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Na naslovni strani je spomenik PRIMOŽA TRUBARJA, ki stoji v Ljubljani ob križišču Prešernove in Cankarjeve ceste 
ob vhodu v park Tivoli. Izdelal ga je kipar Franc Berneker leta 1910. Primož Trubar, avtor prvih slovenskih tiskanih knjig, 
je bil rojen 19. junija1508 v Rašici pri Velikih Laščah, 27 km (17 milj) iz Ljubljane v smeri Ribnice in Kočevja. Šolal se je 
na Reki, v Salzburgu in na Dunaju. Leta 1530 je bil v Trstu posvečen v duhovnika. Po službovanju na raznih župnijah 
je leta 1536 postal škofijski vikar v Ljubljani, ker pa se je obračal k protestantizmu, se je moral začasno umakniti v Trst. 
Leta 1542 je postal stolni kanonik v Ljubljani, nato pa vikar v Šentjerneju, kjer se je obrnil popolnoma v protestan
tizem. Leta 1548 je prestopil v protestantsko augsburško veroizpoved in se pred preganjanjem umaknil v Nemčijo, 
kjer je živel najprej v Nürnbergu, nato pa kot protestantski pastor v Rothenburgu, kjer se je oženil. Leta 1550 je dobil 
protestantsko župnijo v Kemptnu, leta 1561 pa v Bad Urachu. Še istega leta je za dva meseca prišel v Ljubljano, nato 
se je vrnil v Bad Urach, kjer je ustanovil tiskarno za tiskanje knjig v glagolici in cirilici. Nekaj časa je še živel v Lauffenu, 
nato pa se je ustalil v Derendingenu, ki je danes del Tübingena. Tam je umrl 28. junija 1586. Njegova najpomemb
nejša dela so Cathecismus in Abecedarium (1550 dopolnjna izdaja 1555), Cerkovna ordninga (1564), Ta celi catehismvs 
(1567), Ta celi novi testament (1562), Hishna postilla (posmrtna izdaja 1595). Trubar je, z uresničevanjem svoje zamisli 
za seznanjanje Slovencev z verskimi vsebinami s pomočjo tiska, omogočil razvoj slovenske književnosti. Svoje delo je 
začel z Abecednikom. Zaradi tega po vsej pravici velja za začetnika slovenske literature. V Sloveniji ima veliko javnih 
spomenikov, od Murske Sobote do Lendave, Celja, Loke pri Zidanem mostu, Velikih Lašč do Rubij (Sovodnje pri Gorici). 
Posamezni stojijo še v njegovi rojstni vasi, pred cerkvijo, v kateri je bil krščen in v krajih, kjer je bil župnik. Bernekerjev 
ljubljanski spomenik je najbolj znan in likovno izjemno kvaliteten. Izklesan je iz marmorja iz Laasa.

Jezusov krst praznujemo letos v ponedeljek, 9. januarja. Med januarskimi godovi so še: škofa in cerkvena učitelja 
Bazilij Veliki in Gregor Nazianški (2.);  Ime Jezusovo, ki ga praznujemo frančiškani (3.); ameriška redovnica Ana Marija 
Seton in spokornica Angela iz Foligna (obe 4.); škof v Philadelphiji, Čeh po rodu, Janez Nepomuk Neumann (5.); patriarh 
Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij iz Poitiersa (13.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, Peter, Akurzij 
in Adjut (16.); škof in cerkveni učitelj Frančišek Saleški (24.);  spreobrnitev apostola Pavla (25.); učenca sv. Pavla Timotej 
in Tit (26.); redovna ustanoviteljica uršulink Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni učitelj Tomaž Akvinski (28.) in 
ustanovitelj salezijancev Janez Bosco (31.).
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Izven Božje volje zame ni nič zanimivega.
To je skrivnost mojega življenja in zaman bi iskali druge razlage.

sv. Janez XXIII

V januarju toplo,
v februarju hladno.

Če prosinca ni snega,
ga mali traven da.

Če prosinca grmi,
slabo vreme preti.

V prosincu toplota,
svečana mrzlota.

JANUAR – PROSINEC
  1 N NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA, 

Svetovni dan miru;	Odilo,	op.;	Klar,	red.;	
	2	 P	 Bazilij	Veliki	in	Gregor	Nazianški,	šk.,	c.	

uč.;	Dietmar,	šk.;	Hortulana,	red.;
		3	 T	 Jezusovo	ime;	Genovefa	Pariška,	red.;
	4	 S	 Angela	iz	Foligna,	tretjerednica;	Elizabeta	

Ana	Bayley	Seton,	red.	ust.;
		5	 Č	 Janez	Nepomuk	Neumann,	šk.;	
  6 P GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRI-

JE KRALJI (v Sloveniji);	PRVI	PETEK;
		7	 S	 PRVA	SOBOTA;	Rajmund	Penafortski,	red.;

  8 N GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRI-
JE KRALJI (v Ameriki);

		9	 P	 JEZUSOV	KRST;	Peter	iz	Sebaste,	šk.;
	10	 T	 Gregor	X.,	pap.;	Viljem	iz	Bourgesa,	šk.;
	11	S	 Pavlin	Oglejski,	patriarh;	Filotej,	muč.;
	12	Č	 Anton	Pucci,	red.;	Janez	Merlini,	red.	ust.;
	13	 P	 Hilarij	iz	Poitiersa,	šk.,	c.	uč.;
	14	S	 Odorik	Pordenonski,	red.;

 15 N 2. NEDELJA MED LETOM;
	16	 P	 Berard,	Oton,	Peter,	Adjut	in	Akurzij,	franč.	

muč.;	Honorat	iz	Arlesa,	šk.;
	17	 T	 Anton	Puščavnik,	pušč.;
 18 S Začetek osmine za zedinjenje kristja-

nov; Marjeta	Ogrska,	red.;
	19	Č	 Bernard	Corleonski,	red.;	Germanik,	muč.;
	20	 P	 Fabijan,	pap.	in	Sebastijan,	muč.;	
	21	S	 Neža,	muč.;	Neža	iz	Aislingena,	spok.;

 22 N 3. NEDELJA MED LETOM;
	23	 P	 Ildefonz,	šk.;	Barnard,	šk.;	Hartmut,	op.;
	24	 T	 Frančišek	Saleški,	šk.,	c.	uč.;	Vera,	spok.;
 25 S Sklep osmine za zedinjenje kristjanov; 

Spreobrnitev	apostola	Pavla;
	26	Č	 Timotej	in	Tit,	šk.;	Pavla	Rimska,	spok.;	
	27	 P	 Angela	Merici,	red.	ust.;	Devota,	muč.;p.;	
	28	S	 Tomaž	Akvinski,	red.,	c.	uč.;	Peter	Nolasco,	

red.	ust.;	Irmund	iz	Jülicha,	pušč.;

 29 N 4. NEDELJA MED LETOM;
	30	 P	 Hiacinta	Mariscotti,	red.;	Adelgunda,	op.;	

Balthilda,	kraljica,	red.;	
31	 T	 Janez	Bosco,	red.	ust.;	Evzebij,	red.

VELIKO ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA
IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA

VAM V NOVEM LETU ŽELE
SLOVENSKI FRANČIŠKANI

UREDNIK VAM
Prva številka letnika 2017 mesečnika Ave Maria je 

prelomna številka v zgodovini te publikacije. 108 let je 
izhajala v tisku, vmes se je večkrat “posodobila” . Zadnji 
taki “posodobitvi” sta bili leta 2008 in 2010.

Leta 2008 je dobila svojo spletno stran, na kateri je 
mogoče dostopati tudi do arhiva Narodne in univerzitet
ne knjižnice v Ljubljani, ki je spravila v digitalno obliko 
precej preteklih letnikov, veliko jih pa še manjka, saj se je 
komunistična oblast od 1945 do 1991 panično bala vsake 
slovenske literature, ki je izhajala izven Jugoslavije.

Druga “posodobitev” je nastopila z marčevo številko leta 
2010. Takrat smo preselili tiskanje in razpošiljanje mesečni
ka v Ljubljano in prešli na standardni evropski format A4. 
Ta preselitev je tiskanemu mesečniku podaljšala življenje 
za nekaj let, saj sta ljubljanska tiskarna in pošta za tiskanje 
in za pakiranje in razpošiljanje poskrbeli za nižjo ceno, kot 
je bila v Ameriki samo cena tiskarne. Tu smo namreč morali 
sami skrbeti za prevoz natisnjenega mesečnika iz tiskarne 
v Lemont, za pakiranje v skladu s poštnimi predpisi za 
“presorted mail”, ki so tako komplicirani, da si včasih celo 
na poštah ne znajo pomagati z njimi. Potem je bilo treba 
vse peljati na pošto v Bolingbrook, ker lemontska pošta 
ne sprejema “bulk mail”. Vse to dodatno delo je s selitvijo 
tiskanja v Ljubljano odpadlo.

Ostal je pa problem, ki ga ni bilo in ga ni mogoče re
šiti, namreč ameriška pošta. Odkar sem leta 1991 prevzel 
urejanje mesečnika Ave Maria, ni šla nobena številka v 
tiskarno in na pošto z zamudo, saj je bil namen, da bi jo 
naročniki prejeli kak dan pred začetkom meseca. Dostikrat 
je to uspelo, dostikrat pa tudi ne, saj je prihajalo do zamud 
– kar spomnite se novembrske številke 2016. Vse to je zdaj 
odpadlo, hvala Bogu. Žal mi je za mnoge dolgoletne zveste 
naročnike, ki se niso sprijaznili z internetom. Na zemlji je 
pač vse minljivo, ljudje in stvari.

AM bo na spletu ostala zaenkrat v isti obliki, vendar bo 
treba sčasoma preiti na drugačno obliko. Vzrok je družba 
Adobe, ki je izdelala program za elektronski prelom strani, 
pa ga noče posodobiti, ampak hoče, da bi za mesečno 
najemnino uporabljali njihov novi program. To je čisto 
izsiljevanje, ne moreš pa nič, ker imajo monopol.

p. Bernardin
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Nedavno smo obhajali dan, ko je brezmadežna Devica rodila Odrešenika človeškega rodu; zdaj pa nam, predragi, 
častitljivi praznik razglašenja nekako podaljša veselje, da se med bližnjimi skrivnostmi sorodnih praznikov ne ohla
dita prekipevanje radosti in gorečnost vere. Vsem ljudem je namreč v odrešenje, da se srednik med Bogom in ljudmi 
vesoljnemu svetu razodene že kot otrok, ko prebiva še v nepomembnem mestecu.

Čeprav si je izbral izraelsko ljudstvo in v tem ljudstvu en rod, iz 
katerega si je privzel naravo vesoljnega človeštva, ni hotel v ozki ma
terini hiši skriti začetkov svojega prihoda, ampak je hotel, da čimprej 
vsi priznajo njega, ki se je ponižal, da bi se rodil za vse.

Trem modrim se je torej v vzhodnih pokrajinah prikazala nenavad
no jasna zvezda, ki je bila svetlejša in lepša od drugih ozvezdij; tako 
je zlahka pritegnila nase poglede in misli opazovalcev, ki so očitno 
spoznali, da tisto nenavadno, kar so videli, ni brez pomena. On, ki je 
ponudil znamenje, je dal opazovalcem tudi razumevanje; in kar jim je 
dal spoznati, jim je dal tudi iskati; in ko so ga iskali, se jim je dal najti.

Trije možje so sledili vodstvu nebeške luči, ob tem pa so pozorno 
premišljevali, kaj naj bi to bleščeče znamenje napovedovalo. Nje, 
ki so po človeško mislili, da jim je naznačeno rojstvo kralja, ki ga je 
treba iskati v kraljevski prestolnici, je sijaj vodil k spoznanju resnične 
milosti. Toda on, ki si je privzel podobo hlapca in ni prišel, da bi sodil, 
ampak da bi bil obsojen, si je za rojstvo izbral Betlehem, Jeruzalem 
pa za trpljenje.

Ko je Herod slišal, da se je rodil judovski knez, je posumil, da ga 
hoče izriniti. Prestrašil se je in zasnoval umor snovalca odrešenja. 
Obenem pa je hlinil spoštovanje. Kako srečen bi bil, ki bi posnemal 
vero modrih in se spreobrnil k veri – on pa se je pripravljal na zločin! O slepa brezbožnost nespametne tekmovalnosti, 
ki misliš, da boš s svojim besom zmešala božji sklep! Gospod sveta, ki ponuja večno kraljestvo, ne išče časnega. Kaj se 
trudiš preobrniti nespremenljivi določeni red in si želiš naložiti zločin drugih? Kristusova smrt ne sodi v tvoj čas. Prej 
je treba še utemeljiti evangelij, prej oznaniti božje kraljestvo, prej ozdravljati, prej delati čudeže. Zakaj hočeš, da bi 
bil ti kriv za to, kar bo delo nekoga drugega; zakaj na svojo glavo kličeš zločinsko odločitev volje, ko ne boš dosegel 
učinka svojega sklepa? Nič ne boš dosegel s tem naklepanjem, nič ne boš dopolnil. On, ki se je odločil, da se bo rodil, 
bo umrl v moči lastne odločitve.

Modri torej potešijo svoje hrepenenje in ko sledijo zvezdi, dospejo k dečku Jezusu Kristusu. Počastijo v telesu Be
sedo, v otroku Modrost, v šibkosti Moč in v resničnem človeku Gospoda veličastva. Da bi razodeli skrivnost svoje vere 
in svojega razuma, z darovi dokažejo, kar verujejo v srcu. Kadilo darujejo Bogu, miro človeku, zlato pa kralju, vedoč, 
da v enem častijo božjo in človeško naravo, kajti kar je bilo lastno v bistvu, ni bilo različno v moči.

Ko so se modri vračali v domovino in se je Jezus po božjem opozorilu umaknil v Egipt, je zaman vzplamtela Hero
dova norost, ki si jo je izmislil. Ukazal je pobiti vse betlehemske malčke; in ker ni vedel, katerega otroka naj se boji, se 

je odločil za poboj vseh otrok v tisti starosti, ki se mu je zdela sumljiva. Toda nje, ki jih je kralj iztrgal in sveta, je 
Kristus sprejel v nebesa. In njim, ki jim še ni naklonil odrešenja s svojo krvjo, je že podelil čast mučeništva.

Povzdignite torej, predragi, svoja verna srca k svetli milosti večne luči, počastite skrivnosti 
človeškega odrešenja in se potrudite, da boste spoznali, kaj se je dogodilo za vas. 

Vzljubite čistost nedolžnosti, ker je Kristus sin device. Vzdržite se mesenih 
želja, ki se bojujejo zoper dušo, kakor nas s svojimi besedami, ki smo jih 
prebrali, spodbuja blaženi apostol. V zlobi bodite majhni, ker se je Gospod 
slave priličil otroštvu umrljivih ljudi. Prizadevajte si za ponižnost, ki jo je 
Božji Sin ponižno učil svoje učence. Oblecite se v krepost potrpežljivosti, v 
kateri morete pridobiti svoje duše, kajti on, ki je odrešenje vseh, je sam tudi 
moč vseh. Kar je zgoraj, to imejte v mislih, ne to, kar je na zemlji. Neutrudno 
stopajte po poti resnice in življenja; naj vas ne ovira zemeljsko, ko vam je 

pripravljeno nebeško po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

P. Vladimir Kos

ZA JANUAR
Vsak mesec, Marija, ti brenkal bom pesem
na strune, ki rade o tebi pojo.
Tvoj sončni nasmešek razžarja z nebes se
na zemlji, a njeno je bolno oko.

Ta mesec, Marija, stojiš na stopnicah,
ki vodijo angelsko v zemski naš svet;
in Detece v tvojih rokah je v plenicah,
na Božje ljubezni spominjaš duet.

O, da bi mi Božjega Sinčka ljubili!
Tako kot doslej in še bolj in še bolj –
tako se vanj bomo lahko spremenili;
od vekomaj Bog je ljubezni simbol.

Leon Veliki, papež
(440-461)

GOSPODOVO RAZG LAŠENJE
Pridiga 31



2017 – AM – JANUAR  3

NED ELJSKE
1. januar
Sveta Božja Mati Marija
DALI SO MU IME JEZUS
Lk 2,16-21
Evangelij	je	isti	kot	pri	božični	zorni	maši,	le	da	

sta	mu	dodani	dve	vrstici.	Poročata,	da	je	bil	Jezus	
osmi	dan	obrezan	in	da	so	mu	dali	ime	Jezus,	ka-
kor	je	naročil	angel	ob	oznanjenju.	Obreza	je	bila	v	
času	stare	zaveze	znamenje	pripadnosti	izvoljenemu	
ljudstvu	Izraelu.	Povezovala	je	Jude	v	isto	usodo	in	v	
enak	način	življenja.	Ker	se	je	odrešenje	po	Kristusu	
od	izvoljenega	ljudstva	razširilo	na	vse	človeštvo,	je	
obreza	postala	predhodnik	znaka	Kristusove	Cerkve	
–	krsta.	In	kot	so	ob	obrezi	Judje	otroku	dajali	ime,	
tako	ga	dajemo	kristjani	otroku	ob	krstu.	Jezusovo	
ime	pomeni	“Bog	odrešuje”	in	to	je	bil	smoter	Kristu-
sovega	življenja	in	delovanja	na	zemlji.	Podobnost	
kristjanovega	godovnega	zavetnika	s	Kristusom	je	
v	tem,	da	mu	je	ta	zgled	v	življenju,	pa	ne	tako,	
da	bi	ga	suženjsko	posnemal,	ampak	da	bi	se	pri	
njem	učil,	kako	spoznavati	znamenja	časa	in	nanja	
odgovarjati.	Pravilen	odgovor	na	ta	znamenja	vedno	
pomeni	najti	svoje	mesto	in	delovanje	v	Cerkvi.
8. januar
Jezusov krst
VIDEL JE BOŽJEGA DUHA
Mt 3,13-17
»Spolníva	vso	pravico!«	To	je	Jezusov	odgovor	

Janezu,	ko	se	ga	ta	brani	krstiti,	češ	da	je	sam	po-
treben	njegovega	krsta.	Saj	je	ta	krst	na	prvi	pogled	
res	brez	 smisla:	 Janez	Krstnik	 sam	 je	ob	 svojem	
oznanjevanju	 dovolj	 jasno	 povedal,	 da	 je	 njegov	
krst	krst	spreobrnjenja,	tega	pa	Kristus	gotovo	ni	
potreboval.	 Pogovor	med	 Janezom	 in	 Jezusom	ni	
kak	zgodovinski	zapis	izrečenih	besed	–	kako	bi	tudi	
bil,	saj	gotovo	nista	vpila	eden	na	drugega,	da	bi	ju	
drugi,	ki	so	čakali	na	krst,	razumeli.	Te	besede	so	
sad	razmišljanja	prvih	kristjanov,	ki	ga	je	evangelist	
zapisal	in	odel	v	dvogovor	med	Jezusom	in	Janezom.	
“Spolniti	vso	pravico”	pomeni,	da	v	krščanstvu	ni	iz-
jem.	Dejstvo,	da	so	v	našem	življenju	dogodki,	ki	jih	
je	mogoče	razumeti	šele	pozneje,	ko	nanje	gledamo	
iz	neke	določene	časovne	razdalje	in	vidimo	poveza-
ve,	ki	so	nam	bile	prej	prikrite,	to	potrjuje.	Mogoče	
jih	ne	bomo	nikoli	razumeli,	toda	izrekati	obsodbo	
nekega	dejanja	je	vsaj	tvegano,	če	že	ne	krivično.
15. januar
2. nedelja med letom
JAGNJE BOŽJE ODJEMLJE GREHE SVETA
Jn 1,29-34
Odlomek	je	Janezova	varianta	Jezusovega	krsta	

–	Matejevo	 varianto	 smo	 opisali	 v	 prejšnjem	od-
stavku.	V	sklopu	celotnega	Janezovega	evangelija	
je	razumljivo,	da	ga	ne	zanima	dejanje	krsta	sámo,	
ampak	njegovo	mesto	v	zgodovini	odrešenja.	Odtod	
oznaka:	“Jagnje	Božje,	ki	odjemlje	grehe	sveta.”	Prvi	
del,	jagnje,	je	očitno	iz	stare	zaveze,	kjer	je	bilo	jagnje	

daritvena	ži	val	in	je	Kristusova	predpodoba.	Drugi	
del,	“ki	odjemlje…”	pa	nima	nobene	zveze	s	staro	
zavezo,	saj	starozavezne	daritve	niso	bile	zadostilne.	
Medtem	ko	je	prvi	samo	znamenje	spreobrnjenja,	
daje	drugi	milostno	osnovo	za	spreobrnjenje	in	od-
puščanje	grehov.	Lahko	pogledamo	tudi	z	drugega	
zornega	kota:	Janezov	krst	je	bil	izhodišče,	začetna	
točka	za	novo	življenje,	za	nazaj	pa	ni	imel	nobene	
moči.	Kristusov	krst	pa	najprej	odpušča	za	nazaj	in	
sicer	do	take	mere,	da	ne	le	poravna	osebne	krivde,	
pač	pa	zapolni	tudi	tisto	pomanjkanje	milosti,	ki	ga	
imenujemo	izvirni	greh,	obenem	pa	daje	vso	možno	
podporo	tudi	za	prihodnost.
22. januar
3. nedelja med letom
JEZUS IZPOLNJUJE IZAIJEVO PREROKBO
Mt 4,12-23
Za	Matejev	evangelij	pravimo,	da	je	eshatološko	

usmerjen.	Ta	tujka	ne	pomeni	samo	katekizemskih	
poslednjih	reči:	smrt,	sodba,	pekel,	nebesa,	ampak	
in	predvsem	konec	časa	in	dopolnitev	Božjega	kra-
ljestva.	Matej	torej	vsak	dogodek	gleda	v	tej	luči	in	s	
tem	v	skladu	je	tudi	njegova	pripoved,	da	se	je	Jezus	
potem,	ko	je	Herod	dal	zapreti	in	obglaviti	Janeza	
Krstnika,	umaknil	v	Galilejo,	kjer	je	preživel	svojo	
mladost.	S	prerokbo	iz	Izaijeve	knjige	pokaže,	da	se	
v	Jezusu	izpolnjujejo	starozavezne	predpodobe,	da	
je	torej	dopolnitev	odrešenja	blizu.	V	isto	okolje	spa-
da	poklic	Simona	Petra	in	njegovega	brata	Andreja	
ter	Zebedejevih	sinov	Jakoba	in	Janeza:	preproste	
ljudi	 pokliče	 k	 oznanjevanju	kraljestva,	 kar	 opra-
vičuje	njegov	naziv,	da	je	luč	v	temi	preprostih	in	
nevednih.	Bog	človeka	ne	zavrže,	ampak	ga	sprejme	
takega,	kot	je,	in	ga	vodi	k	dokončnemu	srečanju	s	
Kristusom.	Ta	zavest	je	pomembna,	saj	imamo	po-
gosto	občutek,	da	smo	brezmočna	množica,	s	katero	
pometajo	tisti,	ki	so	si	prigrabili	oblast.
29. januar
4. nedelja med letom
BLAGOR UBOGIM V DUHU
Mt 5,1-12a
Jezusov	 govor	 na	 gori	 je	 njegov	 oznanjevalni	

program,	ki	ga	uvaja	osmero	blagrov	v	obliki	staro-
zaveznega	psalma.	Blagri	niso	bili	govorjeni	množici,	
ampak	učencem	ob	pogledu	na	množico.	To	je	tudi	
razumljivo,	saj	blagri	potrebujejo	globlje	umevanje,	
da	bi	dojeli	njihovo	bistvo	–	morda	celo	poznejša	
vprašanja	učencev	in	Jezusove	razlage.	Ob	površ
nem	poslušanju	blagrov	množice	bi	verjetno	prišli	
do	cinične	Marxove	oznake:	to	je	opij	za	ljudstvo.	
Blagre	je	treba	umevati	v	okviru	zgodovine	odreše-
nja,	ki	se	uresničuje	med	nami.	Primer:	dokument	
Združenih	narodov	o	človekovih	pravicah:	ali	je	to	kaj	
drugega	kot	moderno	izraženi	blagri?	Prizadevanja	
za	človekove	pravice	niso	vezana	na	nobeno	vero,	
jih	je	pa	zbudila	sprememba	človekovega	mišljenja,	
ki	 jo	 je	prineslo	krščanstvo.	Odklanjanje	vere	kot	
socialnega	dejavnika	je	vsaj	velika	zmota,	če	ne	celo	
hudobija.	Naš	čas	ni	odkril	nič	novega	–	kristjani	vse	
to	že	davno	imamo.	Le	spolnjevanje	je	bolj	žaltavo.

 MIS LI
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VATIKAN — Papež	Frančišek	je	17.	oktobra	spre-
jel	obisk	predsednika	Republike	Slovenije,	Boruta	
Pahorja,	ki	ga	je	ob	tej	priliki	povabil	na	obisk	Slo-
venije	mogoče	že	prihodnje	leto.	Papežu	je	poda-
ril	 faksimile	 Stiškega	 rokopisa	 in	 orehovo	 potico.	
Obiskal	je	tudi	državnega	tajnika,	kardinala	Paroli-
na,	zasadil	v	Vatikanskih	vrtovih	drevo	ob	25letnici	
osamosvojitve	Slovenije	in	obiskal	zavod	Slovenik.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	za	žrtve	orkana	na	
Haitiju	podaril	90.000	evrov.	Tiskovni	urad	Svetega	
sedeža	je	objavil,	da	je	ta	dar	»prvi,	neposredni	in	
konkretni	izraz	duhovne	povezanosti	in	očetovske-
ga	opogumljanja«	žrtev	naravne	nesreče.	
MÜNCHEN — Nadškofija	 MünchenFreising	 je	 z	
200.000	 evri	 podprla	 dva	 projekta,	 ki	 zadevata	
spolno	zdravje	beguncev.	Te	bodo	podučili	o	nem-
škem	 zdravstvenem	 sistemu,	 potrebni	 higieni	 in	
možnih	obolenjih.	
RIM/JERUZALEM — Frančiškansko	vodstvo	 je	 v	
pozivu,	 objavljenem	 v	 Jeruzalemu,	 zahtevalo	 ta-
kojšnjo	premirje	 in	 zagotovitev	varnostne	 cone	v	
Alepu.	 Poziv	 sta	 podpisala	 generalni	minister	 Mi-
chael	Anthony	Perry	in	frančiškanski	kustos	v	Sveti	
deželi	p.	Francesco	Patton.
VATIKAN — Papež	Frančišek	 se	 je	po	posvetu	 s	
škofovskimi	 konferencami,	 vzhodnimi	 katoliškimi	
Cerkvami	in	Zvezo	redovnih	predstojnikov	odločil,	
da	bo	prihodnje	generalno	zasedanje	škofovske	si-
node	oktobra	2018	v	Vatikanu	posvečeno	mladim.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	svojemu	dolgolet
nemu	prijatelju,	 argentinskemu	 rabinu	Abrahamu	
Skorki,	 ob	 judovskem	 novem	 letu	 3.	 oktobra	 in	
spravnem	dnevu	12.	oktobra	napisal	dolgo	pismo.	
Naslavlja	ga	“ljubi	brat”	in	njega	ter	judovsko	skup
nost	v	Buenos	Airesu	prosi,	naj	molijo	zanj.
BERLIN —	V	Nemčiji	psi	vsako	leto	ogrizejo	1.500	
pismonoš	med	opravljanjem	njihovega	dela.	Kljub	
temu,	da	so	izurjeni	za	ravnanje	s	psmi,	jih	mora	
dosti	na	bolniški	dopust	zaradi	pasjih	ugrizov.
FREIBURG — Predsednik	Papeškega	sveta	za	po-
speševanje	edinosti	kristjanov,	kardinal	Kurt	Koch,	
je	v	prispevku	za	Herder	Korrespondenz	poudaril,	
da	bi	 se	morali	 tako	katoličani	kot	protestanti	ob	
500.	obletnici	začetka	reformacije	»spokoriti	za	ne-
razumevanje,	slaba	dejanja	in	rane,	ki	so	si	jih	pri-
zadejali	v	minulih	500	letih«.	
VARŠAVA — Tiskovni	predstavnik	Poljske	škofov
ske	konference,	Pawel	RytelAndrianik,	 je	za	KNA	
povedal,	 da	 Poljaki	 ne	 bodo	 na	 praznik	 Kristusa	
Kralja	 20.	 novembra	 Jezusa	Kristusa	 razglasili	 za	
“kralja	Poljakov”,	ker	bi	bilo	to	pomanjšanje	njego-
vega	dostojanstva	 in	 omejitev	njegovega	poslan-
stva,	vladanja	in	moči.«	Upoštevali	bodo	nauk	Cer-
kve,	po	katerem	je	Kristus	“kralj	vesoljstva”.
BUENOS AIRES —	 Voditelj	 pastoralne	 komisije	
za	pomoč	odvisnikom	od	mamil,	p.	Pepe	di	Paola,	
je	argentinsko	vlado	pozval,	naj	 takoj	primerneje	
ukrepa	zaradi	naglega	povečevanja	uporabe	mamil	
in	z	njimi	povezanih	prestopkov.

SALZBURG — Na	 ekumenskem	 simpoziju	 v	 tem	
mestu	 so	 razpravljali	 o	možnostih	 za	 še	 tesnejše	
sodelovanje	med	Cerkvijo	in	turizmom.	Eden	izmed	
predavateljev,	 pastoralni	 teolog	 Johann	 Pock,	 je	
prepričan,	da	turizem	lahko	veliko	pridobi	od	Cer-
kve,	pa	tudi	Cerkev	od	turizma.
BONN — Predstavniki	 Nemške	 škofovske	 konfe-
rence	in	Sveta	evangeličanske	cerkve	v	Nemčiji	so	
prvič	skupaj	romali	v	Sveto	deželo.	Glavni	namen	
romanja	je	bil	obiskati	kraje,	povezane	z	 izvorom	
krščanstva,	in	izraziti	povezanost	v	eni	veri.
RIM — Visoki	cerkveni	krogi	se	ne	strinjajo	s	tem,	
da	bi	v	stavbi,	ki	je	v	neposredni	bližini	Vatikana,	
prihodnjo	 pomlad	 odprli	 podružnico	 McDonald’s.	
Eden	 izmed	kardinalov	(v	omenjeni	stavbi	 jih	živi	
šest)	se	 je	odločil,	da	se	bo	pisno	pritožil	papežu	
Frančišku.	Kardinale	skrbi,	kakšno	škodo	bo	odprt
je	podružnice	McDonald’s	povzročilo	trgovinicam	in	
rokodelskim	obratom	v	bližini,	pa	tudi,	kakšne	so-
sede	bodo	dobili.	
CANBERRA — Avstralski	škofje	so	pozvali	domačo	
vlado,	naj	beguncev,	ki	poskušajo	doseči	Avstralijo,	
nič	več	ne	nameščajo	v	taborišča	zunaj	države.	
DUNAJ — Več	 predstavnikov	 katoliške	 pa	 tudi	
evangeličanske	Cerkve	je	veselih,	da	je	dobil	Nobe-
lovo	nagrado	za	književnost	ravno	pesnik	in	glas-
benik	Bob	Dylan.	V	 svojih	 pesmih	 izpoveduje	 kr-
ščansko	prepričanje	in	jim	daje	versko	vsebino.
MÜNCHEN — Nekdanji	 župnik	 v	 bavarski	 župni-
ji	Zorneding	Olivier	NdjimbiTschiende,	po	rodu	 iz	
Konga,	je	v	pogovoru	za	Süddeutsche	Zeitung	po-
jasnil,	da	 je	zapustil	 župnijo	zaradi	grože	nj:	»Po-
znamo	oznake	tvojega	avtomobila,	vemo,	kje	sta-
nuješ,	vemo	tudi,	kam	greš,	poznamo	tvoje	poti.«	
PARIZ — Sprejem	 beguncev	 je	 razdvojil	 škofi-
jo	Versailles.	“La	Croix”	poroča,	da	po	medmrežju	
kroži	anonimno	pismo,	ki	nasprotuje	urejanju	spre-
jemnih	središč	za	begunce,	medtem	ko	so	nekateri	
katoličani	pripravljeni	pomagati	in	to	že	delajo.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	v	nedeljo,	23.	ok-
tobra,	povabil	tudi	k	miru	in	spravi	v	Iraku.	Dejal	je,	
da	v	tej	državi	že	predolgo	vlada	»nečloveško	na-
silje	zoper	nedolžne	državljane,	naj	bodo	kristjani,	
muslimani	ali	pripadniki	drugih	ver	in	etnij«.
LJUBLJANA —	Poslanci	odbora	za	 izobraževanje,	
znanost,	šport	in	mladino	so	umaknili	sporni	člen	o	
uporabi	tujih	jezikov	na	univerzah.	To	pomeni,	da	
na	univerzah	učni	jezik	ostaja	slovenski.	Klika,	ki	ji	
načeluje	rektor	univerze	Svetlik,	hoče	namreč	kot	
učni	jezik	uvesti	angleščino.
LJUBLJANA —	Nov	škandal:	8.	novembra	je	bila	
za	začasno	predsednico	Vrhovnega	sodišča	izvolje
na	 kršiteljica	 človekovih	 pravic	 Nina	 Betetto,	 ki	
je	predlagana	 tudi	 za	ustavno	sodnico.	Povrhu	 je	
še	 sramotno	 pogorela	 pri	 kandidaturi	 za	 sodnico	
evrop	skega	sodišča	v	Strassbourgu,	vendar	jo	ko-
munistična	kamarila	z	vso	silo	rine	naprej.
EISENSTADT —	Avstrijski	škofje	so	na	jesenskem	
zasedanju	 svoje	 konference	 v	 prestolnici	 Gradi-
ščanske	vnovič	izvolili	za	njenega	predsednika	du-
najskega	nadškofa	kardinala	Christopha	Schönbor-
na.	To	službo	opravlja	že	od	leta	1998.
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BEGUNJE —	Ob	obletnicah	rojstva	legend	narod-
nozabavne	 glasbe	 Vilka	 in	 Slavka	 Avsenika	 so	 v	
Begunjah	 24.	 novembra	 odprli	 prenovljeni	 Muzej	
Avsenik.	Muzej	ponuja	celovit	vpogled	v	delovanje	
Ansambla	bratov	Avsenik.	V	njem	so	zbrani	najpo-
membnejši	predmeti	legendarnega	ansambla.
MOJSTRANA —	 Letošnje	 natančne	 meritve	 so	
popravile	tiste	iz	leta	1985.	Triglav	ni	visok	2.864	
metrov,	ampak	2.863,65	metrov.	Razlika	35	cm	ni	
pomembna	za	turizem,	pač	pa	za	druge	meritve.
LJUBLJANA —	Muzej	novejše	zgodovine	Slovenije	
hrani	več	kot	3.500	osebnih	predmetov	žrtev	s	33	
povojnih	grobišč	po	Sloveniji,	katerih	identiteta	ni	
znana,	zato	njihovih	predmetov	ni	mogoče	izročiti	
njihovim	svojcem.	Nakita	 je	 zelo	malo,	 saj	 so	ga	
žrtvam	ob	krutem	zločinu	večinoma	pobrali	krvniki.
CARACAS —	Socializem	in	norčevanje	iz	ljudi:	če-
prav	 Venezuelcem	 primanjkuje	 hrane,	 zdravil	 in	
potrpljenja,	 jih	 njihov	 predsednik	Nicolas	Maduro	
poziva,	naj	se	razvedrijo	s	plesanjem	salse.
LONDON —	Tisoči	Britancev	podpisujejo	peticijo,	
ki	 od	 angleške	 kraljice	 Elizabete	 II.	 zahteva,	 naj	
sama	 plača	 370	 milijonov	 funtov	 (431	 milijonov	
evrov)	vredno	prenovo	Buckinghamske	palače.
BERLIN — Nemška	 vlada	 je	 napovedala,	 da	 bo	
sprožila	 preiskavo	 morebitnega	 zgodovinskega	
vpliva	 nacizma	 na	 nemško	 povojno	 zvezno	 vlado	
in	tudi	na	kanclerski	urad.	Vlada	želi	s	preiskavo,	ki	
bo	trajala	do	leta	2020,	določiti	vplive	domnevnih	
povojnih	nacističnih	omrežij.
EISENSTADT —	Škofov	vikar	za	redovnike	p.	Lo-
renz	 Voith	 je	 podprl	 odločitev	 papeža	 Frančiška,	
da	bodo	morali	biti	škofje	pazljivejši	pri	dopustitvi	
novih	ustanov	posvečenega	življenja	in	pozorni	na	
njihovo	karizmo,	poslanstvo	in	mesto	v	Cerkvi.
BRAZILIJA —	Pri	maši	za	rajne	na	vse	svete	pred	
votlino	v	bližini	mesta	Santa	Maria	do	Tocantins	je	
umrlo	deset	 ljudi,	ker	se	 je	nanje	vsula	zemlja	v	
votlini,	v	kateri	so	prižigali	sveče	in	molili	za	rajne.	
BERLIN —	Nemško	ministrstvo	za	notranje	zadeve	
je	odločilo,	da	ne	bo	več	dopuščalo	cerkvenih	oz.	
verskih	porok	pri	mladoletnikih,	ne	da	bi	se	ti	prej	
civilno	poročili.	Ukrep	bo	veljal	za	vsa	verstva,	mi-
nistrstvo	pa	ga	utemeljuje	s	tem,	da	se	je	po	letu	
2009,	ko	ni	bila	pred	cerkveno	poroko	obvezna	tudi	
civilna,	spremenila	kulturna	podoba	Nemčije.
BEJRUT —	Maronitska	Cerkev	v	Libanonu	je	poz-
dravila	izvolitev	maronita	Michela	Aouna	za	novega	
libanonskega	predsednika,	ker	»v	svojem	progra-
mu	obljublja	stabilnost	na	politični,	varnostni,	soci-
alni,	ekonomski	in	administrativni	ravni«.
BOGOTA —	 V	 kolumbijski	 prestolnici	 so	 se	 na	
predlog	 kritikov	mirovne	 pogodbe	med	 predstav-
niki	 države	 in	 gverilske	 organizacije	 FARC	 sestali	
predstavniki	Kolumbijske	škofovske	konference	 in	
FARC,	da	bi	se	pogovorili	o	podrobnostih	pogodbe,	
ki	je	volilci	na	nedavnem	referendumu	niso	potrdili.
RIM —	Generalni	tajnik	Italijanske	škofovske	kon-
ference	škof	Nunzio	Galantino	je	v	govoru	članom	
italijanskega	parlamenta	opozoril,	da	Evropo	ogro-
žata	nacionalizem	in	sovražnost	do	tujcev.	To	je	ne-
varnejše	od	priseljevanja,	islama	in	terorizma.

DUNAJ/EISENSTADT —	 V	 avstrijskem	glavnem	
mestu	 pa	 tudi	 v	 prestolnici	 zvezne	 dežele	 Gradi-
ščanske	 so	 slovesno	 praznovali	 god	 sv.	 Martina,	
zavetnika	škofije	Eisenstadt.	Na	Dunaju	6.	novem-
bra,	v	Eisenstadtu	pa	11.	novembra,	ko	je	ob	1700.	
obletnici	 svetnikovega	 rojstva	 in	Martinovem	 letu	
vodil	somaševanje	avstrijskih	škofov	budimpeštan-
ski	nadškof	kardinal	Peter	Erdö.
MÜNCHEN —	 Pri	 založbi	 Kösel	 je	 pod	 naslovom	
“Dragi	papež	Frančišek”	izšla	knjiga	odgovorov	pa-
peža	Frančiška	na	pisma	otrok	z	vsega	sveta.
PARIZ —	Medvladni	odbor	za	varovanje	nesnovne	
kulturne	dediščine,	ki	ga	sestavlja	24	držav	pogod-
benic	 konvencije	 o	 varovanju	 nesnovne	 kulturne	
dediščine,	je	sprejel	odločitev	o	vpisu	Škofjeloške-
ga	 pasijona	 na	 Unescov	 reprezentativni	 seznam	
nesnovne	kulturne	dediščine	človeštva.
VATIKAN —	Tiskovni	predstavnik	Svetega	sedeža	
Greg	Burke	 je	papežu	zveste	katoličane	na	Kitaj-
skem	pisno	posvaril	pred	škofovskimi	posvečenji,	ki	
jih	ne	dovoli	papež.	Kršitev	pomeni	prelom	s	pape-
žem	in	izobčenje	iz	Cerkve.	Do	takšnih	posvečenj	je	
že	prihajalo	v	združenju	domoljubnih	katoličanov,	
povezanem	z	oblastmi.	
PRAGA —	 Češki	 duhovnik,	 filozof	 in	 sociolog	To-
mas	Halik	meni,	da	lahko	pontifikat	papeža	Franči-
ška	postane	novo	poglavje	v	zgodovini	krščanstva.	
Sedanji	papež	poudarja	teme,	ki	so	bile	doslej	bolj	
v	senci:	usmiljenje,	solidarnost	z	ubogimi,	skrb	za	
okolje	in	razumevanje	ljudi,	ki	so	“v	moralno	zaple-
tenih	stanjih”.
CARACAS —	Cerkev	v	Venezueli	je	pozvala	domačo	
vlado,	naj	dovoli	uporabo	človekoljubne	pomoči	iz	
tujine.	»Želimo	dovoljenje	za	raztovarjanje	zaboj-
nikov	z	zdravili,	da	bomo	lahko	pomagali	ljudem,«	
je	za	radio	Exitos	povedal	kardinal	Baltazar	Porras.
LURD —	Pariški	nadškof	kardinal	André	VingtTrois	
je	v	imenu	115	francoskih	škofov,	ki	so	se	zbrali	v	
Lurdu	na	 jesenskem	zasedanju	svoje	konference,	
žrtve	 spolnih	 in	 drugih	 zlorab	 prosil	 odpuščanja.	
Priznal	je:	»Nismo	dovolj	prisluhnili	žrtvam	/…/	in	
jih	nismo	vedno	spremljali	s	potrebnim	sočutjem.«
COLOMBO —	V	mestnem	parku	Galle	Face	Green	
v	večinoma	budistični	Šrilanki	postavljajo	kot	zna-
menje	medverskega	sožitja	največje	božično	drevo	
na	svetu.	Visoko	bo	114	metrov,	krasilo	pa	ga	bo	
500.000	lučk.	Postavitev	drevesa	je	podprl	tudi	co-
lombski	nadškof	kardinal	Albert	Malcolm	Ranjith.
GRADEC — Novi	graški	škofov	vikar	Hermann	Glet-
tler	je	za	Kleine Zeitung	povedal,	da	se	želi	posebej	
posvetiti	tistim,	ki	jim	Cerkev	ni	blizu.
VATIKAN —	 Vatikanski	 numizmatični	 urad	 je	
1.700.	 obletnico	 rojstva	 sv.	Martina	počastil	 z	 iz-
dajo	 posebnega	 kovanca	 v	 vrednosti	 dveh	 evrov,	
na	katerem	 je	svetnik	upodobljen	na	konju,	ko	z	
mečem	deli	svoj	plašč	revežu.
CARACAS —	Venezuelska	socialistična	vlada	in	dr-
žavljanska	opozicija	sta	se	s	pomočjo	posrednikov	
(zveze	 južnoameriških	 držav	 UNASUR	 in	 Svetega	
sedeža)	v	skupni	izjavi	zavezali,	da	bosta	na	miren	
in	ustavi	primeren	način	iskali	pot	iz	notranjepoli-
tične	krize.
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Nadaljevanje	Kirchnerjevega	pisma	Jeranu:
»Ljubljenec	in	biser	našega	misijona	je	Šerif.	O	

binkoštih	 je	 bil	 krščen	 v	Gondokoru.	 Überbacher	
nam	je	pisal	o	njem	s	poti	proti	Gondokoru:	‘Eden	
od	misijonskih	dečkov	se	pripravlja	na	sveti	krst.	
Ime	mu	je	Šerif.	Je	že	precej	odrastel,	dobre	glave,	
lepega	vedenja,	sploh	mladenič,	ki	obeta	vse	dobro.	
Vsem	zamorčkom	našega	misijona	daje	lep	zgled.	V	
Gondokoru,	pred	milostnim	prestolom	Matere	Božje,	
se	mu	bo	izpolnila	želja.’	Dobil	je	ime	Andrej.	Kakor	je	
bil	Šerif	že	poprej	zgled	našim	dečkom,	tako	je	zdaj	
Andrej	zgled	mladeničem.	On	je	čudovit	prvenstveni	
cvet	krščanstva	v	Afriki;	trdno	verujem,	da	ga	je	Go
spod	odločil	za	kaj	velikega.	Le	z	ganjenostjo	morem	
govoriti	s	tem	dragim,	velikodušnim	mladeničem,	ki	
mu	iz	oči	govorijo	nebesa.	Njegova	nadarjenost	 in	
gorečnost	 si	 podajata	 roko	 in	 zares	 ne	 vem,	 ka
tera	je	večja.	Tudi	on	se	pripravlja	za	sprejem	na	
Propagando;	svoje	součence	visoko	nadkriljuje	 in	
bo	tudi	v	Rimu	prekosil	vse	tovariše.	Ako	ta	cvet	z	
blagoslovom	od	zgoraj	dozori,	bomo	dobili	v	njem	
svetega	misijonarja.«
Dne	15.	oktobra	1855	je	Knoblehar	spet	poslal	

kardinalu	Fransoniju,	prefektu	Kongregacije	za	šir
jenje	 vere,	 izčrpno	 poročilo	 o	misijonu	 (Zgodnja	
Danica	18.	9.	do	11.	12.	1856).	Pravi,	da	zdaj	srečno	
in	uspešno	delujejo	na	treh	postojankah.	O	vsaki	
podrobno	poroča:
1.	V	Kartumu	poučujejo	in	vzgajajo	dečke,	oprav

ljajo	dušno	pastirstvo	in	zidajo	misijonske	stavbe.	
Našteva,	kakšno	učno	snov	so	v	šoli	predelali,	kako	
je	učencem	ime	in	kako	se	je	vsak	od	njih	učil.	Na	
koncu	šolskega	leta	je	bil	vesel	znanja,	ki	so	si	ga	
ti	 prvi	 poganjki	mlade	 afriške	 Cerkve	 pridobili	 v	
razmeroma	kratkem	času.	Izmed	tistih,	ki	so	že	od	
začetka	misijona	pri	njih,	želi	nekatere	poslati	na	
kakšno	evropsko	šolo.	Na	Propagando	naj	sprejmejo	
vsaj	dva.	Prvi	je	Šerif,	“vsestransko	angelski	mlade-
nič,	visoke	postave,	četudi	še	ni	prestopil	15.	leta”.	
Drugi	je	Aleksander	Dumont	ali	Debmowa,	sirota,	
sin	Francoza	in	črne	sužnje,	rojen	v	Kartumu,	“zelo	
dobrega	srca,	ponižen	in	pobožen”.
Krščanska	občina	stalno	 raste.	Ti	 katoličani,	 ki	

živijo	v	mestu,	 so	mnogo	boljši,	 ker	 imajo	 redno	
dušno	oskrbo.	V	kapelo	gre	več	ko	sto	ljudi,	pa	je	
ob	nedeljah	že	zdaj	premajhna.	Na	veliko	noč	je	bilo	
spet	nekaj	krstov.	Imeli	smo	precej	obhajil,	tudi	ne-
kaj	porok.	Škoda,	da	ni	redovnic.	Nekaj	gospodarjev	
pošilja	svoje	ženske	sužnje,	odrasle	 in	majhne,	h	
krščanskemu	nauku.	Večkrat	ubeži	kakšna	sužnja	
tepežu	in	išče	pri	njih	pomoči.	Ker	je	nimamo	kam	
deti,	gre	nazaj	z	gospodarjem,	ko	pride	ponjo,	ali	
pa	 zbeži	 v	mesto	 in	 se	morda	 vda	 razuzdanemu	
življenju.
Za	novo	misijonsko	stavbo	si	vsi	zelo	prizadevajo,	

pa	le	počasi	napreduje.	Iz	same	opeke	ni	kazalo	zida-

ti,	ker	premalo	časa	trpi.	Kamen	in	apno	je	pa	treba	
zelo	daleč	voziti	z	ladjami.	Že	je	blagoslovil	vogelni	
kamen	za	dekliški	vzgojni	zavod.	Ko	bo	dozidan,	se	
bodo	misijonarji	in	gojenci	za	toliko	časa	vselili	vanj,	
dokler	bodo	podirali	njihova	dosedanja	stanovanja	
iz	ila	in	bička	in	zidali	nova	iz	kamna.
2.	Misijonar	pri	Svetem	Križu	med	Kječi	ima	za	

zdaj	 ti	 dve	nalogi:	 spoznati	 ljudstvo	 in	 se	naučiti	
njihovega	 jezika.	 Na	 postaji	 učijo	 in	 vzgajajo	 30	
otrok.	Knoblehar	popisuje,	kako	jih	je	kupil	in	kaj	
zdaj	delajo.	Ko	jih	bo	peljal	na	njihove	domove,	bodo	
njih	domači	–	tako	upa	tudi	on	–	že	iz	hvaležnosti	
do	rešitelja	sprejeli	in	širili	sveto	vero.	Spet	izraža	
upanje,	da	bo	svetokriški	misijon	na	ta	način	postal	
izhodišče	za	spreobračanje	zamorskih	rodov,	ki	živijo	
zahodno	od	njega.
3.	O	Gondokoru	omenja,	kako	 lepo	so	bili	 leta	

1854	sprejeli	njega	in	Kohla,	to	pomlad	pa	njega	in	
Überbacherja.	Z	žalostjo	omenja	Kohlovo	smrt.	Zdaj	
zidajo	misijonsko	hišo;	zidajo	jo	iz	opeke.	Glavni,	
severni	del	je	že	skoraj	dodelan;	najbrž	bo	prihodnje	
leto	izdelan	tudi	zahodni	del,	ležeč	ob	vodi.	Omenja	
harmonij,	ki	jim	ga	je	bil	spomladi	on	pripeljal,	in	
tri	zvončke	iz	Ljubljane.
Na	koncu	tega	poročila	našteva	Kongregaciji	ne-

katere	stvari,	ki	bi	jih	rad	izpeljal.
Za	duhovnike,	ki	se	bodo	priglašali	za	misijon,	bo	

treba	kje	v	južni	Evropi	dobiti	hišo,	kjer	bi	se	pod	
vodstvom	izkušenih	misijonarjev	učili	eno,	dve	ali	tri	
leta	potrebnih	jezikov	in	se	podrobno	pripravljali	na	
misijonsko	delo;	privajali	bi	se	naj	južnemu	podnebju	
in	spoznavali,	ali	mu	bodo	kos	ali	ne.	Do	sedaj	so	se	
morali	kar	naenkrat	znajti	sredi	vročega	podnebja	in	
sredi	misijonskega	dela.	Pa	se	ni	dobro	obneslo.	–	Za	
to	bi	pa	ne	bilo	treba	zidati	nove	hiše;	lahko	bi	jih	
nastanili	v	kakšnem	zavodu	ali	samostanu.	Morda	bi	
jim	Kongregacija	sama	dobila	bivališče	kje	v	Rimu.
Do	 zdaj	 je	 za	misijonarje	 jemal	 samo	 svetne	

duhovnike,	seveda	le	take,	ki	so	mu	jih	na	škofij-
stvih	priporočili.	Zdaj	si	pa	vedno	bolj	želi	članov	
kakšnega	cerkvenega	reda.	Naj	Kongregacijo	dolo-
či,	med	katerim	zamorskim	rodom	tega	obširnega	
vikariata	bi	naj	zastavili	z	delom.	Biti	bi	pa	morali	
pod	 cerkveno	 oblastjo	 (jurisdikcijo)	 kartumskega	
apostolskega	vikarja,	sicer	bi	smotrno	in	načrtno	delo	
ne	bilo	mogoče.	Posebno	primerni	bi	bili	duhovniki	
iz	veronskega	zavoda	Nikolaja	Mazze.	Že	je	poslal	
tja	prošnjo	svojemu	bivšemu	misijonarju	Beltramu,	
da	jo	izroči	ravnateljstvu.	Zdaj	prosi	Kongregacijo,	
da	mu	ta	načrt	odobri.	–	Ob	Modrem	Nilu	pa	še	ne	
kaže	začenjati	z	misijonstvom,	ker	so	zamorci	tam	
še	preveč	divji	in	roparski.
Želi,	 da	 bi	 prišel	 tudi	 kakšen	 šolski	 red,	 ki	 bi	

poučeval	moško	mladino	in	jo	učil	gospodarstva	in	
obrti.	On	ne	pozna	redov;	zato	prosi	Kongregacijo,	
naj	ga	ona	izbere.

Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855
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➧

Jezus, Sin živega Boga
Jezus, odsvit Očeta
Jezus, žar večne luči
Jezus, kralj veličastva
Jezus, sonce pravice

Jezus, dobri pastir
Jezus, prava luč

Jezus, večna modrost
Jezus, neskončna dobrota

Jezus, naša pot in naše življenje
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Za	 konec	 skrivnostnih	 dvanajsterih	 (“volčjih”)	
noči	se	v	naših	alpskih	krajih	 in	v	njihovi	nemški	
soseščini	podi	ženska	pošast,	ki	jo	imenujejo	Pehtro, 
Pehtro babo	ali	Péhtrno babo	(v	Kranjski	gori),	Pirto 
ali	Pêrto	(v	Soški	dolini).	Njen	čas	je	večer	pred	sv.	
tremi	 kralji,	 5.	 januarja,	 ki	 ga	 Korošci	 imenujejo	
“pérnahti”,	večer	pa	pernahtno.	Delno	smo	o	tem	
poročali	v	januarskih	številkah	2015	in	2016.
Nekakšno	prehodno	obliko	kaže	“Perta”	okoli	Št.	

Štefana	 na	 Koroškem.	 Vanjo	 se	 danes	 napravijo	
šolarji,	 v	prejšnjih	 časih	 je	bil	 Perta	 zmerom	kak	
starejši	fant.	Perta	se	oglasi	zvečer.	Ko	sedi	družina	
za	pečjo,	prilomasti	skozi	vrata	in	vrže	sladkorčke,	
jabolka	in	druge	dobrote	po	tleh.	Otroci	pa	pograbijo	
zvonce	in	jo	preženejo:

Perta baba rumpumpum,
bolj je stara, bolj je tum!

“tum”	je	iz	nemškega	“dumm”,	“neumen”.
V	 beljaški	 okolici	 podijo	 fantiči	 Pehtro	 babo	 z	

zvonci	iz	vasi.
Na	Brnici	 “Pjerhto	 jagajo”.	 Fantje,	 oboroženi	 s	

kravjimi	zvonci,	nalože	o	mraku	zunaj	vasi	na	stalno	
določenem	kraju	kup	koruzne	slame	in	jo	zapalijo.	
Zbero	se	okoli	kresa	 in	molijo.	S	sajami	 in	pepe-
lom	si	vsi	namažejo	roke	in	obraz.	Medtem	se	jim	
v	temi	približa	Pjerhta.	Pjerhta	se	danes	napravi	v	
starinsko	 žensko	 obleko,	 si	 povezne	 širokokrajen	
klobuk	na	glavo,	podenj	pa	stlači	šop	slame,	da	ji	
bilke	vise	čez	obraz,	ki	si	ga	je	namazala	s	sajami.	
V	rokah	drži	burkle.	Svoje	dni	ji	je	zakrivala	obraz	
značilna	kožuhovinasta	larfa	z	dvema	paroma	kozjih	
rogov,	kakršne	nosijo	tudi	parkeljni	ali	podkorenski	
“Trentar”;	verjetno	si	 je	 tedaj	nadela	 tudi	narobe	
obrnjen	 kožuh.	 Ko	 fantje	 končajo	molitev,	 plane	
Pjerhta	naprej	 in	 začne	se	divji	 lov	 z	nepopisnim	
hrupom	–	vpitjem	in	nabijanjem	zvoncev	–	po	vasi.	
Okoli	Bekštajna	se	prav	tako	odrasel	fante	preoble-
če	v	“Perhto”.	Za	Perhto	se	podi	truma	otrok,	ki	jo	
zmerjajo,	ona	pa	jih	odganja	z	burklami.	Lov	po	vasi	
traja	tudi	do	polnoči.
Šega	 se	 nadaljuje	 v	Rož.	Značilno	 je,	 da	 se	 v	

Rožu	–	in	naprej	v	Podjuni	–	v	Pehtro	babo	napravi	
navadno	starejša	ženska,	ki	je	tod	nikjer	ne	podi-
jo,	ne	“jagajo”,	da	marveč	pride	samo	v	hišo,	kjer	
porednim	otrokom	grozi,	vse	skupaj	pa	obdaruje, 
navadno	z	orehi	in	“kloci”	(krhlji).	Na	Koroškem	je	
bila	znana	pesmica:

Pehtra baba, daj vorih
povhn žakelj pa an mih!

“vorih”	=	orehov;	“mih”	=	meh.
Tako	se	v	Rožeku	navadno	babica	napravi	v	Pehtro	

babo.	Svoje	dni	si	je	nadela	larfo,	nosi	pa	še	danes	
temen	plašč,	črno	naglavno	ruto,	črne	rokavice,	v	eni	
roki	drži	burkle,	v	drugi	pa	košaro	z	darovi,	vmes	sta	
tudi	repa	in	krompir.	S	hrupom	priropota	v	hišo,	da	se	

otroci	brž	poskrijejo.	Na	burkle	je	nataknila	klobaso,	
ki	jo	ponuja	otrokom	in	jo	spet	odmika.	Nazadnje	
vsuje	darove	po	tleh	in	izgine,	kakor	je	prišla.	Podob-
no	se	dogaja	tudi	naprej	v	Št.	Jakobu,	okoli	Bistrice	
v	Rožu	in	okoli	Bilčovsa.	Tod	se	priplazi	“Pehtrna”	
včasih	kar	po	vseh	štirih	v	izbo.	V	Bilčovsu	nastopa	
kot	Pehtra	baba	ali	Pehtrna	kaka	soseda.	V	kmečkih	
hišah	jo	pričakujejo	otroci	navadno	na	peči,	odrasli	
pa	na	“dilci”	(zgornji	klopi)	ob	peči,	ker	se	ondi	čutijo	
najbolj	varne.	Pehtrna	prilomasti	po	vseh	štirih	v	izbo	
in	se	ves	čas	plazi	samo	po	tleh.	Vsa	je	razcapana.	
Obraz	ima	namazan	s	sajami,	prav	tako	tudi	roke,	
obraz	pa	še	zagrnjen	s	črnim	pajčolanom.	Na	“pečnih	
vilah”	(burklah)	nosi	klobaso,	v	slamnici	pa	orehe,	
“kvoce”,	jabolka,	suhe	češplje	in	slaščice.	To	razsuje	
po	tleh	in	tudi	klobaso	spusti	z	vil	na	tla.	Z	vilami	se	
nato	steguje	proti	otrokom	na	peči,	da	se	v	strahu	
stiskajo	v	kot.	Pri	tem	je	slišati	iz	Pehtrinih	ust	bolj	
živalske	kakor	pa	človeške	glasove.	Pehtra	namreč	
nikoli	ne	spregovori.	Ko	nazadnje	odide,	se	otroci	
splazijo	s	peči	 in	pobirajo	darove	s	tal.	Za	pored
neže	je	zmetala	po	tleh	tudi	kose	repe	in	krompirja.	
Leta	1968	je	bila	bilčovska	Pehtra	grda	stara	žena	z	
ostudno	črno	larfo,	pokvečenim	klobukom	na	glavi,	v	
starinski	črni	kočemajki	in	dolgem	črnem	krilu.	Sprva	
je	res	prilezla	po	vseh	štirih,	pozneje	pa	je	planila	
pokonci	in	dražila	otroke	najprej	s	trakcem,	potem	
pa	s	klobaso	na	burklah.	Iz	slamnice	je	stresla	svoje	
darove	po	tleh,	se	lotevala	starih	in	mladih	pa	divje	
plesala	po	izbi,	nakar	je	izginila.	–	Podobno	prihaja	
Pehtrna	tudi	v	Št.	Janžu.	V	Pehtrno	se	našemi	sose-
da,	navadno	starejša	ženska.	Včasih	ošteva	poredne	
otroke	in	jim	grozi,	da	bo	prišla	ponje.	Na	glavo	si	
potlači	 star	 klobuk	 ali	 slamnik,	 obraz	 si	 zakrije	 z	
larfo	ali	s	temno	cunjo,	vsa	je	črna.	–	V	Svetni	vasi	
zvečer	vrata	v	izbo	čisto	malo	odpro,	skozi	špranjo	
porine	Pehtrna	iz	veže	burkle,	“pečne	vile”,	s	klo-
baso	v	izbo.	Otroci	se	od	strahu	poskrijejo,	oče	ali	
mati	pa	le	pristopi	in	klobaso	sname.	Nato	Pehtrna	
vstopi	in	razsuje	darove	po	tleh.	Noben	otrok	si	ne	
upa	blizu,	ker	Pehtrna	vsakega	podreza	z	burklami.	
Ko	odide,	planejo	otroci	seveda	brž	po	dobrotah	na	
tleh:	po	orehih	in	po	“klocih”.	–	V	Kotmari	vesi	se	v	
Pehtro	ali	Perhto	napravi	včasih	tudi	moški.	Pehtra	je	
razcapana	in	črna,	namazana	s	sajami	po	obrazu	in	
po	rokah.	Kdor	ji	ne	uide,	vsakogar	namaže.	Pehtra	
vrže	najprej	po	izbi	repo	in	krompir	iz	slamnice.	To	
pomeni,	 pravijo,	 da	 želi	 dobro	 letino.	Na	 burklah	
ima	nasajeno	klobaso,	ki	jo	mora	nekdo	sneti.	To	
pa	ni	lahko,	ker	skače	Pehtra	v	vsakogar.	Nazadnje	
se	komu	le	posreči,	da	klobaso	sname.	Gospodinja	
Pehtri	pozneje	klobaso	vrne,	da	gre	z	njo	lahko	k	
drugi	hiši.	Zunaj	ji	tudi	ponudi	žganje	ali	mošt.
V	boroveljski	okolici	pokuka	Pehtrna	najprej	samo	

malo	v	 izbo.	Po	 tleh	vsuje	krhlje,	suhe	češplje	 in	
orehe,	pokaže	tudi	vile.	V	Pehtrno	se	napravi	kaka	

Niko Kuret

PÉHTRIN V EČER
“PERNAHTI”, 5. JANUAR
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ženska	iz	hiše,	včasih	celo	mati.	V	Borovljah	in	okolici	
se	obleče	v	dolge	črne	cunje.	Že	med	vrati	začne	
plesati,	 iz	raztrganih	žepov	pa	ji	med	tem	padajo	
jabolka,	 orehi,	 kloci.	 Na	 burklah	 ima	 nataknjeno	
klobaso.	Ker	meče	burkle	po	tleh,	klobaso	nazadnje	
zgubi.	Tudi	v	Radišah	in	okolici	se	napravi	v	Pehtrno	
gospodinja	ali	kdo	drug	od	domačih.	Navadno	je	de-
bela,	ima	s	sajami	namazan	obraz,	nosi	temno	ruto	
in	se	priplazi	po	vseh	štirih	do	mize,	kjer	se	stiskajo	
otroci.	Molí	jim	klobaso	na	burklah	–	najpogumnejši	
seže	po	njej.	Nato	zmeče	druge	darove	–	sadje	in	
orehe	–	iz	torbe	po	tleh	in	se	odplazi	iz	hiše.	Otroci	
si	seveda	šele	zdaj	upajo	pobirati	darove.	V	odmak
njenih	Selah	je	šega	nekoliko	drugačna.	“Peáhtrna”	
je	tukaj	“lepa”,	samo	včasih	tudi	“grda”.	Navadno	
se	 po	 kajenju	 in	 kropljenju	 gospodinja	 napravi	 v	
lepo	belo	obleko,	si	zakrije	obraz	z	belo	kopreno,	
vzame	v	eno	roko	sekiro,	“hojnico”,	včasih	palico,	
tudi	sabljo	ali	nož,	v	drugo	roko	pa	vrečo	z	darovi:	
orehi,	kloci,	suhimi	češpljami,	sladkorčki.	Taka	stopi	
med	vrata,	razsuje	darove	po	tleh	 in	se	umakne.	
Otroci	brž	poberejo	darove	in	se	brž	spet	stisnejo	
k	starejšim,	zakaj	Pehtrna	
spet	 odpre	 vrata.	 Gospo-
dar	 je	medtem	 sredi	 izbe	
s	kredo	zarisal	velik	krog,	
na	 sredo	 postavil	 stolček,	
sam	 pa	 vzel	 šibo	 v	 roko.	
V	ta	ris	mora	zdaj	Pehtrna	
na	gospodarjev	ukaz	in	ga	
brez	njegovega	dovoljenja	
ne	sme	zapustiti.	Sede	na	
stolček	in	tam	v	splošni	tiši-
ni	obmiruje.	Ko	ji	gospodar	
dá	 znamenje,	 vstane	 in	
stopi	 k	 božični	mizi.	 Naj-
prej	 blagoslovi	 “mižiče”,	
štiri	božične	hlebe,	dva	 ržena	 in	dva	pšenična,	ki	
so	 naloženi	 na	mizi,	 nato	 jih	 s	 sekiro	 simbolično	
razreže	(naslednje	jutro	so	res	razrezani!).	S	tem	
je	svojo	nalogo	opravila.	Pred	odhodom	med	vrati	
še	blagoslovi	s	sekiro	vse	navzoče,	nakar	izgine.	Po	
nekaterih	hišah	je	Pehtrna	črno	oblečena,	ponekod	
hodita	tudi	dve.	Nekatere	so	zelo	hude	–	kadar	na	
cesti	naletita	na	porednega	 fantiča,	ga	pograbita,	
vlačita	po	snegu,	naribata	s	snegom.	Šega	poteka	
ponekod	tudi	tako,	da	Pehtrna	posuje	po	tleh	suho	
sadje	in	orehe,	ne	dovoli	pa,	da	bi	darove	pobrali	
poredneži,	ki	jih	odganja	z	burklami.	Le	poredkoma	
se	v	Pehtrne	napravijo	fantje	in	dekleta.
V	močno	podobni	obliki	prihaja	šega	v	Podjuno.	

Podjunska	“Pjahtra	baba”	(Škocjan),	“Pjehtra	baba”	
(Rikarja	 ves),	 “Perhtra”	 (Dobrla	 ves),	 “Pjéhtrna”	
(Žitara	ves),	je	skoraj	vseskozi	v	starinsko	raztrgano	
žensko	nošo	napravljena	starejša	ženska,	navadno	
mati,	 stara	mati	 ali	 soseda,	 prav	 redko	 tudi	 kak	
moški.	“Šlabanko”	(kočemajko)	ima	“nabúlano”	(na-
gačeno)	s	prejo,	dolga	črna	“janka”	(krilo)	ji	opleta	
okrog	 nog,	 na	 glavi	 ima	 širokokrajen,	 pokvečen	
klobuk	s	kurjimi	peresi,	obraz	 ima	pa	namazan	s	
sajami	ali	zakrit	s	črno	“hádrco”	(ruto).	V	prejšnjih	
časih	je	nosila	larfo,	marsikje	jo	imajo	še	spravljeno,	

a	je	več	ne	uporabljajo.	V	Dobrli	vesi	je	bila	maska	
svilena	 s	 svinjskimi	 ščetinami	 na	 vrhu	 in	 dvema	
merjaščevema	čekanoma	v	ustih.	K	opravi	 sodijo	
burkle,	 včasih	 tudi	motovilo,	 na	 burklah	 klobasa,	
v	drugi	roki	“slamnica”	(pehar)	ali	cajna,	v	njej	pa	
kloci,	jabolka,	orehi;	v	Železni	Kapli	je	nosila	daro-
ve	v	nahrbtnem	košu.	Svoje	čase	je	imela	s	seboj	
tudi	šop	borovih	trsák,	ki	ga	je	stresala,	da	je	bilo	
slišati	 svojevrstno	 šumotanje,	 kakor	 da	 straši.	 V	
izbo	prileze	tiho	ali	pa	prilomasti	s	hudim	truščem.	
Ne	govori	nikoli,	samo	renči	ali	pa	živalsko	rjove.	
Otroci	se	seveda	prestrašeni	stisnejo	v	kot	za	mizo	
ali	pa	zbeže	na	peč.
Marsikaterega	malega	nepridiprava	oče	Pehtri	babi	

zatoži.	Takega	poišče	pošast	s	svojimi	burklami,	ki	jih	
je	poprej	segrela	na	ognjišču	in	ga	speče,	da	je	vik	
in	krik	med	otroki.	Včasih	pa	oče	Pehtro	babo	ustavi	
že	pri	vratih	v	izbo	in	jo	prosi,	naj	ne	hodi	naprej.	
Pehtra	v	takem	primeru	samo	nekaj	zamrmra,	vrže	
pest	kloc	v	izbo	iz	izgine.	Navadno	pa	morajo	otroci	–	
kakor	pred	Miklavžem	–	tudi	pred	Pehtro	nekaj	zmo-
liti,	nakar	strese	slamnico	na	tla.	Na	Obirskem	séde	

po	 kajenju	 in	 kropljenju	
vsa	 družina	 za	mizo;	 oče	
naredi	ta	čas	s	kredo	velik	
krog	 sredi	 hiše.	V	 ta	 krog	
vsuje	potem	Pehtrna	svoje	
darove.	Obirska	Pehtrna	pa	
je	–	drugače	kakor	rožanska	
ali	sicer	podjunska	–	bela.
Od	srede	20.	stoletja	se	

šega	zlasti	v	Podjuni	opu-
šča;	v	Železni	Kapli	je	sploh	
ne	poznajo	več.
Spomin	na	“Pehtrno”	je	

bil	dolgo	živ	v	Kanalski	do-
lini.	Na	večer	pred	sv.	tremi	

kralji	so	fantje	v	Žabnicah	z	zvonci	tekali	po	vaških	
ulicah	od	enega	konca	vasi	do	drugega.	Po	izročilu	
so	morali	 do	 severnega	 roba	vasi,	 kjer	 stoji	 križ.	
Trikrat	so	tekli	okoli	njega	in	oglušujoče	zvonili.	Nato	
so	se	vrnili	v	vas	in	dobili	pri	vsaki	hiši	dar,	plačilo,	
ker	so	ubranili	Pehtrni	prihod	v	vas	...	Podobno	se	je	
godilo	v	Ukvah,	kjer	je	gruča	fantov	z	zvonci	tekla	
do	Hudičevega	mosta.	Čezenj	naj	bi	prišla	Pehtrna	
v	vas.	S	truščem	so	jo	zavrnili.	Doma	je	potem	vsak	
fant	postavil	zvonec	na	mizo	k	božičnemu	hlebu	ali	
pa	pod	mizo	k	posodi	za	obredno	kajenje.
Očitno	 je,	da	se	 rožanska	 in	podjunska	Pehtra	

značilno	ločita	od	ziljske	Pehtre	in	od	Pehtre	v	Savski	
in	Soški	dolini.	Rož	in	Podjuna	ne	poznata	obhodov,	
v	Rožu	in	Podjuni	je	nosilec	Pehtrine	osebe	ženska,	
medtem	ko	se	drugod	šemijo	fantje.	Tudi	je	Pehtra	
ponekod	lepa,	“bela”,	drugod	grda,	“črna”.
Naposled	naj	še	omenimo	“pernáhtno	nit”,	ki	jo	

je	svojčas	ženska	na	Bili	v	Reziji	spredla	iz	strižene	
volne	v	noči	pred	sv.	tremi	kralji.	Spresti	jo	je	morala	
medtem,	ko	je	bila	ura	polnoči	stoječ	nad	pragom,	
z	eno	nogo	zunaj,	z	drugo	znotraj	hiše.	Nit	je	imela	
baje	čudežno	moč.	Nosečnice	so	se	opasale	z	njo,	
zdomci	so	 jo	 jemali	s	seboj,	da	jih	 je	varovala,	v	
hlev	so	jo	obešali	...

Pehtra baba z burklami in klobaso
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
GLAS VPIJOČEGA V PUŠČAVI

P R I Č A K O VA N J E  M ES I JA
Vsa	 prepričanja	 in	 čustva,	 ki	 smo	 jih	 opisali	 v	

prejšnji	številki,	so	povzročila,	da	je	po	malem,	v	
teku	stoletij,	prišla	na	dan	velika	misel,	 ki	 je	kot	
poživljajoč	zrak	s	čudežnim	upanjem	napolnjevala	
prsa	zadnjih	Hebrejcev.	Če	je	bil	Izrael	res	izvoljeno	
ljudstvo	in	če	se	je	očitno	zdelo,	da	ni	nič	zagrešil,	
potem	mu	bo	Bog	nekega	dne	povrnil.	Ta	molk,	v	
katerega	se	 je	umaknil	Večni,	 je	moral	 imeti	nek	
smoter,	ki	bo	pozneje	pojasnjen.	Vloga	priče,	ki	jo	
je	od	Abrahama	dalje	prevzemalo	ljudstvo	obljube,	
ni	mogla	 biti	 zavrnjena.	 Prišel	 bo	 dan,	 ko	 se	 bo,	
za	vedno	oprano	svojih	grehov,	pojavilo	pred	očmi	
narodov	v	vsej	svoji	slavi.
Ta	misel	seveda	ni	odgovarjala	neki	popolnoma	

jasni	ideji.	Če	bi	jo	hoteli	natančno	opisati,	bi	hitro	
zapadli	v	nejasnosti.	To	je	bila	bolj	neka	slutnja,	ki	

so	jo	večkrat	ponovili	glasovi	prerokov,	ki	so	podpirali	
dušo	naroda	z	neko	neomajno	gotovostjo,	za	kate-
ro	nihče	ni	zahteval,	da	bi	bila	logično	utemeljena.	
Najprivlačnejše	pravljice	so	nejasne,	to	pa	ne	velja	
vedno	za	jasne	ideje,	ki	vodijo	človeško	skupnost	k	
njegovi	usodi.
Kdaj	pride	ta	“odrešitev	Izraela”?	Kdo	bi	vedel!	

Nekateri	so	jo	videli	v	vstaji	proti	tujemu	gospostvu,	
kot	so	to	bile	makabejske	vojske,	le	da	bi	zdaj	to	
bilo	dokončno.	Drugi	so	mislili,	da	do	končnega	zma-
goslavja	ne	bo	prišlo	do	zadnje	ure,	ko	bodo	Božje	
vojske	prišle	v	svoji	ognjeni	 jezi	sodit	 ljudstva.	V	
slavi	obnovljenemu	Izraelu	bo	pripadal	 Izrael	pri-
hodnjih	časov.
Toda	ta	presežni	pojav	se	je	vedno	bolj	oblikoval	

v	 prihod	 nekega	 čudovitega	 bitja,	 Gospodovega	
maziljenca,	v	aramejšičini	mašíah,	mesija,	v	grščini	
hristós.	O	tem	v	upanju	Pričakovanem	niso	vedeli	kaj	
prida.	Izraz	je	bil	nejasen	in	je	omogočal	utelešenje	

čisto	nasprotnih	upanj.	V	vsej	Stari	zavezi,	kjer	ga	
je	najti	tridesetkrat,	se	je	nanašal	včasih	na	kakega	
kralja,	včasih	na	kakega	duhovnika,	na	kakega	oča-
ka,	enkrat	celo	na	pogana	Kira	Velikega.	V	smislu,	
ki	mu	ga	mi	dajemo	danes,	ga	je	najti	samo	enkrat,	
v	odlomku	iz	Daniela	(9,25).	Bo	nosilec	uničujočega	
ognja	ali	delilec	neizčrpne	mane?	Kdo	bi	vedel!	Ve-
delo	se	je	le,	da	bo	prišel	in	da	bo	njegov	prihod	za	
Izrael	pomenil	konec	nesreč.	Kako	so	ga	ljubili,	nje-
ga,	čuvarja	svetih	obljub,	poroka	najvišjega	varstva,	
od	Gospoda	blagoslovljenega!	Verni	Izraelci	so	živeli	
od	pričakovanja	njega	in	najhujši	brezbožnik	si	ni	
upal	javno	podvomiti,	da	bo	nekega	dne	moral	priti.

Odlašanje Mesijevega prihoda je včasih povzročilo 
malo posmeha. Nek farizej je z grenkobo zapisal: »Če 
ravno nekaj sadiš, pa ti povedo o Mesijevem priho-

du kot o nečem gotovem, 
končaj najprej sajenje, saj 
boš imel še dosti časa, da 
ga srečaš!« V preprostem 
jeziku Judov tistega časa je 
reklo: »do Elijevega povrat-
ka« pomenilo odlašanje “ad 
kalendas graecas”, torej 
odlašanje v neskončnost.
Za	 številne	 dokaze	

te		ga	soglasnega	prepri-
čanja	 je	 dovolj	 odpreti	
evangelij.	 Apostoli	 in	
farizeji,	 preprosti	 ljudje	
in	 duhovniki,	 vsi	 so	 o	
Mesijevem	 prihodu	 go-
vorili	kot	o	nedvomnem	

dejstvu.	Prvo	vprašanje,	ki	so	ga	poslušalci	postavili	
Janezu	Krstniku,	je	bilo:	»Ali	si	ti	Mesija?«	Tako	je	
šlo	do	dežele	krivovercev,	grešne	Samarije,	kjer	je	
žena,	s	katero	se	je	Jezus	zadržal	pri	studencu,	re-
kla,	kakor	da	je	popolnoma	jasno:	»Vem,	da	pride	
Mesija.«
Toda	ta	mesijanska	misel,	ki	je	bila	za	judovstvo	

tako	 čudovita	 pomoč	 in	 ki	 je	 nosila	 v	 sebi	 toliko	
plemenitosti,	je	morala	prevzeti	izvoljeno	ljudstvo	
v	tragični	slepi	ulici,	iz	katere	ni	nikdar	prišlo	ven.
Ko	si	je	vernik	v	luči	svetih	besedil	skušal	pred-

staviti,	 kakšen	 bo	Mesija,	 so	 ga	 običajne	 podobe	
predstavljale	kot	vojaškega	voditelja,	ki	vodi	k	zmagi	
ljudstvo	rodov;	sijajnega	kralja,	ki	k	svoji	slavi	priteg
ne	tudi	Izrael.	Značilni	odlomek	Targumov,	rabinskih	
komentarjev	Postave,	ga	je	takole	opisal:	»Kako	lep	
je	kralj	Mesija,	ki	mora	vstati	iz	Judove	hiše.	Opasuje	
svoja	 ledja,	napreduje	po	planjavi,	 začenja	borbo	
proti	sovražnikom	in	ubija	kralje.«	Pogosto	je	bilo	

Mesija – vojskovodja
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njegovo	kraljestvo	naslikano	z	barvami	miroljubne	
sreče,	 kakor	 v	 odlomku	 iz	Salomonovih psalmov, 
apokrifa	 iz	prvega	stoletja	pred	Kristusom:	»Zbral	
bo	sveto	ljudstvo	v	pravičnosti,	vladal	bo	posvečene	
rodove;	v	njih	ne	bo	dopustil	nobene	grešnosti	in	nič	
zlobnega	ne	bo	v	njihovem	naročju.	Zakaj	Bog	ga	
je	storil	mogočnega	v	duhu	svetosti	in	bogatega	z	
bleščečimi	darovi	modrosti.	Blagor	njim,	ki	bodo	živeli	
v	tistem	času!	Videli	bodo	Izraela	v	veselju	in	rodove	
zbrane.«	Dogajalo	se	je	pa	tudi,	da	so	drugi	imeli	
namesto	teh	edenskih	predstav	raje	drugačne,	kjer	
je	udarila	na	dan	vsa	mržnja,	brutalnost	in	besnost	
ponižanega	 ljudstva.	 Takrat	 je	Mesija	 izgledal	 kot	
nekakšen	Atila,	ki	“zmrvi	narode	s	kupom	železja”,	
ki	jih	zdrobi	na	koščke	kot	“lončarjevo	posodo”,	ki	
“razbije	glave”,	“nakopiči	trupla	v	širnih	deželah”,	in	
prebode	“z	ostrimi	puščicami	srce	sovražnikov”!	Ni	
bil	njegov	prihod	zastonj	primerjan	potresu!
Moramo	 priznati	 je	 treba,	 da	 je	 bilo	 potrebno		

razsvetljenje	Svetega	Duha,	da	bi	prepoznali	v	teh	
preroških	opisih	Kristusa,	kakršen	je	bil.	Kljub	temu	
pa	je	bila	v	Svetem	pismu	tudi	podoba	spravne	žr-
tve,	ponižanega,	mučenega.	V	neizmerni	Izraelovi	
slutnji	 je	 bila	 tudi	 podoba	 blagega	 in	 skromnega	
Mesija,	ki	»jezdi	na	osličku,	na	žrebetu	oslice«	(Zah	
9,9).Taka	podoba	je	tudi	v	Knjigi modrosti,	(ki	so	jo	
učitelji	Postave	črtali	 iz	svetopisemskega	kánona)	
o	žrtvi	pravičnega	in	njegovi	sramotni	smrti,	ki	je	
prinesla	zmago	nad	smrtjo,	nad	hudobnim	duhom,	
po	katerem	je	smrt	prišla	na	svet.	Pa	je	še	boljše:	
preroški	opis	v	Izaijevi knjigi	o	žrtvovanem	Mesiju.	
V	čudovitem	odlomku	 iz	drugega	Izaija	 je	že	vsa	
Kristusova	kalvarija:	»Bil	je	zaničevan	in	zapuščen	
od	ljudi,	mož	bolečin	in	znanec	bolezni,	kakor	tisti,	

pred	 katerim	 si	 zakrivajo	 obraz,	 je	 bil	 zaničevan	
in	nismo	ga	cenili.		V	resnici	je	nosil	naše	bolezni,	
naložil	si	je	naše	bolečine,	mi	pa	smo	ga	imeli	za	
zadetega,	udarjenega	od	Boga	in	ponižanega.	On	pa	
je	bil	ranjen	zaradi	naših	prestopkov,	strt	zaradi	naših	
krivd.	Kazen	za	naš	mir	je	padla	nanj,	po	njegovih	
ranah	smo	bili	ozdravljeni.	Mi	vsi	smo	tavali	kakor	
ovce,	obrnili	smo	se	vsak	na	svojo	pot,	Gospod	pa	
je	naložil	nanj	krivdo	nas	vseh.	Bil	je	mučen,	a	se	
je	uklonil	in	ni	odprl	svojih	ust,	kakor	jagnje,	ki	ga	
peljejo	v	zakol,	in	kakor	ovca,	ki	umolkne	pred	tisti-
mi,	ki	jo	strižejo,	in	ne	odpre	svojih	ust.	Iz	zatiranja	
in	iz	obsodbe	je	bil	vzet,	kdo	premišlja	o	njegovem	
rodu?	Kajti	bil	je	odrezan	iz	dežele	živih,	zadet	zaradi	
prestopka	mojega	ljudstva«	(Iz	53,38).
Je	bilo	pri	narodu,	ki	je	imel	vedno	v	sebi	ponos	

svoje	nadnaravne	usode	in	ki	so	ga	časne	nesreče	
silile	 k	 želji	 po	maščevanju,	 sploh	možno	 obota-
vljanje	med	tema	dvema	podobama,	tisto	o	kralju	
zmagovalcu	in	tisto	o	žrtvovanem	jagnjetu?	Kdor	se	
čudi	izbiri	Judov,	mora	prav	slabo	poznati	človeško	
naravo.	 V	 pozabo	 zakopana	 prerokba	 iz	 Izaijeve	
knjige	bo	našla	dokončno	razlago	šele	po	križu.
Takšna	je	bila	judovska	duša	v	dneh,	ko	je	učil	

Janez	Krstnik.	Polna	pobožnosti,	napeta	od	čudovi-
tega	pričakovanja.	Kaj	ni	to	pričakovanje	postajalo	
iz	dneva	v	dan	bolj	nestrpno?	Znova	 in	znova	so	
prebirali	besedilo,	v	katerem	je	Daniel	naznanil,	da	
bodo	ob	koncu	devetinšestdesetih	“letnih	 tednov”	
prenehale	Izraelove	nesreče,	»da	preneha	pregreha,	
se	zapečati	greh	in	se	zadosti	za	krivdo;	da	se	vpelje	
večna	pravičnost,	se	potrdita	videnje	in	prerok	in	da	
se	mazili	Presveto«	(Dan	9,24).	So	se	izpolnili	“letni	
tedni”?	So	bili	časi	blizu?	Ali	so	roki	prišli	do	konca?

Janezova	navzočnost	na	bregu	Jordana	in	njegova	
preroška	služba	nista	bili	v	takih	okoliščinah	nič	vzne-
mirljivega.	Lahko	bi	ju	imeli	celo	za	
previdnostni.	Božji	molk	je	prenehal	
in	izvoljeno	ljudstvo	je	hodilo	spet	
poslušat	enega	od	tistih	velikih	gla-
sov,	znanih	in	strašnih.	Kdo	ve,	če	
se	ni	prikazal	sam	Mesija?
Odmev	nenavadne	pridige	se	je	

razširil	tudi	po	Jeruzalemu.	Narodni	
voditelji,	 “duhovniški	 princi”,	 kakor	
so	jim	rekli,	so	poslali	uradno	pre-
iskovalno	komisijo.	Člani	so	bili	 iz-
vedenci,	duhovniki	in	leviti.	Na	prvo	
vprašanje,	 ki	 so	mu	 ga	 zastavili:	
»Kdo	si	ti?«	je	Janez	odgovoril	s	svo-
jo	običajno	odkritostjo:	»Jaz	nisem	
Mesija.«	Naj	 bo.	Ampak	ker	 je	 od	
starega	Amosa	dalje	vsak	izobražen	
Hebrejec	vedel,	da	»Gospod	Bog	ne	
stori	ničesar,	ne	da	bi	svoj	sklep	raz-
odel	svojim	služabnikom	prerokom«	(Am	3,7)	in	ker	
je	Malahija	napovedal,	da	bo	pred	Mesijem	nastopil	
Glasnik	(Mal	3,1),	kaj	ni	Janez	ta	glasnik	Božje	slave,	

novi	obljubljeni	Elija?	»Si	mar	Elija?«	–	»Ne!«	Imel	je	
v	sebi	moč,	Elijevega	duha,	toda	ni	bil	stari	prerok,	ki	

bi	prišel	na	zemljo.	Časi	so	se	spremenili.	»Kdo	si?«
»Jaz	sem	glas	vpijočega	v	puščavi:	zravnajte	Go-

spodovo	pot,	kakor	je	rekel	prerok	Izaija«	(Jn	1,23).	

KRSTNIKOVO SPOROČI LO

Janez Krstnik oznanja
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»Pride	močnejši	od	mene,	kateremu	nisem	vreden	
odvezati	jermenov	njegovih	sandal;	on	vas	bo	krstil	
v	Svetem	Duhu	in	ognju.	Velnico	ima	v	roki,	da	bo	
počistil	svoje	mlatišče	in	spravil	žito	v	svojo	kaščo,	
pleve	pa	sežgal	z	neugasljivim	ognjem«	(Lk	3,16).
Ali	je	bilo	judovsko	ljudstvo	sposobno	razumeti	

Janezovo	 oznanilo	 pri	 plitvini	 Bethabara?	 Večina	
gotovo.	Če	se	je	nanj	gledalo	v	luči	vrstice	v	Izaiju	
(40,3),	je	dobil	močno	tradicijo:	prišel	bo	prerok	in	
bo	“v	puščavi”	pripravil	Gospodova	pota.	Eseni	so	
navajali	 to	 vrstico	 z	 enakim	namenom.	Dokler	 je	
klical	po	pokori,	da	je	treba	doseči	“vredne	sadove	
pokore”	in	nalagal	svojim	učencem	pogost	post	in	
molitev	(prim.	Lk	5,33),	je	bil	trdno	v	preroški	tra-
diciji:	Izaija,	Jeremija.	Amos,	Ozej	in	toliki	drugi	so	
govorili	podobno.	Če	naj	bi	obdržali	ljudstvo	na	vsaj	
za	silo	pravi	poti,	ni	preveč	te	opomine	ponavljati	
večkrat.	Namigi,	ki	jih	je	ponavljal,	ki	 imajo	neko	
sicer	neopredeljivo,	pa	nujno	napoved	neke	katastro-
fe,	ki	se	bo	zrušila	na	Izrael,	niso	bili	tuji	duhovnim	
navadam	judovske	skupnosti.	Od	izgnanstva	dalje	so	
se	tako	navadili	trpljenja,	da	so	se	nanj	pripravljali	
instinktivno.	V	kolikih	preroških	besedilih,	v	kolikih	
apokalipsah	 je	pač	najti	
ta	 videnja	 strahu?	 Tudi	
qumranski	menihi	 so	 v	
svojih	besedilih	oznanjali,	
da	so	poslednji	časi	blizu.	
Janez	 je	 bil	 torej	 dobro	
“na	liniji”,	kjer	smo	videli	
združeno	 zaskrbljenost	
za	osebno	moralo	in	na-
rodno	usodo.
Sodba	 sveta	 je	 bila	

neposredna.	 Kmalu	 bo,	
kot	so	govorili	tudi	menihi	
ob	Mrtvem	morju:	»Bog	s	
svojo	 resnico	 očistil	 vsa	
dela	 vsakogar,	 da	 bi	 jih	
očistil	po	Duhu.«	Kaj	na-
rediti,	da	ne	bi	bil	obsojen	
na	 dan	 sodbe?	 Janez	 je	
odgovoril:	 delati	 z	 lju-
beznijo,	 pravičnostjo	 in	
mehkobo.	Tistim,	ki	so	ga	
vpraševali:	»Kaj	naj	storimo?«	je	odgovarjal:	»Kdor	
ima	dve	suknji,	naj	ju	deli	s	tistim,	ki	nima	nobene,	
in	kdor	ima	živež,	naj	stori	enako.«	Cestninarjem	in	
davkarjem	je	zapovedal:	»Ne	terjajte	nič	več,	kakor	
vam	je	ukazano.«	Vojakom:	»Ne	bodite	do	nikogar	
nasilni	in	nikogar	ne	trpinčite,	ampak	bodite	zado-
voljni	s	svojo	plačo.«	Tudi	najboljši	Judje	so	lahko	
imeli	razumevanje	za	te	nasvete:	kaj	ni	Mojzesova	
Postava	nalagala	kot	dolžnost		pustiti	revnim	paber-
kovati	na	poljih	ob	 žetvi;	 vrniti	 revnemu	dolžniku	
njegov	plašč,	da	ga	ne	bi	zeblo;	pomagati	celo	oslu	
svojega	sovražnika,	če	je	padel	pod	bremenom?	Ali	ni	
rabi	Jozue	ben	Qorha	izjavil,	da	je	greh	proti	ljubezni	
hujši	od	samega	malikovanja?	
Toda	kako	je	novi	prerok	po	drugi	strani	razočaral!	

Niti	enkrat	samkrat	ni	oznanil,	da	mora	ta	Mesija,	o	
katerem	je	pravil,	da	je	glasnik,	obnoviti	Izrael	v	vsej	

njegovi	slavi	in	moči.	Še	huje:	svojega	oznanjevanja	
ni	 pridržal	Hebrejcem	pravega	 rodu,	 častivrednim	
ljudem,	ki	so	premišljali	o	Postavi.	Okrog	njega	je	bilo	
videti	cestninarje,	ki	so	jih	imeli	za	priznane	grešnike,	
vojake	in	celo	pogane.	In	izvoljenemu	ljudstvu	si	je	
predrznil	reči:	»Ne	začenjajte	sami	pri	sebi	govoriti:	
‘Abrahama	imamo	za	očeta’!«	To	pomeni,	mi	smo	
gotovi	zveličanja,	saj	pripadamo	izvoljenemu	ljud-
stvu.	»Kajti	povem	vam,	da	more	Bog	iz	teh	kamnov	
obuditi	Abrahamu	otroke«	(Lk	3,8).	Čeprav	je	bila	v	
izročilu	 Izraela	univerzalistična	zamisel,	 sumničavi	
nacionalizem	 Judov	 zadnjih	 časov	 ni	mogel	 brez	
ogorčenja	prisluhniti	tem	prerokovim	besedam.
In	povrhu	je	Janez	še	krščeval.	To	je	bil	njegov	

osebni	obred,	njegova	lastna	iznajdba.	Tisti,	ki	so	
se	hoteli	obvezati,	da	bodo	odslej	šli	po	poti,	ki	jim	
jo	je	nakazal,	so	morali	stopiti	v	vodo.	Čuden	obred!	
Ni	bila	nenavadnost	tega	obreda	tista,	ki	je	privlačila	
množice	najprej	pri	Jordanovi	plitvini,	pozneje,	ko	je	
postalo	vroče,	pa	više	gori,	na	področju	Scythopolisa,	
kjer	so	bili	lepi	studenci,	imenovani	“Izviri	miru”?
Tak	 obred	 ni	 bil	 tuj	 starim	 izročilom,	 posebno	

izraelskemu	izročilu.	Bil	je	celo	tako	star,	da	so	rabini	
razpravljali,	da	bi	si	prišli	
na	jasno,	če	je	neka	vr-
sta	krsta,	ki	je	zaznamo-
val	 uvajanje	 poganskih	
“prozelitov”	 v	 judovske	
skupnosti,	spadala	v	čas	
pred	babilonskim	izgnan-
stvom	ali	po	njem.	Iz	2.	
in	3.	Mojzesove	knjige	so	
bila	znana	te	vrste	umi-
vanja,	ki	so	bila	obvezna.	
Na	določene	dneve	se	je	
predvsem	za	tempeljske	
funcionarje	se	je	s	števi-
lom	blagoslovov	množilo	
število	 obrednih	 kopeli,	
mikweh,	 in	 na	 praznik	
Kippur, Spravni dan	se	je	
moral	veliki	duhovnik	de-
setkrat	slovesno	okopati	
v	 imenu	 ljudstva.	 Eseni	
so	uporabljali	neštevilna	

umivanja,	predvsem	dnevno	kopel	 in	še	danes	 je	
videti	 na	 bregu	 Jordana	 pristaše	 starih	 kultov,	 ki	
opravljajo	ta	stari	obred	v	reki	vsak	dan.
Toda	do	Janeza	je	to	bil	nek	obred,	nič	več,	pre-

cej	podoben	tistemu	v	egipčanski	veri	Izide.	Samo	
po	sebi	je	razumljivo,	da	voda,	ki	umije	telo,	daje	
tako	naravno	misliti	na	očiščenje	duše	kot	posledice	
kopeli,	da	je	v	mnogih	primerih	postala	simbol.	Ali	
se	ne	bere	v	Stari	zavezi:	» Umijte	se,	očistite	se!	
Odstranite	svoja	hudobna	dejanja	izpred	mojih	oči,	
nehajte	delati	húdo«	(Iz	1,16),	in	ali	ni	Gospod	po	
Ezekielovih	 ustih	 obljubil:	 »Pokropim	 vas	 s	 čisto	
vodo,	da	boste	očiščeni.	Vseh	vaših	nečistosti	in	vseh	
vaših	malikov	vas	očistim«	(Ez	36,5)?
Toda	 Janezov	 krst	 je	 bil	 popolnoma	 drugačen.	

Drugačnost	je	zaznamovalo	dejstvo,	da	je	bil	poleg	
“krstnik”	sam,	da	ga	je	on	opravil.	Kako	ga	je	po-

Krščuje s potapljanjem
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deljeval?	Ne	vemo.	Verjetno	je	novi	vernik	opravil	
obred	 s	 potapljanjem,	 saj	 slikarska	 umetnost,	 ki	
prikazuje	Janeza,	ki	obliva	z	vodo	Jezusovo	čelo	iz	
neke	posode	ali	školjke,	izvira	šele	iz	14.	stoletja.	
Kar	je	starejših	izročil,	so	se	brez	dvoma	nanašala	
na	dobro	znano	dejstvo.	Kakšno	vlogo	je	torej	imel	
Krstnik	sam	pri	krstu?	Je	izgovoril	kako	molitev,	kako	
zaklinjanje,	kako	prošnjo?	Ne	vemo;	gotovo	pa	je,	
da	namen	vernika	ni	bil	enak	tistemu,	ki	ga	je	imel	
pobožen	Jud	ob	obrednem	umivanju.
Ta	krst	je	bil	“krst	pokore”;	bil	je	znamenje,	vidni	

znak	 izražene	 volje	 spremeniti	 življenje.	 Nič	 več,	
pa	 saj	 je	 bilo	 že	 to	 veliko.	Obredno	umivanje	po	
Mojzesu	ni	bilo	nič	drugega	kot	potrebno	očiščenje	
pred	izpolnitvijo	nekega	verskega	dejanja.	Pri	Esenih	
“krst”	ni	bil	nič	drugega	kot	pripustitev	k	vsakdanjim	
umivanjem	skupnosti	po	letu	noviciata.	Nasprotno	
pa	je	Janezovo	učenje	vezano	na	popolno	moralno	
preoblikovanje.	Vstopiti	v	vodo	pomeni	voljo	za	po-
koro,	pomeni	kesanje	grehov.	Zdi	se	tudi,	da	je	bil	
ta	krst	podeljen	samo	enkrat,	kot	neka	inciacija	v	
popolnoma	novo	življenje.
Janezov	obred	je	bil	torej	popolnoma	oseben	in	

raziskovanja,	 da	 bi	 odkrili	 njegov	 izvor,	 niso	 dala	
nobenega	dokončnega	rezultata.	Možno	je,	da	si	je	
Krstnik	izposodil	zunanji	vidik	iz	obreda	Esenov,	pa	

mu	je	s	prenosom	na	Jordanov	breg	dal	širši	pomen;	
lahko	bi	tudi	rekli,	da	ga	dobesedno	je	iznašel.
Resnica	 je,	 da	 je	 bil	 Krstnik	 tam	zares	 v	 svoji	

vlogi.	Pokazal	 je	pot,	toda	ni	 je	do	konca	začrtal.	
Njegov	krst	ni	krščanski	krst,	kjer	je	voda	več	kot	
samo	simbol,	celo	več	kot	jamstvo	preoblikovanja,	
kot	je	to	krščanski	krst.	V	novvem	obredu	tisti,	ki	se	
odpove	svojim	grehom	in	sprejema	krst,	istočasno	
zadobi	duha	Boga	samega.	Pozneje,	ko	bo	apostol	
Pavel	srečal	v	Efezu	ljudi	dobre	volje,	ki	so	bili	krščeni	
z	Janezovim	krstom,	jim	bo	podelil	Kristusov	krst	
kot	učinkovitejši	obred,	kot	njegovo	dopolnitev.	Kaj	
se	ni	tega	zavedal	sam	prerok,	ki	se	je	v	plemeniti	
ponižnosti	umaknil	Mesiju:
»Jaz	vas	krščujem	v	vodi,	pride	pa	močnejši	od	

mene,	kateremu	nisem	vreden	odvezati	jermenov	
njegovih	sandal;	on	vas	bo	krstil	v	Svetem	Duhu	in	
ognju«	(Lk	3,16).
Evangelist	 Janez	 bo	 povzel	 vso	 usodo	 Krstni-

ka,	 hkrati	 slavnega	 in	 skromnega	 oznanjevalca	
Najvišjega,v	štirih	odločilnih	vrsticah:
»Bil	je	človek,	ki	ga	je	poslal	Bog;	ime	mu	je	bilo	

Janez.	Prišel	je	zavoljo	pričevanja,	da	bi	pričeval	o	
luči,	da	bi	po	njem	vsi	sprejeli	vero.	Ni	bil	on	luč,	am-
pak	pričeval	naj	bi	o	luči.	Resnična	luč,	ki	razsvetljuje	
vsakega	človeka,	je	prihajala	na	svet«	(Jn	1,69).

Izraelski	matematiki	in	arheologi	so	prepričani,	
o	dokazih,	ki	pričajo	o	tem,	da	so	nekateri	ključni	
deli	Svetega	pisma	starejši,	kot	so	domnevali	doslej.
S	tehnologijo	za	analiziranje	rokopisov	–	podob-

no	tisti,	ki	jo	imajo	banke	za	analizo	podpisov	–	je	
ekipa	z	Univerze	v	Tel	Avivu	ugotovila,	da	je	zbirka	
starohebrejskih	 zapisov,	 ki	 so	 datirani	 v	 leto	 600	
pr.	n.	š.,	delo	šestih	različnih	avtorjev.	Čeprav	ne	
gre	za	odlomek	hebrejske	Biblije,	pa	odkritje	priča	
o	tem,	da	je	bila	pismenost	v	Judeji	v	tistem	času	
precej	razširjena,	kar	bi	omogočilo	tudi	kompozicijo	
starozaveznih	besedil.

Uničenje Jeruzalema kot vzgib za
zapisovanje narodove zgodovine?
Ugotovitve,	ki	so	bile	v	obliki	študije	objavljene	v	

ameriškem	zborniku	National	Academy	of	Sciences,	
so	del	obsežnejše	razprave	o	tem,	kdaj	so	začela	
nastajati	prva	biblijska	besedila:	je	bilo	to	pred	uni-
čenjem	Jeruzalema	(586	p.n.š.)	ali	po	njem	in	po	
izgonu	njegovih	prebivalcev	v	Babilon?
V	zadnjih	letih	so	številni	akademiki	nastanek	cele	

vrste	svetopisemskih	besedil	–	od	Jozuejeve	knjige	
do	druge	Knjige	kraljev		postavljali	v	obdobje	po	
izgnanstvu.	Teorija	namreč	predvideva,	da	so	bila	
besedila	napisana	kot	posledica	izgona	v	Babilon,	ko	
so	posamezniki	intenzivneje	razmišljali	o	preteklosti	
naroda	in	jo	sklenili	dokumentirati	na	pergamentu.
Izraelski	arheolog	Israel	Finkelstein,	ki	je	o	temi	

spregovoril	za	agencijo	AP,	pa	je	denimo	prepričan,	
da	so	besedila	nastala	v	sedmem	stoletju	pred	Kri-
stusom	v	Jeruzalemu,	še	pred	izgnanstvom.	Nove	
ugotovitve	to	tezo	potrjujejo,	pravi.	“Tokrat je prvič, 
da v rokah držimo nekaj empiričnega.”

Zavita pot do Svetega pisma
Ekipa	doktorskih	študentov	z	univerze	je	preučila	

16	napisov	na	keramičnih	črepinjah,	ki	so	bile	izko-
pane	na	arheološkem	najdišču	starodavne	vojaške	
trdnjave	v	Aradu	na	jugu	Izraela.	Z	multispektralnim	
upodabljanjem	so	rekonstruirali	hebrejske	črke,	ki	jih	
je	zob	časa	že	krepko	načel,	in	nato	z	računalniškim	
algoritmom	iskali	posebnosti	različnih	rokopisov.
Sama	besedila,	ki	so	jih	analizirali,	niso	na	noben	

način	povezana	z	Biblijo.	Poudariti	velja:	gre	zgolj	za	
zapiske	o	premikih	oboroženih	sil	in	zalogah	živeža,	
povejo	pa	nam,	da	so	znali	pisati	posamezniki	tako	
v	vrhu	kot	tudi	pri	dnu	vojaške	verige.	Iz	načina	za-
pisanega	zgodovinarji	sklepajo,	da	zapiski	niso	delo	
poklicnih	pisarjev,	in	tudi	to,	v	kombinaciji	z	odročno	
lego	utrdbe,	priča	o	široko	razširjeni	pismenosti.
Oprijemljivih	ostankov,	starejših	od	mrtvomorskih	

zvitkov,	nimamo.
Pismenost	velikega	dela	prebivalstva	pa	seveda	

podpira	teorijo,	da	so	v	istem	obdobju	že	nastajali	
prvi	 odlomki	 kasnejše	 Biblije.	Mrtvomorski	 zvitki,	
najstarejši	ohranjeni	ostanki	svetopisemskih	besedil,	
so	sicer	več	stoletij	mlajši.

SO D ELI BIB LIJE STAREJŠI,
KOT SMO MIS LI LI  DOS LEJ?
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papežev verouk

Frančišek

DAROVI SVETEGA DUHA

IV.  MOČ
Ob	prejšnjih	priložnostih	smo	premišljevali	o	pr-

vih	treh	darovih	Svetega	Duha:	modrosti,	umnosti	
in	 svèta.	Danes	bomo	pomislili	 na	 tisto,	 kar	 dela	
Gospod:	vedno	prihaja	podpret	našo	slabost.	To	pa	
dela	s	posebnim	darom:	darom	moči.
Jezus	je	povedal	priliko,	ki	nam	pomaga	razumeti	

važnost	 tega	daru.	Sejalec	 gre	 sejat,	 vendar	 vse	
seme,	ki	ga	raztrosi,	ne	rodi	sadu.	Tisto,	ki	pade	na	
pota,	pojedo	ptiči.	Tisto,	ki	pade	na	skalnato	zemljo	
ali	sredi	gošče,	sicer	požene,	pa	ga	hitro	posuši	sonce	
ali	pa	ga	zaduši	trnje.	Samo	tisto,	ki	pade	na	dobro	
zemljo,	lahko	zraste	in	obrodi	(prim.	Mr	4,39;	Mt	
13,39;	Lk	8,48).	Kot	je	Jezus	razložil	učencem,	ta	
sejalec	predstavlja	Oče-
ta,	 ki	 obilno	 trosi	 seme	
svoje	Besede.	 Seme	 se	
pa	pogosto	sreča	s	sušo	
našega	srca	in	tudi	takrat,	
ko	 je	 sprejeto,	 tvega,	
da	bo	ostalo	 brez	 sadu.	
Z	 darom	moči	 pa	 Sveti	
Duh	 očisti	 njivo	 na	šega	
srca,	jo	osvobodi	otrplo-
sti,	 negotovosti	 in	 vseh	
strahov,	 ki	 bi	 jo	 lahko	
ovirali,	 tako	 da	Gospo-
dova Beseda postane 
dejavna	 na	 pristen	 in	
vesel	način.	Dar	moči	je	
res	velika	pomoč,	ki	nam	
daje	moč,	ki	nas	osvoba-
ja		tolikih	ovir.
Prihaja	tudi	do	težkih	

trenutkov	in	skrajnih	po	ložajev,	v	katerih	se	dar	moči	
izkaže	na	izreden,	zgleden	način.	To	se	dogaja	tistim,	
ki	se	morajo	soočiti	s	posebno	trdimi	in	bolečimi	iz-
kušnjami,	ki	pretresajo	njihovo	življenje	in	življenje	
njihovih	dragih.	V	Cerkvi	odseva	pričevanje	tolikih	
bratov	in	sestra,	ki	se	niso	obotavljali	dati	svojega	
življenja	zato,	da	so	ostali	zvesti	Gospodu	in	njego-
vemu	evangeliju.	Tudi	danes	ne	manjka	kristjanov	
v	mnogih	delih	sveta,	ki	še	naprej	pričujejo	za	svojo	
vero	z	globokim	prepričanjem	in	vedrino	in	vztrajajo	
tudi	takrat,	ko	vedo,	da	to	zahteva	visoko	ceno.	Tudi	
mi	vsi	poznamo	ljudi,	ki	so	preživljali	težke	čase	in	
hude	bolečine.	Pomislimo	na	tiste	može	in	žene,	ki	
težko	živijo,	ki	se	borijo	za	preživetje	svoje	družine,	

za	vzgojo	otrok.	Vse	to	delajo,	ker	jim	je	v	pomoč	
dar	moči.	Koliko	mož	in	žena	–	saj	poznamo	njiho-
va	imena	–	so	v	čast	našemu	ljudstvu,	v	čast	naši	
Cerkvi,	ker	so	močni,	močni	v	oblikovanju	svojega	
življenja,	svoje	družine,	svojega	dela,	svoje	vere.	Ti	
naši	bratje	in	sestre	so	svetniki,	vsakdanji	svetniki,	
sredi	med	nami	skriti	svetniki.	Ti	 imajo	dar	moči,	
da	izpolnjujejo	svojo	dolžnost	ljudi,	očetov,	mater,	
bratov,	sester,	državljanov.	Toliko	jih	je!	Zahvalimo	
se	Bogu	za	te	kristjane,	ki	so	skrita	svetost:	Sveti	
Duh,	ki	prebiva	v	njih,	jih	vodi	naprej.	Dobro	je	mi-
sliti	na	te	ljudi:	če	oni	zmorejo	vse	to,	zakaj	ne	bi	
zmogel	jaz?	Koristilo	bo	prositi	Gospoda,	naj	nam	

dá	dar	moči.
Pa	nikar	misliti,	da	je	

dar	moči	potreben	samo	
ob	 nekaterih	 izrednih	
prilikah	ali	položajih.	Ta	
dar	mora	biti	v	 temelju	
našega	 krščanstva,	 v	
preprostosti	 vsakdanje-
ga	življenja.	Vse	dni	svo-
jega	 vsakdanjega	 živ
ljenja	moramo	biti	moč-
ni,	potrebujemo	to	moč	
za	 oblikovanje	 svojega	
življenja,	svoje	družine,	
svoje	vere.	Apostol	Pavel	
je	povedal	stavek,	ki	ga	
je	 vredno	 slišati:	 »Vse	
zmorem	 v	 njem,	 ki	mi	
daje	moč«	(Flp	4,13).	Ko	
se	 soočimo	 z	 običajnim	

življenjem,	ko	pridejo	težave,	se	spomnimo	tega:	
»Vse	zmorem	v	njem,	ki	mi	daje	moč.«	Gospod	daje	
moč	vedno,	nikdar	je	ne	odreče.	Vedno	je	z	nami.	
»Vse	zmorem	v	njem,	ki	mi	daje	moč!«
Včasih	nas	obide	skušnjava,	da	bi	se	vdali	lenobi,	

ali	–	kar	je	še	slabše	–	obupu,	predvsem	spričo	truda	
in	preizkušenj	življenja.	Ne	zgubimo	poguma	v	takih	
primerih,	kličimo	Svetega	Duha,	naj	z	darom	moči	
podpre	naše	srce	in	podeli	novo	moč	in	navdušenje,	
predvsem	v	naporih	in	preizkušnjah	življenja.	V	takih	
primerih	ne	izgubljajmo	poguma,	kličimo	Svetega	
Duha,	da	bi	z	darom	moči	podprl	naše	srce	in	podelil	
novo	moč	 in	navdušenje	našemu	življenju	 in	naši	
hoji	za	Jezusom.

Za	vse	kristjane,	da	bi	se	v	zvestobi	Gospodovemu	nauku	z	molitvijo	in	bratsko	ljubeznijo	prizadevali	
vzpostaviti	polno	cerkveno	edinost	s	sodelovanjem	pri	odgovarjanju	današnjim	izzivom	človeštva.

MO LITV ENI NAMEN ZA JANUAR 2017
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Na	 novega	 leta	 dan	 obhajamo	 v	 bogoslužju	
slovesni	 praznik	 Marije	 Božje	 Matere.	 V	 našem	
bogoslužju	 je	to	najstarejši	praznik.	Je	pa	to	tudi	
primeren	praznik	za	nov	začetek,	za	nove	sklepe	in	
za	obnovljeno	upanje.
V	Svetem	pismu	je	res	malo	podatkov,	ki	bi	izri-

sali	Marijino	zgodovinsko	sliko.	Kar	Cerkev	ponuja	v	
svoji	pobožnosti	do	nje,	je	v	resnici	njena	duhovna	in	
molitvena	izkušnja,	sad	njenega	razmišljanja	skozi	
stoletja.	To	je	pa	končno	dobro,	saj	je	to,	kar	danes	
vemo	o	Sveti	Devici,	 sad	molitve	Cerkve.	Ker	pa	
Cerkev	vodi	Sveti	Duh,	je	njegovo	delovanje	tudi	v	
našem	razumevanju	Marije	same	in	njene	posebne	
vloge	v	našem	življenju.
Moramo	 se	 pa	 vedno	 spominjati,	 da	 razvoj	 v	

Cerkvi	pomeni	samo	eno:	da	v	svojem	poskušanju	
razumeti	Boga	rastemo	v	razumevanju	Kristusovega	
učlovečenja	v	našem	svetu	 in	življenju.	V	tej	 luči	
moramo	razmišljati	o	Devici	Mariji,	Theotókos	(Bogo-
rodici),	Božji	Materi.	In	kakor	je	Marija	ohranila	vse	
stvari	in	jih	premišljevala	
v	svojem	srcu,	tako	Cer-
kev	v	svojem	bogoslužju,	
v	 svojih	 spisih,	 v	 svoji	
veri	premišljuje	o	njej	in	
o	Učlovečenju.	To	je	ra-
zlog,	da	najstarejši	praz
nik	obhajamo	na	osmino	
božiča,	Emanuela,	Boga	v	
nas:	vsa	naša	pobožnost	
do	Marije	je	le	spremstvo	
naše	pobožnosti,	našega	
posnemanja	 in	 našega	
češčenja	Kristusa.
Mašni	evangelij	na	ta	

praznik	je	skoraj	natan
čno	ponavljanje	evangeli
ja,	ki	smo	ga	brali	pri	božični	zorni	(pastirski)	maši.	
Vredno	je	poudariti,	da	so	v	tem	evangeliju	o	Je-
zusovem	rojstvu	prvi	informirani	in	so	Božje	Dete	
obiskali	pastirji,	ki	so	jih	imeli	za	manjvredne,	na	rob	
odrinjene	in	uboge.	Manjvredni	v	družbi	so	tisti,	ki	
širijo	veselo	novico,	ki	jo	je	oznanil	angel:	da	je	bil	
rojen	Odrešenik,	Mesija,	Gospod.	Manjvredni	so	tisti,	
ki	Mariji	pomagajo,	da	globlje	razume	svojega	Sina.	
V	Lukovem	evangeliju	Marija	predstavlja	idealnega	
vernika	zato,	ker	sliši	veselo	novico,	jo	premišljuje	v	
svojem	srcu	in	v	polnosti	odgovori	nanjo.	Njeno	srce	
postane	kraj,	kjer	odkrije	Jezusa	in	kdo	on	v	resnici	
je.	Tako	morajo	tudi	naša	srca	postati	kraj	odgovo-
ra.	Vse	Marijino	življenje	in	vse	življenje	Cerkve	je	
osredotočeno	na	 ta	proces	 razmišljanja,	kdo	 je	v	
resnici	ta	novorojeni	otrok.	Marijino	zrenje	njenega	
Sina	postane	razmišljanje	Cerkve	o	učlovečenju.	Ta	
vidik	Marijinega	materinstva	je	najvažnejši	za	naše	
novo	leto,	 leto,	v	katerem	nadaljujemo	potovanje	
svojega	srca	k	Bogu.

Hudo	se	moti,	kdor	misli,	da	je	Marija	od	trenut-
ka	oznanjenja	popolnoma	vedela	ali	razumela	poln	
pomen	svojega	Sina.	Marija	je	razmišljala,	kaj	bo	ta	
otrok	od	svojega	“da”	ob	oznanjenju,	ko	so	v	njej	
začele	rasti	in	se	razmnoževati	prve	celice	učlove-
čenega	 Boga,	 preko	 njegovega	 rojstva,	 skritega	
detinstva,	mladosti	in	doraščanja,	dokler	ni	zapustil	
doma.	Razmišljala	je	o	tem,	kar	je	o	njem	slišala	
od	drugih,	o	tem,	kar	je	rekel,	o	tem,	kar	je	storil,	
o	 ozdravljenjih,	 o	 izganjanjih	hudobnega	duha,	 o	
spopadih	s	farizeji	in	saduceji,	o	križevem	potu,	o	
tem,	kako	ga	je	videla	pribitega	na	križ,	o	tem,	kako	
je	držala	v	naročju	mrtvo	telo,	ki	je	bilo	nekoč	v	njej.
Na	vsaki	stopnji	tega	razmišljanja	je	ponavljala	

svoj	“da”	oznanjenja	in	vedno	globlje	razumevala,	
kaj	ta	odgovor	pomeni.	Porabila	je	svoje	življenje	za	
razmišljanje	o	vidni	Božji	Besedi,	ki	je	bila	in	je	njen	
Sin.	Rasla	je	v	spoznavanju	Njega,	v	razumevanju	
skrivosti	učlovečenega	Boga.	Tako	moramo	tudi	mi	
razmišljati	o	tej	Besedi	v	Svetem	pismu,	o	Besedi	v	

vsakem	izmed	nas,	o	Be-
sedi,	ki	je	ustvarila	svet	
okoli	nas.	Tudi	od	nas	se	
zahteva,	 da	 učlovečimo	
Jezusa	 v	 svojem	 življe-
nju.	Vse	to	moramo	sto-
riti	mi	vsi	to	novo	leto,	v	
tem	čudnem,	zmešanem	
in	nevarnem	času.
Razmišljanje	 zahteva	

odgovor.	Marijin	odgovor	
Bogu	ni	bila	samo	misel	o	
preprosti	izbiri	med	prav	
in	narobe,	med	dobrim	in	
slabim;	neke	vrste	etična	
ali	 moralna	 odločitev.	
Tudi	naša	 izbira	ne	sme	

biti	samo	to.	Marija	je	zgled:	prava	izbira	razkrije	
kdo	smo	v	resnici	in	ne	samo	kaj	počnemo.	V	svoji	
odločitvi	delujemo	 iz	samega	sebe	 in	govorimo	 iz	
samega	sebe.	Krščanska,	človeška	svoboda	odloči-
tve	ni	v	tem,	kateri	film	bomo	šli	gledat,	kaj	bomo	
oblekli	ali	kaj	bo	naše;	odločitev	je	kako	razodevamo	
in	določamo	sami	sebe	na	tem	potovanju	k	Bogu.
Marijina	 odločitev	 ni	 bila	 pravilna	 ali	 napačna.	

Zrasla	 je	 iz	 tega,	kar	 je	ona	bila	 in	kar	 je	o	sebi	
vedela:	da	je	hčerka	Izraela,	Božji	otrok.
Blažena	je	med	ženami,	nam	pa	je	bilo	rečeno	v	

vélikem	Aronovem	blagoslovu	iz	4.	Mojzesove	knjige	
v	našem	prvem	berilu,	da	bo	Gospod	dal	sijati	svoje	
obličje	nad	tistimi,	ki	jih	ljubi	in	ljubijo	njega.	Nadnje	
bo	dvignil	svoje	obličje	(4	Mz	2526).	Na	novega	leta	
dan	vemo,	da	je	to	obličje	sijalo	nad	Marijo,	ko	ga	je	
držala	v	svojem	naročju	in	ko	je	darovala	njegovemu	
Očetu	v	templju	svojega	novorojenega	Sina	Jezusa.	
To	je	obraz,	ki	ga	bomo	zaslužili	gledati;	obraz	Boga,	
ki	je	postal	človek,	rojen	iz	Device	Marije.

MARIJA, SV ETA BOŽJA MATI
1. JANUAR
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Cerkev	 je	 častila	 presveto	 Jezusovo	 ime	 od	
najstarejših	časov,	liturgično	praznovanje	pa	se	je	
pojavilo	šele	v	14.	stoletju.	Sveti	Bernardin	Sienski,	
ki	 sta	mu	pomagala	blaženi	Albert	 iz	Sarteana	 in	
sveti	Bernardin	 iz	Feltre,	 je	s	takim	navdušenjem	
in	 ognjem	 širil	 to	 pobožnost,	 da	 je	 bila	 končno	
ustanovljena	 kot	 liturgični	 praznik.	 Leta	 1530	 je	
papež	Klemen	VII.	pooblastil	frančiškanski	red,	da	
so	člani	smeli	recitirati	oficij	(brevir)	Presvetega	Je-
zusovega	Imena.	Sveti	Janez	Pavel	II.	je	ponovno	
ukazal	postaviti	3.	januar	kot	neobvezni	spomin	v	
Rimski	koledar.	Rimski	Martirologij	ga	označuje	kot	
“Presveto	Jezusovo	ime,	kateremu	edinemu	naj	se	
pripogne	vsako	koleno	v	nebesih,	na	zemlji	in	pod	
zemljo	v	slavi	Božjega	veličastva”.

Pomen in značilnosti imena
Imena	imajo	predvsem	nek	notranji	pomen,	kot	

se	to	vidi	pri	teoforih	(tistih,	ki	kličejo	božanstva)	in	
pri	nekaterih	herojih.	Imena	so	simbol	poslanstva,	
ki	so	ga	bili	izpolnili	v	
zgodovini.
Ime	ima	tudi	neko	

dinamično	 vsebino;	
predstavlja	 in	na	nek	
način	 vsebuje	 neko	
moč.	 Označuje	 no-
tranjo	naravo	nekega	
bitja,	ker	vsebuje	neko	
dejavno	 navzočnost	
tega	bitja.
Platon	 je	 rekel,	da	

»kdor	pozna	ime,	po-
zna	 tudi	 stvari.«	 Po-
znati ime pomeni po-
znati	stvar	samo.	Ime	
“zaseda”	nek	prostor,	
ima	svojstva	stvari	in	
jih	razlaga.
Rojstno	 (krstno)	 i	

me	označuje	v	prvi	vr-
sti	“bistvo”	neke	osebe,	
njene	pravice,	lastno-
sti	 in	pomanjkljivosti.	Ko	 je	 izgovorjeno,	 je	kakor	
navzočnost	tistega,	ki	je	imenovan	in	mu	je	dana	
neka	čisto	določena	razsežnost.
Kakor	pri	“primitivnih”	ljudeh,	ki	so	skušali	zvedeti	

ime,	da	bi	lahko	izvajali	moč	nad	neko	osebo	ali	nad	
katerokoli	živo	stvarjo,	je	ime	še	danes	neobhodno	
potrebno	 za	 opravljanje	 kakega	 zagovora.	 Vemo,	
da	tako	imenovani	“čarovniki”	hočejo	vedeti	za	ime,	
da	ga	bodo	vpraskali	na	amulete	in	talismane	poleg	
imena Nevidnega Edinega.

Ime v antičnih družbah
V	antični	Grčiji	so	imena	izhajala	iz	dveh	virov:	

1)	imena	kakega	boga	ali	imena,	ki	izhajajo	iz	ime-

Antonio Borelli
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Sv. Bernardin Sienski

na	božanstva	(Apolodor,	Apolonij,	Herodot,	Izidor,	
Demetrij,	Teodor	itd.);	2)	imena,	izbrana	kot	voščilo	
za	prihodnje	življenje	otrok,	katerim	sledi	ime	kraja	
bivališča	ali	kraja	od	koder	izhaja.
Rimljani	so	dajali	novorojencem	tri	imena:	osebno 

ime,	izbrano	med	osemnajstimi	najbolj	rabljenimi,	ki	
se	je	krajšalo	z	začetno	črko,	na	primer	P	=	Publius	
(Publij),	C	=	Caius	(Gaj)	itd.	Rodovno ime	je	kazalo	
rod,	h	kateremu	je	pripadal	nosilec,	na	primer	Iuli-
us	(iz	rodu	Julijcev).	Priimek	je	označeval	družino, 
kadar	se	je	rod	delil	na	mnoge	družine.
V	imenih	hebrejskega	izvora,	predvsem	v	moških,	

je	skoraj	vedno	opaziti	kak	odnos	do	Boga,	večnega	
Stvarnika,	od	katerega	je	judovsko	ljudstvo	vedno	
dobivalo	moč	za	svoje	nemirno	življenje.

Ime v semitski miselnosti
Za	Semite	 so	 lastna	 imena	 imela	 nek	 notranji	

pomen:	ta	je	bil	izražen	iz	njihove	sestave,	iz	etimo-
logije,	ali	pa	je	na	to	kazal	z	izgovarjavo.

Kaže,	 da	 sta	 bili	
v	 ljudskem	 izražanju	
razširjeni	 dve	 rabi.	
Najprej	dajanje	imen,	
ki	 so	povezana	z	Bo-
gom,	 s	 katerimi	 so	
hoteli	postaviti	otroka	
pod	varstvo	božanstva	
ali	 izražali	 zahvalo	 in	
prosili	 božanstvo	 za	
vesel	dogodek;	na	pri-
mer	Izaija	(Ješajáhu)	
=	Jahvé	je	rešitev;	Jó-
zue	(Jehošúa)	=	Jahvé	
je	odrešenje.
V	drugo	vrsto	spa-

dajo	imena,	ki	izraža-
jo	 kako	 okolnost	 ali	
posebnost	 otrokove-
ga	rojstva,	na	primer	
Jakob	(Jaakób)	=	sto-
pical	bo	s	peto	(prim.	
1 Mz 25,26: »Potem 

je	prišel	na	svet	njegov	brat.	Z	roko	je	trdno	držal	
Ezava	za	peto«).
Tako	je	bil	tudi	med	Hebrejci	običaj	z	imenom	dati	

simbol	verskega	ali	političnega	pomena	narodnih	in	
verskih	junakov.	S	tako	razlago	je	imelo	ime	mnogo	
bolj	značilno	povezavo	z	osebo,	ki	jo	je	označevalo:	
Eva	je	“mati	vseh	živih”,	Abraham	je	“oče	množice”,	
Jakob	je	“tisti,	ki	izpodriva”.
Po	semitskem	pojmovanju	ima	ime	tudi	dinamičen	

vidik,	ki	odgovarja	moči,	ki	jo	ime	predstavlja	in	na	
nek	način	vsebuje:	kjer	 je	 ime,	 je	človek	s	svojo	
močjo,	pripravljen,	da	se	izkaže.
Poznati	nekoga	po	imenu	pomeni	poznati ga do 

dna	in	imeti	možnosti	razpolagati	z	njegovo	močjo.	
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To	pojmovanje	je	važno	pri	rabi	za	višja	bitja,	ki	jih	
človek	običajno	ne	more	spoznati	in	je	edino	spo-
znanje	možno	iz	njihovega	imena.	Primer:	nadangel	
Rafael	(Rafaél)	=	Bog	je	ozdravil.
Ime	božanstva	skriva	njegovo	skrivnostno	nav-

zočnost	in	predstavlja	dostopno	sredstvo	za	poveza-
vo	med	človekom	in	njim.	Na	področju	“skrivnosti”,	
naj	bo	ta	čarovniška	ali	verska,	 ima	torej	 tisti,	ki	
pozna	ime	božanstva	in	ga	izgovori,	moč	da	božan-
stvo	prisili	k	delovanju	v	svojo	korist.
Končno	je	v	semitski	tradiciji	prepričanje,	da	tisti,	

ki	nekomu	(ali	nečemu)	da	ime,	ki	ga	mora	nositi	ali	
mu	spremeni	dosedanje	ime,	izrazi	absolutno	oblast	
nad	njim.	Tako	je	Adam	dal	ime	vsem	živalim,	ki	jih	
je	mogel	uporabljati	v	svojo	korist	(1	Mz	2,1920).
Tudi	Bog	Hebrejcev	izraža	svojo	absolutno	oblast,	

ko	daje	ali	spreminja	imena	Abrama	v	Abrahama,	
Saraje	v	Saro	(1	Mz	17,515)	in	Jakoba	v	Izraela	(1	
Mz	32,29).	S	temi	imeni	zadobe	nov	pomen.

Kratica treh črk
sv. Bernardina Sienskega
Da	bi	ne	bilo	lahko	pozabiti	siglo	(kratico)	treh	

črk	Jezusovega	imena	(IHS),	
je	sv.	Bernardin	(13801444)	z	
globokim	psihološkim	smislom	
iznašel	 simbol	 živih	 barv,	 ki	
so	ga	postavljali	na	 javna	 in	
zasebna	mesta	in	z	njim	na-
domestili	gesla	in	grbe	raznih	
družin	in	društev,	ki	so	se	po-
gosto	med	seboj	borila.
Tri	 črke	 Jezuovega	 imena	

so	 postale	 slaven	 simbolični	
znak,	 razširjen	 po	 vseh	 kra-
jih.	Ogromen	in	slovesen	stoji	
na	fasadi	mestne	hiše	v	Sieni	
in	 je	 delo	 sienskega	 zlatarja	
Tuccia	 di	 Sano	 in	 njegovega	
sinu	Petra.	Najti	ga	je	pa	tudi	
na	vsakem	kraju,	kjer	so	sv.	
Bernardin	 in	 njegovi	 učenci	
pridigali	in	bivali.
Včasih	je	bila	ta	sigla	treh	

črk	na	praporih,	ki	so	šli	pred	
sv.	Bernardinom,	ko	je	prihajal	
v	kako	mesto	pridigat.	Bila	je	
tudi	na	lesenih	tablicah,	ki	jih	je	frančiškanski	svetnik	
polagal	na	oltar,	kjer	je	maševal	pred	pričakovano	
pridigo.	 S	 tako	 tablico	 je	 na	 koncu	 blagoslavljal	
vernike.
Siglo	treh	črk	je	izrisal	sv.	Bernardin	sam,	zato	

je	 zavetnik	 izdelovalcev	 reklam.	 Simbol	 sestavlja	
sonce	z	žarki	na	modrem	polju,	nad	njim	so	črke	
IHS,	ki	so	prve	tri	črke	Jezusovega	imena	v	grščini	
IHΣOYΣ	(Iesûs),	so	jih	pa	razlagali	tudi	drugače,	kot	
okrajšava	“In	Hoc	Signo	vinces)”	=	“v	tem	znamenju	
(boš	zmagal)	ali	“Iesus	Hominum	Salvator”	=	“Jezus	
ljudi	odrešenik”.
Vsakemu	delu	simbola	je	sv.	Bernardin	dal	po-

men.	Osrednje	sonce	je	jasen	namig	na	Kristusa,	
ki	daje	življenje,	kakor	ga	daje	sonce,	obenem	pa	

vsebuje	misel	na	žarčenje	ljubezni.
Sončno	toploto	širijo	žarki,	teh	je	pa	dvanajst	vi-

jugastih	kot	dvanajst	apostolov.	Po	štirje	ravni	žarki	
zgoraj	in	spodaj	pomenijo	blagre,	venec,	ki	obdaja	
sonce	pa	pomeni	srečo	blaženih,	ki	nima	konca,	kot	
ga	krog	nima.	Nebeško	ozadje	je	simbol	vere,	zlato	
je	simbol	ljubezni.
Sv.	Bernardin	je	podaljšal	tudi	desni	del	črke	H	

in	ga	odrezal	visoko	zgoraj,	tako	da	je	naredil	križ.	
V	nekaterih	primerih	izhaja	križ	iz	vodoravne	črte	
črke	H.
Mistični	 pomen	 vijugastih	 žarkov	 je	 izražen	 v	

zaporedju:	1	–	pribežališče	spokornikov;	2	–	prapor	
bojevnikov;	3	–	zdravilo	bolnih;	4	–	uteha	trpečih;	
5	–	čast	vernih;	6	–	veselje	pridigarjev;	7	–	zasluge	
delavcev;	8	–	pomoč	slabotnim;	9	–	vzdih	premi-
šljujočih;	10	–	prošnja	molilcev;	11	–	užitek	obču-
dujočih;	12	–	slava	zmagoslavnih.
Ves	 simbol	 je	 obrobljen	 z	 zunanjim	 krogom	 z	

latinskimi	besedami	iz	Pavlovega	Pisma	Filipljanom:	
»V	Jezusovem	imenu	naj	pripogne	vsako	koleno	bitij	
v	nebesih,	na	zemlji	in	pod	zemljo.«	Ta	sigla	treh	črk	
sv.	Bernardina	je	imela	velik	uspeh	in	se	je	razširila	

po	vsej	Evropi.	Tudi	sv.	Ivana	
Arška	jo	je	hotela	imeti	uveze-
no	na	svojem	praporu,	pozneje	
pa	so	je	prevzeli	jezuiti.
Sv.	Bernardin	je	rekel:	»Moj	

namen	je	obnoviti	in	razjasniti	
Jezusovo	 ime	kakor	 je	bilo	v	
prvi	 Cerkvi.«	 Razložil	 je,	 da	
križ	 spominja	 na	 Kristusovo	
trpljenje,	 njegovo	 ime	pa	na	
vsak	 vidik	 njegovega	 življe-
nja:	revščino	rojstva,	skromno	
delavnico	 tesarja,	 pokoro	 v	
puščavi,	čudeže	božje	ljubezni,	
trpljenje	na	Kalvariji,	zmago-
slavje	vstajenja	in	vnebohoda.
V	 resnici	 je	 sv.	 Bernardin	

poudarjal	 pobožnost,	 ki	 je	
že	 navzoča	 pri	 sv.	 Pavlu,	 pri	
nekaterih	 cerkvenih	 učite-
ljih	 srednjega	veka	 in	pri	 sv.	
Frančišku	 Asiškem.	 Te	 vrste	
pobožnost	 je	 bila	 razširjena	
po	vsem	sienskem	okraju	 že	

nekaj	desetletij	pred	 jezuati	 (ne	mešati	z	 jezuiti),	
kongregacijo,	ki	jo	je	ustanovil	leta	1360	bl.	Janez	Co-
lombini	in	se	je	posvečala	skrbi	za	bolnike.	Imenovali	
so	se	tako,	ker	so	pogosto	ponavljali	Jezusovo	ime.
Družba	Jezusova	(jezuiti)	je	prevzela	te	tri	črke	

kot	svoj	simbol	 in	 je	postala	podpornica	čaščenja	
in	nauka.	Najlepše	 in	največje	cerkve	so	posvetili	
Jezusovemu	presvetemu	Imenu.
Med	vsemi	je	spomniti	cerkev	“Al	Gesù”	v	Rimu,	

največjo	 in	 najznamenitejšo	 jezuitsko	 cerkev.	Na	
njenem	oboku	je	freska	“Zmagoslavje	Jezusovega	
imena”,	ki	jo	je	leta	1679	naslikal	Genovežan	Gio
vanni	 Battista	 Gaulli,	 imenovan	 “il	 Baciccia”,	 na	
kateri	se	na	stotine	postav	gnete		okrog	osrednjega	
Jezusovega	Imena.

Rim – al Gesù
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P. Bruno Korošak OFM

TEO LOŠKI ESEJ O GENOCIDIH
UVOD

Eden	najbolj	tragičnih	pojavov	v	zgodovini	člove-
štva	je	množično	pobijanje	celih	narodov	iz	razlogov,	
ki	so	večkrat	navadnemu	človeku	povsem	nedou-
mljivi,	posebno	zaradi	svoje	zverinske	krutosti.	Ti	
pojavi	so	pričeli	privlačevati	pozornost	raziskoval-
cev	in	strokovnjakov	po	letu	1945,	ko	se	je	odvijal	
proces	proti	nacističnim	krvnikom,	posebno	pa	po	
9.	 decembru	 1948,	 ko	 je	Organizacija	 Združenih	
narodov	odobrila	sporazum	o	preprečevanju	in	za-
tiranju	zločina	genocida.	Rezultati	 teh	raziskovanj	
so	bili	porazni.	Znanstveniki	so	ugotovili,	da	so	v	

vseh	dobah	človeške	zgodovine	in	po	vseh	celinah	
zemlje	 vedno	 obstajali	 slučaji	 neusmiljenega	 kla-
nja,	 iztreb	ljanja	 in	 uničevanja	 celotnih	 plemen	 in	
narodov,	tako	da	se	zdi,	da	gre	za	prirojen	nagon	
človeka,	ki	se	razvname	in	razmahne	pod	vplivom	
duha	zla	in	hudobije.
S	tem	pojavom	se	doslej	teologija	ni	sistematič-

no	ukvarjala.	Zato	se	mi	zdi	prav,	da	o	njem	vsaj	
poskušam	 najti	 kakršno	 koli	 razlago,	 ki	 jo	 bodo	
potem	drugi	 teologi	 izboljšali	 in	s	časom	uvedli	v	
naše	učbenike.

I – BEŽNI ZGODOVINSKI PREGLED GENOCIDOV
1 – GENOCIDI V SVETEM PISMU

Ena	najbolj	čudnih	stvari	je,	da	se	primeri	take-
ga	množičnega	pobijanja	najdejo	že	v	Stari	zavezi	
Svetega	pisma.	Zato	bi	se	lahko	kdo	vprašal,	če	se	
Mojzes,	ko	bi	danes	živel,	ne	bi	moral	zato	zagovar-
jati	pred	mednarodnim	kazenskim	sodiščem.
Ena	od	 razbremenilnih	okolnosti	 za	Mojzesa	bi	

morda	lahko	bilo	dejstvo,	da	vzrok	za	to	pobijanje	
ni	bila	gola	zverinskost,	ampak	bolj	zatiranje	mali-
kovanja.	Tako	na	primer	po	Mojzesu	(2	Mz	22,19)	
sam	Bog	zapoveduje:	»Kdor	daruje	bogovom,	razen	
Gospodu	samemu,	bodi	iztrebljen!«	V	5.	Mojzesovi	
knjigi	lahko	beremo	(13,13
18),	 da	 je	 Bog	 dal	 strogo	
zapoved,	da	se	cela	mesta,	
kjer	bi	se	po	hudobiji	samih	
Izraelcev	 utrdilo	malikova
nje	 tujih	 bogov,	 kaznuje	
za	radi	tega	s	smrtno	kaznijo	
celotnega	prebivalstva	z	vso	
živino	vred,	 in	da	se	sámo	
mesto	 požge	 in	 zravna	 z	
zemljo.	Ko	so	uničevali	Mid-
jánce	(4	Mz	31),	so	vojaški	
poveljniki	 prizanesli	 vsem	
ženskam	 in	 jih	 pustili	 pri	
življenju;	 toda	Mojzes	 jim	
je	zabičal,	da	morajo	pobiti	
tudi	vse	ženske,	ker	one	zapeljujejo	moške	k	ma-
likovanju:	»Zdaj	torej	pobijte	vse	otroke	moškega	
spola;	prav	tako	ubijte	vsako	žensko,	ki	je	že	spo-
znala	moža	in	ležala	z	moškim!«		(4	Mz	31,1718).	
Prav	 tako	 so	morali	 Izraelci	 predati	 duhovnikom	
vse	 zlate,	 srebrne	 in	 druge	 izrezljane	 predmete,	
ki	so	jih	našli	pri	svojih	sovražnikih,	od	katerih	so	
mnogi	imeli	vrisana	znamenja	malikovanja	in	so	bili	
“prekleti”.	Duhovniki	 so	potem	vse	 zlate,	 srebrne	
in	kovinske	predmete	pretopili	v	ognju	in	izprali	v	
vodi,	da	jih	“prečistijo”	(4	Mz	31,2223).	Ko	pa	je	
ob	priliki	obleganja	Jerihe	eden	od	bojevnikov	skril	

nekaj	takih	predmetov	v	svojem	šotoru,	je	Mojze-
sov	naslednik	Jozue	zapovedal,	da	»Ahána,	srebro,	
plašč,	zlati	jeziček,	njegove	sinove	in	njegove	hčere,	
njegovega	vola	in	njegovega	osla,	njegovo	drobnico,	
njegov	šotor	in	vse,	kar	je	bilo	njegovega,«	pobijejo,	
zažgejo	z	ognjem	in	zavalijo	s	kamni	(Joz	7,2426).
Nasprotno	pa	je	na	primer	selevkidski	kralj	Anti-

oh	IV.	zaradi	gole	bojazni,	da	bi	mu	Judeja	postala	
nezvesta,	“podivjan	kot	zver”	napadel	nedolžni	Jeru-
zalem.	»Ukazal	je	vojakom,	naj	neusmiljeno	pobijejo	
vse,	na	katere	bi	naleteli,	in	pokoljejo	tiste,	ki	bi	se	

zatekli	na	strehe	hiš.	Tako	so	
pobijali	mlade	in	stare,	mo-
rili	fante	in	ženske	in	otroke,	
klali	deklice	 in	dojenčke.	V	
tistih	pičlih	treh	dneh	je	bilo	
pokončanih	osemdeset	tisoč	
ljudi«	(2	Mkb	5,1214).
Iz	 dobe	 prerokov	 naj	

omenimo	Elija,	ki	je	dal	po-
biti	450	Baalovih	pridigarjev	
(1	 Kr	 18,40)	 in	 Zaharija,	
ki	je	zabičeval	staršem,	da	
morajo	pobiti	lastnega	sina,	
če	bi	ta	nastopal	kot	prerok	
(Zah	13,3).
Naj	omenimo	še	dejstvo,	

da	so	si	Izraelci	v	babilonski	sužnosti	iskreno	želeli,	
da	bi	tudi	Babilonci	doživeli	vse	gorje,	ki	so	jim	ga	
prizadeli,	posebno	še	pokol	njihovih	otrok,	kot	lahko	
beremo	v	psalmu	137:	»Hči	babilonska,	uničevalka,	
blagor	mu,	ki	ti	poplača	tvoje	dejanje,	ki	si	nam	ga	
storila!		Blagor	mu,	ki	zgrabi	in	trešči	tvoje	otročiče	
ob	skalo!«	(89).	To	se	je	vse	do	II.	vatikanskega	
koncila	molilo	v	javnih	molitvah	Cerkve;	potem	so	se	
pa	visoki	cerkveni	uradniki	v	Vatikanu	le	zavedeli,	da	
je	taka	molitev	v	novi	zavezi	v	popolnem	nasprotju	
z	Jezusovim	naukom	in	so	zgornje	vrstice	izbrisali	
iz	bogoslužnih	knjig.

Genocid Midjancev
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Temüdžin	Džingis	 (Gengis,	 rojen	 1161?,	 umrl	
1227),	vojvoda	(kan)	združenih	mongolskih	plemen,	
ki	so	v	njegovih	časih	štela	2	milijona	nomadov,	je	v	
zgodovini	poznan	kot	osvajalec	največjega	ozemlja	
in	kot	eden	najbolj	krutih	množičnih	klavcev	ljudi	in	
iztrebljevalcev	civilizacij,	ki	so	cvetele	vzdolž	“poti	
svile”	med	Kitajsko	in	Ukrajino.
V	njegovem	življenjskem	delovanju	lahko	razli-

kujemo	dobo	zedinjevanja	plemen,	ki	pride	do	svo-
jega	vrhunca	z	njegovim	ustoličenjem	za	vrhovnega	
vojvodo	v	letu	1205,	in	dobo	osvajanj,	ki	jo	prekine	
njegova	smrtu	leta	1227.
V	prvi	dobi	Džingis	razodeva	svojo	izredno	spo-

sobnost	vladanja:	ko	pride	do	naroda	Ujgurov,	jih	
ne	podjarmi	s	silo,	ampak	prenese	njihovo	kulturo	
v	nastajajočo	zvezo	Mnogolov,	med	drugim	njihov	
davčni	sistem,	državno	pošto	in	
uradniško	ureditev,	predvsem	pa	
njihov	 jezik,	 ki	 postane	 enotni	
uradni	 jezik	mongolske	 zveze.	
Od	Tatarov	mladeniče	in	odrasle	
moške	pobije,	dekleta	in	žene	po-
razdeli	med	mongolska	plemena,	
dve	kneginji	pa	vzame	za	ženi.
V	 drugi	 dobi	 se	Džingis	 vrže	

na	 osvojitev	 tujega	 ozemlja	 s	
popolnoma	preobraženo	vojsko,	
ki	 jo	 sestavlja	 v	glavnem	samo	
200.000	lahko	oboroženih	konje-
nikov.	Mesta	pa	osvaja	v	glavnem	
z	novim	orožjem,	to	je	z	mehovi,	
napolnjenimi	 z	 žareči	 smolo,	 ki	
jih	 izstreljujejo	s	katapulti	 ter	s	
prekinitvami	vodnih	virov.
Njegova	prva	žrtev	postanejo	

Tanguti,	prebivalci	v	severozahodni	Kitajski.	Potem	
ko	 so	Mongoli	 popolnoma	 upepelili	 nekaj	 desetin	
njihovih	cvetočih	mest	in	vse	okoli	njih	spremenili	
v	 puste	 stepe,	 so	 poklali	 okoli	 600.000	 njihovih	
prebivalcev	in	popolnoma	iztrebili	narod	Tangutov.
Potem	so	prišli	na	vrsto	Kini	v	severovzhodni	Ki-

tajski.	Džingis	je	najprej	pobil	njihovo	armado,	ki	je	
štela	500.000	mož,	potem	pa	poklal	vse	prebivalce	
njihove	prestolnice	in	uničil	vse	njihove	domove,	vsa	
polja	in	nasade.
Leta	1215	je	oblegal	Beijing.	Raz	njegovih	mest

nih	zidov	se	je	raje	vrglo	60.000	žena,	kot	pa	da	
bi	 padle	 v	 roke	 oblegovalcev.	Na	 tisoče	 in	 tisoče	
prebivalcev	je	padlo	pod	mečem	Mongolov,	še	več	
jih	je	pobrala	lakota	in	epidemija	tifusa.	Osvajalci	

so	vse	izropali	in	potem	vse	požgali.	Vse	to	je	imelo	
za	posledico	strašno	lakoto,	zaradi	katere	so	v	na-
slednjih	letih	umrli	še	tisti	prebivalci,	ki	jih	puščica	
ali	meč	nista	zadela.
Za	Kitajci	so	potem	prišli	na	vrsto	visoko	civili-

zirani	turškoiranski	narodi:	Perzija,	Transoksanija	
in	Afganistan;	potem	Azerbajdžan,	Hamadan,	Ge-
orgija;	zatem	združene	krščanske	armade	in	v	bitki	
pri	Kalki	31.	maja	1222	celotna	armada	združenih	
ruskih	narodov.	Po	vsaki	večji	bitki	so	Mongoli	vsem	
vojakom	in	drugim	prebivalcem	odsekali	glave	in	jih	
zlagali	v	visoke	piramide.	Vsa	cvetoča	mesta,	vse	
vodovode	in	vse	pridelke	polja	so	uničili.	V	Perziji	so,	
na	primer,	porušili	vse	spomenike	islamske	arhitek-
ture,	med	njimi	slavno	grobnico	Haruna	alRašida	in	
2.000	mošej.	Rusijo	so	podjarmili	za	celi	dve	stoletji.

Ob	pogrebu	Džingisa	leta	1227	
so	 pobili	 grobarje	 in	 vse	 ljudi,	
ki	 so	 jih	 srečavali,	 češ	da	bodo	
morali	služiti	slavnemu	vojvodi	v	
posmrtnem	življenju.
Če	bi	se	kdo	vprašal,	zakaj	vse	

to	klanje,	zakaj	vse	to	razdejanje	
vsake	kulture	in	civilizacije	stal-
no	naseljenih	narodov,	bi	morda	
lahko	 rekli,	 da	 je	 Džingis	 spo-
četka	to	delal	zato,	da	bi	svojim	
ljudem	preskrbel	dovolj	sredstev	
za	 preživljanje.	 Mongoli	 so	 bili	
namreč	nomadi,	 ki	 za	prehrano	
svojih	čred	potrebujejo	razsežna	
ozem	lja.	 Potem	ga	 je	pa	klanje	
ljudi	zasvojilo	in	sla	po	osvajanju	
tujih	 vladavin	 tako	 obsedla,	 da	
tudi	po	prvem	in	edinem	porazu	

v	Afganistanu	blizu	Kabula	ni	mogel	več	odnehati	s	
pokoli	in	razdejanji.	Če	bi	se	hoteli	poslužiti	bibličnih	
metafor,	bi	po	Razodetju	 lahko	govorili	 o	 zveri	 in	
zmaju.	Džingisovo	pleme	je	namreč	imelo	za	svoj	
totem	volka,	zli	duh	pa	je	potem	obsedel	ne	samo	
njega,	ampak	vse	njegove	vojščake.	Džingisu,	ki	ni	
poznal	prave	vere,	je	pa	zmešalo	pamet,	da	je	rad	
ponavljal,	da	bog	sonce	vlada	na	nebeškem	svodu,	
da	velika	Sila	vlada	v	nebesih,	da	pa	na	zemlji	mora	
vladati	samo	on	kot	edini	sodnik	živih	in	mrtvih.	S	
tem	da	so	bili	Džingis	in	njegovi	vojščaki	prepriča-
ni,	da	imajo	popolno	oblast	nad	življenjem	ljudi,	ki	
pripada	zamo	Bogu,	so	nevede	in	nehote	izvrševali	
satanove	načrte	in	dajali	slab	zgled	tudi	prihodnjim	
rodovom.

2	–	GENOCIDI	DŽINGIS	KANA

Džingis Kan

Nebeški Oče, odpusti tistim, ki nam delajo krivico, saj ne vedo, kaj delajo.
Obvaruj nas vsega zla in brani nas vsega hudega.

Ti si moj oklep, moje varstvo, moj meč.
V Jezusovem imenu nas varuj ob uri nevarnosti.

Amen. Marshall Connolly

se nadaljuje
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Dragi	prijatelji!
Drevišnja	tema	se	ponuja	skoraj	sama	od	sebe:	

kajti	kdaj	smo	bolj	opomnjeni	na	čas,	kakor	v	trenut-
ku,	ko	leto	prehaja	v	naslednje.	»Čas	je	precej	čudna	
stvar.	Na	začetku	ni	čisto	nič,	a	na	koncu	ne	čutimo	
ničesar	razen	njega«	(Hugo	von	Hoffmannsthal).
V	 tem	stavku	 je	nenavadna	ugotovitev.	Včasih	

mine	čas	tako	hitro,	ko	da	ga	ne	bi	bilo,	drugič	se	
ga	spet	tako	intenzivno	zavedamo,	ker	se	zdi,	da	se	
je	ustavil	in	nas	teži.	Wilhelm	Busch	je	spesnil:	Tako 
je s časom vedno b'lo: najprej te nosi on, potem ga 
ti in kdaj tja proti koncu gre, se ne ve nikoli. Iz tega 
na	bi	sklepali	dvojno:	upirali	naj	bi	se	tako	hitenju	
kakor	tudi	mirovanju	časa.	To	najprej	pomeni:	če	se	
zdi,	da	čas	stoji,	ga	moramo	spraviti	v	tek.	Rad	bi	
razložil,	kako	to	mislim.	Kadar	nas	zadevajo	udarci	
usode	in	v	našem	življenju	pride	do	hudih	kriz,	kar	
nikomur	ne	ostane	prihranjeno,	postane	 trenutek	
skoraj	večen	in	zdi	se,	da	se	čas	ne	pomika	naprej.	
Vidimo	samo	svojo	žalost,	ne	spoznamo	izhoda	in	
zato	postane	trenutek	večnost.	V	tej	situaciji	mislim,	
da	moramo	čas	spraviti	v	gibanje.	Rekli	naj	bi:	»S	
časom	lahko	postane	vse	drugačno!	Pride	nov	dan	in	
ta	novi	dan	nas	bo	mogoče	poučil,	kako	najti	izhod	iz	
krize	in	tako	bomo	celo	nekaj	pridobili		za	nadaljne	
življenje.«	Stvari	se	 lahko	»sčasoma«	spremenijo	
ali	pa	jih	lahko	vidimo	drugačne	kot	v	prvem	stra-
hu.	Karkoli hudo se zgodi, čas odhiti in proč so vse 
sledi,	je	dejal	pesnik.	Vendar	je	premalo,	če	samo	
pustimo,	da	čas	mine.	Veliko	pomembnejše	je,	da	se	
prebudimo	iz	zgolj	pasivnega	sprejemanja	dogodka	
in	poskušamo	z	aktivnim	oblikovanjem	izboljšati	svoj	
položaj.	Samo	takrat	bo	veljala	Schillerjeva	izpoved:	
Človeka angel je čas.
Iz	kritičnih	situacij	v	 svojem	življenju	vem,	da	

se	je	izboljšanje	začelo	takrat,	ko	mi	je	šinila	prva	
misel,	kaj	bi	lahko	storil,	da	bi	utrpeti	udarec	bolje	
prebavil.	Takoj	sem	bil	opogumljen	in	vsakič	mi	je	
uspelo	odkriti	izhode,	ki	so	mi	dotlej	ostali	skriti.
Zdaj	pa	k	nasprotnemu:	Kadar	trenutek	v	bla-

ženosti	preleti	tako,	da	ga	komaj	opazimo,	potem	
mislim,	da	bi	se	morali	potruditi	in	ga	zadržati.	Ali	
ni	pretresljivo,	da	pogosto	pozneje,	 leta,	celo	de-
setletja	pozneje	rečemo:	»Kako	lepo	je	takrat	bilo!	
Kako	srečni	smo	takrat	bili,	a	tedaj	tega	sploh	nismo	
doumeli,	takrat	tega	sploh	nismo	doživeli,	‘bliskovito	
je	trenutek	minil’	(Schiller)	in	tako	smo	pravzaprav	
dirjali	mimo	sreče.«	Drugače	povedano:	v	prihodnje	
naj	bi	živeli	bolj	zavestno,	doživljali	trenutek,	zadrže-
vali	srečo	kot	luč,	ki	sveti	v	naše	nadaljne	življenje.	
Mi	vsi,	dragi	prijatelji,	doživljamo	take	luči,	vendar	
pogosto	živimo	mimo	njih	in	jih	ne	izrabimo.	To	pa	
je	velika	zamuda,	ki	jo	globoko	obžalujem	pri	vseh,	
ki	jo	utrpijo.
Najprej	bom	navedel	grozen	pojem	“tratiti	čas”.	

Tega	ne	smemo!	Kajti	vseskozi	se	moramo	zavedati,	

kako	dragocen	je	čas,	saj	nihče	ne	ve,	koliko	časa	
mu	je	podarjeno.	Čas	posameznega	človeka	pa	je	v	
vsakem	primeru	precej	omejen.	Zaradi	tega	se	mi	
zdi	zelo	pomembno,	da	časovno	razdelitev	obliku-
jemo	tako,	da	časa	ne	tratimo,	ampak	izrabimo	za	
smiselno	oblikovanje,	s	čimer	bomo	sami	in	drugi	v	
življenju	napredovali.
Navedel	bom	še	nadaljni	pojem,	ki	ni	nič	manj	

strašen:	 “čas	 zapravljati”.	 Če	 čas	 zapravljamo,	
potem	to	vsaj	dobesedno	pomeni,	da	nimamo	več	
časa.	Ne	imeti	časa	pa	pravzaprav	pomeni:	sploh	ne	
živeti	več.	Ne	pozabite:	izpoved	“nimam	časa”,	ki	jo	
tolikokrat	rečemo	ljudem,	ki	bi	radi	z	nami	govorili,	
ni	samo	brezsrčna,	temveč	tudi	apokaliptična,	saj	
hkrati	pomeni	našo	neeksistenco.
Proti	tema	dvema	norima	pojmoma	postavljam	

navidezno	povsem	preproste	besede:	“vzeti	si	čas”.	
Vzemimo	 si	 čas	 v	 direndaju	 sveta	 za	 nas	 same.	
Vzemimo	si	čas	–	to	vam	rečem	kot	psihoterapevt,	
vzemimo	 si	 čas	 za	 svoje	 otroke!	 Graški	 nadškof	
Johannes	Weber	je	dejal:	»Čas	je	najdragocenejše	
živilo,	ki	ga	lahko	podelimo	našim	otrokom,	vsaj	tako	
pomembno	kot	kruh	in	mleko!«
Dandanes	 vidim	mnogo	mladih	 ljudi,	 ki	 zaradi	

ničesar	bolj	ne	trpijo	kakor	zaradi	tega,	ker	se	starši	
ženejo	 za	 denarjem	 in	 ko	 pridejo	 domov,	 nimajo	
niti	časa	niti	moči	 in	volje,	da	bi	se	posvetili	svo-
jim	otrokom.	Tako	doraščajo,	kakor	je	dejal	Manes	
Sperber,	»sirote	z	očetom	in	materjo«.	To	se	pravi:	
imajo	očeta	in	mater,	vendar	so	v	svojem	duševnem	
raz	voju	zaradi	pomanjkanja	časa	staršev	pravzaprav	
osiroteli.	Zato	vas	prosim:	 izrabite	čas!	Kar	daste	
drugim,	daste	tudi	samim	sebi.	Besedi	»ljubim	te«	
z	lahkoto	izgovorimo	in	mnogo	ljudi	ju	prepogosto	
uporablja,	 s	 čimer	 postaneta	 inflacionarni,	 brez	
vrednosti.	Resnični	dokaz	ljubezni	je	čas,	ki	ga	po-
svetim	človeku.	Če	mi	kdo	reče:	»Po	delu	rad	grem	
domov,«	potem	vem,	da	je	to	najbolj	gotov	znak	za	
srečno	zakonsko	in	družinsko	življenje.	Čas,	ki	ga	
podarimo	človeku,	lahko	primerjamo	z	glasovanjem	
za	koga	ali	proti	komu.
Kakor	vemo,	je	čas,	ki	ga	imamo	na	razpolago,	

omejen,	in	kljub	temu	se	nam	zdi	vedno	bolj	razšir-
jen,	čim	starejši	postajamo.	Sledeča	pesem	Franza	
Werfla	govori	o	tej	čudni	okoliščini:

Čez noč in dan nam spi dojenec,
mu čas ni vreden suhega sena.

Fantiča spanec ožji vije venec nasproti budnosti,
a moškega muka sveta po osmih urah

precej neučakano nažene iz spanja.
Starec naposled bežni je dremavec

in blago dvigne se brez bremena.
Življenja padec kratki tak je nespoznavno blag

in Bog podaljša čas, čim krajši časa je krak.

Kaj	počenjamo	s	časom,	ki	ga	tako	pridobimo?	Ob	

Erwin Ringel

O ČAS U
MISLI OB PREHODU LETA
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tej	priložnosti	pridem	do	tega,	kar	je	verjetno	naša	
najpomembnejša	 časovna	 pridobitev:	 da	 namreč	
vzamemo	Boga	v	svoje	življenje.	Prva	misel	v	tej	
zvezi	je	seveda	razširitev	časa	za	večno	življenje,	
premaganje	smrti	z	onostranstvom.	A	s	tem	tudi	v	
našem	zemeljskem	bivanju	pridobimo	novo	razsež
nost.
Po	mojem	prepričanju	naša	veroizpoved	ni	samo	

sporočilo	za	onostranstvo,	ampak	tudi	veliko	sporo-
čilo	za	tostranstvo!	Če	bi	se	držali	misli	in	zapovedi,	
ki	nam	jih	je	posredoval	Kristus,	mislim,	da	bi	bil	
svet	od	zibelke	do	groba	daleč	na	boljšem.	Schiller	
je	pesnil:	Kar si odrekel trenutku, ti nobena večnost 
ne bo povrnila!	Versko	izraženo	bi	lahko	včasih	rekli:	
»Samo	če	včasih	trenutku	kaj	odrečeš,	si	lahko	pri-
dobiš	večnost!«	Vendar	sem	prepričan,	da	nas	prav	
naša	 veroizpoved	 uči,	 da	 doživljamo	 tostranstvo	

pozitivno,	ne	samo	kot	kraj	tarnanja,	ne	samo	kot	
kraj	odpovedovanja,	odrekanja,	samoobtoževanja,	
ampak	tudi	kot	možnost	za	veselo,	radostno	in	iz-
polnjeno	življenje.	Tako	vas	prav	ob	začetku	novega	
leta	srčno	naprošam,	da	o	tem	razmišljate.	Na	konec	
postavljam	misel	Herberta	Pietschmanna,	ki	je	dejal:	
»Samouresničitev	Boga	na	zemlji	je	živeta	ljubezen	
do	bližnjega.«
Kar	mi	delamo	 in	kar	bližnjemu	dobro	dé,	 kar	

mi	storimo,	da	se	med	seboj	zbližamo,	med	seboj	
govorimo,	med	seboj	ljubimo,	se	učimo,	to	je	goto-
vo	od	dobrega	in	nas	navsezadnje	vodi	tja,	kamor	
bi	mi	vsi	radi	prišli.	Tako	se	moje	izpovedovanje	v	
tej	uri	ne	končuje	toliko	s	klicem	po	onostranstvu,	
marveč	s	priznavanjem	k	 tostranstvu.	Saj	ni	 res,	
da	pridemo	v	nebesa	samo,	če	se	odrečemo	vsem	
tostranskim	radostim.

Smem?
Vprašati	 po	 dovoljenju	 za	marsikoga	 pomeni	

poniž	nost,	 ki	 danes	ni	posebej	 cenjena.	Bolj	 je	v	
ospredju	težnja	po:	vzemi,	kjer	lahko,	pravico	imaš	
do	 tega,	 to	 ti	 pripada	 brez	 spraševanja	 in	 dogo-
varjanja,	 tekmuj	 in	bodi	 zmagovalec	ne	glede	na	
poražence	in	ne	glede	na	ceno.
Prositi	nekoga	pomeni	videti	ga	kot	enakovred

no	bitje.	Kot	nekoga,	ki	je	sposoben	nekaj	dati.	Z	
besedico	prosim	mu	damo	vrednost	in	veljavo.	Ga	
vidimo	kot	enkratno	osebo.
V	družini	z	besedico	prosim	izražamo	spoštovanje	

do	 vseh	 družinskih	 članov.	Medsebojni	 odnosi	 se	
krepijo	tudi	z	izkazovanjem	bogastva	vsakega	dru-
žinskega	člana.	Beseda	prosim	ali	smem	je	na	ustih	
staršev	še	pomembnejša	kot	na	otroških.	V	odnose	
prinaša	nežnost.	Prav	o	nežnosti	veliko	govori	papež	
Frančišek,	ko	vabi,	naj	s	pozornostjo	stopamo	drug	
do	drugega.	V	nežnosti	drug	drugemu	postajamo	dar.

Hvala!
Ljudje,	ki	ne	najdejo	ničesar,	za	kar	bi	lahko	bili	

hvaležni,	so	podobni	ljudem,	ki	se	pred	spovednico	
ne	spomnijo	nobenega	greha.	Samo	ozreti	se	mora-
mo	okrog	sebe	ali	samo	pogledati	vase	in	že	imamo	
nešteto	razlogov	za	hvaležnost.	Kdor	se	zmore	čuditi	
svetu	in	vsemu,	kar	ga	obdaja,	ne	more	drugače	kakor	
biti	hvaležen.	Mož	za	ženo,	žena	za	moža,	starši	za	
otroke,	dedki	in	babice	za	vnuke,	zaposleni	za	delo,	
brezposelni	za	dobre	ljudi,	brezdomci	za	zavetišče	…	
Prav	zanimivo	je,	kako	je	svet	odvisen	od	člove-

kovega	pogleda	na	svet.	Lahko	je	vse	črno	ali	pa	

vse	polno	luči.	V	popolnoma	enakih	razmerah.	Znani	
psiholog	Viktor	Frankl	je	v	nemogočih	razmerah	naci-
stičnega	koncentracijskega	taborišča,	ko	ga	je	vojak	
z	lopato	udarjal	po	hrbtu,	razmišljal	o	tem,	kako	bo	
lahko	o	tem	pisal	in	pripovedoval	v	opozorilo,	da	se	
kaj	podobnega	ne	bi	nikoli	več	zgodilo.
Hvaležnost	je	v	družini	podobna	čudovitemu	le-

pilu,	ki	jo	drži	skupaj.	Je	izraz	ljubezni	in	svobode.	
Čeprav	se	sliši	nekoliko	protislovno,	smo	lahko	hva-
ležni	tudi	za	boleče	in	žalostne	izkušnje.	Ko	smo	jih	
sposobni	predelati,	se	iz	njih	lahko	veliko	naučimo.	
Besedica	 hvala	 naj	 bo	 zato	 stalna	 spremljevalka	
naših	družin.

Oprosti!
Še	v	popolnem	svetu	ne	bi	šlo	brez	besedice	opro-

sti.	Z	njo	se	sklonimo	k	drugemu.	Priznamo	lastno	
napako	 in	 nepopolnost.	 Prosimo	 za	 izgubljeno	 ali	
okrnjeno	ljubezen	in	spoštovanje.	Priznamo,	da	ne	
moremo	sami,	da	želimo	iti	skozi	življenje	v	dvoje	
in	skupaj	v	družini,	župniji,	družbi.	Besedica	oprosti	
odpira	naše	srce.	Očisti	ga	sebičnosti,	ki	nas	obrača	
navznoter	v	osamo.	Ljudje	smo	bitja	komunikacije.	
Ker	smo	nepopolni,	naredimo	večje	ali	manjše	napa-
ke.	Da	premostimo	prepade,	ki	jih	s	tem	povzročimo,	
imamo	na	 voljo	 preprosto	 besedico	 oprosti.	 Tako	
kratka,	a	velikokrat	zelo	težko	izrekljiva.	Z	njo	se	
drugemu	damo	na	milost	in	nemilost.	Dovolimo	si	
biti	sprejeti	ali	zavrnjeni,	a	vseeno	v	odnosu.	Naj-
huje	je	biti	sam.	Brez	smisla	in	brez	vrednosti.	Ko	
izrekamo	besedico	oprosti,	drugemu	dajemo	sebe.	
Bodimo	darilo	drug	drugemu.

Karlo Smodiš

SMEM? HVA LA! OPROSTI!
recept za zadovoljno družinsko življenje

Papež	Frančišek	je	na	nedeljo	svete	družine	spomnil	na	tri	besede,	ki	jih	je	že	večkrat	ponovil	in	so	
značilne	za	družino,	ki	živi	v	miru	in	veselju.	»Smem? Hvala! Oprosti!«	Navzoče	je	povabil,	naj	jih	skupaj	
z	njim	ponovijo:	»Smem? Hvala! Oprosti!«
Ali	bi	bilo	dovolj	za	zadovoljno	 in	polno	življenje	zgolj	to,	da	bi	te	tri	besede	zavestno	uporabljali	v	

vsakdanjem	življenju?
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»Rad sem zahajal
v mizarsko delavnico«
»Pisatelj,	ki	je	v	slovenski	književnosti	prvi	spre-

govoril	o	lukarjih,	viničarjih	in	splavarjih,	je	zgodnja	
spoznanja	o	svetu	pridobil	v	očetovi	mizarski	delav-
nici,«	je	o	Ingoliču,	ki	se	je	rodil	5.	januarja	1907	
na	Spodnji	Polskavi,	zapisala	Berta	Golob.	»Mizarska	
delavnica	mu	je	bila	sicer	namenjena,	a	ne	usojena.«	
Vanjo	je	rad	zahajal	in	z	občudovanjem	opazoval,	
kako	so	v	očetovih	in	v	rokah	njegovih	pomočnikov	
nastajale	mize,	postelje	in	omare,	pa	okna	in	vrata.	
»In	kmalu	sem	se	začel	sam	poizkušati	v	mizarstvu.	
Tudi	kmečka	opravila	so	pritegovala	mojo	pozornost,	
posebno	tista,	ki	so	zahtevala	množico	delavcev	ali	
pomoč	kakšnega	stroja.«	Ne	mizarstvo	ne	kmečko	
delo	 ga	 nista	 osvojila.	 »Vsa	moja	 deška	 leta	 so	
pravzaprav	napolnjevale	zgodbe,	najprej	zgolj	tiste,	
ki	sem	jih	slišal,	pozneje,	ko	so	mi	začele	v	roke	
prihajati	knjige,	pa	tudi	tiste,	ki	sem	jih	prebral	v	
večernicah	in	drugih	mohorjanskih	knjigah,	tudi	Sta-
retova	Obča zgodovina	je	bila	zame	knjiga	najbolj	
razburljivih	zgodb.
Bil	je	odličen	učenec	in	zato	je	leta	1920	odšel	

v	Maribor,	da	bi	na	tamkajšnji	gimnaziji	nadaljeval	
šolanje.	Prvo	 leto	 je	bil	v	dijaškem	domu,	kjer	 je	
imel	kot	odličen	dijak	brezplačno	bivanje,	vendar	si	
je	v	želji	po	svobodi	poiskal	zasebno	stanovanje	ter	
se	preživljal	s	poučevanjem	otrok,	ki	so	imeli	težave	
z	učenjem.
Po	maturi	je	razmišljal	o	poklicu,	ki	naj	ga	izbere.	

»Pokazala	sta	se	mi	dva	poklica,	ki	bi	mi	omogočila,	
da	bi	ljudem	izkazoval	ljubezen,	ki	je	je	bilo	polno	
moje	srce:	učiteljski	in	duhovniški,«	je	izpovedal	v	
svoji	knjigi	Nemir mladostnika.	Odločil	se	je	za	uči-
teljski	poklic.	Po	maturi	je	eno	leto	študiral	v	Parizu	
francoščino,	potem	pa	se	je	na	ljubljanski	univerzi	
usposobil	za	profesorja	slovenščine.

Pisal je le o tem,
kar je videl in doživel
Pisati	je	začel	v	mariborske	dijaške	liste.	Med	ljub

ljanskim	študijem	se	je	začel	oglašati	v	dnevnikih	z	
reportažami:	tako	je	pisal	o	Parizu,	o	poti	po	Češkem.	
K	pisanju	ga	je	spodbujala	tudi	življenjska	nuja:	že	

v	svojem	drugem	visokošolskem	letu	se	je	namreč	
poročil	z	učiteljico	Adelo	in	kmalu	se	jima	je	rodila	
hčerka	Alda	 (nekaj	 let	 kasneje	 še	 sin	Borček).	 Po	
diplomi	oktobra	1931	se	je	vrnil	k	svoji	družinici	na	
Polenšak	v	Slovenskih	goricah,	kjer	so	bivali	v	dokaj	
revni	viničariji.	Čeprav	z	diplomo	v	žepu	je	bil	brez	
dela.	»Morali	smo	se	preživljati	zgolj	od	več	kot	skrom
ne	ženine	učiteljske	plače,	pa	od	vrtička	pred	hišo	in	
gozdnih	sadežev	pod	njo…	V	največji	stiski,	duševni	
in	socialni,	sem	se	slednjič	lotil	pisanja.	Najprej	sem	
napisal	žalostno	zgodbo	iz	svojih	otroških	let:	med	
vojno	(prvo	svetovno)	je	mama	nas	otroke	na	božični	
večer	poklicala	v	kuhinjo,	kjer	so	moji	dve	sestri	in	
mene	čakala	pod	skromno	osvetljenim	in	okrašenim	
božičnim	drevescem	še	skromnejša	darila.«
Konec	leta	1932	je	njegovo	pisateljevanje	(borbo	

za	kruh)	pretrgal	dekret,	s	katerim	je	bil	imenovan	
za	suplenta	na	gimnaziji	na	Ptuju,	kamor	se	je	vsak	
dan	 vozil	 s	 starim	kolesom.	Med	počitnicami	 leta	
1933	se	je	družina	preselila	v	Dornavo,	kamor	je	
bila	premeščena	Ingoličeva	žena.	V	ta	kraj	je	postav
ljeno	dogajanje	njegovega	romana	Lukarji	(1936),	
katerega	prvi	del	je	izhajal	v	Ljubljanskem	zvonu	pod	
naslovom	Zemlja in ljudje,	in	si	z	njim	pridobil	ime.	
V	njem,	kot	v	vseh	svojih	drugih	predvojnih	delih	
(Soseska, Na splavih, Matevž Visočnik)	je	po	načelih	
socialnega	realizma	največkrat	oblikoval	kot	glavni	
motiv	spopad	med	delodajalci	in	delavstvom.	Z	nji-
mi	je	v	slovensko	pripovedništvo	vnesel	svet	med	
Pohorjem	 in	Halozami;	 svet	 viničarjev,	 bajtarjev,	
gruntarjev,	lukarjev	in	splavarjev.	Ta	svet	je	poznal	
od	blizu,	čutil	ga	je	na	“lastni	koži”,	zato	je	lahko	o	
njem	tako	prepričljivo	pisal.

Plodovit mladinski pisatelj –
oče Gimnazijke
Od	junija	1941	pa	do	maja	1945	je	Anton	Ingolič	

kot	izgnanec	z	družino	živel	v	Srbiji	(Arandjelovac,	
Zaječar,	Ćuprija,	Beograd).	Po	vojski	se	je	vrnil	na	
Ptuj,	kjer	 je	bil	gimnazijski	profesor	eno	 leto,	za-
tem	je	odšel	v	Maribor,	leta	1955	pa	se	je	družina	
preselila	v	Ljubljano,	kjer	je	Ingolič	postal	profesor	
slovenščine	na	klasični	gimnaziji.	Ves	ta	čas	so	izpod	
njegovega	peresa	prihajala	številna	dela,	s	katerimi	

naša kultura
Silvester Čuk

A NTON INGO LIČ
5. JANUAR 1907 – 11. MAREC 1992

Anton	Ingolič	je	med	slovenske	bralce	–	od	otrok,	mladih	in	odraslih	–	»poslal«	
blizu	petdeset	svojih	knjig.	»Bilanco«	svojega	knjižnega	ustvarjanja	je	podal	leta	
1980	v	knjigi	Moje pisateljevanje:	v	prvem	delu	pripoveduje	o	svojem	pisateljskem	
“rojstvu”	in	rasti,	v	drugem	pa	pod	naslovom	Kaj sem napisal in kaj so napisali o 
mojem delu	predstavi	svojo	bibliografijo.	Pri	tem	se	je	opiral	na	svoje	zapiske.	»Teh	
zapiskov	si	najbrž	ne	bi	bil	delal,	da	me	ni	moja	mama	že	od	zgodnjih	let	naučila	
reda	in	da	nisem	videl,	kako	si	je	sproti	zapisovala	ne	samo	izdatke	in	dohodke	
naše	mizarske	delavnice,	marveč	je	med	številkami	zapisovala	tudi	najvažnejše	
dogodke	iz	življenja	naše	družine	in	naše	hiše.«
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je	 »zavestno	 pisal	 politično	 tendenčno	 slovstvo	 v	
smislu	socialističnega	realizma,	da	bi	pomagal	pri	
'obnovi	domovine	in	izgradnji	socializma',	kakor	so	
označevali	 politična	 in	 gospodarska	 prizadevanja	
v	prvih	povojnih	 letih«	(Anton	Slodnjak).	Posebej	
velja	omeniti	njegove	izseljenske	romane	(Kje ste, 
Lamutovi?, Lastovka čez ocean, Črni labirint),	 ki	
jih	je	napisal,	ko	je	obiskal	domala	vse	dežele,	kjer	
bivajo	Slovenci.
Ingolič	 je	eden	najplodovitejših	 sodobnih	pisa-

teljev	za	otroke	in	mladino.	Otrokom	se	je	najbolj	
priljubil	s	svojo	povestjo	Tajno društvo PGC,	ki	je	
bila	dramatizirana,	mladino	pa	je	nagovoril	s	svo-

jima	 romanoma	Mladost na stopnicah	 (1962)	 in	
Gimnazijka	(1967).	»Gradiva	sem	si	dovolj	nabral	
med	dolgotrajnim	delom	v	šoli…	V	roman	sem	sku-
šal	položiti	svoje	spoznanje	o	srednješolski	mladini,	
svoje	razumevanje	za	njene	probleme	in	dileme,	svoj	
protest	zoper	brezdušnost	naše	šole	in	mnogo	pre-
majhno	skrb	staršev	za	stiske	njihovih	doraščajočih	
otrok,	a	tudi	kritiko	prečesto	zgolj	manifestativnega	
zanimanja	naše	družbe	za	mladino…	Kot	so	otroci	
povest	o	pegecejevcih	sprejeli	za	svojo,	tako	si	je	
mladina	prisvojila	Jelkino	zgodbo.«
Svoje	rodovitno	pero	je	Anton	Ingolič	odložil	11.	

marca	1992.

Raziskani čas
od	1.	novembra	2014	do	31.	oktobra	2015

Mesto na World Watch List
Na	World	Watsh	List	je	Vietnam	nabral	66	točk	in	

s	tem	zasedel	20.	mesto	(leto	dni	poprej	je	nabral	
68	točk	in	bil	na	16.	mestu.

Viri preganjanja
Preganjanje	kristjanov	v	Vietnamu	prihaja	iz	dveh	

strani:	od	komunističnega	in	pokomunističnega	pri-
tiska	in	od	rodovnih	nasprotstev,	saj	je	v	Vietnamu	
poleg	običajno	zgrajene	družbe	še	mnogo	prebival-
cev,	ki	so	organizirani	zgolj	v	rodovih,	ki	izhajajo	iz	
tradicije,	kamor	spada	tudi	vera.	Če	se	rod	odloči	za	
sprejem	druge	vere,	v	našem	primeru	krščanstva,	
imajo	to	za	prelom	s	tradicijo	in	si	lastijo	pravico	nad	
tem	rodom	izvajati	razne	oblike	nasilje.

Dogajanje
Socialistična	republika	Vietnam	je	ena	od	peterih	

držav	na	svetu,	kjer	še	vedno	vlada	komunistična	
partija.	Lahko	bi	sicer	razpravljali,	koliko	je	še	komu-
nistična	država,	dejstvo	pa	je,	da	je	uprava,	nadzor-
stvo	in	delovanje	še	zelo	podobno	komunističnemu	
času,	torej	tam	ni	prave	demokracije.	
Katoliška	 Cerkev	 je	 daleč	 največja	 krščanska	

skupnost	v	deželi,	toda	vladne	oblasti	imajo	do	nje	
negotov	odnos	v	kolikor	je	Cerkev	vezana	na	neko	
tujo	silo,	zato	jo	imajo	pogosto	za	kolonizatorsko.	
Še	 vedno	 je	 slišati	 posebno	 v	 kmečkem	 okolju,	
oguljeno	 frazo	 “katoličani	 so	Francozi,	protestanti	
so	Amerikanci”.	Vlada	je	najavila,	da	bo	leta	2017	
razglasila	predelano	obliko	zloglasnega	zakona	št.	
92	in	je	izbrala	nekaj	kristjanov	kot	sodelavcev	pri	
izdelavi	popravkov.	Vendar	glavni	cilj	vlade	ostaja	
nadzorstvo,	zato	ni	pričakovati,	da	se	bodo	zadeve	
bistveno	spremenile,	na	primer	glede	registracije	ali	
glede	zidanja	verskih	poslopij.

Vrste preganjanih kristjanov
Preganjanje	 občutijo	 vse	 oblike	 krščanstva.	

Najbolj	preganjani	so	spreobrnjenci	 iz	budizma	in	
člani	netradicionalnih	protestantskih	Cerkva.	Ti	so	

posebno	razširjeni	med	narodnostnimi	manjšinami,	
kot	so	to	n.	pr.	rodovi,	ki	žive	v	bolj	ali	manj	težko	
dostopnih	goratih	pokrajinah.

Življenjska področja in nasilje
Na	zasebnem,	predvsem	družinskem	in	rodovnem	

področju	občutijo	preganjanje	predvsem	spreobr-
njenci	iz	budizma	ali	iz	tistih,	ki	častijo	prednike.	V	
narodnem	merilu	pa	je	preganjanje	naperjeno	proti	
vsem	oblikam	krščanstva.	To	se	pa	dogaja	predvsem	
zato,	ker	so	dolžni	prijaviti	vse	delovne	programe	
oblastem	že	eno	leto	pred	njihovim	izvajanjem.

Bodočnost
Zaenkrat	ne	kaže,	da	bi	 se	v	doglednem	času	

kaj	 izboljšalo.	Kristjane	bodo	 še	 vnaprej	 imeli	 za	
tuje	agente,	zato	bodo	trpeli	preganjanje	in	nasilje.	
Kristjani,	ki	pripadajo	narodnostnim	manjšinam,	kot	
so	to	hribovci,	bodo	še	naprej	žrtve	posebno	hudega	
preganjanja.

PREGANJANJE KRISTJANOV

VIETNAM
Porte Aperte

-.,-.<zc
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Ne	 smete	mi	 zameriti,	 da	 se	 znova	 dotaknem	
japonskega	Novega	 leta.	 Japoncem	 je	 novo	 leto	
največji	praznik,	brez	ozira	na	to,	ali	ga	praznujejo	
šintoistično	ali	budistično.	Če	se	ne	motim,	sem	že	
nekoč	na	kratko	orisal	razliko	med	tema	glavnima	
japonskima	oblikama	verovanja.	Teoretično	je	šin-
toistov	več	kot	budistov,	praktično	pa	se	ima	80%	
Japoncev	za	oboje	–	vsaj	takšen	je	izid	vprašalnih	
pol,	ki	nam	jih	vsakih	deset	let	vlada	pošilja	v	od-
govor.	Toda	na	novega	leta	dan	ni	dvoma	o	prevladi	
šintoizma	nad	budizmom:	od	zgodnjega	jutra	naprej	
odmevajo	srebrni	in	zlati	zvončki	na	opankah	deklet,	
odetih	v	čudovite	barvne	kimone.	Največ	jih	priha-
ja	iz	šintoističnih	hramov,	nekaj	tudi	iz	budističnih	
templjev.	In	zakaj	so	se	najbolj	prisrčno	priporočale	
svojim	bogovom?	Za	ženina,	ki	bi	jih	zares	napravil	
srečne	...	To	je	v	narodu	z	več	kot	200	milijoni	ljudi	
večen	problem.
Zvončki	 na	opankah	 so	 to	 svetlomodro,	 svetlo	

novoletno	 jutro	cingljali	 in	 se	 tihotapili	 v	 smeh	 iz	
hrama	in	templja	prihajajočih	deklet.	S	prijateljem	iz	
New	Yorka	stojiva	na	pločniku	nedaleč	od	hrama.	Saj	
veste,	kako	se	razlikujeta	hram	in	tempelj:	tempelj	
je	po	navadi	razkošno	zgrajena,	na	kitajske	templje	
strogo	spominjajoča	zgradba;	hram	je	po	navadi	bolj	
skromno	zgrajena	lesena	ali	češče	lesenocementna	
stavba	tipično	japonskega	šintoističnega	verovanja.	
Središče	budističnega	templja	je	Buda	odnosno	nje-
gov	kip;	središče	šintoističnega	svetišča	pa	so	razne	
umetniško	izdelane	podobe,	ki	naj	predstavljajo	bolj	
duhovno	umevana	božanstva,	ki	jih	je	menda	na	ti-
soče,	tako	da	je	vsak	hram	posvečen	le	določenemu	
božanstvu.	Menim,	da	se	lahko	z	menoj	strinjate,	
da	smo	katoličani	lahko	srečni,	ker	poznamo	enega	
samega	resničnega,	a	ljudi	ljubečega	Boga!
Še	zmeraj	stojiva	na	pločniku,	jaz	in	prijatelj	iz	

New	Yorka.	Naj	pojasnim;	ime	mu	je	Guy,	po	naše	
Gaj,	je	univerzitetni	študent	na	obisku	pri	japonskih	
sorodnikih,	ki	so	moji	socialni	podporniki.	Zmenili	
smo	se	bili,	da	jih	obiščem	na	koncu	leta	–	dejan-
sko	pred	novim	letom	–,	toda	zaradi	prehlada	sta	
se	gospod	 in	gospa	 Iwama	vrnila	šele	zadnji	dan	
leta.	Prosila	sta	me,	da	za	en	dan	odložim	povratek	
v	Tokio	in	prav	na	novo	leto	vodim	njunega	Gaja	po	
obali	polotoka	Izu,	a	sama	da	bosta	prebila	ves	dan	
tako	rekoč	med	posteljo	in		kozarci	vročega	zelenega	
čaja,	da	si	opomoreta	za	naslednji	dan.
Z	Gajem	še	vedno	stojiva	na	pločniku.	Iz	hrama	

stopijo	tri	luštna	dekleta,	a	eni	spodrsne	na	ledenem	
tlaku	–	sonca	do	sem	še	ni	–	in	preden	se	zavem,	
za	kaj	gre,	se	moj	atletski	prijatelj	zažene	pod	noge	
padajočega	dekleta	in	jo	reši	pred	popolnim	padcem.	
Vse	se	dogaja	 tako	hitro,	da	se	 ravnanje	kimona	
spet	vzravnanega	dekleta,	kar	počneta	njeni	spre-

mljevalki	na	desni	in	levi,	zdi	le	še	zadnji	trenutek	
preteklosti.
»Sank	ju,	sank	ju,«	se	sliši	znova	in	znova.	To	je	

japonska	inačica	angleškega	“Thank	you”.
Moj	prijatelj	in	skoraj	padlo	dekle	si	zreta	v	oči.	

Smehljaj	obhaja	rdečkasto	obarvan	dekletov	ljubki	
obraz,	smehljaj	se	svetlika	okrog	prijateljevih	ust.	V	
tem	trenutku	stopi	iz	ozadja	mlad,	postaven	Japo-
nec,	ki	mu	padca	rešeno	dekle	skoraj	veseli	zakliče	
»Dókiči!«	Srednje	visoki,	postavni	Japonec	se	nama	
najprej	prikloni,	nama	v	dokaj	razumljivi	angleščini	
vošči	“Srečno	novo	leto”	in	se	nama	zahvali	za	reši-
tev	svoje	“ljubljene	prijateljice”.	Izroči	nama	svojo	
vizitko,	 ki	 sva	 jo	 pozneje	 dešifrirala	 in	 ugotovila,	
da	je	član	regionalne	policije	...	Še	enkrat	se	nama	
prikloni,	nakar	se	tako	obrne	k	trem	dekletom,	da	
naju	s	svojo	postavo	tako	rekoč	izklopi	iz	kakršne-
koli	 prisotnosti.	 S	 prijateljem	 tiho	 odideva;	 če	 se	
prav	spominjam,	je	še	dvakrat	pogledal	nazaj	proti	
trem	mladenkam,	najbrž	samo	proti	eni.	Potem	sva	
ves	dan	hodila	po	mestu;	jaz	sem	iskal	nekaj	krčmi	
podobnega	–	oba	sva	bila	lačna	in	žejna	dobre	kap
ljice,	njegove	oči	pa	so	iskale,	če	se	ne	motim,	tiste	
ljubke	oči	skoraj	padlega	dekleta.	(Fizično	padlega,	
se	razume.)
Potem	naju	 je	presenetil	zgodnji	mrak.	Njegov	

občutni	mrak	me	spomni	večera	pred	mnogimi	leti,	
ko	sem	prav	na	novo	leto	čisto	na	koncu	mesta	–	
pravzaprav	že	izven	njega	–	odkril	skoraj	skrito	ko-
libo,	kjer	so	pri	eni	sami	svetilki	prodajali	eno	samo	
jed.	Do	vlaka	za	v	Tokio	sem	imel	še	kaki	dve	uri	
na	razpolago.	Po	nekaj	letih	se	razdalje	v	spominu	
podaljšajo	ali	pa	skrajšajo.	Že	sem	menil,	da	tiste	
kolibe	ni	več,	kar	naju	pozdravi	medla	luč	ob	morju.	
Oddahnem	si:	ista	koliba	kot	nekoč	...	V	kolibi	nama	
streže	prastara	babica;	na	pogled	se	zdi,	kot	da	je	
še	zmeraj	tista,	kot	je	bila	pred	leti.	Takrat	sem	pri	
sebi	godrnjal,	da	je	premalo	luči,	da	bi	človek	videl,	
kaj	jé	...
Tokrat	sem	bil	medle	svetlobe	vesel,	celo	hva-

ležen.	 Kako	 naj	 obrazložim	 prijatelju	 iz	 razkošne	
Amerike,	da	je	v	tej	kuhani	zmesi	–	prijetno	topli,	
moram	dodati	–	ogromno	vrst	podmorskih	in	morskih	
bitij,	ki	so	jih	tako	dolgo	kuhali,	da	je	iz	njih	nastala	
neugotovljiva	omaka,	prijetno	dišeča	pod	vplivom	
domačih	in	tujih	soli	in	tekočin.	Ob	pivu	se	je	kvali-
teta	jedi	še	stopnjevala.	Prijatelj	me	je	vpraševal	po	
ribah,	ki	so	dale	svoje	življenje	za	to	omako.
»To	je	tajna	te	restavracije,«	sem	odgovarjal	s	

prepričanjem	in	zadnjim	požirkom	piva.
V	kotu	kolibe	je	sedela	najina	prastara	gostiteljica.	

Ob	slovesu	sva	se	še	enkrat	zazrla	v	oči;	glasno	sva	
se	ji	zahvalila,	pri	čemer	so	se	moje	oči	za	hip	poto-
pile	v	njene,	kar	je	razumela	kot	iskreno	hvaležnost.	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega skoraj stoletnega misijonskega cekarja

V NOVO LETNEM PO LMRAKU
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Še ena strahotna misel se poraja v moji glavi, ko listam po knjigi o 
farnih spominskih ploščah. Recimo, da bo tujec prišel čez 15 ali 30 let ali 
kadarkoli v prihodnje na naša pokopališča in prva stvar, ki mu bo padla 
v oči, bodo plošče z imeni pobitih Slovencev na vsakem pokopališču. 
Bral bo imena pomorjenih in letnice smrti. Vsi so bili pomorjeni v letih 

od 1941 do 1945. Edina misel tega tujca bo, kakšen narod je vendar 
živel na ozemlju Slovenije v letih 1941-1945? Saj to je moral biti narod 
divjakov, morilcev, največjih zločincev, da so mogli nad slovenskim 
narodom zakriviti tak zločin.

Tujec bo imel prav. Vladali so zločinci, propadleži, ljudje, ki so 

Nedavno mi je prišel v roke članek z naslovom “Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ...”, ki ga je 31. avgusta 1995 v Ameriški Domovini objavil zdaj že 
rajni duhovnik Ivan Lavrih iz Kansasa. Pozornost mi je predvsem vzbudila njegova jasna ocena, ki jo je izrazil z naslednjimi vrsticami:

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

“HEROJSTVO” MORI LCEV OTROK

Zunaj	 te	skrivnostne	koliberestavracije	pa	so	oči	
mojega	prijatelja	spet	iskale	gor	in	dol	po	sicer	lepo	
razsvetljenih	ulicah	–	ne	vem,	ali	so	kdaj	našle,	kar	
so	tako	željno	iskale.	Jaz	kot	misijonar	bi	mu	lahko	
pomagal	z	molitvijo	–	naš	Gospod	gotovo	sprejema	

še	bolj	eksotične	prošnje.	Toda	v	vlaku	nazaj	v	To-
kio	sem	bil	tako	truden,	da	sem	pri	prvih	besedah	
molitve	zadremal.	Le	to	vem,	da	me	je	ob	prihodu	
v	Tokio	moral	zbuditi	sprevodnik	s	sočutnim	basom:	
»Tókyo	des«,	po	naše:	Vdajte	se	–	spet	smo	v	Tokiu.

INDIJA
otroško delo in lakota

V	Indiji	okrog	72	milijonov	otrok	trpi	zaradi	kro-
nične	podhranjenosti.	To	pomanjkanje,	ki	razen	smr-
tnega	tveganja	povzroča	tudi	zastoj	fizične	in	umske	
rasti,	jih	zaznamuje	za	vso	prihodnost.	Poleg	tega	je	
13	milijonov	malih	delavcev,	med	katerimi	jih	mora	
75%	opravljati	zelo	nevarno	delo,	kot	na	primer	v	ru-
dnikih,	kjer	jih	izkoriščajo	18	ur	na	dan.	V	Indiji	je	še	
400	milijonov	ljudi,	ki	žive	v	skrajni	revščini	in	vsako	
leto	umre	1.400.000	otrok	preden	dopolnijo	5.	leto	
starosti.	Med	ženskami	jih	je	60%	slabokrvnih,	saj	
so	ženske	zadnji	člani	družine,	ki	pridejo	na	vrsto	pri	
jedi.	V	zvezni	državi	Andra	Pradeš	je	španska	nevladna	
organizacija	Fundación	Vicente	Ferrer	začela	borbo	
proti	diskriminaciji	kast,	(165	milijonov	prizadetih),	
podporo	ženskam,	odpravo	otroškega	dela	in	borbo	
proti	podhranjenosti.	Poleg	tega	uresničuje	programe	
proti	nasilju	na	splošno	in	prezgodnjim	porokam,	ki	
prizadevajo	47%	nedoraslih.	Med	prehrambenimi	pro-
grami	organizacija	razdeljuje	najbolj	revnim	družinam	
zavitek	štirih	jajc	na	teden	in	skodelico	žitaric	na	dan	
po	osebi.	(Agencija Fides)

SREDNJA AMERIKA
otroci bežijo

Srednja	Amerika	je	eno	najnevarnejših	območij	za	
otroke.	Najpogostejši	vzrok	smrti	za	mlajše	od	18	let	
je	umor.	Zato	ni	čudno,	da	se	je	zadnje	leto	podvojilo	
število	tistih,	ki	so	skušali	pobegniti,	mnogo	jih	pa	še	
poskuša.	Večinoma	so	to	nedorasli	fantje	v	starosti	
15	do	17	let,	ki	potujejo	sami,	so	pa	med	njimi	tudi	
mnoge	mlade	matere	z	otroci	raznih	starosti,	kot	tudi	
samo	12letni	otroci	brez	vsakega	spremstva	in	so	

ločeni	od	svojih	staršev.	V	letu	2014	so	iz	Mehike	in	
Združenih	držav	izgnali	preko	18.000	otrok,	ki	zdaj	
živijo	v	Srednji	Ameriki	v	enaki	revščini	in	nasilju,	kot	
so	bili	prej.	Mnogi	otroci	so	pripovedovali	o	spolnih	
zlorabah,	ki	so	jih	zagrešili	nad	njimi	trgovci	z	belim	
blagom,	da	o	odrekanju	hrane	in	mučenju	s	strani	
zaporniš	kih	paznikov	niti	ne	govorimo.	Ena	od	ne-
vladnih	organizacij	je	sporočila,	da	večina	otrok,	ki	
hočejo	emigrirati	skupaj	z	družinami,	ne	more	preko	
meje	Združenih	držav,	ampak	jih	v	Mehiki	zapro	in	
poš	ljejo	nazaj	v	El	Salvador,	Gvatemalo	in	Honduras,	
od	koder	prihaja	največ	beguncev.	(Agencija Fides)

FILIPINI
otroci med odpadki

Skrajna	revščina,	v	kateri	žive	mnogi	Filipinci,	sili	
tisoče	otrok,	da	ure	in	ure	brskajo	po	smetih,	ki	po-
krivajo	reke,	z	upanju	da	bodo	našli	kaj	za	prodajo.	
Zadnje	čase	so	prišle	v	javnost	srhljive	slike	otrok,	
ki	se	poskušajo	držati	na	površini,	ko	plavajo	med	
odpadki.	Drugi	lovijo	ravnotežje	na	primitivnih	spla-
vih	ali	na	improviziranih	čolnih,	ko	zbirajo	uporaben	
material	iz	odpadkov,	ki	plavajo	na	zastrupljeni	vodi.	
Te	slike	kažejo	le	majhen	del	malih	Filipincev,	ki	v	
gnili	vodi	tvegajo	življenje,	da	bi	preživeli.	Revščina	
je	tako	huda,	da	so	prisiljeni	preživljati	cele	dneve	v	
zastrupljeni	vodi	v	upanju,	da	bodo	našli	kaj,	kar	bi	
prodali	prekupčevalcem,	ki	jim	plačajo	le	3	dolarje	
na	dan,	material	pa	preprodajo	velikim	industrijskim	
družbam	za	predelavo.	Nekatere	humanitarne	or-
ganizacije	so	že	ugotovile,	da	so	ti	otroci	podvrženi	
okuženju	dihal	s	pljučnico,	driski	in	jetiki.	Filipini	so	
ena	izmed	prvih	dežel,	ki	skuša	uporabiti	odpadke,	
ki	se	nabirajo	po	mestih.	(Agencija APA)
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To ugotovitev je zapisal že pred leti neki moskovski dnevnik. Na 
prvi pogled se zdi, da je samo malo hudobna domislica, vendar ni čisto 
tako. Resnična je z več vidikov. Najprej s tega, da tudi po “koncu komu-
nizma” še naprej obstajajo isti centri moči, ki v veliki meri obvladujejo 
gospodarsko življenje in javna glasila in se v tej vlogi utrjujejo, kar ima 
za posledico, da ostajajo vse druge, alternativne politične in idejne sile 
še naprej drugorazredne, čeprav so po ustavi vse enakopravne.

Vendar je še druga plat gornje resnice, ki je bolj zakrbljujoča in ki 
nas zadeva vse. Mislim na tistega notranjega pripadnika totalitarnega 
režima, ki ga nosi vsak v sebi in čigar navzočnosti se niti ne zaveda. 
To je tista naša moralna otopelost, nerazumevanje vrednosti prave 
svobode, spoštovanja drugega človeka, ki je drugačen od mene in ki 
tudi misli drugače kakor jaz, nerazumevanje za svobodno delovanje 
Cerkve, nerazumevanje vloge staršev pri vzgoji njihovih otrok, nera-
zumevanje spoštovanja lastnine drugega in pravične delitve dobrin, 
nerazumevanje enakosti pred zakonom, enakopravnosti in velikega 
pomena pravne države.

Zdi se, da razen peščice kulturnikov in njim podobnih, večina naših 
ljudi sploh ni zavrgla komunistične državne ureditve in se odločila za 
demokracijo iz moralnih razlogov. Kaže, da ni zavrgla totalitarizma, ker 
le-ta ni spoštoval človekovih pravic, ker ni priznaval celovite svobode 
verovanja in verskih skupnosti, ker ni priznaval staršem, da imajo 
prvenstveno pravico, da odločajo o vzgoji svojih otrok, ker ni spoštoval 
lastnine državljanov, ker ni priznaval tistim, ki drugače mislijo in so dru-
gega nazora, državljanske enakopravnosti in enakovrednosti. Bojim se, 
da je večina mojih sonarodnjakov in sodržavljanov zavrgla komunizem 
zaradi povsem drugih razlogov. Ne zaradi moralnih razlogov, ampak iz 
dobičkarske preračunljivosti. Videli so namreč, da se v zahodnih demo-
kratičnih državah bolje živi. Samo po sebi ni nič slabega, če si kdo želi 
dobro živeti in uživati dokajšno blaginjo. Država je celo dolžna skrbeti 
za gmotno blaginjo in vsako drugo. Zaskrbljujoče postane tedaj, če je 
to edino merilo, s katerim merimo pravšnost ali pa neprimernost kake 
ureditve. Bati se je, da se je tudi večina slovenskih državljanov odločila, 

da bo spremenila družbeno ureditev samo zato, ker se ji je zdelo, da bo 
v – vsaj navideznem – demokratičnem ozračju tržnega gospodarstva 
bolje živela. Za moralne vidike in moralne vrednote, ki jih demokracija 
zahteva in predpostavlja, pa ni tiste zaskrbljenosti in tiste dovzetnosti, 
ki bi jo le zaslužile.

Minuli totalitarni režim nas je najprej pokvaril v tem smislu, da smo 
postali nedopustno popustljivi do nekaterih izrazitih oblik nespoštova-
nja človekovih pravic. Navadil nas je na nespoštovanje človekovih pravic 
in človekovega dostojanstva. Mladič, ki je prispel na svet v živalskem 
vrtu, bo poznal samo tisto svobodo, ki obstaja znotraj njegove ograje. 
Sploh ne vidi, da je z njim nekaj narobe, in da bi moralo biti drugače. 
Tako tudi danes. Žal, večina Slovencev misli, da je bilo tisto stanje Cerkve, 
ko je bila zaprta v zakristije in ni smela nastopati v javnosti, normalno 
stanje. Zato se čudi, da Cerkev ni zadovoljna s tem stanjem in naseda 
krilatici, da “Cerkev dviga glavo” in zahteva preveč. V resnici pa vodstvo 
naše Cerkve ne zahteva ničesar drugega kakor tisto, kar Cerkev v Evropi 
uživa že vsa povojna leta in bi tudi pri nas, če ne bi bilo komunističnega 
totalitarizma. Tako smo se že navadili na tisto, kar smo doživljali v 
letih totalitarnega režima, da preprosto ne vidimo, kaj vse je bilo tedaj 
narobe. Zato smo tudi tako popustljivi in polni razumevanja, da je v 
državi veliko primerov nepoštenega ravnanja in kraje tako imenova-
nega družbenega premoženja, da sodna oblast ne ukrene ničesar, da 
bi popravila vnebovpijoče krivice in kaznovala zločine, ki so se zgodili v 
času revolucije in takoj po njej, da so delavci v podjetjih postali povsem 
brezpravna raja, s katero lahko vodilni kadri počnejo, kar se jim zljubi, 
da so ob tem eni sindikati nemočni, drugi pa brezbrižni.

Mogoče pa je, da ne gre samo za moralno otopelost in brezbrižnost, 
ki smo ju nasledili od minulega režima. Mogoče je še nekaj hujšega: da 
smo namreč še vedno prestrašeni. Da nam še vedno zadrhti glas in je 
potrebno zbrati kar dosti poguma, da kakšno rečemo v obrambo pravice, 
da se še vedno bojimo posledic svojega morebitnega nestrinjanja s kako 
potezo tistih, ki imajo oblast, bodisi v podjetju bodisi v državi sami, da še 
vedno čakamo, da se bodo drugi zganili namesto nas. Toda ravno to je 

Minilo je 21 let od tega članka in 25 let od osamosvojitve Slovenije in v teh letih se je dogajalo in se še dogaja isto, kot se je dogajalo, odkar so v 
začetku druge vojske komunisti začeli pobijati poštene Slovence pa do propada Jugoslavije 1991. Metode so drugačne, cilji pa isti. Takrat so izvajali 
nasilje z orožjem, montiranimi procesi, Golim otokom in podobnim, od leta 1991 dalje pa ga izvajajo z rokavicami, ko onemogočajo vse, ki niso “naši”. 
Zvrstilo se je 9 vlad. Med njimi so bile štiri izjeme: Peterle (1990-1992), Bajuk (5 mesecev 2000) in Janša (2004-2008 in 2012-2013). Vse ostale: Dr-
novškova 1992-2000 in 2000-2002), Ropova (2002-2004), Pahorjeva (2008-2012), Bratuškove (2013-2014) in Cerarjeva (2015-) bil lahko na kratko 
označili: če že niso kradle in ropale same, so to zavestno omogočale drugim, zadolževale Slovenijo za desetletja v prihodnosti in pehale v revščino cele 
generacije z enim samim namenom: da oni in “njihovi” ostanejo pri koritu za vsako ceno. Zanimivo je, da je bila vsaka teh “pokomunističnih” vlad 
slabša od prejšnje. In sedanja, Cerarjeva, je najslabša od vseh.

Novembra istega leta 1995, kot je izšel prej omenjeni Lavrihov članek, je to v Družini širše obdelal dr. Anton Stres, takrat še ne škof, ampak profesor 
na Teološki fakulteti v Ljubljani. Članku je dal naslov: “Komunizem je sicer mrtev, a ne počiva v miru”.

se prodali Stalinu in komunizmu, ljudje, ki so vladali samo z lažjo in 
umorom. Ta pečat bo za vedno ostal na zgodovini slovenskega naroda, 
bo za vedno vklesan na farnih spominskih ploščah po vsej Sloveniji. 
Križani bo kar naprej jokal na križu: »Ljudstvo moje, kaj sem ti storil, s 
čim sem te užalil, odgovori mi.«

Odgovora ne bo. Ne zaradi tega, ker bi jih bilo sram, ampak zaradi 

tega, ker resnice nočejo priznati. Laž vlada še danes. Enoumja še dolgo 
ne bo konec. Gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo, berejo, pa 
nočejo razumeti. 50 let komunistične vzgoje rodi bogate sadove. Ljudje 
se tega sploh ne zavedajo.

Ko sem bil še otrok, je moj oče vsak večer po rožnem vencu zmolil 
še en očenaš za “zdravo pamet”. To je danes najbolj potrebno.
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V breznu Golobivnica pri Preložah naj bi bilo po ocenah Mihevca 
z Inštituta za raziskovanje krasa okrog 300 kubičnih metrov smeti, 
med njimi večinoma konzerv Delamaris Izole in odpadkov lokavske 
pršutarne, v Socerbski jami za Vrhom – Petrinje pa več kot sto kubičnih 
metrov salam. »Nekdo je najbrž namerno zasul in tako prikril človeške 
ostanke v jami,« pravi. 

Na predavanju v ZRC SAZU o Krimski jami je Andrej Mihevc z Inštituta 
za raziskovanje krasa postrgel z milo rečeno šokantimi odkritji. Sprva je 
sicer spregovoril o zloveščem pomenu brezna, ki ga je dobilo okrog leta 
1942 prav z omembo Krimske jame in obljubo, da “je še prostor v Krimski 
jami”. »Prihajam z Notranjske in tam brezno pomeni tudi tisto brezno, 
v katero te vržejo. Primorci in Italijani pa uporabljajo predvsem besedo 
fojba, ki je prišla v rabo po letu 1943,« je začel pripovedovati Mihevc o 
splošno znanih podatkih, a se je situacija hitro obrnila. Preberite, kaj 
vse je zaupal nabito polni dvorani v ZRC SAZU!

Lokalni prebivalci so neprecenljiv vir informacij
Mihevc je opozoril na pomemben pomen pričevalcev, ki se velikokrat 

izkažejo za neprecenljiv vir informacij. »Vsak lastnik je opazil, če se je 
na ustju njegovega brezna na njegovem svetu kaj dogajalo, na primer 
opazil je obleko, tulce, si zapomnil nenavadne stvari. Dober primer tega 
je g. Požar iz Bukovja, ki nam je pokazal brezno v Martinovih hrastnicah 
ter nam povedal, da je bilo tja pripeljanih 45 ljudi, da se je slišalo stre-
ljanje in da potem teh ljudi ni bilo več. So pa na vejah okoliških dreves 
visele obleke. Nekatere stvari pa nam povedo tudi drevesa, na primer 
vrezani križi v njihova debla.«

Ponekod so kosti videli že z vrha jame,
nekatere je preraščal mah
Kot jamar se je Mihevc veliko spuščal po breznih, kasneje pa je 

postal tudi član komisije pri Vladi RS za reševanje problematike prikritih 
grobišč. »Pri bolj globokih breznih je problem, ker so se trupla razletela 
ali pa je kasneje padajoče kamenje razbilo kosti na drobcene delce in 
je bilo težko opaziti človeške ostanke ter jih ločiti od živalskih kosti.« 
Dodal je, da sicer niso imeli dovoljenja za poseganje v tla, razen v mlajša, 
ki niso arheološka. »V Ajharjevem breznu pri Črnem vrhu smo kopali 
do kosti, potem smo pokrili čez skalo in pustili. Kopali smo tudi razne 
druge stvari, pogosto žice. V nekaterih jamah je bilo relativno lahko, saj 
se je kosti videlo že z vrha z vhoda, na primer nek nesrečnik je obtičal 
na polici na Vodiškem breznu – Bezuljak. Torej, padel je v globino dva 
ali tri metre in obtičal na polici, lahko pa je bil že mrtev vržen noter,« je 
razkril Mihevc ter dodal, da je kosti tega nesrečnika že preraščal mah.

»V plitvejših jamah so se kosti relativno dobro ohranile, ohranili so 
se tudi ostanki oblek, kot na primer v jami pod Kotarjevo ogrado – Tu-
blje,« je povedal Mihevc. Sicer pa so se tudi v primeru te jame domačini 

izkazali kot dober vir, saj so razkrili, koliko ljudi so pometali noter ter 
»da je bil en človek ranjen nekaj metrov pod površjem. Nato so poklicali 
partizane, ti so prišli in streljali noter in da je bila potem tišina. Ljudsko 
izročilo je v tem primeru dovolj natančno.«

Nekatera brezna, v katera so odvrgli ljudi,
so globoka več kot 100 metrov
Razkril je tudi, da so v nekaterih globljih breznih dobili le še drobce 

kosti. Mihevc je globino naslednjih jam primerjal z ljubljanskim Nebo-
tičnikom, ki je visok okrog 70 metrov, medtem ko so nekatere jame, v 
katere so vrgli žrtve povojnih pobojev, globoke skoraj še enkrat toliko. 
»Drobce kosti smo na primer dobili v jami Pipenca pri Koprivi, ki je 
globoka 120 metrov. Zalesnika v Trnovem pa je globoka kar 140 me-
trov, vendar je to brezno v več stopnjah, zato je bila ohranjenost boljša. 
Ker je to območje blizu Soške fronte, je v njej še veliko municije iz prve 
svetovne vojne.« Razkril je še, da so v mnogih jamah oziroma breznih 
našli veliko municije, »malo zaradi pobijanja, če bi kdo preživel, najbrž 
pa tudi zato, da bi se preprečilo kakršno koli brskanje po teh stvareh.«

Je pa Mihevc s svojo ekipo ugotovil, da se prekrivata dve stvari 
– odmetavanje smeti in kosti. »Jama v Lajšah na Cerkljanskem vrhu 
je ograjena, poleg nje je tudi napis, kdo je bil vržen notri, torej je to 
označeno grobišče, pa kljub temu nekdo na rokah nosi tja smeti in jih 
meče notri. Gre za tisto skrb za zakrivanje, za prekrivanje. Podobno je v 
breznu Podgomila, to je zloglasno brezno nad Grgarjem, ki je označeno s 
križem, ograjeno ter vsi vedo, da je to grobišče, pa je vseeno notri veliko 
recentnih odpadkov; kosti ležijo med skalovjem, preko njih pa plastika 
in podobno. Le tam, kjer voda kaplja, so te stvari sprane.«

Kdo je v jamo stresel več kot 300 kubičnih metrov smeti?
Kot jamo, ki posebej izstopa, pa je omenil Golobivnico pri Preložah, 

»kjer sicer nismo našli niti ene kosti, saj je v njej mlajše nasutje. Gre 
za konzerve Delamaris Izola in odpadke lokavske pršutarne, po ocenah 
kakšnih 300 kubičnih metrov. Je pa ta jama znana po tem, da naj bi bilo 
v njej med 200 in 250 nemških ujetnikov. Nekega februarja je skupina 
Italijanov hotela prižgati svečke ob tej jami, pa je nekdo jamo zagradil, 
napisal ‘Privatne parcele’, potem pa so pričakali tiste ljudi z zastavami,« 
je povedal Mihevc ter pokazal fotografije manjše množice, ki naokrog 
hodi z nekdanjimi jugoslovanskimi zastavami. »Ljudje so se pogovarjali, 
kaj Italijani sploh hodijo tja, saj so vendar notri samo Nemci.«

»Z jamami se dogajajo zanimive reči, še vedno poteka aktivno za-
krivanje,« pravi Mihevc ter ob tem razkrije zapisnik Socerbske jame za 
Vrhom – Petrinje, ki je bila v povojnem času bolj znana kot 13. bataljon. 
»Zapisnik iz leta 1977 pravi, da so v to jamo pred dvema letoma s kami-
oni vozili mrhovino. Natančneje, vozili so salame, bilo jih je več kot 100 
kubičnih metrov, s katerimi so prekrili ostanke. Nekdo je najbrž namerno ➧

Tako je komunizem pokvaril Slovenca. Pokvaril tako daleč, da se nam celo njihovi zločini zde nekaj, kar nas spoh ne zadeva. In vendar nas zadeva, 
zakaj idejni nasledniki teh kriminalcev nam danes vladajo skriti za lutkami, ki so jih dali izvoliti. In resnica? Vsi vemo za enajst betonskih pregrad, za 
katere so poskušali skriti priče pobojev v Hudi jami. Če komu še ni dovolj in dvomi, da je to bila (in je še) prava zločinska banda, naj si prebere poročilo 
Marjance Scheicher, ki ga je objavila na Nova24TV pod naslovom: “Šokantno razkritje: brezna, v katerih ležijo žrtve pobojev, zakrivajo s tonami smeti”.

tisto ravnanje, ki je skregano z demokracijo. Kajti demokracija pomeni 
najprej, da lahko svobodno in neustrašeno nastopamo in izražamo svoje 

mnenje in svoje zahteve ter se zavedamo, da v demokraciji velja vsak glas 
enako, posebno pa še, če je utemeljen in če izhaja iz zahteve po pravičnosti.



JANUAR – AM – 201728

Številne mednarodne humanitarne organizacije poročajo o ubojih 
številnih otrok, ki so žrtev krute vojne v Siriji. Nedavno je v napadu sirskih 
upornikov na šolo umrlo sedem otrok. Med drugo svetovno vojno se je 
podobno dogajalo v Sloveniji, kjer so bili rablji komunistični barbari, ki 
so na Jesenicah med poukom napadli dekliško šolo polno mladih deklic. 
V napadu je umrlo sedem deklic starih med devetimi in desetimi leti, 
12 pa jih je bilo hudo ranjenih.

Medvojno časopisje poroča, kako tudi Jesenicam (kjer nikoli ni bilo 
belogardistov) ni bilo prizanešeno pred boljševiškimi strahotami in 
njihovimi krvavimi, pritlehnimi metodami revolucije. Bilo je 29. novem-
bra, ki je bil povsem miren in običajen dan, ko so delavci v tovarnah in 
livarnah trdo delali, da bi preživeli svoje družine, jeseniške matere pa 
so poslale svoje otroke k popoldanskemu pouku v trdnem prepričanju, 

da jih bodo zvečer zopet videle in se z njimi poveselile v mirnem zavetju 
pod domačo streho.

Niti slučajno se jim ni sanjalo, da bodo šolo v kateri je takrat pri po-
uku sedelo 30 deklic, pritlehno napadli organizirani člani komunistične 
SKOJ, po navodilih svojih gospodarjev iz Osvobodilne fronte. Povsem 
miren in običajen dan je pretresla silovita eksplozija v kateri je pod 
ruševinami umrlo sedem deklic, dvanajst pa jih je bilo hudo ranjenih. 
Delavci pri strojih so začudeno obstali, materam pa je stisnilo srce ob 
vsej grozi, ki je doletela njihove otroke.

Eksplodiral je peklenski stroj, ki so ga nastavili komunisti
V različnem časopisju iz tistega časa poročajo, da je tragedija pretre-

sla staro in mlado, očetje so hiteli na kraj zločina, začeli z odkopavanjem 
in upali, da bodo pod ruševinami našli še žive otroke. Pod kamenjem 

Sicer pa niso bili edini, ki so se izživljali nad otroki. Nova24TV je prinesla članek, ki ga je avtor podpisal s kratico M. P. in mu dal naslov: ”Kaj imajo 
skupnega džihadisti, sirski uporniki in komunisti? Vsi so radi pobijali otroke”.

Zgodb o komunističnem nasilju iz medvojnega in povojnega časa 
je toliko, da bi lahko o njih pisali leta in leta, pa ne bi prišli do konca. 
Srhljive pripovedi, osebne izpovedi in celo časopisje tistega časa, go-
vorijo o okrutnosti in strahopetnosti “hrabrih” partizanskih borcev. Na 
današnji dan, leta 1942, se je prav tako odvila ena od okrutnih zgodb 
v kateri je življenje izgubil radoživ 10-letni otrok.

Ta tragična zgodba govori o mladem fantu Poldetu Petku, prepro-
stemu fantu iz Škocjana pri Turjaku. Bil je šegav in dovtipen fant, ki je 
kljub svoji starosti (10 let) sam zase razstavljal suho robo na ljubljan-
skem velesejmu. Imel je tudi svoj paviljonček. Bil je tudi pogumen, saj 
se pred svojimi rablji ni skrival. Dejal je: »Jaz pa se ne bom skrival, saj 
nikomur nisem nič storil.«

Postal je žrtev sprevržene logike komunistov
Če prebiramo časopisje iz tistih časov lahko preberemo naslednje: 

»Lanskega novembra so komunisti pridrli v vas Škocjan pri Turjaku ter 
se zaleteli v Petkovo hišo. V hiši – bilo je zadnjega novembra – je bil 
oče in njegova sinova Lojze in Polde. Lojze je takoj začutil nevarnost 
ter se je skril v peč, kjer ga rablji niso našli. Polde pa je mirno dejal: ‘Jaz 
pa se ne bom skrival, saj nikomur nisem nič storil.’ Pa ni nič pomagalo. 
Zvezali so ga in ga z očetom odvlekli na Mokrc. Oče se je med potjo 
tako srečno prevalil po neki strmini navzdol, da se je lahko skril in nato 
ubežal. Sina Poldeta Petka pa so vlačili dolgo časa s seboj in ga mučili, 

nazadnje pa ubili. Umoriti ga je dal glasoviti rabelj Rebolj. Njegovega 
groba niso še našli, ker je na Mokrcu vse polno grobov, v katere so 
komunisti zagrebali svoje žrtve.«

V tem članku iz leta 1942 se pokaže vsa grozota komunistične revo-
lucije. Danes so nasledniki morilcev in njihovi oboževalci polni besed o 
tem, kako je pri žrtvah šlo za izdajalce in kolaboratorje. A zgodovinsko 
dejstvo ostaja, da so se med vojno “hrabri” partizani skrivali po gozdovih 
in terorizirali lokalno prebivalstvo. Šele ko je bila zmaga nad nacizmom 
zagotovljena, pa so prilezli iz svojih skrivališč in kot dobro preživela in 
organizirana vojaška para-struktura izvedli krvavi genocid nad Sloven-
skim narodom in prevzeli oblast. Zgodba Poldeta Petka pa pove vse o 
tem, koliko je šlo res za izdajalce in kolaboratorje.

Šlo je za preproste, kmečke, katoliške ljudi, ki so bili komunistom 
na poti samo zaradi svojih prepričanj in vere. Desetletni fant, ki ni bil 
ničesar kriv, je bil okrutno mučen in umorjen s strani komunističnih 
klavcev. Da bi partizanskim morilcem rekli živali, je žaljivo do živali. 
Tisti, ki so izvajali poboje, ki so morili ženske in otroke, niso nič drugega 
kot psihopati, ki jim je vojna dala priložnost, da pokažejo svojo pravo 
naravo. In te pošasti danes časti slovenska levica in si zanje izmišljuje 
izgovore. Zavrženo do konca.

Desetletnemu Poldetu, ki je pred seboj imel še celo življenje, pa 
nihče ne more povrniti časa, ki bi ga preživel na tem svetu.

Toda komunistični “heroji”, niso razkazovali svoje sprevržene moči samo nad odraslimi, ki bi jim bili lahko nevarni. Morili so tudi otroke, kot poroča 
Aleksander Rant na Nova 24TV pod naslovom “Komunistični ‘heroji’ so brutalno morili nedolžne mladoletne otroke”.

zasul in tako prikril človeške ostanke v jami.« Po njegovih besedah sodeč 
so v jami skoraj zagotovo trupla žrtev povojnih pobojev, sploh, ker je na 
posnetku iz leta 1991 videl na površju človeško stegnenico, »kasneje 
pa je nisem več videl.«

S smetmi zakrivajo zločine iz leta 1947 in kasneje?
Razkril pa je tudi primer Volčjegrajske globonice. »Spodnji rov je 

nedostopen, ker je nasuto s svežimi odpadki oziroma s smetmi. Človek se 
vpraša, zakaj so to jamo zasipali. Na tem delu Krasa je deloval nek Umberto 

di Giorgi, ki je rekel, da so v tej jami našli 15 trupel. Torej, 15 trupel je bilo 
odstranjenih že leta 1947, zakaj so torej čez mlajše smeti? To je zanimivo 
vprašanje, torej zakaj je nekdo zasipal? Na to se morda skriva odgovor v 
drugem poročilu iz julija 1947 o Jelenci jami pri Kobjeglavi, iz katere so 
takrat potegnili 156 trupel. Vendar, ko smo mi prišli noter, smo našli okostja 
ljudi, ki so bila raztreščena po nasipnem stožcu, lobanje so se odkotalile 
nekoliko stran, in teh ljudi je bilo 13 ali 14. Torej so bili ti ljudje vrženi notri 
po juliju 1947. In enako je najbrž tudi v Volčjegrajski globonici,« je še strnil.



2017 – AM – JANUAR  29

➧

»Formalno Udba ne obstaja več, kot omrežje z vplivom pa zagoto-
vo. Predvsem tisti udbovci, ki poznajo takratne sodelavce, jih lahko s tem 
izsiljujejo, zato je dobro, da se to razkrije in tako izgubi moč vplivanja 
na ljudi,« je prepričan raziskovalec polpretekle zgodovine Igor Omerza.

Nekdanjega slovenskega predsednika in kandidata za generalnega 
sekretarja Združenih narodov Danila Türka je opazovala nekdanja tajna 
politična policija v jugoslovanskem komunističnem režimu Udba. O njem 
je zbirala podatke in ga vabila k sodelovanju, saj je bil po njeni oceni pri-
meren za sodelavca, je poročal Pop TV.

»Udbovci so videli, da hodi v ameriški center, kjer je bil v stiku s pre-
davatelji. Zdel se jim je primerna pridobitev, da bi poročal o dogajanju v 
centru, ki so ga omrežili s prisluškovalnimi napravami, nadzorom pošte 
in številnimi sodelavci, ki so poročali o dogajanju v centru. V Türku so 
videli nekoga, ki bi jim lahko koristil, sicer ga ne bi povabili na razgovor. 
Načrtovali so, da ga bodo pridobili za sodelovanje,« pojasnjuje razisko-
valec polpretekle zgodovine Igor Omerza.

Po njegovih besedah bi za odgovor na vprašanje, ali je Türk privolil v so-
delovanje z Udbo, morali pregledati okoli dva tisoč strani dokumentacije.

Türk je bil sicer v tistem času predavatelj na visoki šoli za notranje 
zadeve, na kateri so predavali številni udbovci. Tudi pobudo za ustanovi-
tev šole, na kateri so se izobraževale policijske in udbovske strukture, je 
dala Udba, razlaga Omerza.

»Udba je bila tajna politična policija  jugoslovanskega in repub-
liških  političnih vodstev v nekdanji  Jugoslaviji, bila je pod nadzo-

rom  komunističnega partijskega vrha, ki mu je poročala o svojem 
delovanju. Bila je eno glavnih orožij za preprečevanje vsakršne opozicije 
nedemokratičnemu enostrankarskemu režimu,« pojasnjuje Omerza.

Kot pravi, je ljudi začela zatirati že leta 1941 ustanovljena varno-
stno-obveščevalna služba, ki je izvajala likvidacije. Po vojni je nato 
nastala Udba (srbsko Uprava državne bezbednosti), ki je še leta 1988, 
potem, ko se je leta 1966 preimenovala v Službo državne varnosti 
(SDV), sodelovala pri poskusu likvidacije hrvaškega državljana.

Udba je bila torej »v določenem delu zločinska, kriminalna in tero-
ristična, v drugem, sicer manj pomembnem delu pa tudi obveščevalna 
organizacija, a njena najpomembnejša funkcija je bila varovanje zdaj 
že propadlega družbenega reda.«

»Svoje lovke so udbovci imeli povsod. Prišli so, kamor so hoteli. Če 
niso imeli sodelavcev in virov, so ljudem prisluškovali, jih zasledovali in 
vabili na informativne pogovore. Delovali so na vseh mogočih področjih, 
od zdravstva, kulture do politike, predvsem pa medijev. Kdor je šel v 
tujino, skoraj ni mogel mimo Udbe. Preučevali so tudi družinske zadeve, 
saj so na podlagi tega izsiljevali ljudi, da so jim morda kaj povedali ali 
privolili v sodelovanje,« poudarja Omerza

Sodelavce so po njegovih besedah dobili na podlagi:
– patriotizma,
– strahu, da bi z zavrnitvijo sodelovanja ogrozili svoje kariere ali 

življenje,
– denarja in

Marsikdo se bo vprašal, kako je mogoče, da se je ta totalitarni represivni režim, ki je tlačil naš narod do osamosvojitve, ne samo rešil v čas neodvisne 
Slovenije, ampak da tu še vedno igra odločilno vlogo. Odgovor je jasen: kot je imela sovjetska Rusija svojo čeko, pozneje NKVD in KGB, Vzhodna Nemčijo 
svojo Stasi, tako je imela Jugoslavijo svojo Udbo. Kaj je v bistvu bila ta zločinska organizacija in kako se je rešila v neodvisno Slovenijo, je na Siol.net 
popisal Aleksander Kolednik pod naslovom “To je tajna zločinska organizacija, ki je desetletja ustrahovala Slovence”.

so našli okrvavljene deklice, od katerih jih je preživelo le 22, 12 od njih 
pa je bilo težko ranjenih.

Že takrat so ljudje vedeli jasno in razločno, da je borba partizanov 
za svobodo zgolj propaganda. »Niso se zadovoljili s pokoli sto in sto 
zvestih in poštenih Slovencev in Slovenk, niso se zadovoljili z rušenjem 
cerkva, s požigi kmečkih domov, spravili se so tudi na otroke, da tudi tu 
izpričajo svoj bes do korenin proti vsemu, naj bo staro ali mlado, ki se 
noče ukloniti njih vabam in nasilju in vztraja na vzvišeni poti narodne 
značajskosti in poštenosti.«

Morilci so bili mladi komunisti SKOJ
Mediji so takrat pisali, da je umor načrtno pripravila mladinska 

organizacija komunistične partije SKOJ. V svojem satanskem naklepu 
so se spravili nad meščansko šolo, saj so vedeli, da tja ne zahajajo otroci 
bogatašev, temveč otroci skromnih delavnih staršev, ki jim je komuni-
stična ideologija v “rdečem raju” obljubljala prvo in najsijajnejše mesto. S 
svojimi podtalnimi in terorističnimi akcijami so komunisti namreč želeli 
narediti čim več sirot in s tem pridobiti dovolj veliko bazo revežev, ki bi 
jim nato sledila v revoluciji.

Titov sopotnik in eden glavnih ideologov revolucije v Jugoslaviji 
Moša Pijade je že takrat napisal v svojem načrtu, da je »potrebna tolikšna 
množica brezdomcev, da bodo ti postali večina v državi. Zato moramo 

požigati. Streljali bomo in se umikali. Nemci nas ne bodo našli in bodo 
iz maščevalnosti požigali vasi. Po tem bodo vaščani, ki bodo ostali brez 
strehe sami prišli k nam in mi bomo na ta način postali gospodarji razmer. 
Tisti, ki nimajo ne hiše, ne zemlje, ne živali, se nam bodo hitro pridružili, 
ko jim obljubimo veliki rop. Težje bo s tistimi, ki imajo vsaj kakšno posest. 
Te bomo navezali nase s predavanji, gledališkimi predstavami in drugo 
propagando. Tako bomo postopoma obredli vse kraje. Vaščan, ki ima polja 
in živino, delavec, ki prejema plačo in ima kruh, je za nas brez vrednosti. Mi 
moramo iz njih narediti brezdomce, proletarce. Samo nesrečniki postanejo 
komunisti. Zato moramo ustvariti nesrečo in množice spraviti v obup. Mi 
smo smrtni sovražniki vsake blaginje, reda in miru…«

V krimski jami tudi dojenčki
Jeseniški primer medvojnega nasilja komunistov nad nedolžnimi 

otroki je zgolj eden izmed mnogih, ki jih šele v zadnjem času odkrivamo 
na Nova24TV. Meseca septembra smo pisali tudi o izkopavanjih v Krimski 
jami v kateri so arheologi našli skelete treh pobitih otrok – eden še 
nerojen, ki je bil star komaj 32 tednov, enomesečni dojenček in otrok 
star med dvemi in tremi leti. Življenje je izgubilo tudi osem žensk, starih 
med 16 in 35 let, in sedemnajst moških, starih med 11 in 50 let. V Krimski 
jami je tako skupno življenje izgubilo 9 mladoletnih oseb in 19 odraslih 
oseb, med katerimi je bilo le 5 starejših od 30 let.
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Jasno je, da mora biti ali slep ali nor, ali pa oboje, kdor ne vidi propadlosti Cerarjeve vlade.
Kdaj bo Slovenija spet zasedla mesto, kot ga je imela med prvo Janševo vlado, ko je bila zgled vsem novim članicam Evropske unije, ko je uspešno 

predsedovala tej uniji?
Takrat, ko bo Slovencem šlo tako slabo, da se bodo pri peku stepli za edini hleb kruha. Ne bi sicer privoščil, toda zna se zgoditi, da bodo sedanji 

oblastniki takrat viseli na uličnih svetilkah. Saj bi zaslužili!

Stiska vladajoče koalicije mora biti resnično zelo huda, saj je ob vseh 
mimohodih, ki se v zadnjiem času samo še kopičijo, vrgla rešilni pas še 
v mlakužo populizma, ki mu v zadnjih letih res ni para.

Vrnitev 2. januarja na koledar prostih dni tudi pri vseh tistih, ki smo 
radi doma, že na daleč odmeva po plehki in ceneni demagogiji, ki jo 
je porodil obup pred skorajšnjim političnim koncem. Utemeljitev, kako 
nam gre vse boljše in potemtakem lahko povečamo število prostih dni, 
je cenena in abotna retorika.

S populizmom do političnega preživetja
Cerarjeva vlada je tako posvojila predlog Združene levice, ki v svojih 

političnih bojih uživa ob pobalinskih provokacijah in še zdaleč ne spo-
minjajo na kakšno resno politično opcijo; res pa je, da so s svojo retoriko 
lahko vabljivi za ljudi brez zgodovinskega spomina in pomanjkanja 
zdravega razuma. Vlada Mira Cerarja se je v reševanju svoje klavrne 
politične zgodbe in reševanju politične eksistence poslužila manire 
populističnih strank.

Običajno vlade v zadnjem letu mandata prestavijo hitrost na 
prijazno vladanje, ne sprejemajo zakonov, ki bi ljudi pognali na cesto. 
Vlada Mira Cerarja pa se je za dobrotnika odločila že slabi dve leti pred 
rednimi volitvami, s tem pa seveda potiska državo nazaj v polje krize, 
saj je Slovenija še vedno zelo ranljiva in jo lahko že najmanjši piš odnese 
preko roba. Na drugi strani pa vlada s takimi neumnimi predlogi želi 
zaposliti javnost, da se ukvarja z obrobnimi zadevami, v ozadju pa po-
teka prerazporejanje državnega premoženja z vsemi elementi ropanja.

Zakuhajo krivice, nato se hvalijo, ko te krivice popravljajo
Cerarejva vlada se je te dni tudi odločila, da bo v parlament poslala 

predlog sprememb zakonodaje v zvezi s prejemanjem varstvenega 
dodatka in denarne socialne pomoči. Predlog zakona ukinja zaznam-
be na nepremičninah in ukinja vračilo prejete pomoči za prejemnike 
varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima 

družina ali posameznik v lasti stanovanje oziroma stanovanjsko hišo v 
vrednosti do 120.000 evrov. Vse to je hvale vredno, vendar to ponujajo 
sedaj, ko teče voda v grlo, ko je treba pokazati prijazen obraz.

Pri tem pa je ob robu vendarle treba povedati, da je tako krivično 
zakonodajo, ki je udarila po revnih, leta 2010 sprejela Pahorjeva vlada, 
v kateri je bila današnja ministrica Anja Kopač Mrak državna sekretarka 
in da so domala pet let brezbrižno spremljali stiske ljudi in revščino, kar 
so prikazovali tudi nekateri mediji. Ob sprejetju sprememb zakona sta 
takratni minister Svetlik in Mrakova slovenski javnosti razlagala, kako 
bo novo besedilo Zakona o socialno varstvenih prejemkih omogočalo 
zmanjšanje tveganja revščine, socialne izključenosti in podobno. To se 
seveda ni zgodilo. Nasprotno. Sedaj, ko prihaja čas za reševanje njihove 
politične eksistenca, pa nič ni nemogoče.

Prepoved razpolaganja z nepremičninami, ki ga je uvedel omenjeni 
Svetlikov zakon, je bil nesorazmeren ukrep v pravico do socialne var-
nosti, in to s strani tiste politične opcije, ki ima vselej na ustih socialno 
državo. Podatki Inštituta za socialno varstvo govorijo o tem, da se je 
stopnja revščine po tem posegu Pahorjeve vlade občutno povečala.

Jim kdo še sploh verjame?
Ko bomo spremljali te in druge populizme, ki se bodo v prihodnjih 

mesecih kar nizali, se osrednji mediji seveda ne bodo spomnili, da so to 
bedo zakuhali ravno tisti, ki sedaj hočejo javnosti kazati prijazen obraz. 
In seveda se ne bo nihče spomnil ali kje na skrajenem robu omenil, 
da je SDS že sredi lanskega leta pripravila novelo Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih, s katero bi odpravili vpis prepovedi odtujitve in 
obremenitve nepremičnine za prejemnike te pomoči. Poldrugo leto 
za tem, ko je vladajoča koalicija to novelo zavrnila, prihaja vlada v 
parlament s podobnim zakonskim predlogom.

Še kdo verjame v iskrenost, moralo, sposobnost in pravičnost 
Cerarjeve vlade?

Dediči vse te groze so  slovenske vlade, in ni prav nič čudno, da slabi sledi slabša, saj je že v psalmu zapisano: “Abyssus abyssum invocat” – “Eno 
brezno kliče drugo”. Na dnu je sedanja Cerarjeva, ki ji je Miro Petek v Novi24TV dal naslov: “Miro Cerar. Ceneno in abotno”.

– grožnje s kompromitacijo. Če so vedeli, da je kdo homoseksualec, 
da ima družinske skrivnosti ali kriminalno preteklost, so ga s tem 
izsiljevali.

Kakšen vpliv imajo nekdanji udbovci danes?
»Še vedno  velik. Sodelavci Udbe  so bili poleg voznikov, snažilk 

in receptorjev tudi  ugledni ljudje, intelektualci,  ki so bili v vrhovih 
družbene elite, nekateri pa imajo še danes  velik vpliv. To sem čutil, 
ko so dvakrat hoteli preprečiti odprtost udbovskih arhivov. Formalno 
seveda Udba kot organizacija ne obstaja več, kot omrežje z vplivom 
pa zagotovo. Predvsem tisti udbovci, ki poznajo sodelavce, jih lahko 
izsiljujejo, ker imajo moč kompromitacije, zato je dobro, da se vse to 

razkrije in tako izgubi ta moč vplivanja na ljudi,« trdi Omerza.
»Tudi predsednik republike Borut Pahor je javno povedal, da politiko 

vodijo ali nanjo vplivajo strici iz ozadja, ki jih ni hotel imenovati. Verjetno 
je mislil na ekipo Milana Kučana, Janeza Zemljariča, Silva Gorenca in 
drugih. Predstavljam si, da je imel v mislih to ekipo, ki je bila udbovsko 
politično močna. Vedeti morate, da je Udbo vodila politika, in tisti, ki so 
vodili Udbo, so močni še danes. Predsednika centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije Kučan in Andrej Marinc sta bila v vrhu tistih, ki so 
bili seznanjeni z delovanjem Udbe. Njim je Udba pošiljala poročila in oni 
so dajali usmeritve. Udba je bila tehnična služba za vzdrževanje režima, 
v kateri so imeli ljudje zelo oprane možgane,« je sklenil.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
5. NA KMETIH

nadaljevanje
ČEBELARSTVO

Živina	nudi	prebivalcem	mleko.	A	kaj	je	z	medom?	
Palestina	ima	tako	ugodno	podnebje,	da	ji	tudi	medu	
ne	manjka.	Skoraj	v	vsaki	vasi	je	kak	čebelar,	dasi	o	
umnem	čebelarstvu	ni	govora,	razen	nekaj	poskusov	
pri	 evropskih	 kolonistih,	 ki	 so	 dosegli	 z	 bučelami	
(čebelami,	op. ur.)	nadvse	ugodne	uspehe.
Felah	 ima	bučele	 v	 starih	 vrčih,	 ki	 so	 drug	ob	

drugem	v	 kakem	zavetju.	 Enkrat	 v	 letu	 odpre	 te	
“panje”	in	jim	vzame	nabrano	strd.	Drugače	se	pa	za	
svoje	čebelice	malo	briga,	temveč	jih	prepusti	skrbi	
Alahovi.	Če	pozimi	panj	pogine	od	mraza	ali	lakote,	
“mašalah”,	kakor	Bog	hoče!	Pri	vsej	zanemarjenosti	
dobi	kmet	od	panja	na	 leto	povprečno	3	do	4	kg	
strdi	in	do	2	kg	voska.	Z	umnim	čebelarstvom	so	pa	
dosegli	pri	panju	do	50	kg	medu,	če	namreč	bučele	
prenašajo	na	kraje,	kjer	je	ravno	paša.	Te	paše	ne	
zmanjka	vse	leto.	Tu	pa	tam	se	najdejo	tudi	še	divje	
bučele,	a	če	jih	Beduin	zasledi,	v	svoji	brezumnosti	
vse	pokonča.
Palestina	je	torej	še	dandanes	dežela,	ki	se	cedi	od	

mleka	in	medu	kljub	vsej	zanemarjenosti.	Pri	dobrem	
gospodarstvu	in	pametni	vladi	bi	se	blagoslov	lahko	
še	stokratno	pomnožil.

ARABSKA KMETICA
Ozrimo	se,	ker	smo	že	na	kmetih,	tudi	še	neko-

liko	na	opravila	felahinj,	kar	bo	posebno	zanimalo	
naše	kmetice.

Felahinjikmetici	ne	zmanjka	dela	nikoli,	ne	poleti	
ne	pozimi;	večinoma	mora	delati	prav	težko,	ker	ima	
Arabecmusliman	delo	za	poniževalno	in	ga	zvali	na	
rame	žene,	ki	je	v	njegovih	očeh	manjvredno	bitje.
Ko	sva	nekoč	s	spremljevalcem	prav	zgodaj	ja-

hala	proti	Safurju,	domovini	Marijinih	staršev	in	sva	
prišla	skozi	vas	erRene,	je	bilo	slišati	v	hišah	neko	

prasketanje,	 ki	 so	 ga	 jaz	 nisem	mogel	 razlagati.	
Spremljevalec	mi	pove,	da	je	to	drgnjenje	od	mlinov,	
ki	jih	gonijo	felahinje,	da	pripravijo	moko	za	kruh.

Tega	dela	se	mora	kmetica	lotiti	vsak	dan	prav	
zgodaj,	ko	drugi	še	spijo.	Mlin	je	iz	dveh	kamnov,	
tak,	kakršen	se	dobi	še	v	marsikateri	slovenski	hiši	
kot	ostanek	iz	starih	časov.	Kamen	se	goni	z	desno,	
dočim	se	z	levo	vsipa	v	zgornjo	odprtino	pšenica,	
ki	pada	zmleta	skozi	stranski	izhod	na	razprostrto	
rjuho.	Delo	traja	po	dve	uri	in	je	precej	težavno	in	
utrudljivo;	večinoma	čepita	pri	kamnih	dve	kmetici	
(»Dve	bosta	mleli	na	kamnu«;	Mt	24,41)	in	se	me-
njata.	Mnogokrat	še	kaj	zapojeta,	ker	petje	olajšuje	
delo,	bodisi	kako	okroglo	ali	pa	tudi	kako	žalostno,	
prav	kakor	sta	razpoloženi.	To	je	lepa	podoba	do-
mače	marljivosti	in	srečne	zadovoljnosti.	Jeremija	
napove	Judom	kazen	in	omenja	med	drugim	tudi:	
»Od	njih	preženem	glas	vriskanja	in	glas	veselja...	
ropot	mlina...«	 (Jer	25,10).	Ko	 je	določena	mera	
polna,	 se	 felahinja	 še	 nekoliko	 uleže,	 nakar	 sledi	
vsakdanje	dnevno	opravilo.
Kdor	potuje	po	Palestini,	zapazi	zjutraj	nad	vsako	

vasjo	tenak	dim	in	hud	smrad,	ki	prihaja	iz	malih,	
kopam	podobnih	naprav.	To	so	peči,	kjer	mora	fela-
hinja	vsak	dan	speči	kruh,	zakaj	Arabec	ljubi	sveže	
pecivo.	Smrad	prihaja	od	tega,	ker	peč	netijo	s	po-
sušenim	gnojem	živine,	pri	čemer	pa	kruh	čisto	nič	
ne	trpi	in	je	prav	okusen.	Kruh	se	peče	v	okroglih	
tankih	ploščah	in	je	na	vročih	kremenih	dobro	spečen	
v	par	minutah.
Onkraj	Jordana	pečejo	kruh,	kakor	nekdaj	Izraelci,	

na	obokani	železni	plošči,	ki	sloni	na	treh	kamnih	nad	
ognjem.	Kadar	je	plošča	razgreta,	se	nanjo	položi	
testo.	Še	bolj	preprosto	pečejo	svoje	opresne	kruhe	
Beduini,	posebno	kadar	so	na	potovanju	in	se	jim	
mudi.	V	krogu	polože	kamenje,	ga	razbelijo,	naredijo	
testo	brez	kvasu,	odstranijo	oglje,	polože	na	kamne	
testo	in	ga	zagrnejo	z	živim	ogljem.	Tako	so	delali	
tudi	Izraelci	na	poti	iz	Egipra	in	Sara,	Abrahamova	
žena,	je	hitro	zamesila	in	spekla	podpepelnike	(1	Mz	
18,6)	ter	jih	položila	pred	goste.	Na	Libanonu	je	peč	

Krušna peč

Ročni mlin
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nekoliko	večje	oblike	in	v	mnogih	vaseh	lastnina	več	
družin;	posamezne	gospodinje	si	pri	delu	pomagajo.
Poslov	v	Palestini	ne	poznajo,	zato	mora	felahinja	

sama	mlesti	krave,	koze	in	ovce,	kar	ji	napravi	pre-
cej	truda,	posebno	vigredi,	ko	je	dobra	paša.	V	tem	
času	si	pa	z	mlečnimi	pridelki	v	marsičem	opomore.
Iz	vasi	blizu	mest	prihajajo	cele	trume	felahinj,	

ki	nosijo	mleko	v	mesto	v	bakrenih	ali	pločevinastih	
posodah,	vsaka	 tovori	4	do	6	kg.	Navadno	 imajo	
še	 kako	 zelenjavo	 na	 glavi.	 Če	 vidiš	 te	 umazane	
kmetice	in	nič	bolj	čedne	posode,	te	mine	ves	tek	
do	mleka,	a	človek	se	navadi	na	vse	in	sčasoma	se	
za	te	malenkosti	ne	zmeni,	posebno,	ker	je	mleko	
jako	okusno.
Poleg	mlekaric	gredo	na	trg	še	druge	ženske	z	

vrtnarskimi	pridelki,	raznim	sadjem,	s	kuretino	ali	
zelenjavo.	Tudi	suhljad,	ki	so	jo	nabrale	na	višinah	
ali	olive	nesejo	na	prodaj,	da	je	kaj	pod	palcem	za	
vsakdanje	potrebe.
Na	 trgu	 čepijo	 za	 svojim	 blagom	 in	 čakajo	 na	

kupce.	Če	blaga	ne	morejo	zabarantati,	ga	neso	k	
prekupcu	ali	pa	ga	ponujajo	z	glasnim	vpitjem	na	
ulicah	in	po	hišah.
V	trumah	se	zopet	vračajo	glasno	se	razgovar-

jajoč	o	uspehu	kupčije.	Doma	čaka	na	mater	deca,	
radovedna,	kaj	bo	prinesla	iz	mesta.	Še	večje	je	pa	
njeno	veselje,	če	sme	mater	spremljati	in	si	ogledati	
vse	 lepote	mesta,	 za	kar	 je	 arabsko	 srce	nadvse	
sprejemljivo.
V	hiši	je	vedno	kaj	dela.	Starejše	ali	bolehne	žene	

pazijo	na	otroke,	oziroma	jih	puščajo	v	nesnagi	in	
prahu	 kakor	 se	 jim	 zljubi.	 Treba	 je	 tudi	 pokrpati	

obleko,	spresti	ovčjo	in	kozjo	volno,	očediti	pšenico,	
iti	po	vodo	in	tu	pa	tam	tudi	prati,	posebno	če	je	
kak	praznik	ali	kaka	slovesnost	pred	durmi.	Obleko	
perejo	brez	mila	in	luga	v	vodi;	perilo	z	nekako	palico	
tako	dolgo	obdelujejo	na	okroglem,	gladkem	kamnu,	
da	je	voda	čista,	potem	se	posuši.	Vigredi,	ko	tečejo	
potoki	mleka,	je	treba	siriti	in	delati	maslo.	Pozneje	
napravljajo	drva,	to	je	zbirajo	gnoj,	ga	zmešajo	z	
rokami	in	razobesijo	na	sonce,	da	se	posuši.	Večino-
ma	popravljajo	in	narejajo	felahinje	tudi	same	razne	
posode	in	ilnate	shrambe.
Ob	času	trgatve	morajo	posušiti	grozdje,	fige	ali	

za	zimo	pripraviti	olive.	Če	drugega	dela	ni,	pletejo	iz	
bičja	ali	slame	jerbase	in	preproge,	dočim	meščanke	
pletejo	ženska	ročna	dela.
Najhujše	je	za	felahinjo,	če	je	bila	slaba	letina	in	

ni	kruha.	Treba	je	iti	s	trebuhom	za	kruhom,	nava-
dno	v	večje	doline	na	žetev,	bodisi	za	plačilo,	ali	pa	
za	del	pridelka.	Če	tudi	tega	zaslužka	ni	in	pritiska	
glad,	 je	 treba	 za	 žanjicami	pobirati	 klasje,	 kot	 je	
delala	čednostna	Ruta.
Kljub	obilnemu	delu	je	felahinja	vedno	vedrega	

lica,	ker	je	na	delo	navajene	že	od	mladosti.	Pri	vseh	
opravkih	pa	dobi	še	kako	prosto	uro,	da	s	sosedami	
spregovori	kako	besedo.

DAVKI
»Kako	 je	 pa	 v	 sveti	 deželi	 glede	 davkov?«	 bo	

morda	vprašal	marsikateri	slovenski	kmet.	Umevno	
je,	da	 teh	ne	bo	manjkalo	 tudi	v	Palestini,	 saj	ni	
dežele,	kjer	bi	jih	ne	bilo.	In	prav	z	davki	ima	felah	
svoje	križe,	dasi	se	plačujejo	nekoliko	drugače	kot	
pri	nas.
Posredni	 davki	 so	 zemljiščni	 davek,	 desetina,	

vojaški	in	živinski	davek.
Zemljišča	so	razdeljena	v	pet	razredov.	Največ	

zem	lje	 je	 “ardmiri”,	 državna	 last;	 ta	 zemljišča	
se	dajo	 felahom	v	najem	 in	oni	plačujejo	od	njih	
desetino.	 Vsaka	 vas	 ima	 svoj	 določen	 kos,	 ki	 ga	
ob	deževni	dobi	razdelijo	med	vaščane	za	obdelo-
vanje.	Vsak	dobi	več	kosov	na	različnih	mestih,	za	
meje	se	postavijo	večji	kamni	in	še	dandanes	velja	
premikanje	mejnikov	svojega	bližnjega	za	zločin	(5	
Mz	19,14).	Da	se	pri	 tej	oddaji	godijo	goljufije	 in	
si	določeni	vaščani	znajo	vsako	leto	poiskati	ravno	
najboljše	kose,	je	pri	tamošnjih	razmerah	umevno	
samo	ob	sebi;	zato	ne	manjka	prepirov	in	sovraštva.

Preja volne

Sušenje fig

Nekvašen kruh (opresnik)



Posamezna	posestva	so	bila	od	države	odkupljena	
in	se	s	tem	spremenila	v	“ardmulk”,	to	je	neodvisno	
lastnino,	ki	se	lahko	tudi	proda,	podeduje	itd.	Vsaka	
vas	ima	manjše	take	kose;	navadno	so	okoli	njih	na-
pravljene	ograje,	ker	se	more	taka	lastnina	vzdržati	
dostikrat	le	z	ograjo.	Mnogo	zemlje	je	“ardvakuf”,	
to	 so	ustanove	 za	posamezne	verske	naprave,	 iz	
katerih	se	vzdržujejo	cerkve,	samostani,	šole.

“Ardmatruke”	je	zemlja	za	splošno	rabo:	pota,	
pašniki.	Končno	je	še	mnogo	prostora,	ki	je	mrtev,	
“ardmauat”,	ker	ga	še	nihče	ni	oživil,	to	je	obdelo-
val;	ležati	mora	najmanj	pol	ure	daleč	od	vasi.
Večino	 davkov	mora	 plačati	 kmet,	meščan	 je	

davka	skoraj	popolnoma	prost.	Zemlja	se	ceni	po	
določenem	redu	in	od	ocene	se	plačuje	davek.
Desetina	se	pobira	od	pridelkov	zemljišča	in	sicer	

preko	zakupa	ali	najemnine	na	javni	dražbi.	Če	so	
poglavarji	kake	vasi	med	seboj	edini,	vzamejo	dese-
tino	lahko	sami	v	najem	in	se	jim	ob	dobrih	letinah	
splača.	 To	pa	 se	navadno	doseže	 le	 v	 krščanskih	
vaseh.	Muslimani	 so	med	seboj	vedno	 razdvojeni	
in	se	ne	morejo	zediniti.	Desetino	zakupi	torej	kak	
meščan	in	pri	pobiranju	skrbi,	da	ni	na	zgubi.	Pridelek	
se	ceni	na	gumnu,	zato	felah	ne	more	mlatiti,	dokler	
ni	odmerjena	desetina.
Če	ni	denarcev	pri	rokah,	da	najemnik	na	up	in	

vaški	šejki,	predstojniki,	morajo	vsoto	izterjati,	kar	
ljudem	povzroča	nove	stroške.	Tako	zabrede	ubogi	
felah	mnogokrat	nehote	v	dolgove.	Da	mu	ne	ostane	
preveč,	za	to	skrbijo	že	državni	uradniki,	ki	desetino	
visoko	 cenijo,	 zakaj	 oni	 imajo	 pregovor:	 felah	 je	
trd	 oreh	 in	 če	 hočeš	 imeti	 zrno,	 je	 treba	 luščino	
stolči!	Zato	je	med	kmeti	beseda:	“ana	fakir”,	jaz	
sem	revež,	ne	samo	nekak	pregovor,	ampak	gola	
resnica.	Ta	način	pobiranja	davka	je	tudi	največja	
zapreka	vsakega	napredka.	Čemu	se	truditi,	ko	mu	
več	poberejo,	ako	več	pridela?
Vsi	 nemuslimanski	 podaniki	 plačujejo	 vojaški	

davek.	Nositi	“sultanovo	suknjo”	smejo	le	“verniki”,	
dočim	se	morajo	drugi	odkupiti	od	vojaške	službe	s	
precej	hudim	davkom,	ki	zadene	vse	moške	do	60.	
leta.	Oče,	ki	ima	več	še	nedoraslih	sinov,	zdihuje	pod	
tem	bremenom,	ako	se	ne	razdeli	enakomerno	na	
vse	moške	od	15.	do	60.	leta	vse	vasi.	Vendar	pa	ne	
plačujejo	tega	davka	od	več	kot	od	treh	otrok.	Ker	

morajo	vojaki	služiti	pet	let,	si	prizadevajo	odkupiti	
se	z	vsoto	50	turških	lir	v	zlatu,	približno	1.000	kron.	
S	tem	si	pa	mnogi	zopet	nakopljejo	dolgove,	ki	se	
jih	nikoli	več	ne	morejo	otresti.

Skoraj	nemogoče	je	reči,	kaj	je	pomenilo	1.000	
avstrijskih	 kron	 v	 začetku	 20.	 stoletja.	 Dokaj	 lep	
grunt,	 torej	 celotno	 posestvo	 z	 njivami,	 travniki,	
gozdom,	hišo	in	gospodarskimi	poslopji	si	dobil	že	
za	4.000	goldinarjev,	goldinar	pa	je	imel	dve	kroni.	
Za	goldinar,	 torej	dve	kroni,	si	se	 lahko	peljal	uro	
daleč	z	vlakom	v	Ljubljano	in	nazaj	in	imel	še	obilno	
kosilo	v	najboljši	restavraciji.	Torej	bi	bilo	1.000	kron	
nekako	vsota,	ki	jo	človek	potrebuje	za	leto	in	pol	
življenja	s	hrano,	stanovanjem,	obleko	itd.	Vsekakor	
za	palestinskega	felaha	ogromna	vsota.

Davek	se	pobira	tudi	od	živali:	ovac,	koz	in	celo	
bučel.	Druge	domače	živali	so	proste,	ker	jih	rabijo	
za	obdelovanje	polja.	Pač	pa	morajo	za	tovorne	živali	
plačevati	cestni	davek,	ki	se	pobira	tudi	od	vozni-
kov.	Poleg	tega	imajo	še	užitninski	davek,	obrtniški	
davek,	ki	je	pa	jako	neznaten,	carino	in	neposredne	
davke	na	sol,	tobak,	pijače	in	koleke.	Pri	posebnih	
priložnosti	so	felahi	primorani	delati	tudi	tlako.	Kdor	
ima	opraviti	z	uradniki,	mora	plačati	nenasitnežem	
“bakšiš”,	ki	je	pogosto	zelo	občuten.	Ta	davek	obču-
tijo	posebno	evropski	naseljenci	in	nemški	templerji	
so	mi	zatrjevali,	da	so	ravno	turški	uradniki	“preklet-
stvo”,	ki	mori	deželo	in	izžema	njene	prebivalce,	da	
so	večinoma	“fakir”,	reveži,	trpini.

6. BOLEZNI – SMRT – POGREB
Sestre	 boromejke	 imajo	 v	 Haifi	 poleg	 šole	 za	

arabske	deklice	 tudi	 javno	bolnišnico,	kjer	bolniki	
dobijo	zastonj	zdravniško	pomoč	in	potebno	zave-
tje.	Zdravnik	ima	vsak	dan	dosti	opravka	in	prostori	
bolnišnice	so	vedno	zasedeni,	dasi	so	v	mestu	še	
druge	bolnišnice.	Rad	sem	zahajal	med	bolnike	ter	
se	 z	 zdravnikom	pogovarjal	 o	 raznih	 boleznih,	 ki	
mučijo	ljudi	v	teh	krajih.

Podnebje	Palestine	je	v	zdravstvenem	oziru	ugod
no.	Kljub	temu	ne	manjka	pri	prebivalcih	trdovratnih	
bolezni.	 Vzrok	 je	 nekoliko	 neposreden	 prehod	 iz	
vročine	dneva	v	večerni	hlad,	dalje	nebrižnost	ljudi	
za	zdravje	in	neprevidnost	pri	prehladu,	pri	jedi	in	
pijači.	 Verski	 nazori	 storijo	muslimana	 v	 bolezni	
neznansko	brezbrižnega.	“Minalah”,	od	Alaha	je,	to	
mu	je	zdravilo	za	vse.	Ničesar	ne	ukrene,	akoravno	
bi	si	lahko	pomagal.

Pogreb

Sušenje grozdja
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Papež	Frančišek	in	carigrajski	ekumenski	patriarh	
Bartolomej	I.	sta	25.	maja	2014	pred	ekumensko	
molitvijo	v	baziliki	Božjega	groba	v	Jeruzalemu	pod-
pisala	skupno	izjavo.	Obsega	deset	točk.	V	njej	sta	
poudarila,	da	je	njuno	»današnje	bratsko	srečanje	
nov	in	potreben	korak	na	poti	proti	enosti,	h	kateri	
nas	more	voditi	samo	Sveti	Duh,	to	je	k	občestvu	v	
legitimni	različnosti«.	Za	dosego	tega	cilja	–	iskanje	
polnega	občestva	med	katoličani	 in	pravoslavnimi	
–	je	temeljnega	pomena	teološki	dialog,	ki	ga	vodi	
mednarodna	mešana	komisija.«
Izrazila	sta	zadovoljstvo	nad	doseženim	ter	upa-

nje	v	nova	prizadevanja	na	tem	področju.
Skupno prizadevanje za blaginjo človeštva
»Čeprav	smo	še	na	poti	proti	polnemu	občestvu,	

je	 od	 sedaj	 naša	 dolžnost	 ponuditi	 vsem	 skupno	
pričevanje	 Božje	 ljubezni,	 da	 sodelujemo	pri	 slu-
ženju	 človeštvu,	 še	 posebej,	 ko	 gre	 za	 obrambo	
dostojanstva	človeške	osebe	v	vsakem	življenjskem	
obdobju,	za	svetost	družine,	utemeljene	na	zakra-
mentu	zakona,	za	pospeševanje	miru	in	skupnega	
dobrega,	ko	gre	za	odgovore	na	človeško	bedo,	ki	
kar	naprej	napada	naš	svet.	Priznavamo	tudi,	da	se	
je	treba	brez	prestanka	soočati	s	problemom	lakote,	
revščine,	nepismenosti	ter	nepravične	porazdelitve	
dobrin.	Naša	dolžnost	je,	da	se	potrudimo	skupaj	
graditi	pravično	in	človeško	družbo,	v	kateri	se	nihče	
ne	bo	čutil	izključenega	ali	odrinjenega.«

Zdravo in varno človekovo okolje
»Trdno	sva	prepričana,	da	je	prihodnost	človeške	

družine	odvisna	tudi	od	tega,	ali	bomo	znali	modro	
in	prijazno,	pravično	in	primerno	varovati	dar	stvar-
stva,	 ki	 nam	ga	 je	 Bog	 zaupal.	 Izražava	 kesanje	
zaradi	krivičnega	izkoriščanja	planeta,	saj	je	to	greh	
pred	Božjimi	očmi.	Potrjujeva	najino	odgovornost	in	
dolžnost	pri	spodbujanju	čuta	za	ponižnost	in	zmer-
nost,	da	bodo	vsi	začutili	potrebo	po	spoštovanju	in	

skrbnem	ohranjanju	stvarstva.	Prav	tako	potrjujeva	
najino	prizadevanje	za	prebujanje	vesti	za	varova-
nje	stvarstva,	zato	pozivava	vse	moške	in	ženske	
dobre	volje,	naj	živijo	čim	manj	potratno	in	čim	bolj	
zmerno,	da	bi	s	tem	zmanjšali	pohlep	ter	pokazali	
večjo	velikodušnost	za	zaščito	Božjega	sveta	v	dobro	
svojega	ljudstva.«

Pravica kristjanov do izpovedovanja vere
»Nadalje	je	nujno	učinkovito	in	zavzeto	sodelo-

vanje	med	kristjani,	da	se	povsod	zavaruje	pravico	
do	 javnega	 izražanja	 lastne	 vere	 in	 da	 se	 enako	
obravnava	 vse,	 ko	 je	 treba	 priznati,	 kakšen	 pri-
spevek	daje	krščanstvo	 sodobni	družbi	 in	kulturi.	
Zato	spodbujava	vse	kristjane,	da	si	prizadevajo	za	
pristen	dialog	z	 judovstvom,	 islamom	ter	drugimi	
tradicionalnimi	verstvi.	Nezanimanje	in	medsebojno	
nepoznavanje	 namreč	 lahko	 vodita	 v	 nezaupanje	
in	žal	celo	v	spore.«		Izrazila	sta	zaskrbljenost	za	
kristjane	 na	 Bližnjem	 vzhodu:	 »Iz	 tega	 svetega	
mesta,	Jeruzalema,	želiva	sporočiti,	da	sva	močno	
zaskrbljena	zaradi	razmer,	v	katerih	živijo	kristjani	
na	Bližnjem	vzhodu;	podpirava	njihovo	pravico,	da	
ostanejo	polnopravni	državljani	v	svojih	deželah.	Z	
zaupanjem	se	v	molitvi	obračava	na	vsemogočne-
ga	in	usmiljenega	Boga	za	mir	v	Sveti	deželi	ter	na	
vsem	Bližnjem	vzhodu.	Moliva	predvsem	za	Cerkve	
v	Egiptu,	v	Siriji	 in	v	Iraku,	ki	so	zaradi	nedavnih	
dogodkov	zelo	trpele.	Ne	glede	na	njihovo	versko	
prepričanje	spodbujava	obe	strani,	naj	nadaljujeta	
delo	za	spravo	in	za	pravično	priznanje	pravic	ljud-
stev.	Trdno	sva	prepričana,	da	edino	pravo	orodje	
za	mir	ni	orožje,	temveč	dialog,	odpuščanje	in	spra-
va.«		Nazadnje	sta	vse	kristjane	in	ljudi	dobre	volje	
povabila,	 naj	 »prepoznajo	 nujnost	 tega	 trenutka,	
ki	 nas	 vabi	 k	 iskanju	 sprave	 in	 edinosti	 človeške	
družine,	ob	popolnem	spoštovanju	zakonitih	razlik,	
za	dobro	celotnega	človeštva	in	prihodnjih	rodov«.

ZA EDINOST KRISTJA NOV
OB MOLITVENI OSMINI ZA ZEDINJENJE KRISTJANOV
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