	njem	pričevanje	z	
lastnoročnim	podpisom:	»Naš	škof	je	bil	svetnik.	Vsi	
smo	ga	klicali	s	tem	nazivom.	Bil	je	pravi	duhovnik	
po	Jezusovem	Srcu,	blag	in	ponižen.	Ko	sem	odhajala	
v	misijone,	je	zame	maševal.	Obhajal	me	je	in	mi	
rekel:	‘V	misijone	greste.	Dajte	Jezusu	vse,	samo	

Silvester Čuk

SV ETA MATI TEREZIJA
RAZGLAŠENA ZA SVETNICO 4. SEPTEMBRA 2016

»Vi ste živa svetnica,« je dejal nekdo Materi Tereziji iz Kalkute, ustanoviteljici Misijonarjev in 
Misijonark ljubezni za služenje najbolj ubogim med ubogimi. »Če sem res to, kar pravite vi,« 

je odgovorila, »sem samo to, kar bi po volji našega Gospoda morali biti vsi.«

Táko smo jo poznali
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zanj	 živite,	 bodite	 samo	
njegova,	samo	njega	ljubi-
te,	samo	zanj	se	žrtvujte.	
Naj	 vam	 bo	 Jezus	 vse	 v	
življenju.’	Prepričana	sem,	
da	prosi	zame	in	da	imam	
pri	Jezusu	zaščitnika.«
Odločila	se	je	za	Družbo	

loretskih	sester,	ki	so	dela-
le	kot	misijonarke	v	Indiji.	
25.	septembra	1928	se	je	
poslovila	 od	 domačih	 in	
rodnega	mesta.	Z	vlakom	
se	je	odpeljala	do	Zagreba,	
od	 tam	 pa	 sta	 skupaj	 s	
Slovenko	 Elizabeto	 Kajnč	
nadaljevali	 pot	 na	 Irsko,	

do	matične	hiše	Družbe	loretskih	sester.	Dobili	sta	
obleki	kandidatk	in	redovno	ime:	Ganxhe	je	postala	
Marija	Terezija	Deteta	Jezusa	–	na	kratko	Terezija	
–	Elizabeta	pa	Marija	Magdalena.	1.	decembra	sta	
odpluli	proti	Indiji,	kamor	sta	dospeli	27.	decembra.
Po	novem	letu	1929	sta	v	mestu	Darjeeling	začeli	

noviciat.	Terezija	je	pomagala	medicinskim	sestram	
v	majhnem	misijonskem	središču	in	tam	se	je	prvič	
srečala	z	bedo	in	revščino	preprostih	ljudi.	Kmalu	pa	
so	jo	predstojnice	poslale	na	učiteljišče	v	Kalkuti.	Ko	
je	diplomirala,	je	postala	učiteljica	in	to	delo	jo	je	zelo	
veselilo.	Konec	maja	1937	je	izrekla	večne	zaobljube	
ter	se	vrnila	v	Kalkuto	in	na	srednji	šoli	bengalska	
dekleta	srednje	stoječih	družin	poučevala	zgodovi-
no	in	zemljepis.	Kmalu	je	postala	tudi	ravnateljica.	
Vsak	dan	je	po	ulicah	srečevala	brezdomce,	lačne	
in	mrtve.	Začutila	je:	tvoj	poklic	je	služiti	ubogim!

Nov božji klic, ki je bil ukaz
Ko	se	 je	10.	septembra	1946	z	vlakom	peljala	

na	 duhovne	 vaje	 v	 Darjeeling,	 je	 doživela	 drugi	
klic.	»Bila	sem	prepričana,	da	je	bil	 to	božji	glas.	
Gotovo	me	je	Bog	klical.	Naročilo	je	bilo	jasno:	oditi	
moraš	iz	samostana	in	pomagati	ubogim	tako,	da	
živiš	z	njimi.	To	je	bila	naloga,	ukaz.	Vedela	sem,	
kaj	moram	storiti,	nisem	pa	vedela,	kako.«	V	družbi	
Misijonark	ljubezni	je	10.	september	“dan	navdiha”	
(Inspiration	Day).
Sestra	 Terezija	 je	 razmišljala,	 kako	 bi	 ‘navdih’	

uresničila.	Ko	se	je	vrnila	v	Kalkuto,	je	prosila	nad-
škofa	za	dovoljenje,	da	zapusti	samostan.	Prošnja	
je	bila	odbita,	a	to	ji	ni	vzelo	poguma.	»Spoznala	
sem,	da	nadškof	ni	mogel	ravnati	drugače;	škofje	
pač	ne	morejo	kar	tako	sestram	dovoliti,	da	gredo	
iz	samostana	in	ustanovijo	nov	red,	ker	so	dobile	
ukaz	od	Boga.«	Potrpela	je	še	eno	leto,	potem	pa	je	
po	nadškofovem	nasvetu	pisala	vrhovni	predstojnici	
loretskih	sester	na	Irsko.	Odgovorila	ji	je:	»	Če	te	
kliče	Bog,	pojdi	za	njegovim	klicem.«
Aprila	 1948	 je	 za	 korak	 dobila	 tudi	 dovoljenje	

papeža	Pija	XII.	8.	avgusta	1948	je	Terezija	redovno	
obleko	loretskih	sester	zamenjala	z	belim	sarijem,	
oblačilom	preprostih	indijskih	žena,	z	modrimi	pro-
gami	in	z	majhnim	križem	na	levi	rami	–	ta	naj	bi	
sestre	opominjal,	da	prihajajo	med	najbolj	uboge	
med	ubogimi	kot	poslanke	Kristusa.

Novi	 “poklic	v	poklicu”	 ji	ni	dal	miru.	 Iskala	 je	
kakšno	 primerno	 hišo.	 Začasno	 zavetje	 je	 dobila	
pri	Malih	sestrah.	Jeseni	je	“odprla”	svojo	šolo	–	na	
prostem.	Na	praznik	sv.	Jožefa,	19.	marca	1949,	se	
ji	je	pridružila	Bengalka	Subashini	Das,	ki	je	dobila	
redovno	ime	sestra	Agnes,	kmalu	so	prišle	še	dru-
ge.	Terezija	je	sestavila	pravila	nove	družbe.	»Naše	
posebno	poslanstvo	je	delati	za	odrešenje	in	posve-
čenje	najbolj	ubogih	med	ubogimi,«	je	zapisala	na	
začetku	.	»Kot	je	bil	Jezus	Kristus	poslan	od	Očeta,	
tako	On	pošilja	nas,	napolnjene	s	svojim	Duhom,	
da	oznanjamo	evangelij	njegove	ljubezni	in	sočutja	
do	najbolj	ubogih	med	ubogimi	po	vsem	svetu	...	
Imenujemo	se	Misijonarke	ljubezni.«
Belgijska	jezuita,	ki	sta	pravila	prebrala	in	pre-

dlagala	 le	nekaj	manjših	sprememb,	sta	soglasno	
potrdila:	»To	je	duh	evangelija,	tu	je	božji	prst!«	7.	
oktobra	1950	 je	kalkutski	nadškof	Perier	v	kapeli	
na	 ulici	 Creek	 Lane	 14	 potrdil,	 da	 ustanoviteljica	
in	 prvih	 enajst	 sester	 sestavljajo	 novo	 redovno	
ustanovo	 škofijskega	 prava.	 Petnajst	 let	 kasneje,	
1.	februarja	1965,	pa	je	blaženi	papež	Pavel	VI.	z	
dekretom	odločil,	da	so	Misijonarke	ljubezni	kongre-
gacija	papeškega	prava.	Takrat	je	Družba	štela	že	
okoli	tristo	sester.
Pravila	 Misijonark	 ljubezni	 so	 zelo	 zahtevna,	

vendar	 poklicev	 ne	manjka.	 »Mladi	 hočejo	 danes	
videti,	ne	poslušati.	Hočejo	se	popolnoma	darovati	
in	narediti	nekaj	lepega	za	Boga.«	Poleg	treh	običaj-
nih	zaobljub	(uboštva,	pokorščine	in	čistosti)	imajo	
misijonarke	ljubezni	še	četrto:	vse	svoje	življenje	in	
svoje	srce	posvetiti	ubogim.

Iz Kalkute po Indiji
in po vsem svetu
Mati	Terezija	je	poudarjala,	da	je	vsako	človeško	

življenje	sveto,	pri	svojem	delu	se	je	posebej	zavze-
mala	za	stare	ljudi,	ki	so	umirali	v	skrajni	bedi	na	
ulicah,	za	otroke	in	za	nerojene	otroke.	Leta	1952	
je	v	Kalkuti	odprla	Hišo	za	umirajoče	Nirmal	Hriday,	
naslednje	leto	pa	hišo	za	zavržene	otroke	in	sirote.	
Leta	1957	se	je	začelo	tudi	delo	z	gobavci;	zanje	je	
Mati	Terezija	ustanovila	Shanti	Nagar	(Mesto	miru).	
Odpirala	so	se	nova	in	nova	področja	dela,	zato	je	
Mati	Terezija	v	svoji	Družbi	ustanovila	nove	veje:	
brate	Misijonarje	 ljubezni,	mednarodno	združenje	
sodelavcev	matere	Terezije,	v	katero	so	vključeni	
ljudje	 različnih	veroizpovedi;	kontemplativno	vejo	
sester,	ki	se	posvečajo	pretežno	molitvi;	brate	božje	
besede,	da	bi	lažje	širili	evangelij	med	najrevnejšimi	
med	 revnimi;	 gibanje	 Corpus	 Christi	 (Kristusovo	
telo),	ki	je	‘mala	pot	svetosti’	za	duhovnike.	Pomen	
teh	ustanov	je	mati	Terezija	razložila:	»Smo	kakor	
petero	Jezusovih	ran:	na	desni	roki	sestre,	predane	
kontemplaciji;	na	levi	roki	bratje,	predani	kontem-
placiji;	na	desni	nogi	misijonarke	ljubezni;	na	levi	
nogi	misijonarji	 ljubezni;	na	prebodeni	strani	naši	
sodelavci.«
Prvo	hišo	misijonark	ljubezni	izven	Kalkute	je	mati	

Terezija	odprla	leta	1959,	danes	delujejo	v	vseh	in-
dijskih	škofijah.	Delo	misijonark	ljubezni	je	vzbudilo	
zanimanje	in	vabili	so	jih	v	razne	dežele	sveta.	Mati	

Pred vstopom v red
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Terezija	je	odpirala	nove	hiše	in	misijone,	če	so	bili	
izpolnjeni	naslednji	pogoji:	uradno	povabilo	krajev-
nega	škofa;	razne	oblike	bede	in	trpljenja;	katoliški	
duhovnik	 za	 duhovno	oskrbo	misijonark	 ljubezni;	
dovolj	redovnic,	saj	mora	skupnost	šteti	vsaj	štiri	
sestre.	Prve	hiše	je	ustanovila	v	Južni	Ameriki,	leta	
1968	so	sestre	na	osebno	povabilo	blaženega	papeža	
Pavla	VI.	prišle	v	Rim,	kmalu	zatem	še	v	več	drugih	
mest	v	Italiji	in	v	mnoge	države	Evrope	ter	drugih	
celin.	O	tej	rasti	je	mati	Terezija	dejala:	»Lepo	je,	če	
lahko	ugodimo	številnim	prošnjam.	Odpiramo	veliko	
hiš,	vendar	je	zelo	veliko	povabil	in	prošenj,	ki	se	
vlečejo	že	leta.	Duhovni	poklici	so	velik	božji	dar	in	
me	hvaležno	pošiljamo	naše	sestre	povsod,	kjer	je	
dejanska	potreba	in	ko	nam	je	mogoče.«
Središče	 vsake	 hiše	 sester	misijonark	 ljubezni	

je	kapela,	v	kateri	je	ob	tabernaklju	velik	križ	in	ob	
njem	napis:	Žejen	sem.	S	tem	klicem	je	Jezus,	umi-
rajoč	na	križu,	izpovedal	svoje	hrepenenje	po	naši	
ljubezni	do	svojih	trpečih	bratov	in	sester.	Tam	sestre	
pri	mašni	daritvi	in	v	globoki	molitvi	črpajo	moč	za	
svoje	delo.	»Kristusa	vidimo	pod	dvema	podobama,«	
pravi	mati	Terezija.	»Na	oltarju	pod	podobo	kruha	
in	vina,	v	barakah	pa	v	izmučenih	telesih	umirajočih	
in	zapuščenih.«

Nagrade, priznanja
in “pogodba z Jezusom”
»Vse,	kar	delamo,	je	božje	delo,«	je	ponavljala	

mati	Terezija.	»Brez	božje	pomoči	ne	bi	mogle	na-
rediti	ničesar	za	te	uboge	ljudi.«	Ni	iskala	priznanj	
in	nagrad.	Ko	so	prišle,	jih	je	bila	vesela	le	toliko,	
kolikor	je	s	tem	opozorila	svet	na	tiste	množice	ljudi,	
ki	živijo	v	človeka	nevrednih	pogojih.	Leta	1962	je	
prejela	indijsko	državno	odlikovanje,	leta	1971	ji	je	
blaženi	papež	Pavel	VI.	podelil	nagrado	za	mir,	ki	nosi	
ime	po	papežu	sv.	Janezu	XXIII.	V	dolgi	vrsti	nagrad,	
ki	so	sledile,	je	gotovo	najpomembnejša	Nobelova	
nagrada	za	mir,	ki	ji	je	bila	podeljena	10.	decembra	
1979	v	Oslu.	Dobila	je	diplomo	in	800.000	švedskih	
kron,	ki	jih	je	porabila	za	svoje	reveže.	Vsi	pošteni	
ljudje	so	bili	veseli,	da	je	nagrada	prišla	v	prave	roke.
Mati	Terezija	je	v	svojem	zahvalnem	govoru	pou-

darila	božjo	ljubezen	do	vsakega	človeka,	tudi	nero-
jenega,	in	opozorila	na	žalostno	dejstvo:	»Največje	
zlo	in	največji	rušilec	miru	je	danes	prav	splav.	Tudi	
nas,	ki	tu	stojimo,	so	naši	starši	želeli.	Ne	bi	bili	tu,	
če	nas	naši	starši	ne	bi	želeli.«	Na	vprašanje,	kaj	
Nobelova	nagrada	pomeni	njej	in	njenim	sestram,	je	
odgovorila:	»Mojim	sestram	nič,	ker	se	zaradi	tega	
v	naši	družbi	ne	bo	nič	spremenilo.	Ta	nagrada	in	
druge,	ki	sem	jih	v	teh	zadnjih	letih	prejela,	so	le	
za	naše	reveže.	Nagrada	je	prišla	o	pravem	času	in	
dokazuje,	da	je	svet	spoznal	reveže	ter	čuti	dolžnost,	
da	jim	pomaga.«
Mati	Terezija	ni	marala	fotografov,	ki	so	se	mno-

žično	pojavili	povsod,	kamor	je	prišla.	Temu	pa	se	
zaradi	svoje	popularnosti	ni	mogla	izogniti,	zato	je	to	
sprejela	kot	žrtev	in	je	z	Jezusom	sklenila	pogodbo:	
za	vsako	njeno	fotografijo	naj	bo	rešena	ena	duša	
iz	vic	in	vzeta	v	nebesa.	Če	so	fotografi	vztrajali,	je	
rekla:	»Zdaj	pa	je	dovolj.	Vice	so	prazne.«

Obiski v domovini
in dan v Ljubljani
Mati	Terezija	je	svoje	rojstno	mesto	Skopje	prvič	

obiskala	julija	1978,	drugič	pa	leta	1980	in	takrat	
je	prejela	diplomo	častne	meščanke.	Leta	1980	je	
tam	odprla	hišo	misijonark	ljubezni.	»Srečna	sem,	
ker	 sem	 svojemu	mestu	 dala	 redovnice,	 ki	 bodo	
našim	ljudem	dale	tisto	nežnost	in	ljubezen,	ki	sem	
ju	bila	deležna	kot	otrok.«	Ko	se	je	vračala	od	tam,	
je	obiskala	svoje	sestre	v	Zagrebu,	ki	v	hrvaškem	
glavnem	mestu	delujejo	od	leta	1979.
Na	prošnjo	nadškofa	Alojzija	Šuštarja	se	je	30.	

junija	 1980	 ustavila	 v	 Ljubljani.	 Spremljala	 jo	 je	

sestra	Silvija,	predstojnica	zagrebške	hiše.	Nadškof	
Šuštar	ju	je	pospremil	na	magistrat,	kjer	je	ugledno	
in	po	vsem	svetu	cenjeno	delavko	za	mir	sprejel	lju-
bljanski	župan.	Na	skromnem	kosilu	sta	bili	skupaj	z	
redovnicami	(šolskimi	sestrami),	ki	so	vodile	gospo-
dinjstvo	v	bogoslovnem	semenišču.	Ob	pol	štirih	se	
je	pričelo	srečanje	z	Materjo	v	dvorani	škofijske	hiše.	
Po	pozdravu	nadškofa	Šuštarja	je	spregovorila	mati	
Terezija.	Začela	je	z	molitvijo,	ki	jo	sestre	molijo	vsak	
dan	po	obhajilu.	Dobrih	dvajset	minut	 je	govorila	
o	ubogih,	ki	jim	ona	in	njene	sestre	smejo	služiti.	
»Največja	revščina	je	med	narodi,	kjer	je	uzakonjen	
splav.	Če	more	danes	mati	uničiti	svojega	otroka,	kaj	
mi	potem	še	brani,	da	jaz	ne	uničim	nekoga	ali	da	
nekdo	ne	uniči	mene?«	Na	vprašanje,	če	se	oblasti	
ne	bojijo,	da	bi	sestre	s	svojo	misijonsko	gorečnostjo	
spreobračale	ljudi	h	krščanstvu,	je	dejala:	»Nihče,	
niti	Bog,	ne	more	nikogar	spremeniti	na	silo.	Vsako	
dejanje	ljubezni	pa	privede	človeka	k	Bogu.«
Nadškof	Šuštar	 je	pri	maši	v	nabito	polni	stol-

nici	po	evangeliju	dejal:	»Razlago	tega	evangelija	
popolne	odločitve	hoditi	za	Kristusom,	biti	ubog	z	
ubogimi	 –	 to	 razlago	 nam	 daje	 vaše	 življenje	 in	
delovanje.	 In	 to	 je	 bolj	 prepričljivo	 kakor	 vsaka	
beseda.«	Drobna	svetnica	je	stopila	k	ambonu	po	
svetem	obhajilu.	Dvajsetminutni	nagovor	je	začela	z	
besedami:	»Prosimo	Mater	Božjo,	naj	nam	da	svoje	
srce,	tako	lepo,	tako	čisto,	tako	sveto,	tako	polno	
ljubezni	in	ponižnosti,	da	bi	mogli	prejeti	Jezusa	v	
kruhu	življenja	 in	mu	služiti	v	naših	bratih	 in	se-
strah,	v	naših	ubogih	...	Če	vidimo	drug	v	drugem	
božje	obličje,	ni	težko	ljubiti,	se	ni	težko	žrtvovati.«	
Po	maši	se	je	ustavila	med	množico	na	škofijskem	
dvorišču,	kjer	je	odgovarjala	na	vprašanja	in	vsem	

V ljubljanski stolnici
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položila	 na	 srce:	 »Prosimo	 Boga,	 da	 nam	 odpre	
oči,	da	bi	spoznali	lakoto	po	ljubezni,	ki	je	večja	od	
lakote	po	kruhu.	Prosimo	Boga,	naj	nas	uporabi,	da	
postanemo	njegova	ljubezen	in	njegova	svetloba	v	
današnjem	svetu.«	Sedem	let	po	tem	obisku	–	17.	
julija	1987,	so	misijonarke	ljubezni	odprle	svojo	hišo	
na	Ježici	v	Ljubljani.

Smrt je nadaljevanje življenja
Mati	Terezija	ni	poznala	počitka,	nikoli	se	ni	usta-

vila.	Veliko	je	potovala	po	vseh	celinah	sveta	ter	se	
srečevala	s	starimi	in	mladimi.	Oblastnikom	ni	dala	
miru,	dokler	ni	dosegla	tistega,	kar	si	 je	naložila.	
Zaradi	krhkega	zdravja	–	večkrat	 je	morala	 iskati	
pomoč	v	bolnišnici	–	in	starosti,	je	večkrat	izrazila	
željo,	da	bi	vodstvo	reda	zaupala	drugim:	14.	janu-
arja	1997	jo	je	nasledila	
s.	Nirmala,	Indijka.
Mati	Terezije	je	delala	

do	 konca.	 Ob	misli	 na	
smrt	 je	 govorila:	 »Smrt	
je	nadaljevanje	življenja,	
najlažja	 in	 najhitrejša	
pot,	da	se	vrnemo	k	Bogu	
...	Moja	duša	se	vrača	k	
Bogu,	 za	 katerega	 sem	
živela	z	vsem	svojim	bit-
jem.	Glede	 telesa	 pa	 ni	
važno,	 kje	 bom	 umrla,	
morda	med	ljudmi,	katerim	sem	služila«
Res	je	svoje	zemeljsko	poslanstvo	dopolnila	med	

svojimi	–	5.	septembra	1997.	»Gospod	jo	je	hotel	
sprejeti	k	sebi	na	prvi	petek,«	je	dejala	zdravnica,	ki	
ji	je	zadnje	dni	stala	ob	strani.	»Odšla	je	k	Njemu,	
ki	ga	je	neizmerno	ljubila	in	katero	je	On	neizmerno	
ljubil.«	Ob	 njeni	 smrti	 je	 njena	 redovna	 družina,	
ki	jo	sestavlja	pet	“vej”	štela	594	misijonskih	hiš,	
leta	2010	je	bilo	teh	hiš	nad	750,	sester	je	več	kot	
5.000;	bratov	misijonarjev	ljubezni	je	okoli	500.	»Če	
je	Bogu	uspelo	to	delo	s	tako	revo	začeti,	mu	ne	bo	
težko	najti	nekoga,	ki	bo	nadaljeval	bolje	kot	jaz.	
To	je	njegovo	delo.«
Vse	življenje	matere	Terezije	 je	bilo	eno	samo	

pričevanje	veselja,	ki	se	rodi	iz	ljubezni,	spoštovanja	
dostojanstva	slehernega	človeškega	bitja,	vrednosti	
malih	dejanj,	storjenih	z	veliko	ljubeznijo,	in	izred-
nega	 prijateljstva	 z	 Bogom.	Obstaja	 pa	 še	 druga	
junaška	podoba	te	velike	žene,	ki	se	je	razodela	šele	
po	njeni	smrti,	ko	so	bila	objavljena	njena	pisma.	
Skrita	je	bila	vsem,	celo	tistim,	ki	so	ji	bili	najbližji:	
njeno	duhovno,	notranje	življenje	je	bilo	zaznamo-
vano	z	izkustvom	globokega,	bolečega	in	nenehnega	
občutka,	 da	 je	 od	Boga	 ločena	ali	 celo	 zavržena,	
hkrati	pa	je	čutila	vse	večje	hrepenenje	po	Njem.	
To	svojo	notranjo	preizkušnjo	je	imenovala	temina.	
“Bridka	noč”	njene	duše,	ki	je	nastopila	ob	začetku	
njenega	apostolata	med	ubogimi	 in	 je	 trajala	vse	
življenje,	je	mater	Terezijo	privedla	do	še	globlje	po-
vezanosti	z	Bogom.	Po	tej	temini	duše	je	skrivnost-

no	 doživljala	 Jezusovo	
žejo,	 njegovo	 bolečo	 in	
gorečo	 željo	po	 ljubezni	
in	 občutila	 zapuščenost	
ubogih.	 Na	 to	 spominja	
napis	 Žejen	 sem,	 ki	 je	
ob	križu	v	vseh	kapelah	
misijonark	ljubezni.
»Sveti	 oče	 Janez	 Pa-

vel	 II.,	 ki	 je	 tako	dobro	
poznal	 mater	 Terezijo,	
želi,	da	bi	bil	ta	pogrebni	
obred	 velika	 zahvalna	

mo	litev	Bogu,	da	je	Cerkvi	in	svetu	dal	to	ženo,«	je	
dejal	kardinal	Angelo	Sodano,	ki	je	kot	odposlanec	
papeža	sv.	Janeza	Pavla	II.	13.	septembra	1997	vodil	
veličastno	pogrebno	slavje	na	mestnem	stadionu	v	
Kalkuti.
»Njen	 grob	 je	 postal	 romarsko	 svetišče,«	 je	

povedal	p.	Jože	Cukale,	njen	dolgoletni	prijatelj	in	
sodelavec.	»Vsak	mesec	grem	na	Materin	grob.	Te-
rezijino	molitev	pa	zelo	čutimo	vsi,	ki	jo	imamo	radi	
in	ki	čakamo	na	poveličanje,	ki	prihaja	iz	nebes.«
To	poveličanje	je	Cerkev	potrdila	z	razglasitvijo	

za	blaženo	19.	oktobra	2003,	od	4.	septembra	2016	
pa	 se	 ji	 v	molitvi	 priporočamo:	 Sveta	 Terezija	 iz	
Kalkute,	prosi	za	nas!

Njen grob

UTRINKI IZ ZAKLADNICE SV. MATERE TEREZIJE
Na Zahodu obstaja drugačna oblika uboštva. To je mnogo hujše. Ljudje ne verujejo v Boga in ne molijo.

Naš napredek v svetosti je odvisen od Boga in od nas samih, od božje milosti in od naše volje.
Ni nam treba iskati sreče. Če imamo ljubezen do drugih, nam bo dana. Je namreč božji dar.

Če bi vsakdo v svojem sosedu videl božjo podobo, ali mislite, da bi še potrebovali tanke in generale?
Lahko je moliti za ljudi, ki so daleč. Ni pa vedno lahko moliti za ljudi, ki so v naši bližini.

Denar ne zadošča. Ljudje potrebujejo predvsem vaše roke, da jim služijo in vaša srca, da jih ljubijo.
Ne spomnim se, da bi Gospod kdaj govoril o uspehu.

Govoril je le o zvestobi v ljubezni. To je edini uspeh, ki kaj velja.
V zaupanju se popolnoma prepustite vsemogočnosti njega, ki je dejal: »Brez mene ne morete ničesar storiti.«
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»Ne vem,
zakaj sem na življenja ženitnini«
France	Balantič	je	na	‘ženitnino	življenja’	prišel	

29.	novembra	1921	v	Kamniku	v	delavski	družini	s	
tremi	otroki.	France	je	bil	najstarejši,	za	njim	sta	
prišli	še	sestri	Minka	in	Tilka.	Na	družino	je	bil	na-
vezan	z	vso	ljubeznijo.
Po	ljudski	šoli	v	Kamniku	se	je	vozil	kot	‘vagonar’	

na	klasično	gimnazijo	v	Ljubljano,	ki	jo	je	izdeloval	
z	dobrim	in	prav	dobrim	uspehom.	Sošolci	so	pripo-
vedovali,	da	je	bil	Balantič	miren,	vase	zamaknjen	
fant,	popolnoma	odmaknjen	od	dijaških	političnih	
prepirov.	Vedeli	so,	da	ga	zanimajo	slovanski	jeziki	in	
sodobna	slovanska	literatura,	ničesar	pa	o	njegovem	
pesniškem	snovanju.	Kot	sedmošolec	je	v	zborniku	
kamniških	študentov	objavil	tri	sonete	o	izseljencih.	
Takrat	 je	 že	 bil	 prijateljsko	 povezan	 s	 Francetom	
Kremžarjem	in	Marjanom	Tršarjem.
Na	novega	leta	1941	je	hudo	zbolel	in	12.	marca	

je	prijavil	izstop	iz	šole.	Zdravje	se	mu	je	okrepilo,	
ko	je	v	začetku	septembra	nekaj	dni	prebil	s	Krem-
žarjem	in	Tršarjem	na	Veliki	planini.	Tam	je	zasnoval	
svoj	Prvi venec	in	ga	še	isto	jesen	dokončal.
Po	nemškem	napadu	na	Jugoslavijo	6.	aprila	1941	

se	je	odločil,	da	se	umakne	v	Ljubljano,	da	tam	na-
daljuje	šolanje.	S	seboj	je	vzel	vse	svoje	zapiske.	
Uspešno	 je	 končal	 osmi	 gimnazijski	 razred	 in	 se	
vpisal	na	slavistiko.	Stanoval	je	najprej	v	študent-
skem	domu,	potem	pa	v	Mostah	blizu	Kremžarjevih.	
Resno	 se	 je	 lotil	 študija,	 vendar	 se	 je	v	 Ljubljani	
čutil	osamljenega,	kot	brez	doma.	Mama	in	starejša	
sestra	Minka	 sta	 ga	 zadnjikrat	 obiskali	 29.	 junija	
1941.	Konec	junija	1942	so	ga	Italijani	s	številnimi	
mladimi	 izobraženci	 odpeljali	 v	 taborišče	Gonars,	
kjer	je	doživel	močne	notranje	pretrese,	tako	da	se	
je	novembra	vrnil	v	Ljubljano	kot	drug	človek.

»Ukaz tvoj v krvi
k petju me priganja«
Balantič	je	zapisal	o	debi,	da	je	‘božji	obdarova-

nec’	in	to	je	dokazal	s	svojimi	pesmimi.	Prvič	se	je	

oglasil	v	sedmi	šoli,	potem	pa	 je	dobesedno	pre-
skočil	običajno	tipajoče	začetništvo	in	se,	podobno	
kot	Srečko	Kosovel,	razodel	kot	zrel	pesnik	s	svojo	
izvirno	 govorico.	 Njegove	 prve	 tiskane	 pesmi	 so	
konec	marca	1941	izšle	v	reviji	Dom	in	svet.	Proti	
koncu	leta	1941	je	Balantič	začel	pripravljati	pesni-
ško	zbirko,	ki	ji	je	dal	naslov	Muževna steblika.	Vanjo	
je	uvrstil	samo	24	pesmi,	ki	naj	bi,	razvrščene	v	tri	
enote,	zajele	tri	glavne	stopnje	njegovega	doživlja-
nja	sveta.	Rokopis,	ki	je	obsegal	48	strani,	je	dal	v	
presojo	Tinetu	Debeljaku,	uredniku	Doma	in	sveta.	
Na	njegovo	priporočilo	 je	založba	zbirko	sprejela,	
izrazila	pa	je	željo,	naj	pesnik	nekaj	pesmi	izpusti.	
Za	 rešitev	 zbirke	 se	 je	 Balantič	 odločil,	 da	 vanjo	
vključi	tudi	Venec,	kar	je	zbirki	dajalo	nov	pečat:	
predstavila	bi	ga	kot	religioznega	pesnika.

Venec	je	nastal	po	Balantičevem	doživetju	zbo-
rovanja	 slovenske	 katoliške	mladine	 v	 Kamniku	
poleti	1940.	V	njem	izpoveduje	doživetje	boja	med	
čistost	jo	in	strastjo,	kakor	ga	občuti	goboko	religio-
zen	človek	ob	mladostnem	prebujanju.	Iz	teme	noči	
moli	 k	Bogu	 za	usmiljenje	 in	moč,	 da	ne	pade	v	
prepad	brez	dna.	Po	sodbi	Tineta	Debeljaka	smemo	
Balantičev	Venec,	kljub	pesnikovi	mladosti,	zaradi	
njegove	umetniške	moči	primerjati	s	Prešernovim	
Sonetnim vencem. Venec	je	izšel	v	bibliofilski	izdaji	
z	lesorezi	Marjana	Tršarja	leta	1944.	
Balantič	je	v	Gonarsu	načrtoval	veličastno	zasno-

vo	‘sonetnega	venca	sonetnih	vencev’:	zbirko	15	x	
15	sonetov	z	magistrali,	torej	225	sonetov!	V	njih	bi	
podal	vse	svoje	gledanje	na	umetnost,	na	ljubezen,	
na	smrt,	na	Boga.

»In moja pesem
v plamen se spreminja«
Po	mnenju	urednika	dr.	Tineta	Debeljaka	je	Ba-

lantičev	Venec	sad	njegovega	globokega	doživetja	
velikega	 zborovanja	 slovenske	 katoliške	mladine	
ob	kam	niškem	Malem	gradu,	kjer	so	ob	mogočnem	
kresu	kleče	molili	častitljivi	del	rožnega	venca	 ‘za	
slovenski	 narod’.	 Kres	 je	 bil	 napoved	 njegovega	
notranjega	očiščenja	in	darovanja.	»Do	aretacije	in	

naša kultura
Silvester Čuk

FRA NCE BA LA NTIČ
29. NOVEMBER 1921 – 24. NOVEMBER 1943

»Pesnik France Balantič je eden najzanimivejših literarnih pojavov 
med drugo svetovno vojno (1942-1945) na Slovenskem. Njegova tra-
gična življenjska usoda že sama po sebi vzbuja človekovo zanimanje, 
dramatično pa jo dopolnjuje usoda njegove literature. Po vojni je bil 
Balantič uradno prepovedan, kljub temu pa je bil vseskozi prisoten v slo-
venski literarni javnosti, saj se je o njem pisalo toliko kot o malokaterem 
slovenskem književniku doma, v zamejstvu in zdomstvu. Balantič je v 
povojnem času, ko je vladal stalinistični režim, postal simbol preganjane 
slovenske literature in simbol duhovne opozicije,« je zapisal literarni 
zgodovinar France Pibernik, raziskovalec dela ‘zamolčanih’ pesnikov in 
pisateljev. Naletel je na huda nasprotovanja glasnikov ‘edine resnice’, 

vendar je vztrajal.
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odgona	v	Gonars,«	pričuje	France	Pibernik,	»je	bil	
Balantič	 povezan	 z	 odporniškim	gibanjem	na	 lju-
bljanski	univerzi.	Spričo	negativnega	odnosa	vodilnih	
oefarjev	v	 taborišču	do	njega	pa	 se	 je	 razočaran	
odvrnil	od	njih	…	Po	šte-
vilnih	vosov	skih	atentatih	
na	vodilne	slovenske	lju-
di,	kar	je	pomenilo	zače-
tek	 državljanske	 vojske	
na	 Slovenskem,	 se	 je	
odločil	za	vstop	med	va-
ške	straže.«	Malo	zatem	
se	 je	 vključil	 v	 novou-
stanovljeno	 slovensko	
do	mobranstvo.
V	 novembru	 1943	 je	

s	 prijateljem	 Francetom	
Kremžarjem	odšel	v	Gra-
hovo.	24.	novembra	1943	so	partizani	tamkajšnjo	
domobransko	postojanko	uničili.	»V	ognjenih	zubljih,	
ki	so	upepelili	Krajčevo	hišo,	v	kateri	so	se	zadrževali	
domobranci,	je	med	dvaintridesetimi	žrtvami	zgorel	
tudi	pesnik	France	Balantič«	(France	Pibernik).	Čez	

pet	dni	bi	dopolnil	dvaindvajset	let.
Po	njegovi	tragični	smrti	je	Tine	Debeljak,	ured-

nik	Doma	in	sveta,	predlagal,	da	bi	zbrali	in	natis-
nili	 celotno	Balantičevo	pesniško	delo.	V	 kratkem	

času	mu	je	uspelo	zbrati	
praktično	 vse	 dostopne	
rokopise	 in	o	veliki	noči	
1944	je	uredil	prvo	knjigo	
Balantičevih	pesmi,	ki	je	
izšla	maja	s	pomenljivim	
naslovom	V ognju groze 
plapolam.	Nekaj	kasneje	
istega	leta	je	izšel	Balan-
tičev	Venec	v	bibliofilski	
opremi	 njegovega	 pri-
jatelja	 slikarja	 Marjana	
Tršarja	(faksimile	1990).
Pesnik	je	bil	v	domo-

vini	prepovedan.	Leta	1966	so	v	Ljubljani	natisnili	
izbor	Balantičevih	pesmi,	 toda	celotna	naklada	 je	
bila	uničena;	do	novega	natisa	je	prišlo	leta	1984.	Po	
letu	1990	je	ta	od	Boga	navdahnjeni	pesnik	pravično	
upoštevan	v	slovenskem	slovstvu.

Grahovo
spomenik na kraju Krajčeve hiše,

v kateri je zgorel Balantič
in 31 domobrancev

Obseg raziskave
1.	november	2015	–	31.	oktober	2016

Mesto na World Warch List
S	67	točkami	je	Etiopija	na	18.	mestu	v	World	

Watch	List		za	leto	2016.	V	letu	2015	je	bila	na	22.	
mestu	61	točkami.

Viri preganjanja
Kristjane	 v	 Etiopiji	 preganjajo	 na	 pet	 različnih	

načinov:	 islamski ekstremizem, denominacionalni 
protekcionizem,	delno	pa	tudi	rodovna nasprotstva, 
vladna norost in svetna nestrpnost.

Islamski ekstremizem:	 Prebivalstvo	 sestavlja	
okrog	63%	kristjanov	in	34%	muslimanov.	Muslima-
ni	prevladujejo	v	provincah	Afar	in	Somali	in	v	delu	
Oromije.	Z	rastjo	islama	v	radikalnosti	in	politiki	v	
ozadju	so	kristjani	postali	bolj	ranljivi	zaradi	pritiska	
na	vseh	življenjskih	področjih.	To	velja	posebno	v	
vzhodnih	in	osrednje-južnih	področ	jih	dežele,	kjer	
muslimani	 prevladujejo.	 Muslimani	 nadlegujejo	
kristjane	 in	 jim	 pogosto	 onemogočajo	 dostop	 do	
skupnih	dobrin.	Poleg	tega	so	kristjani	žrtve	nasilija,	
saj	nanje	vpliva	položaj	v	Sudanu	in	Somaliji	–	dveh	
deželah,	kjer	radikalni	islam	raste	iz	dneva	v	dan.

Denominacionalni protekcionizem:	to	je	drugi	
glavni	vir	preganjanja.	Mnogo	let	je	Etiopska	pra-
voslavna	Cerkev	hudo	preganjala	 tiste,	ki	so	 jo	
zapustili	in	se	(v	glavnem)		pridružili	protestant-
skim	cerkvam	ali	pa	sektam	v	sami	pravoslavni	
cerkvi.	To	preganjanje	se	kaže	na	različne	načine.	

Etiopska	pravoslavna	Cerkev	pogosto	napada	sku-
pine,	znotraj	te	Cerkve.	Člani	Etiopske	pravoslavne	
Cerkve	pogosto	uporabljajo	svoje	zveze	z	vlado	
za	oviranje	rasti	Cerkva,	ki	niso	pravoslavne.	Lo-
birajo	tudi	pri	vladi	za	zakone,	ki	omejujejo	rast	
in	širjenje	protestantskih	Cerkva.	Tak	primer	 je	
zakon,	ki	izvzema	etiopsko	pravoslavno	Cerkev	iz	
uradne	registracije.

Rodovni prepiri:	od	leta	1991	je	politična	isto-
vetnost	–	politična	razprava,	ki	je	naredila	kulturo,	
jezik	 in	 zgodovino	 rodov	 za	 svoje	 središče	–	ob-
vladala	vsa	področja	javnega	življenja	v	deželi.	To	
je	vodilo	v	iskanje	“korenin	in	istovetnosti”,	zaradi	
česar	so	posamezniki	ali	posamezne	skupine	postale	
sovražne	krščanstvu.	Do	leta	1974	je	bila	Etiopska	
pravoslavna	Cerkev	državna	vera.	Dežela	je	bila	pod	
komunistično	vlado	med	leti	1974	in	1991,	dokler	
je	niso	(po	17	letih)	razbile	nekatere	etnične	sku-
pine.	Tem	etničnim	skupinam	je	začasna	prehodna	
vlada	leta	1991	obljubila	priznanje	in	spoštovanje	
njihove	kulture	in	istovetnosti.	To	se	je	v	začetku	
zdelo	politično	korektno,	počasi	pa	je	privedlo	do	
nestrpnosti	 kristjanov	med	 nekaterimi	 etničnimi	
skupinami.	Mnogi	Oromos	so,	na	primer,	začeli	sle-
diti	tradicionalni	verski	sistem	Wakefeta.	Wakefeta	
je	 oboje:	 oblika	 kulture	 in	 vera.	Drugi	 rodovi	 so	
zahtevali,	da	kristjani	sodelujejo	pri	rodovnih	pre-
pirih	in	da	se	smejo	nad	njimi	maščevati,	če	ne	bi	
počeli	tega.	Na	nekaterih	področjih,	kot	sta	Somali	
in	Afar,	sta	vera	in	rod	tako	prepletena,	da	zapustiti	
islam	pomeni	zapustiti	rod.

preganjanje kristjanov

ETIOPIJA Porte	Aperte
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Diktatorska norost:	 Ta	 vedno	 bolj	 raste.	 Vidni	
člani	vlade	so	sicer	protestanti,	vendar	so	do	vsake	
vere,	posebno	pa	do	krščanstva	nezaupljivi.	Najprej	
verjamejo,	da	vera	 lahko	organizira	 in	zbere	 ljudi	
bolj	učinkovito	kot	demagogi.	Boje	se,	da	bi	verski	
voditelji	organizirali	kako	vstajo	proti	vladi.	Potem	
se	boje,	da	bi	bili	protestanti,	posebno	tisti	netradi-
cionalni,	tuji	agenti,	ki	bi	hoteli	zrušiti	vlado.	Zato	
je	vlada	izglasovala	zakone,	ki	omejujejo	dejavnosti	
verskih	ustanov.

Svetna nestrpnost:	 Vojaška	 hunta	 je	 Etiopski	
pravoslavni	Cerkvi	odvzela	status	državne	vere.	Leta	
1995	je	bila	sprejeta	nova	ustava,	ki	je	ločila	vero	in	
državo.	Ta	je	prepovedala	sodelovanje	pri	državnih	
slovesnostih,	omejila	dejavnost	cerkvenih	vzgojnih	
zavodov	in	prepovedala	učiti	in	pridigati	vero.

Dogajanje
Etiopija	je	dežela,	kjer	razni	viri	preganjanja	iz-

vajajo	pritisk	na	vse	krščanske	oblike	življenja.	To	
je	dežela,	kjer	preganjalci	ne	govore	glasno	in	kri-
stjani	trpe	molče.	Kar	sledi,	pomaga	razumeti	kako	
potekajo	preganjanja	v	Etiopiji.

Za	začetek	je	treba	vedeti,	da	ima	Etiopija	dolgo	
zgodovino	s	krščanstvom	in	islamom.	Sčasoma	sta	
obe	veri	skušali	razširiti	svoje	vplivno	področje	 in	
sta	 bojevali	 krvave	 vojske,	 kjer	 so	 bili	 udeleženi	
tudi	tuji	dejavniki	kot	Turčija,	Portugalska	in	Egipt.	
Nato	je	treba	vedeti,	da	ima	Etiopija	veliko	rodov.	
Ti	niso	nujno	naklonjeni	krščanstvu;	na	nekaterih	
področjih,	 kot	 sta	Afar	 in	Somali,	 so	 rodovi	 ozko	
povezani	z	islamom.	Kot	tretje:	vladajoča	stranka	
je	zaprla	vse	mogoče	poti	svobodi	izražanja	in	zbi-
ranja	 in	 je	 tudi	poskušala	nadzorovati	vse	verske	
ustanove,	 da	 bi	 krotila	 oporečnike.	 Leta	 2009	 je	
vlada	uveljavila	zakon,	ki	omejuje	versko	svobodo,	
svobodo	združevanja,	izražanja	in	skupnega	nasto-
panja.	Po	zakonu	krščanske	dobrodelne	organizacije	
ne	smejo	več	dobivati	denarja	od	drugod	in	delovati	
za	človekove	pravice.	Vladajoča	stranka	se	vedno	
krčeviteje	oklepa	oblasti	in	trdi,	da	je	dobila	na	vo-
litvah	2015	100%	sedežev	v	parlamentu.	Kaže,	da	

je	predsednik	Jailemariam	Desalegn	ostal	gluh	za	
vse	pozive	mednarodne	skupnosti	po	reformi.	Kljub	
temu	pa	Etiopija	ostaja	ena	od	največjih	prejemnikov	
mednarodne	pomoči.
Četrta	točka	zadeva	etiopsko	pravoslavno	Cerkev.	

Ta	se	spravlja	nad	protestante	in	nad	reformno	ori-
entirane	skupine	v	njej	sami.	To	večinoma	podpihu-
jejo	skupine	fanatikov	v	Etiopski	pravoslavni	Cerkvi.	
Te	 fanatične	skupine	uporabljajo	v	svojih	 revijah,	
spletnih	 straneh	 in	 časopisih	 strupen	 govor	 proti	
protestantom	in	evangelikalcem.	Za	njih	uporabljajo	
izraze	kot	“pritepenec”,	“krivi	prerok”,	“Menafikan”	
(zanikovalec	Matere	 Božje	 in	 svetnkov)	 in	 druge	
izraze,	da	bi	protestante	in	evangelikalce	naslikali	
kot	nevernike	ali	krivoverce.	Statistike	kažejo,	da	
število	protestantov	v	deželi	raste	za	6,7%	letno	in	
da	večina	novih	protestantov	prihaja	iz	vrst	etiopske	
pravoslavne	Cerkve.

Vrste preganjanih kristjanov
V	Etiopiji	so	tri	vrste	preganjanja	kristjanov.
Zgodovinske krščanske skupnosti:	Etiopska	pra-

voslavna	Cerkev	je	značilen	predstavnik	tega	tipa	
kristjanov.	V	državi	uživa	velike	prednosti	in	je	eden	
od	dejavnikov,	ki	razlagajo	zapletenost	preganjalske	
dejavnosti	v	Etiopiji:	čeprav	je	tudi	sama	preganja-
na,	vseeno	igra	bistveno	vlogo	kot	preganjalec.Ta	
oblika	krščanstva	se	sooča	v	glavnem	z	vladnim	pre-
ganjanjem	in	s	preganjanjem	islamskih	radikalcev.	
Celo	tam,	kjer	prevladuje	rodovni	sistem,	preganjajo	
tudi	Etiopsko	prvoslavno	Cerkev.

Krščanski spreobrnjenci:	Sem	spadajo	verniki	z	
muslimanskim	ozadjem,	 kot	 tudi	 spreobrnjenci	 iz	
drugih	krščanskih	Cerkva,	predvsem	pravoslavne.	
Vključuje	tudi	spreobrnjence	iz	tradicionalnih	verstev	
(animizma	…).	Spreobrnjenci	se	soočajo	z	različnimi	
vrstami	 preganjanja.	 Na	 večinsko	muslimanskih	
področjih	spreobrnjence	iz	islama	preganjajo	druži-
ne,	širše	družine,	vodilni	v	skupnostih	in	nekrščan-
ski	 voditelji.	 Na	 večinsko	 pravoslavnem	področju	
spreobnjence	 preganjajo	 večinoma	 pravoslavni.	
Spreobrnjence	preganja	tudi	vlada	v	vsej	deželi.	V	
krajih,	kjer	prevladuje	nasprotstvo	med	rodovi	se	
tamkajšnjim	preganjalcem	pridružijo	še	muslimani

Netradicionalne protestantske Cerkve (evange-
likalske in binkoštne skupnosti):	To	je	druga	oblika	
krščanstva,	ki	je	v	deležli	močno	navzoča.	Je	tudi	
oblika	krščanstva,	ki	je	močno	navzoča	v	deželi,	ki	
pa	tudi	privlači	preganjalce,	večinoma	od	države,	iz	
pravoslavne	Cerkve	in	islama.	Zelo	hitro	raste	in	se	
usmerja	tudi	na	druge	oblike	krščanstva.

Življenjska področja in nasilje
Zasebno področje:	Tu	največ	trpe	kristjani.	Spre-

obrnjenci	večinoma	nalete	na	nasprotovanje.	Nek	
raziskovalec	piše:	»Ko	prideš	do	spreobrnjencev	iz	
islama,	je	položaj	še	slabši.	Gladko	vživljanje	spre-
obrnjencev	je	v	Etiopiji	redko.	Starši,	člani	družine,	
sorodniki	ali	celo	vaščani	bodo	pokazali	vsaj	kakšno	
obliko	 nasprotovanja	 odločitvi	 za	 spreobrnjenje	 v	
krščanstvo.«	Poročajo	tudi,	da	je	težko	priti	do	kr-
ščanskih	medijev	in	celo	do	drugih	kristjanov.	

a
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Družinsko področje:	 Preganjanje	 je	 običajno	 v	
družini	sami.	Za	kristjane,	ki	ne	pripadajo	Etiopski	
pravoslavni	Cerkvi	 je	 težko	dobiti	 celo	prostor	na	
pokopališču.	 Kjer	 so	 v	 večini	muslimani,	morajo	
krščanski	otroci	hoditi	v	islamske	šole.	Poleg	tega	
krščanske	otroke	zaradi	vere	njihove	družine	povsod	
odrivajo.	

Skupnostno področje:	kjer	so	v	večini	pravoslav-
ni,	protestantom	in	spreobrnjencem	iz	pravoslavja	
grozi	hudo	nasprotovanje	njihovih	družin,	kot	tudi	
pravoslavnih	voditeljev.	Pri	spreobrnjencih	iz	islama	
voditelji	mošej	in	madras	delajo	življenje	kristjanov	
težko.	Ponekod	kristjanom	ne	dovolijo	dostopa	do	
skupnih	dobrin.	Drugje	jih	namenoma	spregledajo	
pri	podeljevanju	služb.

Narodnostno področje:	Vlada	je	dobesedno	ob-
sedena	 s	 tem,	da	bi	 nadzorovala	prav	 vsak	vidik	
družbe.	Svobodo	vere	omejuje	s	tem,	da	uporablja	
omejevalne	družbene	zakone	glede	svobode	izraža-
nja	in	zbiranja.	Varnost	in	administrativne	zadeve	
uporabljajo	za	to,	da	bi	prestrašili	misijonska	gibanja	
v	deželi.	Poročila	govore	tudi	o	brezbrižnosti	vlade	
spričo	nasilja	nad	kristjani.	Za	preganjanje	kristjanov	
uporablja	vlada	tudi	druga	sredstva	kot	je	šolski	in	
sodni	sistem.

Cerkveno področje:	Eden	od	problemov	za	Cerkev	
je	registracija.	Za	Etiopsko	pravoslavno	Cerkev	in	
za	muslimane	vlada	ne	zahteva	registracije,	drugi	
kristjani	se	pa	morajo	registrirati,	če	naj	zakonito	
delujejo.	Poročajo	tudi,	da	nekateri	člani	pravoslavne	
Cerkve	vohunijo	za	drugimi	kristjani.	Na	musliman-
skih	področjih	je	postalo	nevarno	govoriti	proti	pod-
pihovalcem	preganjanja;	kot	rezultat	mnogi	cerkveni	
voditelji	 nočejo	odkrito	govoriti	 proti	 krivcem.	Na	
tem	področju	morajo	tudi	muslimanski	spreobrnjenci	
skrivati	svojo	vero	zaradi	strahu	pred	napadi.

Nasilje:	Po	poročilu	enega	od	raziskovalcev	je	bilo	
v	času,	ki	ga	zajema	ta	raziskava,	135	primerov	na-
silja.	Od	tega	gre	levji	delež	muslimanskim	ekstremi-
stom	in	pravoslavcem	(muslimani	50%,	pravoslavni	

25%).	Trije	kristjani	so	bili	ubiti,	več	cerkva	je	bilo	
poškodovanih	 in	na	lastnino	kristjanov	je	bilo	več	
hudih	napadov.	Zaradi	tega	so	bili	nekateri	kristjani	
prisiljeni	zapustiti	svoje	domove	in	se	skriti.	

Bodočnost?
Prihodnost	preganjane	Cerkve	v	Etiopiji	bo	obli-

kovalo	naslednje:	predvsem	protekcija	sorodnikov	
v	 državnih	 strukturah	 in	 glasna	 diskriminacija,	 ki	
se	dogaja	že	več	let	in	igra	važno	vlogo	na	različne	
načine.
Taktika	vlade	kako	uporabljati	eno	skupino	proti	

drugi,	da	bi	uravnovesili	politično	moč	v	deželi,	je	
drugi	 dejavnik,	 kako	 oblikovati	 preganjanja.	 Da	
vlada	noče	prav	nobene	dejavnosti	proti	tistim,	ki	
so	odgovorni	za	nasilje	nad	cerkvami	in	kristjani,	je	
drugi	dejavnik.
Borba	med	raznimi	oblikami	krščanstva	prav	tako	

slabí	možnost	skupnega	odgovora	kristjanov	na	pre-
ganjanje.	Prav	zato	lahko	etiopska	pravoslavna	Cer-
kev	neusmiljeno	obtožuje	in	preganja	protestante.
Končno	pa	so	tukaj	še	krajevni	problemi.	Etiopija	

leži	na	afriškem	rogu,	enem	najbolj	nestanovitnih	
področij	 afriškega	 kontinenta.	 Somalija	 s	 svojimi	
problemi	 vpšliva	 na	 življenje	 kristjanov	 v	 Etiopiji.	
S	5	milijoni	Somalcev	ima	Etiopija	največje	število	
Somalcev	 izven	 njihove	 domovine.	 Državi	 imata	
tudi	dolgo	skupno	mejo,	ki	 je	pa	 lahko	prehodna.	
Radikalni	muslimani	v	Somaliji	vedno	vpijejo,	da	je	
Etiopija	krščanska	država	in	zgodovinski	sovražnik	
Somalije.	Ta	občutek	je	poudaril	še	eden	od	militan-
tnih	voditeljev:	»Somalija	je	muslimansko	arabska	
dežela,	 ki	 jo	 je	 zasedla	 krščanska	 dežela	 Etiopija	
takrat,	ko	se	je	začela	vojskovati	z	al-Šabab.«	Treba	
je	tudi	pripom	niti,	da	je	al-Šabab	večkrat	grozil,	da	
bo	napadel	Etiopijo.	Do	zdaj	se	to	še	ni	zgodilo,	če	
pa	se	bo,	bo	verjetno	zgledalo	takole:	preganjanje	
kristjanov	na	splošno	(še	posebej	protestantov)	se	bo	
nadaljevalo.	Preganjanje	bodo	vodili	muslimanski	in	
pravoslavni	funamentalisti.	Islamski	ekstremizem	bo	
še	rasel	in	postavljal	državi	in	kristjanom	nove	izzive.

Nikab	zakriva	vso	glavo	in	obraz	razen	oči.
»V	Koranu	in	suni,	kjer	so	zapisane	misli	preroka	

Mohameda,	obstajajo	pravila	oblačenja,	posebej	za	
ženske.	Obleka	 ne	 sme	 poudarjati	 telesnih	 oblin,	
ne	sme	odkrivati	telesa	in	se	ne	sme	ozko	prilegati	
telesu.	Obleka	ne	pokriva	rok	in	obraza,«	je	za	De-
utsche	Welle	dejal	šejk	Khaled	Omrad,	glavni	tajnik	
Sveta	za	fatvo	Univerze	Azhar	v	Kairu	in	dodal,	da	
je	nošnja	nikaba	izraz	verskega	fanatizma.
Nikab	namreč	ne	predpisuje	ne	Koran	ne	suna.	

Zato	je	nikab	tradicija	nekaterih	držav,	ne	pa	predpis	
šeriatskega	prava.	Samo	žene	preroka	Mohameda	
so	morale	prekrivati	obraz,	ampak	to	ni	razlog	za	

oponašanje	te	izjeme,	ki	je	veljala	pred	1.400	leti,	
je	povedal	šejk	Omrad.
Po	njegovem	ženska	sicer	lahko	nosi	nikab,	am-

pak	ne	iz	verskih	razlogov.	Če	ga	nosi	zaradi	vere,	je	
to	velika	težava.	»Obstajajo	kraji,	na	primer	v	pušča-
vi,	kjer	je	nošnja	nikaba	dovoljena	zato,	ker	žensko	
ščiti	pred	peščenim	viharjem.	V	drugih	primerih	je	
nikab	izraz	verskega	fanatizma,	ki	ga	ne	moremo	
sprejeti,«	je	dejal	Omrad	in	dodal,	če	neki	skupnosti	
nikab	škodi,	potem	je	prav,	da	ga	prepovedo.
Smernice,	ki	jih	daje	Svet	za	fatvo	Univerze	Az-

har	v	Kairu,	veljajo	kot	splošno	veljavne	za	sunitske	
muslimane.

islam
šejk Khaled Omrad

NIKAB JE IZRAZ V ERSKEGA FA NATIZMA
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Najbrž	delimo	mi,	ki	živimo	na	Japonskem,	celo	
otoško	deželo	na	tri	celote:	čisto	na	severu	je	otočje,	
ki	mu	manjkajo	štirje	otoki,	ki	si	jih	je	vzela	Rusija	
po	2.	svetovni	vojski,	prepričana,	da	jih	ne	krade;	
potem	je	glavni	del	Japonske,	ki	nas	najbolj	zanima	
v	 dnevnih	 novicah	 in	 kjer	 je	 največ	 potresov;	 in	
končno	ogromni	otok	Okináva	(po	naše	pisano),	kake	
tri	ure	z	letalom	iz	Tokia	v	smeri	Tajvana	(po	naše	
pisano).	Med	temi	tremi	pokrajinami	se	razprostira	
morje,	kjer	tudi	somi	uživajo	svojo	svobodo,	otočja	
pa	pokriva	razkošna	vegetacija.
Danes	sem	čisto	na	jugu	v	glavnem,	osrednjem	

delu	Japonske,	ne	preveč	daleč	od	mesta	Kagóšima	
(po	naše	pisano),	v	čigar	pristanišče	se	je	zatekel	
sv.	Frančišek	Ksaver	v	16.	stoletju;	njegov	vzvišeni	
namen:	osvojiti	pogansko	Japonsko	za	Kristusa	in	
pravo	življenjsko	srečo.	Ker	se	potepam	po	Japonski,	
da	naberem	kar	se	da	dovolj	denarja	za	gradnjo	za-
vetišča	za	otroke	brez	staršev	–	gradimo	ga	na	robu	
Tokia	–,	se	srečujem	z	ljudmi,	ki	mi	vzbujajo	upanje,	
da	mi	bodo	tako	ali	drugače	pomagali.	Povezava	med	
ljudmi	je	na	Japonskem	močna	in	toplo	človeška:	
zaradi	prijateljske	vezi	mi	lahko	pomaga	človek,	ki	
–	vsaj	na	zunaj	–	nima	pojma	o	krščanstvu	ali	celo	
o	lastnem	šintoizmu	odnosno	budizmu,	da	omenim	
glavni	veri	na	Japonskem.	Japonci	 imajo	posebno	
radi	otroke.	Toda	prijateljska	vez,	ki	vsebuje	resnič-
no	medsebojno	zaupanje,	je	brezpogojna	podlaga	
povezave;	kjer	ga	ni,	tudi	sorodstvo	odpove.
Kje	sem	danes?	Čisto	na	jugu	drugega	japonskega	

kompleksa,	blizu	pristanišča	Kagóšima,	od	njega	kaki	
dve	uri	v	vrhu	otoka	pod	košatimi	gozdovi.	Vsa	gora	
se	zdi	iz	samih	vzpetin,	toda	oko	se	vara.	So	vzpe-
tine,	druga	ob	drugi,	ali	druga	nad	drugo,	a	zemlja	
se	med	njimi	naenkrat	tu	in	tam	izravna	v	več	ali	
manj	prostorne	jase	in	v	gostilne	na	njih	–	za	žejne	
in	lačne	goste.	Ob	eni	teh	jas	je	drobno	jezero	čisto	
modre	barve	in	naša	skupina	petih	ljudi	se	ustavi	
ob	eni	sveže	pogrnjenih	miz.
Skrajni	čas	je,	da	predstavim	svoje	spremljeval-

ce:	mož	 in	žena,	 japonska	katoličana	 iz	Osrednje	
Japonske;	ženina	sorodnica	in	možev	daljni	sorodnik	
mršavih	las	in	sive	brade,	ki	so	ga	klicali	dobrodušno	
Kōčan,	najbrž	pomanjšanka	moškega	imena	Kečijo	
(po	naše	pisano).	Opiral	se	je	na	palico	–	nekaj	z	
njegovo	nogo	ni	bilo	v	redu.	Kar	nekaj	ur	smo	ho-
dili	navkreber	in	telo	je	začelo	pritiskati	na	želodec.	
Gospod	Kóga,	voditelj	naše	družbe,	se	ustavi	pri	eni	
izmed	prikupno	pripravljenih	miz	in	reče:
»Čas	je,	da	se	ustavimo	in	okrepčamo.«
Potem	se	obrne	k	meni:	»Gospod	misijonar!	Ali	

vas	smem	prositi	za	nekaj	minut	razgovora	z	našim	

Kōčanom?	Predlagam,	da	se	sprehodita	do	nasled-
njega	jezera,	se	tam	okrepčata	–	na	moj	račun,	se	
razume	–	 in	tam	počakata	na	nas,	ki	si	ponavadi	
privoščimo	čas	tako	za	jed	kot	za	prijeten	ragovor.«
Zamahnem	z	roko:	»V	redu!«
Gospod	Kōčan	se	malce	prikloni	in	že	jo	počasi	

mahava	proti	gozdu,	ki	stoji	ob	poti	k	naslednjemu	
jezeru.	Počasi	hodiva,	da	ne	bo	noga	ob	palici	preveč	
trpela.	Gospod	Kōčan	 se	mi	 zahvali	 za	prijaznost	
pogovora,	ki	si	ga	je	že	prej	želel,	a	zanj	takrat	še	
ni	 imel	 dovolj	 poguma.	 Poslušam,	 pokimam,	 kar	
pomeni,	da	ga	razumem	in	da	sem	pripravljen	na	
zaupanje,	ki	mi	ga	z	govorjenjem	izkazuje.
»Ali	poznate	vasico	X?«	(imena	ne	smem	izdati,	

oprostite).
Odkimam.
»V	njej	je	živelo	dekle,	v	katero	sva	bila	zaljublje-

na	jaz	in	moj	bratranec.	Še	danes	je	vas	pomembna;	
imela	je	pošto	in	dekle	je	delalo	na	pošti.	Z	bratran-
cem	sva	živela	precej	daleč	od	vasi,	on	vzhodno	od	
nje,	jaz	pa	zahodno.	Kot	tehnika	sva	bila	zaposlena	
v	oddaljenem	mestu,	a	vsaj	enkrat	na	teden	sva	se	
na	poti	domov	znašla	pri	njej.	Čutila	sva	problem:	
katerega	od	naju	bo	izbrala?	A	se	nisva	upala	po-
gledati	problemu	v	oči.	Potem	je	prišla	vojska,	oba	
so	naju	 vpoklicali	 bolj	 proti	 koncu	 vojske	 in	 naju	
poslali	–	najprej	z	ladjo,	potem	z	avionom	–	na	Novo	
Gvinejo.	Med	zadnjim	napadom	na	ravnokar	izkrcane	
Amerikance	sva	bila	oba	ranjena	tako	hudo,	da	sva	
v	džungli	obležala	v	krvavem	blatu.	Če	bi	bila	pri	
zavesti,	bi	morala	napraviti	samomor,	da	se	izogneva	
ujetništvu.	Takšno	zapoved	smo	imeli	vojaki	pehote.	
Toda	nezavestna	tega	nisva	mogla	izvesti.	Ne	vem,	
kje	je	bratranca	zadelo;	meni	je	ohromilo	celo	levo	
nogo,	levo	stran	telesa	in	hrbet,	a	v	zasilni	bolnišnici	
na	otoku	so	me	precej	popravili,	le	noga	mi	je	še	
zmeraj	trda,	brez	palice	skoraj	ne	morem	hoditi.«
»Sočustvujem,«	mu	rečem.	»Hodiva	bolj	počasi.«
On	pa:	»Ne,	ne!	Kar	tako	nadaljujva!«	In	nadalju-

je:	»Bratranec	je	že	v	šoli	v	začetku	vojske	obvladal	
angleščino;	ko	so	Amerikanci	v	lazaretu	to	odkrili,	so	
ga	povabili,	da	jim	je	bil	za	tolmača.	On	kot	kristjan	
ni	čutil	sramote,	da	pomaga	sovražniku.	Jaz	nisem	
kristjan,	oprostite,	jaz	bi	tolmačenje	odklonil;	zame	
so	bili	–	morda	so	še,	ne	vem	–	sovražni	japonskemu	
narodu.	Potem	je	bilo	konec	vojske	in	ranjence	so	
najprej	vrnili	domov.	O	bratrancu	sem	vedel	le	to,	da	
je	spet	zdrav,	nič	več.	Kako	sem	bil	vesel	vrnitve!	In	
srečanja	z	dekletom	na	pošti.	Če	se	bratranec	vrne,	
koga	bo	izbrala?	Spet	sva	se	vsako	soboto	sestajala	
za	večerjo.	In	zmeraj	me	je	vpraševala	o	bratrancu.	
Na	zunaj	sem	ji	rad	ustregel	z	odgovori,	v	srcu	pa	mi	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega prastarega misijonskega cekarja

KA DAR JE G LAS V ESTI
RD EČE-MOD ER KOT AZA LEJE
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je	rasla	zavist.	Kmečki	domovi	okoli	vasi	so	bili	tudi	
po	vojski	kar	se	da	samurajsko	usmerjeni;	kdor	se	
je	vrnil	iz	vojske	kot	invalid,	so	ga	še	cenili	kot	ju-
naka,	ki	je	Japonski	v	čast;	toda	kdor	je	prišel	nazaj	
zdrav,	tega	so	sumničili	kot	neke	vrste	strahopetca,	
ki	se	je	raje	vdal,	kot	da	bi	se	dal	ubiti	za	Japonsko!	
In	to	mi	je	dalo	idejo.	V	mestu,	kjer	sem	delal	in	bil	
takorekoč	cel	teden	prisoten,	sem	začel	pri	jedi	širiti	
kot	najbolj	verjetno	vest,	da	se	je	bratranec	po	vsej	
verjetnosti	predal	Amerikancem	živ	in	zdrav	in	jim	
zdaj	s	svojo	angleščino	služi	za	lepe	vsote	denarja	
...	Moj	namig	je	rodil	sadove.	Ko	sem	dekle	neke	
sobote	zvečer	zasnubil,	ni	z	nobeno	besedo	omenila	
bratranca.	Za	vso	okolico	 je	veljal	za	nevrednega	
Japonca.	Čez	nekaj	let	sva	se	z	bratrancem	srečala	
–	v	Tokiu.	Med	kosilom	nisem	mogel	skriti	svojega	
poročnega	prstana.	V	Ameriki	se	je	izpopolnjeval	v	
angleščini,	se	vrnil	v	Tokio	in	vstopil	v	diplomatsko	
šolo;	najbrž	ga	bodo	spet	poslali	v	Ameriko.«
Gospod	Kōčan	se	naenkrat	ustavi	in	se	spod	mr-

šavih	obrvi	zagleda	vame:
»Kogar	se	na	deželi	prime	sum	izdajalca,	ostane	

–	vsaj	v	podzavesti	–	izdajalec	japonskega	ljudstva.	
Le	malo	ljudi	vprašuje	javno	po	njem.	Še	manj	bi	jih	
hodilo	v	Tokio	po	njem	vpraševat;	najbrž	bi	jih	bilo	

sram.	A	mene,	gospod	misijonar,	boli	–	spomin.«
Okoli	naju	ni	nikogar	razen	zelene	narave	in	belih	

oblakov	na	sinjem	nebesu	in	prijetnega	vetra.
»Gospod	Kōčan,	nobeden	izmed	japonskih	in	ki-

tajskih	bogov	vam	ne	more	pomagati.	Ali	se	sploh	
menijo	za	vas?	Edino	naš	Kristus,	Božji	Sin,	vam	
lahko	pomaga!	Za	nas	 je	postal	 človek,	ogromno	
ljudi	je	osrečil	ne	le	s	čudeži,	ampak	prav	posebej	
z	besedami	o	resničnem	Bogu,	ki	vsakogar	od	nas	
ljubi.	Ubili	so	ga	iz	sovraštva,	a	po	treh	dneh	je	vstal	
iz	groba,	ker	je	zares	ne	le	človek,	ampak	resnično	
Božji	Sin.	Še	nekaj	časa	je	živel	med	svojimi	učen-
ci,	potem	se	je	pred	njihovimi	očmi	vrnil	v	nebesa,	
odkoder	nas	še	zmeraj	prihaja	obiskovat.«
Upanje	zasije	v	sicer	stroge	poteze	izklesanem	

obrazu.	Za	hip	se	ozrem	v	daljavo.	Ni	več	tako	daleč	
do	–	restavracije.	Po	domače	povedano:	malce	mi	
kruli	po	želodcu.	Nasmehnem	se:
»Ni	težko	postati	kristjan.«
Še	danes	ne	vem,	kakšna	ptica	je	švignila	nad	

nama	v	daljavo:	krokar?	vran?	V	bližini	je	igrišče	za	
golf,	kamor	hodijo	krast	žoge,	ki	jih	je	menda	kar	
nekaj	na	tleh.	V	krošnjah	okoli	igrišča	tudi	gnezdijo.
Ali	 imajo	probleme	z	 ljubosumnostjo,	pa	nihče	

ne ve.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

TEMNA BODOČNOST
V prejšnji številki sem tej rubriki dal naslov “Kaj bo, če bo? ...” Po enem mesecu je nekaj od tega “že”. Stvari se počasi jasnijo, čeprav niti najmanj ne 

kaže, da bi Evropska unija reagirala, kot bi bilo treba, Slovenija pa še manj. Predsednik vlade Cerar je sicer izjavil, da nezakonitih migracij ne bodo več 
dovolili, ampak kdo mu sploh še kaj verjame, saj niti tistih stvari ni izponil, ki bi jih lahko, čeprav je samo lutka v rokah stare komunistične garde. Ne 
glede na to pa danes zanika, kar je včeraj trdil in obratno – čemur v preprosti slovenski obliki rečemo laž. Čisto drugače, kot z zvenečimi, pa praznimi 
besedami, je položaj opisal Gregor Preac v Reporterju pod naslovom “Turški med in handžar”.

Vse se vrti okrog Turčije. Bolniku v Bosporju je uspelo vsiliti svojo 
politiko Bruslju, Nemčiji, ZDA in Rusiji. Vsa zgodovina islama, Seldžukov, 
Turčije je osvajanje, ropanje, piratstvo, diktatura, genocid, izigravanje 
nasprotnikov drugega proti drugemu. To nadaljuje tudi Erdogan v vlogi 
vzornikov preroka Mohameda in Sulejmana Veličastnega, glavnih likov 
tega zla. Turčija bo z visoko nataliteto kmalu za Rusijo druga največja 
država Evrope oziroma prva v EU, če ne bo EU prej prav zaradi Nemčije 
in Turčije razpadla. Se vam zdi odhod Velike Britanije in prihod Turčije 
napredek EU?

Zakaj EU ne sme ukiniti vizumov Turčiji oziroma ji podeliti polno-
pravnega članstva? EU ne zna rešiti nobene vojne ne političnega spora; 
ne štiriletne v BIH, ne v Ukrajini, ne na Kosovu, ne v Severni Afriki, ne 
na Bližnjem vzhodu in v Siriji. S Turčijo si nakoplje novo bodočo vojno; 
med Turki in Kurdi. Kurdov je v Turčiji 15 milijonov ali petina vsega 
prebivalstva. Turčija nikoli ni bila demokratična država, imela je vsaj pet 
državnih udarov, tako vojaške kot civilne oblasti pa so bile orientalsko 
totalitarne, četudi kdaj pod krinko demokratične izvolitve in parlamen-

ta. Erdogan že celo desetletje sistematično uničuje opozicijo, državne 
ustanove, medije in svobodno gospodarstvo.

Turčija nikoli ni bila pravna država. Leta 1974 je Turčija zasedla del 
Cipra, sicer pod pretvezo zaščite svoje manjšine, in ostala do danes. Tur-
ška vojska je bombardirala in vdirala tako v Irak kot pravkar v Sirijo, kjer 
pobija Kurde. Turčija ima večjo manjšino v Bolgariji; torej niti Bolgarija 
ni varna, prav tako pa ozemeljske zahteve do Grčije in grških otokov. 
Erdoganovi glavni politični agendi sta širjenje fundamentalističnega 
vahabitskega islama in obnovitev Otomanskega imperija. Pravkar so 
odprti tretji most čez Bospor poimenovali po sultanu Selimu, osvajalcu 
Irana, Kavkaza, Egipta, delov Balkana.

Tudi zato stavi Turčija vse na izsiljevanje EU za ukinitev vizumov in 
polnopravno članstvo. Turčija je zelo nerazvita država; sploh manjša 
mesta in podeželje. Vsaj petina moškega prebivalstva je nezaposlenega 
ali pol zaposlenega; ženske pa so tako ali tako običajno doma. Erdogan 
je beguncem v Turčiji obljubil podelitev turškega državljanstva. Prav 
tako se želi znebiti Kurdov in turške opozicije.
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Z ukinitvijo vizumov bo Evropa dobivala milijone iskalcev zaposlitve 
in azila legalno. Prav tako pa kriminalce, ki jih namerava Erdogan spustiti 
iz zaporov, 40.000, da sprosti prostor za politične nasprotnike. Z ukinitvi-
jo vizumov dobijo turške mafije, ki se že sedaj ukvarjajo s tihotapljenjem 
ljudi, mamil, orožja, zlata, prosto pot v Evropo k svojim diasporam. Z 
vstopom Turčije v EU dobi EU meje z Iranom, Irakom, Sirijo, skoraj vsa 
islamska Azija in Afrika imata potem prosto kopensko pot v Evropo.

O miselni zaostalosti Turčije pove tudi to, da Erdogana po pospeše-
nem uvajanju diktature in islamizacije v Turčiji zdaj podpira okrog 70 
% ljudi, prav tako je nesporni junak turške diaspore v Nemčiji, Avstriji 
in drugod. Kar 60%  ljudi v Turčiji podpira večjo vlogo islama v družbi 
in ustanovah, kar petina pa džihad in vse njegove oblike; tudi islamski 
terorizem na Zahodu. No, Otomanski imperij do sredine 18. stoletja ni 
dovoljeval tiskanja knjig, edini turški Nobelov nagrajenec za literaturo 
iz leta 2006 Orhan Pamuk je v Turčiji politično nezaželen. V celotnem 
islamskem svetu vsako razmišljanje, spreminjanje in pisanje strahuje 
pred obtožbami za blasfemijo in žaljenjem vere.

Dolžnost vsake suverene države je ob spoštovanju mednarodnih 
obveznosti nadzorovanje svojih meja. Turčija se je (kakor Slovenija) 
že doslej pokazala nesposobna nadzorovati meje in tihotapce, ki so 
povezani s policijo in oblastjo. Po ukinitvi vizumov in članstvu v EU bodo 
migracije še silnejše turško orodje in orožje. Z Junckerjem in Merklovo 
je EU postala talka Turčije.

Merklovo kaznujejo nemški volivci, Junckerja nihče, saj ni bil de-
mokratično izvoljen. Ga bo šele razpad EU? Balkan, ki sta ga 500-letna 
otomanska zasedba in razpad Jugoslavije pustila v popolnem intelek-

tualnem in gospodarskem razsulu, je lahek plen Turčiji in Nemčiji. Kaže, 
da sta samo Madžarska in Avstrija, po stoletnih izkušnjah kot poslednji 
obrambni črti Evrope, razumni in pragmatični.

Samo v enem letu so se z Nemčijo, Turčijo in migracijami neverjetno 
povečali kriminal, nasilje in militarizacija po Evropi in Sloveniji. Sloven-
sko zunanje ministrstvo pa s svojimi nepotističnimi kadri in kariernim 
aparatčikom še zmeraj sirsko vojno razlaga kot upor proti diktaturi in ne 
kot versko-sektaško in proksi vojno Savdske Arabije, Turčije, Izraela in 
ZDA za prodajo orožja in izčrpavanje šiitske strani (Irana, sirskih Alavitov, 
libanonskega Hezbolaha) ter Rusije in Kurdov. Sunitska Islamska država 
je podobna zgodba v večinsko šiitskem Iraku, prav tako državljanska 
vojna v Jemnu, ki ga redno bombardirajo savdska letala.

Trojka CEP (Cerar, Erjavec, Pahor), ki je odprla turški mafiji slovenski 
koridor v EU in ga dalje vzdržuje, ko že vse leto ponavlja, da Turčija ni 
varna država za sirske in iraške begunce, obenem v Turčiji letuje na tisoče 
Evropejcev in Slovencev. Turčija je dokazala, da zna dobro poskrbeti za 
milijone turistov, torej ima vse zmožnosti tudi za begunce, ki so povrh 
še bratje po veri, v Turčijo pa jih je prignalo turško spodbujanje vojne 
oziroma turško oboroževanje upornikov.

Na več novinarskih vprašanj in zahtevkov po seznamu držav, ki jih 
Slovenija ima za nevarne, mi ne na zunanjem ne na notranjem mini-
strstvu niso hoteli dati uradnega odgovora. Zanimivo razumevanje sve-
tovne politike trojke CEP in odgovornosti do medijev, javnosti in države! 
Za begunce in migrante iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana je torej 
Turčija nevarna, za turiste oziroma slovenske državljane pa varna!? Ali 
slovenski vrh ogroža državljane ali laže oziroma tako ali drugače oboje?!

Da je ves ta “beg migrantov pred vojsko” v mnogih primerih goljufija, dokazuje poročilo, ki ga je J. B. objavil v Reporterju pod naslovom “Azilanti 
na dopust domov”.

Preiskovalni novinarji nemškega časopisa Welt am Sontag so prišli 
do šokantnega odkritja. Migranti s priznanim statusom begunca hodijo 
na počitnice v države, od koder so “pobegnili” zaradi domnevnega 
preganjanja ali vojne. Nemci so na nogah.

Welt am Sontag poroča, da migranti s priznanim statusom begunca 
na račun nemških davkoplačevalcev počitnikujejo v državah, kot so 
Sirija, Afganistan, Irak in Libanon. Se pravi v državah, za katere so ob 
zaprosilu za podelitev statusa prisegali, da so za njih nevarne, ker jih 
tam preganjajo.

Na zveznem uradu za migracije in begunce (BAMF) se zavedajo 
tovrstnih težav in poznajo posamezne primere, a zaradi birokracije in 
zakonodaje, ki begunce ščiti, imajo zvezane roke. Sistem, ki beguncem 
omogoča socialno varnost (imenuje se HARTZ IV.), je decentraliziran. 
Dovolj je, da begunec obvesti regionalno in lokalno izpostavo, da za 

nekaj časa odhaja, pove koliko časa ga ne bo, kam gre, pa mu ni treba 
povedati, ker v zakonodaji ni ustrezne pravne podlage. Celo več. Tudi če 
migrant lokalnemu ali regionalnemu centru pove, da gre v Sirijo, te in-
formacije zaradi zakona o varstvu podatkov ne sme sporočiti zveznemu 
uradu. Begunec se sicer mora zadrževati na območju, kjer je nastanjen, 
ima pa pravico, da za 21 dni na leto odpotuje.

Tiskovni predstavnik nemškega notranjega ministrstva je sicer dejal, 
da je razlog za takšne izlete v države, iz katere so begunci pobegnili, 
lahko bolezen družinskega člana, če pa gredo na počitnice, to pomeni, 
da ni več strahu pred preganjanjem.

Preiskovalni novinarji Welt am Sontaga so še zapisali, da se vse več 
beguncev želi vrniti nazaj v svoje domovine. Ne zato, ker bi jih tam kdo 
preganjal ali stregel po življenju, ampak zato, ker v Nemčiji niso bili 
deležni take pozornosti in takega standarda, kot so pričakovali.

Je pa treba ob vsem tem pogledati na drugo stran tega problema, ki jo je odprl dr. Andrej Capuder v Demokraciji pod naslovom “Tuji delavci v 
Gospodovem vinogradu”.

“Šok civilizacij”, o katerem dobronamerni Evropejci ne marajo nič 
vedeti in tiščijo glavo v pesek kakor noji, se dejansko dogaja pred našimi 
očmi, in to ne od včeraj.

Začelo se je z napadom na trgovinska dvojčka v New Yorku leta 2001, 
nadaljevalo s streljanjem v pariškem uredništvu satiričnega časopisa 
Charlie Hebdo v začetku leta 2015, stopnjevalo s pokolom v pariški 
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dvorani Bataklan novembra lani in usodno počilo še na sloviti Angleški 
promenadi v Nici na sam večer francoskega narodnega praznika 14. 
julija, ko se kri na prejšnjih streliščih še ni dobro posušila. Islamski “an-
geli” svete vojske džihad so dobro opravili svoje delo, slovita francoska 
policija je bila proti njim brez moči.

Ko je francoski predsednik Hollande korakal po Elizejskih poljanah 
skupaj s predsedniki vodilnih zahodnih držav, ki so se držali za roke v 
znak protesta proti barbarskemu nasilju, je bil hkrati ganljiv in smešen. 
Ganljiv v svoji odločnosti, da bo s solidarnim nastopom vsega sveta 
zajezil nerazumni bes nasilja, ki se je zgrnilo nad njegovo državo, in 
smešen iz istega razloga: ne samo zajeziti, temveč odpraviti vzroke 
tega “nerazumnega besa”, ki ni udaril samo po ljudeh in imetju, temveč 
tudi po vrednotah, ki smo jih še do nedavnega imenovali krščanske.

Za odgovor vemo. Francija, kot dedič francoske revolucije in iznaj-
diteljica slovitih človekovih pravic, naj bi še poostrila laičnovzgojo in 
tako verskemu fanatizmu, ki tokrat prihaja z Bližnjega vzhoda, nasproti 
postavlja ideale in prakso razsvetljenstva, na katerem naj bi temeljila 
Evropska zveza, potem ko smo krščanske vrednote črtali iz njene ustave. 
Vse lepo in prav. A to se zdi, kot bi polival ogenj z bencinom. Ne moreš 
premagati nasprotnika, ki ne samo da ne sprejema orožja in “logike” 
konflikta, ampak oboje obrača PROTI tebi in iz tega dvojnega spopada 
črpa svojo moč. Z drugimi besedami, islam vidi v zahodni civilizaciji 
gnilobo, ki jo je treba izrezati, in nam s svojimi samomorilskimi napadi 
“pomaga”, da se očistimo svojih kriminalnih zablod. Človekove pravice 
so zanj kot rdeča cunja za bika, pa naj nam bo to prav ali ne.

Kako je prišlo do tega?
Načela, da so vsi ljudje po rojstvu enaki ne glede na spol, vero, barvo 

kože, prepričanja itd., so bila skozi zadnjih 200 let kot bakla v razvoju 
evropske norme, ki so ji sledile še druge, bolj ali manj deklarirane člove-
kove pravice in svoboščine. Amerika jim je v svojem optimizmu dodala 
še pravico do sreče. Kako lepo! Nerodno je le to, da se tako imenovane 
pravice lahko izpridijo in preidejo celo v svoje nasprotje, kot sta pokazali 

dve svetovni vojni in niz totalitarizmov, ki so zrasli kot gobe po dežju, 
med drugimi atomska. V čem se lahko pravice izpridijo? V pretiravanju, 
nam govori najstarejša modrost sveta, ki ni samo sociološka poštevanka, 
ampak tudi teološki integral. Strogi Pascal je takole opredelil tri usodna 
poželenja, ki krojijo usodo človeka in sveta: veda, čutnost in pohlep po 
moči: Cupiditas sciendi, sentiendi, dominandi, (Misli). No, če pozorno 
pogledamo, kam je meril bes islamskih skrajnežev, teh “angelov ma-
ščevalcev” z otroškimi obrazi, opazimo logiko, ki se nenavadno sklada 
prav z našimi merili, za katera smo že pozabili, da so bila krščanska: 
ameriška Dvojčka kot simbol ekonomske in finančne premoči Zahoda, 
francoski satirični časopis kot nesramnost vedenja in sodbe in dvorana 
Bataklan kot kraj “izprijenih deklet” (etimologija T. Lampedusa!) in 
čutnega delirija. In končno Nica, srce svetovnega snobizma, kjer naj-
demo vse to in še več. Islamski “nerazumni bes” torej meri natanko tja, 
kjer je krščanstvo, ali kar je preostalo od njega, umanjkalo in ta svoj 
“manko” izvaža po vsej zemeljski obli, v pohujšanje narodom, v kvar 
naravi in – kar je najhujše – v posmeh zdravi pameti. A nismo samo 
mi tako pametni. Tudi na drugi strani so “duhovniki”, ki nam vračajo z 
enako pametjo, to je s popačenimi signali, tako kot smo jih mi skozi 
stoletja pošiljali njim. In napredku tehnike – te specializirane oblike 
vedenja – gre pripisati, da se nam ti maligni signali vračajo skozi cevi 
kalašnikovk ali samomorilskih bomb, ki so se grele na mladih telesih 
teh, ki so dobesedno vzeli napotek, da se “s silo odpirajo nebeška vrata”.

Po starem bi lahko torej rekli, da se nas skoznje dotika “božji prst”. 
Problem je, da nihče ali skoraj nihče v to več ne verjame. Zakaj bi, ko pa 
nam internet pošilja na tisoče bolj verjetnih in manj obvezujočih razlag? 
Ekonomske, politične, seksualne. Le tistih ne, za katero upam, da jo bom 
kdaj prebral še drugje kot v Janezovi Apokalipsi (2, 4-6) in ki slove takole: 
»Imam pa zoper tebe, da si opustil svojo prvotno ljubezen. Vrni se torej 
na kraj, od koder si (s)padel, in se spreobrni in opravljaj svoja prva dela.«

Katera pa so naša “prva dela”? O teh ne bomo spraševali evropske 
ustave, temveč bo treba potrkati na svojo lastno vest.

Seveda so migranti splošen evropski problem, ne le slovenski. Slovenci imamo pa poleg tega še svoje, ki imajo večinoma svoje temelje v gospodar-
stvu. Da je to na psu, vemo. Vemo tudi zakaj. Pač zato, ker komunisti poskušajo pokrasti še tisto kar je ostalo in zato iz ozadja diktirajo vladi svojih lutk 
poteze, ki jim to omogočajo. In to dosegajo preko medijev, ki se sicer razglašajo za neodvisne, v resnici so pa izključno glasilo komunistov.To je  popisal 
na Nova24TV Miro Petek pod naslovom “To ni propaganda, to je medijska vojna”.

Ideja svobodnega medijskega prostora je v Sloveniji poteptana, saj 
je moč tranzicijske levice daleč nad močjo medijske svobode. Drži, na 
normativni ravni so mediji svobodni, toda obstaja velik razkorak med 
normativnim in dejanskim.

Slovenski mediji so razpeti med vplivom politike in kapitala. V 
našem medijskem prostoru ima kontrolo nad dominantnimi mediji še 
vedno dominantna leva politična elita, ki se prepleta z ekonomsko elito, 
katere nastanek je taista politika tudi omogočila.

Brez analize, le s floskulami
Utrjevanje mnenj vladajoče leve elite in sistematična propaganda 

proti stranki SDS je del uredniške politike in vsebinske zasnove domi-
nantnih slovenskih medijev. Propagandni sistem skozi svoje novinarske 
filtre spušča natančno usmerjene informacije, ki poveličujejo levo elito, 

ki je nastala iz partije ali se je izlegla iz njenih korenin, in marginalizira 
opozicijo. Le redkokateri dominantni medij je pošteno predstavil inter-
pelacije, ki jih je v zadnjem času vložila SDS. To odpravijo z napadi na 
največjo opozicijsko stranko z znanimi floskulami o inflaciji interpelacij. 
In k temu dodajajo še kak prežvečen in stokrat pohojen stavek, kako 
vladajoči koaliciji najbolj koristi delovanje SDS, ki koalicijo povezuje in 
krepi. Za resne politične analize večina današnjih novinarjev nima niti 
intelektualnega potenciala, kdor ga ima, pa je lenuh, apatičen ali pa 
ga šefi enostavno ne spustijo zraven.

Zavzeti stališče “PROTI” SDS in “PROTI” Janezu Janši je prevladujoča 
religija slovenskega medijskega prostora in ne gre več za propagandno 
kampanjo, rečemo lahko, da je propaganda že zdavnaj prešla v medijsko 
vojno. Ta medijska mašinerija proti SDS namreč uporablja strategijo in 
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orodja, ki se jih države poslužujejo v vojnih razmerah. Gremo lepo po 
vrsti.

Medijski prijemi v medijski vojni: zoper SDS
Laž z veliko začetnico
Nabor medijskih prijemov v medijski vojni zajema selektivno 

objavljanje medijskih zgodb, kar je v primeru SDS nekaj vsakdanjega. 
Objavljanje parcialnih dejstev kot orodje medijske vojne, je pri sloven-
skih novinarjih zelo priljubljeno: s tem sami sebe in okolico prepričujejo, 
kako njihovo delo temelji na dejstvih, resda le na nekaterih in skrbno 
izbranih. Demoniziranje političnega nasprotnika, ki ga imajo sloven-
ski mediji za sovražnika, je slovenska medijska stalnica. Janez Janša 
nastopa v vlogi princa teme, Pahor ali Cerar sta v slovenskih medijih 
princa svetlobe. Pred vsakimi volitvami pa si izmislijo še kakšno afero. 
Ustvarjanje strahu pred zmago nasprotnika je poglavje, ki ga podmladek 
slovenske Udbe obvlada do potankosti. Ko bo prišel na oblast Janša, da 
ne bo več pokojnin, so mediji pred leti vreščali skupaj z neko pomeč-
kano upokojeno partijsko aktivistko. Toda samo v času prve Janševe 
vlade so se pokojnine realno povečale in zaradi medijskega defekta 
upokojenci tega ne vedo, saj jim z ekranov nenehno skače karikatura 
Karla Erjavca kot zaščitnika upokojenskih interesov. Mediji verificirajo 
svoje medijske zgodbe s posebej posvečenimi “eksperti”, da bi javnosti 
dali vtis profesionalnosti in poštenosti, posebej izbranih imen pa je le 
za prste ene roke; gostujejo in komentirajo le tisti, ki gredo v kontekst 
in ki ne bodo presenetili. Fokusiranje na marginalni dogodek ali izrazita 
eskalacija medijske pozornosti na nepomemben dogodek je prav tako 
eno od znanih orodij specialne medijske vojne.

Prvo poglavje v medijskih priročnikih za specialno medijsko vojno 
pa je laž. Proti SDS Laž z veliko začetnico. Resda se večina v slovenskem 
blond novinarstvu teh gradnikov medijske vojne sploh ne zaveda, 
naročeno jim je, kako naj delajo in o tem niti ne razmišljajo. Mislijo in 
odločajo drugi. Deformirano poročanje in komentiranje je velikokrat 

posledica diktata leve politike in lastnikov medijskih hiš in temu se 
novinarji ne upirajo. Zato bi večino slovenskih medijev lahko označili 
tudi kot pomembne politične in ne zgolj medijske institucije, saj s svojim 
delovanjem sledijo natančno določenim političnim ciljem.

Kolaboracija se ne bo obnesla. V to zahrbtno medijsko vojno so 
medijsko-politični botri pritegnili še bedne, dovolj pokvarjene in za-
hrbtne politike iz političnega tabora, ki je nekoč sodil v polje slovenske 
pomladi. Ta politična četica, ki kolaborira z medijskim, političnim in 
gospodarskim podzemljem zaradi drobtinic, ki tu in tam padejo z 
obložene tranzicijske mize, se ne zaveda, da jih zlorabljajo in da bodo 
na koncu sami plačali najvišjo ceno.

Ker SDS kaže dobro, ker je močna, stabilna in resna stranka, je izstop 
vsakega posameznika iz stranke medijsko eksploatiran in z obveznim 
dodatkom “vidni člani” in “težave s članstvom”. To sodi v zgornje poglavje 
“fokusiranje na marginalni dogodek.” Gre za propagando in manipulacijo 
oziroma “objavljanje parcialnih dejstev,” ko novinar pove le eno dejstvo, 
to je, da je nekdo izstopil iz stranke, niti mimogrede pa ne omeni, da v 
stranko stopajo stotnije novih članov. In običajno za osebe, iz katerih so 
se taisti mediji še pred meseci norčevali o njegovi ruralnosti ali iz njih 
delali vaške bebčke, sedaj pišejo, kako so to vidni člani. To napihovanje 
medijskih marginalij nikakor ne povečuje vsebinske in kritične note 
našega novinarstva, ampak kaže na njegovo bedo in plehkost.

Smo sposobni prepoznati prevare?
Medijski teror, stalno demoniziranje in kriminaliziranje predsednika 

SDS in dela članstva je v preprosti funkciji naporov, da bi bili na drugi 
strani vsi tisti, ki jim mediji v resnici služijo, v javnosti prepoznani kot 
lepši, boljši, sposobni … Z medijsko manipulacijo in medijsko cenzuro 
golega cesarja oblačijo v lepa oblačila, da se ne vidi njegova golota in 
garjavost. Tako spretno slepijo in tudi preslepijo volilno telo.

Da bi Slovenci kmalu prepoznali te prevare? Ne verjamem. Bil pa 
bi že čas.

Nesrečniki iz Hude jame bodo našli zadnje bivališče v Mariboru. 
Daleč od srca in joka svojcev, ki pri tem nimajo besede. Sprijazniti se 
morajo z dejstvom, da nekdanji odgovorni minister dr. Ivan Svetlik iz 
kvote komunistov ni storil, kar bi moral. Ni dokončal spominskega parka 
na Teharjah, oviral je izkop žrtev. Sedaj kot rektor izganja slovenski jezik 
z univerze! Naključje?

Slovenski škofje so zaradi neustreznega kraja pokopa reagirali. Ne 
zaradi ideološkega sorodstva, ampak zaradi dejstva, da pokojniki, kot 
naši predniki po I. svetovni vojni, kot poraženci niso politično nikogaršnji. 
Zato so tudi njim postavljali spominska znamenja na cerkveni lastnini. 
Pobiti so imeli takrat in imajo danes svojce. Po desetletjih oblastnega 
prikrivanja pobojev in grobišč, sistematičnega poniževanja, blatenja, 
psihičnega mučenja so na koncu moči, predvsem pa ne predstavljajo 
politične sile. Tega se nekdanji oblastniki – njihovi fizični in politični 
dediči so danes vladajoči – zavedajo. Znano je, da ima predsednik 
Republike Slovenije, ki se za to trudi, zaradi tega največ težav s svojimi 

“tovariši”. Menda naj bi malo soglašal z njim predsednik vlade, gotovo 
pa ne parlamenta, dr. Brglez, najmočnejši mož vladne stranke, ki poboje 
brani z načeli naravnega prava (!). Konec avgusta je demonstrativno 
obiskal Zvezo borcev na njihovem sedežu, se jim priklonil in jim napove-
doval še večji politični vpliv. Kot veteran vojne za Slovenijo bi pričakoval, 
da se bo v 25. letu države priklonil naši Zvezi veteranov; Združenje za 
vrednote slovenske osamosvojitve lahko to od njega pričakuje, ko bo 
Sava tekla navzgor, da pa obišče organizacijo, kateri osamosvojitev 
ni bila nikoli opcija, je lahko napaka ali provokacija. Ker predsednik 
parlamenta ni kdorkoli, ker je nad predsednikom vlade, ni neumen in 
glede na njegovo dosedanjo politiko, tega ni mogoče vrednotiti brez 
časovnega in vsebinskega konteksta Hude jame!

Pokop žrtev Hude jame se v slogu slovenske družbene tranzicije 
pod geslom vzemi ali pusti zaradi moči in vpliva nekdanjih oblastnikov 
spreminja v svojevrstno izsiljevanje žrtev in njihovih še živečih svojcev. 
V 25. letu Republike Slovenije!

Dr. Stane Granda je v Družini pod naslovom “Umazane igre”« pokazal na vso perverznost tistih, ki imajo v rokah škarje in platno. Sicer pa: če se ne 
ustavijo niti pred mrtvimi in jih izkoriščajo v svoje namene, kako bi mogli pričakovati, da bodo spoštovali žive!
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➧

Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
4. ARABSKO DRUŽINSKO ŽIVLJENJE

ŽENITOVANJE
nadaljevanje

Nevesto	spremijo	nazaj	v	rojstno	hišo,	ženina	pa	
h	kakemu	sosedu.	Vse	čestita	ženinu	in	staršem	in	
izraža	razna	voščila.	Ostali	del	dneva	je	določen	za	
zabavo.	Kakor	sem	videl	v	Nazaretu,	se	poda	mla-
dina	z	ženinom	na	okinčanih	konjih	na	večji	prostor.	
Spredaj	je	jahač	z	golim	mečem,	ogrnjen	le	v	srajco.	
Zadaj	pojejo	možje	v	taktu,	po	katerem	se	on	gib-
lje.	Neprestano	pokajo	puške	in	samokresi,	mladež	
vriska,	 vse	poje,	 ploska	 z	 rokami.	Na	določenem	
prostoru	kažejo	jahači	spretnost,	ki	je	res	občudo-
vanja	vredna;	nato	zopet	plešejo	ali	streljajo	v	tarčo.
Ko	se	zmrači,	je	tega	konec,	a	za	goste	pravzaprav	

šele	začetek,	namreč	pojedina.	Gostov	ne	manjka,	
ker	je	povabljena	vsa	vas	in	navadno	tudi	še	nekaj	
poglavarjev	iz	soseščine.

Možje	 sedijo	 v	 skupinah	 okoli	 skled,	 v	 katerih	
so	cele	gore	riža	in	nasekanega	mesa,	vse	polito	z	
dišečo	juho.	“Camar”	in	mladeniči	strežejo.	Ko	se	je	
prva	gruča	nasitila,	pride	druga	na	vrsto,	ostanke	
dobijo	 ženske.	 Po	 obedu	 kramljajo	 ob	 cigareti	 in	
črni	kavi	in	pojejo	bojne	ali	ljubavne	pesmi,	ki	so	jih	
zložili	narodni	pevci.
“Camar”	razgrne	na	tleh	obširno	plahto	in	spre-

jema	razna	poročna	darila.	Gostje	pristopijo	drug	za	
drugim	in	položijo	nekaj	za	novoporočenca.	“Camar”	
imenuje	vsoto,	neki	klicar	ponavlja	to	trikrat	med	
zahvalo	 in	 voščili	 za	 darovalca	 in	 obdarovanega.	
Kdor	se	hoče	pokazati	bolj	“nobel”,	dá	večkrat,	da	
se	njegovo	ime	večkrat	izkliče.	(»Kadar	daješ	mi-
loščino,	ne	trobi	pred	seboj!«	Mt	6,2).	Ta	darila	so	
nekaka	posojila,	ki	se	morajo	pri	enaki	priložnosti	
zopet	vrniti;	zato	se	dobro	pazi,	koliko	daruje	vsaka	
družina.	Nekaj	sličnega	je	tudi	v	mnogih	krajih	na	

Koroškem;	 ljudje	pravijo	 “dati	naroče”	 (na	 roke).	
Tudi	pri	krščanskih	Arabcih	se	stisne	kak	denar	že-
ninu	ali	nevesti	v	roko.
Zopet	se	začuje	vrisk	in	čudno	streljanje	z	glasom	

(salaut).	Ženske	se	zbirajo	okoli	nevestine	hiše.	Med	
streljanjem	 in	 splošnim	vriskanjem,	da	odmevajo	
gore,	gre	nevesta	v	ženinovo	hišo,	v	praznični	ob-
leki,	zagrnjena,	z	golim	mečem	pred	obrazom.	Na	
pragu	odda	meč,	prilepi	nekaj	kvasu	na	čelo	in	nad	
duri,	sname	vrč,	ga	dene	na	glavo	in	vstopi	v	izbo.	
Ti	obredi	kažejo,	da	je	od	sedaj	nevestina	naloga	
skrbeti	za	jed	in	pijačo.	Do	polnoči	še	sedi	nevesta	
sredi	žensk	popolnoma	zagrnjena.	Ne	sme	žalovati,	
ne	veseliti	se,	temveč	kazati	resen	obraz.	Tu	prileti	
hipoma	 sel.	 »Ženin	 prihaja,	 hitro	 naproti!«	 Takoj	
se	 podajo	 ženske	 s	 svetilkami	 ženinu	 naproti.	 To	
podobo	je	uporabil	Božji	Učenik	v	priliki	o	pametnih	
in	nespametnih	devicah	(Mt	25,6).	Ženin	vstopi	in	
sname	nevesti	pajčolan;	mož	in	žena	se	vidita	pr-
vikrat.	Ožji	sorodniki	voščijo	srečo.	Ako	je	ženinu	
nevesta	všeč,	glasno	zavriska	in	ta	vrisk	ponavljajo	
vsi,	ki	 so	zunaj.	To	 je	vrisk,	ki	pride	 iz	globočine	
človeške	duše	in	na	ta	vrisk	opozarja	Janez	Krstnik,	
ko	razlaga	svoje	razmerje	do	Zveličarja:	»Kdor	ima	
nevesto,	je	ženin;	ženinov	prijatelj	pa,	ki	stoji	in	ga	
posluša,	se	srčno	veseli	ženinovega	glasu.	To	moje	
veselje	je	dopolnjeno«	(Jn	8,29).
Drugi	 dan	 pridejo	 sorodniki	 novoporočencev	

povprašat,	 kako	 jima	 je	 všeč.	 Razgovarjajo	 se	 o	
družinskih	zadevah.
Jako	 strogo	 gledajo	 na	 to,	 da	 je	 nevesta	 ne-

pokvarjena,	 devica,	 kar	 bi	moglo	 biti	 v	 poseben	
ponos	vsem	krščanskim	nevestam.
Ženitovanje	je	Arabcu	in	Jutrovcu	sploh	vrhunec	

vsega	 veselja.	Ob	 teh	 dneh	 pozabi	 na	 tegobe	 in	
bridkosti,	 ki	 ga	 drugače	 tarejo.	 Ni	 čuda,	 da	 je	
Zveličar	večkrat	primerjal	nebeško	kraljestvo	takemu	
ženitovanju.
Na	 tak	 pomenljiv	 način,	 ki	 se	 je	 ohranil	 skozi	

tisočletja,	ustanavljajo	Arabci	svoje	družine.
DECA	–	ŠOLA	–	POKLIC

Jutrovec	si	je	že	od	nekdaj	želel	mnogo	otrok	in	
vedno	so	imeli	fantje	prednost	pred	deklicami.	Pri	
Judih	 je	 bil	 poudarek	 na	moškem	potomstvu	 za-
radi	prihodnjega	odrešenika	in	številni	potomci	so	
pomenili	znamenje	Božjega	blagoslova.	Dandanes	
si	želi	Arabec	mnogo	fantov,	ker	upa,	da	ga	bodo	v	
starosti	preredili	in	ker	mu	s	tem	številom	raste	tudi	
vpliv	v	rodbini.	Deklice	pa	lahko	pomnože,	kadar	se	
omože,	očetovo	premoženje,	oziroma	mu	pomagajo	
plačati	 dolgove,	 dasi	mu	porod	 deklice	 ne	 naredi	
enakega	veselja	kot	rojstvo	fanta,	kar	je	umevno	
zaradi	nizkega	položaja,	ki	ga	ima	ženska	posebno	
pri	muslimanih.
Dan	rojstva	na	Jutrovem	večini	ni	znan	in	se	zanj	

tudi	malo	brigajo.	Šele	v	novejši	dobi	velja	zapoved,	
da	 se	mora	 vsak	 porod	 zaznamovati	 v	 posebnih	

Poročna
pojedina
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družinskih	maticah.	Ime	dá	otroku	oče.	Navadno	se	
ozira	na	razne	okoliščine	pri	rojstvu,	na	voščila,	na	
verske	spomine	in	družino	samo.	Zato	so	imena	zelo	
različna,	in	ne,	kakor	pri	nas,	nekako	navezana	na	
svetopisemska	ali	na	imena	svetnikov.	Pri	krščanskih	
Arabcih	je	tako,	kakor	pri	nas,	a	tudi	oni	imajo	pristna	
arabska	imena,	na	primer	abd	il-haji	–	hlapec	živega,	
nasir	–	zmagovalec,	utman	–	mlada	kača,	farîd	–	
biser.	Otroškemu	imenu	se	pridene	še	ime	očetovo	
in	se	mora	med	obe	imeni	misliti	beseda	ibn – sin. 
Pogostoma	se	imenuje	oče	po	rojstvu	prvorojenca	
po	njem	s	pristavkom	abu	–	oče.	Družinska	imena	
(priimki)	niso	v	navadi,	najdemo	jih	le	v	mestih.
Skoraj	vsak	Arabec	ima	tudi	še	kak	priimek,	ki	so	

mu	ga	dali	hudomušneži.
Ako	se	družini	porodi	sin,	vlada	veselje	v	vsem	

sorodstvu,	 kakor	 pri	 rojstvu	 Janeza	 Krstnika	 (Lk	
1,58).	Prijatelji	pridejo	voščit,	prinesejo	darila	in	so	
pogoščeni.	Pri	deklici	ni	nič	voščil,	pač	pa	pomeni	
porod	pomnožitev	imetja,	ker	na	deklico	se	lahko	
dela	–	dolg.
Na	kmetih	raste	otrok	v	silnih	mukah.	Felahinja	

sicer	jako	ljubi	svojo	deco,	ali	za	snažnost,	primerno	
hrano,	posteljo	in	toploto	se	ne	zmeni	dosti.	Mati	gre	
hitro	po	porodu	po	opravkih	in	otrok	leži	cele	ure	v	
umazanih	cunjah,	na	soncu,	izpostavljen	celemu	roju	
muh.	To	je	za	otroka	trda	šola,	a	kdor	jo	prestane,	
je	utrjen	za	vse	nezgode	felaškega	življenja.
Dokler	otrok	še	ne	more	hoditi,	ga	nosi	mati	v	neke	

vrste	vreči	na	hrbtu,	kakor	pri	nas	ciganke,	bodisi	
pri	delu,	bodisi	kadar	gre	v	mesto.	Njena	ljubezen	
mnogokrat	ni	na	pravem	mestu;	o	vzgoji	seveda	ni	
govora.	Na	dan	kakega	muslimanskega	svetnika	je	
navadno	skupno	obrezovanje	dečkov,	ki	so	različne	
starosti,	ker	ta	obred	ni	navezan,	kakor	pri	Judih,	na	
osmi	dan.	Slovesnost	se	obhaja	s	plesom,	večernimi	
pojedinami,	streljanjem	in	narodnimi	veselicami.

Mladina	 pozna	 razne	 igre.	 V	mestih	 se	 najbolj	
zabavajo	z	zmaji	ali	pa	se	igrajo	s	kroglicami.	Na	
vaseh	so	igre	na	“trati”	oziroma	na	gnojišču,	ki	ga	je	
pred	vsako	vasjo	za	pravo	goro.	Mnogo	iger	je	kakor	
pri	naši	deci.	Radi	posnemajo	svoje	starejše,	poje-
jo,	ploskajo	z	rokami,	plešejo	jako	spretno.	Zaradi	
reda,	načina	igre	in	podobnega	nastanejo	mnogokrat	
prepiri,	dokler	ne	zmaga	močnejša	stranka.	Zdi	se,	
kakor	bi	se	bil	tudi	v	duši	Zveličarjevi	oživil	nekoč	
spomin	na	to	detinsko	dobo,	ko	govori	množicam:	

»Podobni	so	otrokom,	ki	na	ulicah	posedajo	in	kličejo	
drug	drugemu:	‘Piskali	smo	vam,	pa	niste	plesali;	
peli	smo	žalostinko,	pa	niste	jokali’«	(Lk	7,32).
Prav	zgodaj	otroke	porabljajo	tudi	za	razna	dela	

in	opravila.	Na	kmetih	gonijo	živino	na	pašo,	poma-
gajo	pri	žetvi,	na	gumnu,	v	mestih	se	učijo	raznih	
rokodelstev.	Tudi	dekleta	pomagajo	materi	pri	hišnih	
opravilih.	Prej	kakor	pri	nas	okusi	arabska	deca	težo	
dela	“v	potu	obraza”.

Velikega	pomena	za	vsak	narod	so	šole.	Pred	400	
leti	so	imeli	Arabci	mnogo	šol,	pozneje	se	je	vse	opu-
stilo	in	šele	krščanski	misijoni	so	prisilili	tudi	državo,	da	
se	zopet	briga	za	ljudsko	izobrazbo,	dasi	z	jako	majh-
nim	uspehom.	Vse	šole	so	verske;	muslimanske	so	
plačane	od	države,	krščanske	pa	plačujejo	posamezne	
verske	skupine.	Država	pobira	od	vsakega	državljana	
na	leto	približno	1	krono	50	vinarjev	za	šole.	Navadno	
je	v	vsaki	vasi	šola	–	toda	taka,	da	pač	komaj	zasluži	
to	ime.	Glavna	in	edina	predmeta	nauka	sta	branje	
in	pisanje,	po	starem	kopitu,	brez	vsakega	napredka.	
Bere	se	edinole	koran.	Paglavci	sedijo	na	preprogah	
in	ponavljajo	posamezna	poglavja	tako	dolgo,	da	jih	
znajo	na	pamet.	Pisati	 se	uče	šele	drugo	ali	 tretje	
leto.	V	šolo	hodijo	le	dečki,	čas	je	prepuščen	staršem,	
uspeh	prav	neznaten;	le	s	težavo	se	nauče	brati	in	še	z	
večjo	pisati.	Arabec	piše	od	desne	na	levo	in	drži	papir	
prosto	v	levi	roki,	ali	pa	ga	nasloni	na	koleno.	Deklic	
v	muslimanske	šole	ne	sprejemajo.	Šolsko	vprašanje	
vsaj	pri	felahih	ni	tako	pereče,	kakor	pri	nas.	Nimajo	
ne	visokih	plač,	ne	kazni,	a	narod	trpi,	ker	manjka	
izobrazbe,	prosvete	in	napredka.
Z	veliko	večjim	uspehom	delujejo	krščanske	šole,	

posebno	po	mestih	in	sicer	pri	dečkih	in	deklicah.	V	
novejšem	času	je	v	tem	oziru	nastalo	pravo	tekmo-
vanje.	Posebno	si	prizadevajo	Rusi	 in	Amerikanci,	
da	bi	po	šolah	prišli	do	vpliva.	Nekateri	kraji	so	s	
šolami	preplavljeni.	Vasica	Kana	na	primer,	ki	šteje	
okoli	600	prebivalcev,	nima	nič	manj	kot	šest	šol.
Tudi	Judje	imajo	svoje	lastne	šole.
Pretežna	večina	prebivalstva	v	Sveti	deželi	je	kmet-

skega	stanu.	Obrtniški	stan	je	prav	neznaten.	Večjega	
pomena	so	le	izdelki,	ki	jih	izdelujejo	v	Jeruzalemu	in	
Betlehemu	iz	oljčnega	lesa	in	biserne	matice	ali	se-
deva.	Romarji	jih	radi	kupujejo	in	prinašajo	svojcem	
za	spomin	na	svete	kraje.	Strojev	Arabec	ne	pozna,	

Otroci pri 
igri
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vsako	delo	se	opravi	le	z	roko	ali	s	pripomočki	kot	v	
davnih	časih.	Raznim	obrtnikom	ne	manjka	spretnosti,	
zakaj	Arabec	je	jako	bistra,	nadarjena	glava.
Na	deželi	najdeš	le	v	večjih	vaseh	kakega	čevljar-

ja,	saj	čevljev	potrebujejo	 le	malo.	Mizar	ne	dela	
ne	miz	ne	stolov,	ker	teh	felah	ne	pozna,	temveč	
le	pluge	in	kako	drugo	leseno	orodje.	Redki	so	tudi	
kovači,	ker	se	dobi	vse	ceneje	v	mestu.	Če	je	pa	
treba	kaj	popraviti,	opravi	to	felah	sam,	ali	pa	mu	
“pokrpa”	kak	cigan,	ki	gre	od	vasi	do	vasi.	Lončarji	
imajo	dosti	posla,	ker	so	vrči	razne	velikosti	v	splošni	
rabi.	Ta	obrt	cveti	v	okolici	Gaze	in	onstran	Jordana,	
kjer	 se	 s	 to	 stroko	bavijo	 izključno	 le	 ženske;	 za	
plačilo	dobivajo	pšenico.
Tkalci	delajo	iz	volne	zelo	trpežne	tkanine,	ki	so	

boljše	od	evropskih	pridelkov;	tkanine	iz	bombaža	pa	
pridejo	iz	Evrope.	Tako	se	dovaža	od	nas	tudi	usnje,	
dasi	 se	 nahajajo	 tu	 pa	 tam	 tudi	 usnjarji.	 Več	jega	

pomena	je	v	Hebronu	
obdelovanje	kozjih	kož	
za	mehove	za	vodo	ali	
olje;	tam	je	tudi,	ka-
kor	že	v	davnih	časih,	
neka	 vrsta	 steklar-
stva,	ki	pa	ni	nič	na-
predovalo.	V	gorovjih	
se	mnogo	ukvarjajo	s	
tem,	 da	 žgejo	 apno,	
ker	kamna	in	kurjave	
ne	 manjka.	 Onkraj	
Jor	dana	so	tudi	oglarji,	
ki	ponujajo	po	mestih	
svoje	pridelke.
Po	mestih	najdejo	

mnogi	svoj	kruh	tudi	
v	 trgov	skem	 stanu.	
Največ	kupčije	pa	je	v	

tujih	rokah.	V	večjih	krajih	je	prebivalstvo	jako	po-
mešano.	Pravega	Arabca	najdemo	med	kmeti	–	fela-
hi;	njih	opravila	in	delo	na	polju	opišem	natančneje,	
kar	bo	gotovo	zanimalo	stanovskega	sodruga	arab-
skega	felaha,	namreč	našega	slovenskega	kmeta.

5. NA KMETIH
V	teku	bivanja	v	Sveti	deželi	sem	prišel	v	tesno	

dotiko	s	kmetskim	ljudstvom,	opazoval	njegova	dela	
in	opravila	na	polju	in	pri	domu.	Na	popotovanjih	sem	
se	seznanil	z	razmerami	na	raznih	krajih,	mnogokaj	
so	mi	razložili	ljudje,	ki	bivajo	tu	že	več	let	in	deželo	
dobro	poznajo.
Že	iz	šole	smo	vajeni	slišati	o	Sveti	deželi	kot	o	

deželi	 “po	kateri	 se	 cedita	mleko	 in	med«.	Sveto	
pismo	hoče	izraziti	s	tem	njeno	posebno	rodovitnost.	
S	 tem	 priimkom	 se	 dežela	 lahko	 ponaša	 tudi	 še	
dandanes,	dasi	morda	ne	v	oni	meri,	ko	ob	času	
očakov,	 ker	 je	 dežela	 jako	 zanemarjena	 in	 razne	
okoliščine	vplivajo	zelo	neugodno	na	obdelovanje.	
Kjer	 pa	 tla	 skrbno	 obdelujejo,	 in	 tako	 delo	 je	
zahtevala	dežela	vedno,	tam	obilen	sad	ne	izostane	
niti	dandanes,	tako	da	se	v	marsičem	o	deželi	more	
še	zdaj	reči,	“da	se	po	njej	cedita	mleko	in	med”.

POLJEDELSTVO
Felah-kmet	je	le	nekak	najemnik	na	zemljišču,	ki	

je	lastnina	ali	države	ali	velikih	posestnikov.	Njegova	
prva	lastnina	je	reven	dom,	s	katerim	pa	je	navezan	
na	tisto	zemljo,	kjer	dom	stoji.
Kakor	pri	nas	ima	tudi	tam	kmet	svoje	čase	za	

setev	in	žetev,	navadno	določene	praznike.
Neogibno	potreben	je	dež	in	sicer	o	pravem	času.	

Toče,	povodnji,	slane	kakor	pri	nas,	se	felahu	ni	bati.	
A	če	ne	pride	dež	o	pravem	času	ali	ne	v	zadostni	
meri,	gre	tudi	felah	“prosit	za	dež”.	Po	vaseh	hodijo	
deklice	“v	procesiji”	in	prosijo	pevaje	Alaha,	naj	se	
usmili	kmeta-reveža.	Če	pride	dež,	sta	kmetu	nevar-
na	le	še	dva	sovražnika:	neke	vrste	črv,	ki	se	zaredi	
za	listi	stebla,	in	pa	kobilice.	Kjer	se	te	prikažejo,	
skoraj	ni	človeške	pomoči,	le	Bog	more	poseči	vmes,	
ako	pošlje	veter,	ki	zanese	škodljivce	v	puščavo	ali	pa	
v	morje;	tudi	mrzel	dež,	huda	rosa,	moreta	zamoriti	
tega	požrešneža	z	vso	njegovo	zalego.
Koncem	vinotoka,	po	prvem	dežju,	pripravi	felah	

svoj	jako	preprost	plug,	ki	je	sicer	podoben	naše-
mu,	a	desetkrat	lažji.	Pred	oralom	ima	suhe	voličke,	
krave,	tudi	skupaj	z	oslom	ali	velblodom,	pri	lažjem	
delu	pa	samo	po	eno	živinče.	Pripeti	se,	da	se	mora	
vpreči	 včasih	 tudi	 –	 žena.	 Živina	 ne	 trpi	 preveč,	
ker	gre	oralo	le	za	ped	globoko,	je	lahko	in	zemlja	
navadno	 ne	 pretrda;	 poleg	 tega	 se	 felah	 nikakor	
ne	prenagli,	temveč	dela	počasi,	pevaje	svoj	“kef”,	
le	sem	ter	tja	zavihti	svojo	dva	metra	dolgo	palico,	
ki	 ima	pri	ročniku	nakovano	železo	za	poravnanje	
zemlje	pri	plugu	in	na	drugem	koncu	bodalo.
Gnoja	na	jutrovem	ne	poznajo.	Vsako	tretje	leto	

pustijo	zemljo	ležati,	da	se	odpočije.	Seme	se	ne	seje	

na	brazde,	temveč	pred	oranjem,	da	se	podorje;	s	
tem	je	pa	delo	tudi	končano.	Pri	oranju	se	bo	kmet	
izognil	vsakega	kamna	namesto	da	bi	ga	odstranil.	
Stati	pusti	vsak	trnjev	grm,	če	je	tudi	sredi	njive.	
Polje	ni	tako	razdeljeno,	kakor	pri	nas	na	njive	z	do-
ločenimi	mejami;	travnikov	pa	sploh	ni.	Večje	kose	
zaznamujejo	s	kamni	in	te	kose	obdeluje	posame-
zen	kmet.	Na	bolj	kamnitih	tleh,	ob	gričih,	je	treba	
na	oralo	 jako	paziti	 in	odtod	 je	vzel	Zveličar	 lepo	
podobo:	»Nihče	ni	pripraven	za	nebeško	kralje	stvo,	
kdor	položi	svojo	roko	na	plug,	pa	se	ozira	nazaj«	
(Lk	9,62).

Tkanje

Oranje z lesenim plugom



POBOŽNOSTI V LETU 2016
VES NOVEMBER bo	vsak	dan	ena	sv.	maša	za	vse	pokojne,	ki	nam	jih	priporočite,	spominjamo	se	jih	tudi
	 	 	 					v	skupnih	in	zasebnih	molitvah.

NAŠI RAJNI:
                  MIRO ERDANI,	Euclid	OH									MARIJA CUGELJ,	Cleveland,	OH

ZA SVETE MAŠE: $90:	M.	Krecic;	$70:	M.	Hozjan	(OH);	CA$	
65:	J.	Nosan;	$50:	C.	Leskovar;	$40:	M.	Cufar,	M.	Stepec;	$30:	
F.	Kosir;	$20:	J.	Divjak,	M.	Hebebrand.
ZA CERKEV: $30:	K.	Kolenko,	J.	Divjak.
ZA SAMOSTAN: $50:	M.	Zakelj	(vrnjen	dobitek	na	medenem	
pikniku);	$30:	M.	Cufar,	M.	Stepec.

ZA LUČKE: $5:	M.	Hebebrand.
ZA MISIJONE: $20:	M.	Hozjan	(OH);	$10:	M.	Hebebrand.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $10:	M.	Hozjan	(OH).

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI SEPTEMBRA 2016

Pravo	 domoljubje	 pomeni	 ljubezen	 do	 svojega	
doma,	domovine,	države,	do	domače	dežele,	kul-
ture	 in	naroda,	ki	pa	ne	 izključuje	prijateljstva	 in	
spoštovanja	do	drugih	narodov,	kultur	in	dežel	na	
svetu.	To	je	navadno	eden	od	pogojev	za	zdrav	razvoj	
posameznika,	saj	človek	brez	 ljubezni	do	svojega	
doma,	staršev,	naroda	in	domovine	praviloma	nima	
pravih	korenin,	okrnjena	pa	je	lahko	tudi	njegova	
čustvena	in	moralna	podoba.	Za	kristjane	je	ljubezen	
do	bližnjega	in	s	tem	ljubezen	do	vseh	ljudi	še	višji	
dosežek,	vendar	si	ne	moremo	predstavljati	uresni-
čevanja	takšne	ljubezni	brez	pravega	domoljubja.	
Zato	tisti	ljudje,	ki	zavračajo	domoljubje	in	domo-
ljubno	vzgojo	kot	nekaj	zastarelega	in	se	zavzemajo	
za	svetovljanstvo,	internacionalizem	in	multikulturo,	
ne	vedo,	da	človek,	ki	ni	sposoben	imeti	rad	svojih	
najbližjih	in	domovine,	težko	razvije	pravi	odnos	do	
članov	drugih	narodov	in	kultur.	Razvijanje	žlahtnih	
odnosov	do	sveta	se	začne	pri	starših,	v	družini,	v	
domačem	kraju,	v	svojem	narodu	in	domovini.
Beseda	 nacionalizem,	 ki	 ima	 danes	 negativen	

pomen,	 izhaja	 iz	 primitivne	 in	 nezaželene	 oblike	
domoljubne	vzgoje,	ki	postavlja	svoj	narod	in	domo-
vino	nad	vse,	druge	narode	in	kulture	pa	podcenjuje	
in	zaničuje.	Takšne	zgrešene	oblike	navezanosti	na	
narod	 in	domovino	(rasizem,	šovinizem,	nacizem,	
nacionalistični	imperializem),	so	bile	eden	od	vzro-
kov	najhujših	družbenih	katastrof	zadnjega	stoletja.	
Zavzemanje	za	pravice	svojega	naroda,	za	njegovo	
enakopravnost,	za	obrambo	domovine	v	nevarnosti,	
za	zdrav	in	normalen	narodni	razvoj	in	razcvet	ni	le	
dopustno,	je	tudi	potrebno	in	zaželeno.	Ljubezen	do	
svojega	naroda	in	domovine,	ki	goji	prijateljstvo	in	
ljubezen	do	drugih	narodov,	dežel	in	kultur,	je	hkrati	

osnova	 za	 premagovanje	 grobe	 sebičnosti	 in	 ena	
od	poti	za	potrebno	osebno	rast.	Premalo	je	le	skrb	
za	svoje	osebne	koristi	ali	koristi	svoje	družine,	vse	
drugo	pa	nas	ne	briga.
Ko	 govorimo	 o	 narodni	 identiteti,	 o	 slovenski	

kulturi	in	jeziku,	ni	mišljeno	le	tisto,	kar	je	nastalo	
v	Sloveniji,	temveč	tudi	vse,	kar	smo	dobili	in	spre-
jeli	od	drugod	in	je	postalo	del	našega	miselnega	
in	doživljajskega	sveta	in	občutimo	kot	domače	in	
svoje.	Viri	naše	humanistične	in	evropske	kulture,	
mišljenja,	filozofije,	znanosti,	umetnosti,	etike,	pra	va	
in	še	mnogih	drugih	stvari,	so	v	stari	Grčiji	in	Rimu	ter	
v	drugih	evropskih	deželah	in	kulturah.	Krščanstvo	
prihaja	k	nam	iz	Azije,	na	katero	tako	radi	gledamo	
zviška	in	podcenjujoče.	Jasno	je	torej,	da	ima	naša	
narodna	kultura	v	sebi	veliko	prvin,	ki	 so	skupne	
evropskim	narodom,	pa	tudi	prvine,	ki	so	skupne	
neevropskim	narodom.	Prav	tako	je	očitno,	da	lahko	
postanejo	del	naše	domače	kulture	tudi	stvari,	ki	so	
nastale	v	drugih	krajih	in	časih	in	jih	do	sedaj	nismo	
sprejeli	za	svoje,	če	smo	jih	zmožni	tako	doživeti,	ra-
zumeti	ali	sprejeti,	da	postanejo	del	našega	razume-
vanja,	mišljenja	in	doživljanja.	Takšna	široka	domača	
kultura	je	lahko	odprta	vsem	dragocenim	stvarem	
na	svetu.	Zapiranje	za	lastne	ograje	ni	le	nevarno	za	
življenjsko	rast	naroda	in	ljudi,	je	tudi	v	nasprotju	s	
krščanskim	pojmovanjem	ljubezni	do	bližnjega,	ko	
smo	vsi	ljudje	božji	otroci,	smo	si	bratje	in	sestre,	
vsi	narodi	pa	božje	ljudstvo.	Vsaka	narodna	kultura	
pa	mora	skrbeti,	da	sprejme	za	svoje	le	tisto,	kar	
lahko	postane	naraven	in	zdrav	del	njenega	lastnega	
bitja	in	se	ujema	z	njenim	duhovnim	izročilom.	Ne	
sprejema	in	izloči	pa	tisto,	kar	ji	je	tujek	in	česar	ne	
more	uskladiti	s	svojo	najglobljo	naravo.

Peter Vencelj

DOMO LJUBJE


