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PREŠERNOV SPOMENIK (na naslovni strani) stoji na Prešenovem trgu, enem od križiščnih trgov v Ljubljani, ki je 
danes rezerviran za pešce. Nad trgom dominira fasada frančiškanske cerkve Marijinega Oznanjenja, obdajajo ga pa 
značilna poslopja: ob vstopu v Trubarjevo cesto Urbančeva veleblagovnica in Palača Centralne lekarne, ob vstopu v 
Wolfovo ulico Mayerjeva palača in Hauptmannova hiša, ob vstopu v Čopovo ulico pa Frischeva hiša. Spomenik pes niku 
Francetu Prešernu, (* 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem, † 8. februarja 1849 v Kranju; v Ljubljani je živel med leti 
1829 in 1846 in ta čas tudi napisal večino svojega pesniškega opusa),  ki stoji pred zgradbo Centralne lekarne, je delo 
kiparja Ivana Zajca, podstavek pa si je zamislil arhitekt Maks Fabiani, ki je tudi določil mesto spomeniku. Spomenik 
je bil slovesno odkrit 10. septembra 1905. Kip je sprva naletel na velik odpor in kritike med likovnimi poznavalci, pa 
tudi v cerkvenih krogih, vendar se je zadeva kmalu umirila. Kipar Ivan Zajec je bil rojen 15. julija 1869 v Ljubljani. Ki-
parstva se je najprej učil pri očetu, nato na Dunaju, kjer je bil med najboljšimi učenci. Po končani šoli je najprej delal 
na Dunaju pri kiparju T. Friedlu prebil pol leta v Münchnu, obiskal Italijo in leta 1899 odprl svoj atelje na Dunaju. V 
letih 1906 do 1909 je bival v Parizu, vmes pa obiskal London in Združene države. Leta 1909 se je vrnil v Ljubljano, 
kjer pa ni imel ustreznih pogojev za delo, zato se je leta 1912 preselil v Trst, naslednje leto pa v Rim, kjer je nekaj časa 
delal v Meštrovićevem ateljeju. Kot avstrijski državljan je bil v letih 1915 do 1918 interniran na Sardiniji, po končani 
prvi svetovni vojski pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je, poleg kiparskega dela, od leta 1920 na Tehniški srednji šoli kot 
suplent učil modeliranje in kiparstvo. Leta 1927 je postal honorarni predavatelj modeliranja na oddelku za arhitekturo 
ljubljanske Tehniške fakultete. V pokoj je stopil leta 1940 in ostal v Ljubljani do smrti 30. julija 1952.

S CVETNO NEDELJO (9. aprila) se začenja veliki teden, ki ga zaključuje VELIKONOČNA NEDELJA (16. aprila). 
Nekaj aprilskih godov: redovni ustanovitelj Frančišek Paolski (2.); škof in cerkveni učitelj Izidor Seviljski (4.); redovni 
ustanovitelj Janez Krstnik de la Salle (7.); krakovski škof in mučenec Stanislav (11.); redovnik in misijonar na Havajih 
Damijan DeVeuster (15.); redovnica Bernardka Lurška (16.), ki se ji je v Lurdu leta 1858 prikazovala Marija; kapucinski 
brat Konrad iz Parzhama (21.); mučenec in zavetnik Ljubljane Jurij ter tovariš sv. Frančiška Egidij (oba 23.); kapucinski 
pridigar in mučenec v času protestantizma Fidelis iz Sigmaringena (24.); apostolski učenec in evangelist Marko (25.); 
cerkvena učiteljica Katarina Sienska (29.) in redovni ustanovitelj Jožef Cottolengo (31.).
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Preprostost nima ničesar, kar bi nasprotovalo preudarnosti.
Preprostost je ljubezen, preudarnost je razumnost.

sv. Janez XXIII.

Aprilsko vreme –
konjska čud.

Če je april deževen,
kmet ne bo reven.

Če sušca sneg kazi,
malega travna sneg gnoji.

Mokrota v aprilu,
pridelkov obilo.

APRIL – MALI TRAVEN
		1	 S	 PRVA	SOBOTA;	Hugo	Grenobelski,	šk.;

  2 N 5. POSTNA (TIHA) NEDELJA;	Frančišek	
Paolski,	red.	ust.;	Ebba	M.,	op.;	Frančišek	
Coll,	red.	ust.;	Henrik	iz	Baumburga,	sa-
motar;	Leopold	iz	Gaiche,	red.;

		3	 P	 Rihard	Chichestrski,	šk.;	Sikst	I.,	pap.;
		4	 T	 Izidor	Seviljski,	šk.,	c.	uč.;	Zosim,	pušč.;	
		5	 S	 Vincenc	Ferreri,	duh.;
		6	 Č	 Viljem,	op.;	Marcelin,	muč.;
		7	 P	 PRVI	PETEK;	Janez	Krstnik	de	la	Salle,	red.	

ust.;	Herman	Jožef,	red.;	Saturnin,	šk.;
		8	 S	 Dionizij,	šk.;	Julija	Billiart,	red.	ust.;

  9 N CVETNA NEDELJA;
	10	 P	 Ezekiel,	prerok;	Magdalena	Canossa,	red.;
	11	 T	 Stanislav,	šk.,	muč.;	Gema	Galgani,	dev.;
	12	S	 Lazar	Tržaški,	šk.,	muč.;	Julij	I.,	pap.;
	13	Č	 VELIKI ČETRTEK;
 14 P VELIKI PETEK;
 15 S VELIKA SOBOTA; 

 16 N VELIKONOČNA NEDELJA
   GOSPODOVEGA VSTAJENJA;
	17	 P	 Robert,	op.;	Anicet,	pap.;
	18	 T	 Apolonij,	muč.;	Jakob	Oldi,	spok.;
	19	S	 Leon	IX.,	pap.;	Ema,	red.;	Dionizij,	muč.;
	20	Č	 Hilda,	dev.;	Teotim,	šk.;
	21	 P	 Anzelm,	šk.,	c.	uč.;	Konrad	iz	Parzhama,	

red.;	Simeon	Barsabejski,	šk.,	muč.;	
	22	S	 Leonid,	muč.;	Aleksander,	muč.;

 23 N 2. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA;	Jurij,	muč.;

	24	 P	 Fidelis	iz	Sigmaringena,	red.,	muč.;
	25	 T	 Marko,	evangelist;	Ermin,	šk.;	muč.;
	26	S	 Klet	in	Marcelin,	pap.;	Antonin,	muč.;
	27	Č	 Hozana	Kotorska,	dev.;	Cita,	dev.;
	28	 P	 Peter	Chanel,	duh.,	muč.;	Ludvik	M.	Gri-

gnon,	red.	ust.;	Lukezij,	tretjerednik;
	29	S	 Katarina	Sienska,	c.	uč.;	Hugo	Veliki,	op.;

 30 N 3. VELIKONOČNA NEDELJA;	Pij	V.,	pap.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
ŽELIMO VSEM BRALCEM IN PRIJATELJEM

VESELO ALELUJO!

UREDNIK VAM

Pretekli mesec marec se običajno imenuje tudi prvi 
pomladni mesec. Včasih smo se v šoli učili, da pade spo-
mladansko enakonočje (ekvinokcij, equinox) na 21. marec, 
ko je dolžina dneva enaka dolžini noči. To pa ne drži po-
polnoma, saj je enakonočje astronomski pojem. Astronomi 
so preračunali, da se enakonočje zgodi 19. ali 20. marca in 
sicer za ves svet v istem trenutku, ki pa ni vsako leto isti. 
V razdelitvi zemlje na časovne pasove pa je vzrok, da je v 
tem trenutku na različnih krajih sveta različna ura. Letos je 
nastopilo spomladansko enakonočje v Ljubljani 20. marca 
ob 11:29 dopoldne, v Chicagu ob 5:29 zjutraj, v Tokiu ob 
7:29 zvečer in v Sydneyu šele ob 9:29 zvečer.

Astronomsko pomlad naznanjajo nekatera dejstva v 
živalskem in rastlinskem svetu, saj je zanimivo, da so neka-
tere živali in rastline prav dobri “astronomi”, čeprav ne upo-
rabljajo nobenega od orodij, ki jih uporablja človek. Tako 
ob spomladanskem enakonočju začnejo lesti iz zem lje črvi, 
zato marčev ščip včasih imenujejo “ščip črvov”. Navidezna 
dnevna pot Sonca se začne pomikati proti severu, sledijo 
pa ji ptice, ki se selijo v tej smeri. Na daljši dan so občutljivi 
nekateri grmi in rože in ljudje so jih že od davnine upora-
bljali kot pokazatelje, kdaj je pravi čas za saditev in sejanje.

Po spomladanskem enakonočju se ravna tudi prehod 
na poletni čas. V Združenih državah smo prešli na poletni 
čas že 12. marca, vsa Evropa razen Islandije pa 26. marca. 

V Lemontu smo trenutno ostali brez p. Blaža Chemazar-
ja. Na prvo soboto in nedeljo v marcu je kar trikrat padel, 
enkrat v svoji pisarni, dvakrat v svoji sobi. K sreči si ni nič 
polomil. Moral je v bolnišnico Silver Cross, kjer so ga nekaj 
dni pregledovali, nato pa poslali na rehabilitacijo v Lemont 
Nursing and Rehabilitation Center na križišču McCarthy Rd 
in Walker Rd v Lemontu. Ko to pišem še ni znano, koliko 
časa bo ostal tam. Neuradno naj bi bil tam mesec dni, ni 
pa še mogoče reči, kaj bo potem.

Marca nas je “razveselila” inšpekcija. Vsakokrat, ko pride-
jo, najdejo nekaj novega, da “puščajo kri”.  To pot zahtevajo 
namestitev fire detector in smoke detector v vsako sobo 
ter zamenjavo vseh “Exit signs” (13 jih je v hiši in cerkvi) s 
takimi, ki imajo vgrajeno baterijo in nadomestne luči, ki 
svetijo nekaj časa, ko zmanjka toka. Proračun: “skromnih” 
$50,000.00. Nekdo je vedel povedati, da je tako občasno 
“puščanje krvi” posebnost Cook County. 

p. Bernardin
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»Judje so odgovorili Jezusu in mu rekli: 'Kakšno znamenje nam pokažeš, ker delaš take stvari?' Jezus 
jim je odgovoril in rekel: 'Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.'«	Zdi	se	mi,	da	se	v	teh	Judih	
razodevajo	telesni	ljudje	in	ljubitelji	čutnih	stvari.	Pred	tem	je	namreč	Jezus	izgnal	tiste,	ki	so	s	svojim	
ravnanjem	iz	Očetove	hiše	delali	tržnico.	Ti	Judje	namreč	razsrjeni	zahtevajo	znamenje,	in	sicer	táko,	po	
katerem	se	bo	razodelo,	da	Božja	beseda,	ki	je	oni	sicer	ne	sprejemajo,	sme	delati	take	stvari.
Odrešenik	 je	spregovoril	o	onem	templju,	govoril	pa	 je	o	

svojem	lastnem	telesu,	tako	da	je	na	vprašanja	'Kakšno	zna-
menje	nam	pokažeš,	ker	delaš	take	stvari'	odgovoril:	'Podrite 
ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.'	Čeprav	je	še	tisoče	
drugih	znamenj,	ki	bi	jih	lahko	pokazal,	vendar	je	na	ugovor:	
'ker delaš take stvari,'	poskusil	odgovoriti	samo	s	to	besedo	
o	templju,	in	to	zelo	ustrezno	namesto	drugih	znamenj,	ki	se	
templja	ne	tičejo.
Oboje	namreč,	tempelj	in	Jezusovo	telo,	se	mi	zdi	po	eni	od	

razlag	podoba	Cerkve	in	dokaz,	da	je	zgrajena	iz	živih	kam	nov.	
Je	duhovna	stavba	za	sveto	duhovništvo,	sezidana	na	temelju	
apostolov	in	prerokov,	katere	vogelni	kamen	je	Jezus	Kristus.	
Zato	 se	 tudi	 imenuje	 tempelj.	 Zdi	 se	 sicer,	 da	 se	 sklad	nost	
tempeljskih	kamnov	podira	in	tudi	v	enaindvajsetem	psalmu	
je	pisano,	da	vse	Kristusove	kosti	raztresajo	zasede,	ki	jih	v	

preganjanjih	in	stiskah	postavljajo	tisti,	ki	med	preganja-
nji	napadajo	edinost	Cerkve,	vendar	pa	se	bo	v	skladu	
s	stavkom	'Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase telesni 
udje'	slednjič	dvignil	tempelj	in	bo	telo	vstalo	tretji	dan	–	
po	dnevu	zla,	ki	mu	grozi,	in	po	dnevu	dovršitve.
Tretji	dan	bo	namreč	napočil	na	novem	nebu	in	novi	

zem	lji,	ko	bodo	te	kosti,	vsa	Izraelova	hiša,	obujene	na	
veliki	 Gopodov	 dan,	 kajti	 smrt	 je	 premagana.	 In	 tako	
Kristusovo	vstajenje,	ki	se	je	zgodilo	po	prestanem	trp
ljenju	 na	 križu,	 vsebuje	 skrivnost	 vstajenja	 celotnega	
Kristusovega	telesa.	Kakor	je	bilo	namreč	to	čutom	do-
stopno	Kristusovo	 telo	 križano	 in	 pokopano	 in	 je	 nato	
vstalo,	tako	je	bilo	celotno	telo	Kristusovih	svetih	skupaj	
z	njim	križano	in	zdaj	ne	živi	več.	Nobeden	od	njih	naj	se	
namreč	–	kakor	Pavel	–	ne	hvali	z	ničimer	drugim	kakor	
s križem našega Gospoda Kristusa Jezusa, po katerem 
je bil sam svetu križan in svet njemu.	In	ni	bil	le	skupaj	
s	Kristusom	križan	in	križan	svetu,	temveč	tudi	pokopan	
skupaj	s	Kristusom.	Skupaj s Kristusom smo bili namreč 
pokopani,	pravi	Pavel,	in	kakor	da	je	dobil	nekakšen	pred
ujem	vstajenja,	pravi	tudi:	'In	z	Njim	smo	vstali,'	ker	hodi	
v	nekakšni	novosti	 življenja,	 čeprav	še	ni	vstal	v	 tisto	
blaženo	in	popolno	vstajenje,	v	katero	upa.	Naj	je	bil	torej	
zdaj	križan,	zatem	pa	bo	pokopan;	naj	je	–	snet	s	križa	–	
zdaj	pokopan:	v	kolikor	je	zdaj	v	grobu,	bo	nekoč	vstal.

P. Vladimir Kos

ZA APRIL
Marija, ljubeče si vanj verovala,
čeprav so v meso mu zabili žebljé.
Ob križanem Sinu pogumno si stala,
trpljenju odprla vse svoje srcé.

Ljubeče trpela si s Sinom vse trne.
A v srcu trepeče oljenka luči,
da najde jo Sine, ko živ se k njej vrne,
ki níkdar oditi mu več ne pusti.

Marija, ljubezen je Bog brez začetka!
Brez konca, Marija! In križ je podpis
Živečega tretji že dan tam od petka –
v rokah in nogah je ljubezni odtis.

Origen
(ok. 185-254)

TRETJI DA N
BO TEMPELJ SPET STA L

Komentar Janezovega evangelija 10,226-232
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NED ELJSKE
2. april
5. postna (tiha) nedelja
JEZUS JE VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE
Jn 11,1-45
Čeprav	se	na	prvi	pogled	zdi	drugače,	pa	način,	

kako	je	evangelist	zgodbo	o	Lazarjevem	obujenju	
uporabil,	jasno	kaže,	da	Kristus	tega	čudeža	nika-
kor	ni	naredil	samo	zaradi	“žalujočih	ostalih”.	Prvi	
kristjani	so	resnično	zgodbo	preprosto	sprejeli	táko	
kot	je,	so	pa	v	njej	videli	odrešenjsko	sporočilo	o	
vstajenju	od	mrtvih.	Za	Izraelca	je	vsako	čudežno	
ozdravljenje,	toliko	bolj	obujenje	od	mrtvih	pomenilo	
začetek	zadnjega	razdobja	v	človeški	zgodovini:	čas	
pričakovanja	drugega	Kristusovega	prihoda.	Kristus	
je	 Lazarja	 obudil	 s	 klicem:	 klic	 v	 Svetem	 pismu	
vedno	 pomeni	 preroško	 oznanilo.	 Težišče	 zgodbe	
je	 na	 Jezusovih	 besedah,	 ki	 jih	 je	 izrekel	 Marti	
pred	grobom:	»Jaz	sem	vstajenje	in	življenje«	–	to	
je	 njegovo	 oznanilo.	 Lazarjevo	 obujenje	 je	 samo	
predhodnik	krščanskega	oznanila:	Kristusovega	in	
našega	vstajenja.
9. april
Cvetna nedelja
KRISTUSOVO TRPLJENE
Mt 26,14 – 26,66
Kristusovo	 trpljenje	 je	 popisano	 v	 vseh	 štirih	

evangelijih.	V	bistvu	se	vsa	poročila	strinjajo;	razlike	
so	samo	v	nepomembnih	točkah,	saj	evangelisti	niso	
pisali	zgodovinskega	poteka	tistega	velikega	tedna,	
ampak	 (kot	 vedno)	 odrešenjsko	 oznanilo.	 Slediti	
trpljenju	od	ure	do	ure,	od	koraka	do	koraka	je	sicer	
zanimiv,	 pa	popolnoma	brezupen	posel,	 saj	 kljub	
vsej	arheologiji	v	današnjem	Jeruzalemu	ni	mogoče	
določiti	poti	križevega	pota.	Matejevo	poročilo	o	trp
ljenju,	ki	ga	beremo	v	tem	letu,	predstavlja	z	zelo	
obilnimi	navedki	iz	stare	zaveze	Kristusa	predvsem	
kot	obljubljenega	Mesija,	zato	je	poudarjena	vloga	
judovskih	velikih	duhovnikov	in	ostalih	prvakov,	kot	
tudi	zasmehljivi	naslov	“judovski	kralj”.	Poseben	po-
udarek	je	v	tem,	da	Kristus	sploh	ni	presenečen	nad	
tem,	kar	se	dogaja,	ampak	gre	v	smrt	popolnoma	
prostovoljno	 in	 z	 jasno	 zavestjo	 ter	 tako	 dopolni	
Božji	odrešenjski	načrt.	Smisel	poročila	pa	je:	križ,	
znamenje	sramote	in	pohujšanja,	postane	tisto,	kar	
ostaja	skozi	vso	zgodovino:	izraz	Božje	dobrote	in	
častno	znamenje	vsakega	kristjana.
16. april
velikonočna nedelja
KRISTUSOVO VSTAJENJE
Jn 20,1-9
V	odlomku	Janezovega	evangelija	se	prepletata	

dve	 zgodbu,	 ki	 ju	 je	 lahko	 ločiti.	 Prvenstvenega	
pomena	je	prihod	Petra	in	»učenca,	ki	ga	je	Jezus	
ljubil,«	medtem	ko	je	zgodba	o	Magdaleni	drugot
nega	pomena.	V	obeh	pripovedih	je	poudarjeno,	da	
so	našli	prazen	grob,	kar	pa	ni	nikakršem	dokaz	za	
vstajenje,	saj	evangelist	dodaja,	da	apostola	še	nista	

umevala,	da	mora	Kristus	vstati	od	mrtvih.	Mrtvaški	
povoji	 in	prtič	dokazujejo	 samo,	da	 truplo	ni	bilo	
ukradeno,	pa	nič	več.	Vera	apostolov	v	vstajenje	je	
zrasla	šele,	ko	jim	je	prazen	grob	uspelo	povezati	
s	prikaznijo	Mariji	Magdaleni	in	končno	s	prikaznijo	
Jezusa	samega	še	isti	večer	(pa	še	tukaj	najdemo	
med	njimi	“nevernega”	Tomaža).	Apostoli	so	verovali	
v	vstajenje	šele,	ko	so	posamezne	dogodke	povezali	
v	celoto.	Enako	je	tudi	z	oznanilom	Cerkve:	treba	je	
videti	in	upoštevati	vse,	ne	le	tisto,	kar	je	človeku	
po	volji.
23. april
nedelja Božjega usmiljenja (bela)
ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS
Jn 10,19-31
Jezusova	prikazen	apostolom	(dvakratna;	drugič	

je	 bil	 navzoč	 tudi	 Tomaž)	 je	 višek	 vstajenjskega	
sporočila	Janezovega	evangelija	in	samo	v	njenem	
okviru	imajo	svojo	veljavo	tudi	prazen	grob,	zloženi	
povoji	in	prikazen	Mariji	Magdaleni:	s	tem	so	namreč	
apostoli	postali	uradne	priče	vstajenja.	Evangelistov	
poudarek,	da	je	Jezus	apostolom	pokazal	svoje	rane,	
kaže,	kaj	je	bilo	za	prvo	Cerkev	najvažnejše:	križani	
Kristus	je	isti	kot	vstali	Kristus.	S	tem	ni	potrjena	
samo	 istovetnost	 njegove	osebe,	 ampak	 tudi	 ves	
njegov	nauk	pred	smrtjo	in	vse	napovedi,	ki	so	se	
v	njem	izpolnile.	Njegov	pozdrav	miru	so	razumeli	
tako,	kot	je	bil	mišljen:	ni	voščilo	miru	na	tem	svetu,	
ampak	odrešenjskega	miru,	miru	njegovega	drugega	
prihoda,	miru	od	zgoraj.	Zemeljski	mir	jim	bo	nedo-
segljiv,	saj	se	njihovo	poslanstvo	z	vsemi	težavami	
šele	začenja,	zato	tudi	podelitev	Svetega	Duha	in	
pravica	odpuščati	grehe.	Prva	krščanska	skupnost	
je	bila	torej	isto	kot	velikonočna	skupnost	apostolov.	
In	taka	je	tudi	vsaka	krščanska	skupnost.	
30. april
3. velikonočna nedelja
UČENCA SPOZNATA JEZUSA
PO LOMLJENJU KRUHA
Lk 24,13-35
Lukova	pripoved	o	dveh	učencih	na	poti	v	Emavs	

se	presenetljivo	sklada	s	pripovedjo	Apostolskih	del	
o	spreobrnjenju	dvornika	etiopske	kraljice.	To	nas	
opozarja,	 da	 ne	 gre	 za	 kroniko	 nekega	 dogodka,	
ampak	za	razlago	povezave	med	Kristusovim	trplje-
njem,	smrtjo	in	vstajenjem.	Teolog	(ne	zgodovinar!)	
Luka	se	dobro	zaveda,	da	Vstali	pripada	onostranstvu	
in	se	ni	mogoče	“zavedeti”	njegove	navzočnosti	na	
običajen	 človeški	 način.	 “Spoznati”	 ga	 je	mogoče	
samo	v	veri	na	temelju	Svetega	pisma	in	v	znamenju	
evharistije.	Zato	so	bile	učencema	njune	oči	 “za-
strte”	in	ga	nista	“spoznala”;	zato	jima	je	razlagal,	
kar	je	napisano	o	njem	v	vseh	Pismih”;	zato	“so	se	
jima	oči	odprle	in	sta	ga	spoznala”,	ko	je	razlomil	
kruh	in	jima	ga	ponudil.	Nauk	za	apostolske	in	naše	
čase:	človeška	logika	pri	dejstvu	vstajenje	odpove:	
dosegljivo	je	samo	v	veri.	Učenca	sta	šla	brž	nazaj	
in	“pripovedovala,	kaj	se	je	zgodilo”:	pričevala	sta.	
Spoznanju	vstajenja	mora	slediti	pričevanje,	priče-
vati	pa	je	mogoče	uspešno	samo	z	življenjem

MIS LI
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BRA LI SMO
QUIBDO — Škof	Juan	Carlos	Barreto	je	zelo	zaskrbljen	
zaradi	povečanega	števila	 roparskih	napadov,	ugra
bitev	in	izsiljevanj	 ljudi	v	tem	kolumbijskem	mestu,	
ki	 je	 med	 možnimi	 kraji	 obiska	 papeža	 Frančiška	
prihodnje	leto.	Letos	je	bilo	v	mestu	že	80	umorov.
VATIKAN — Papež	Frančišek	pri	obiskih	škofov	na	
“grobovih	apostolov”	od	začetka	letošnjega	leta	ne	
govori	več	napisanih	govorov,	marveč	se	z	obisko-
valci	pogovarja	za	zaprtimi	vrati;	govore	jim	izroči	
ali	pa	jih	tiskovni	urad	Svetega	sedeža	objavi	poz
neje.	V	prosto	povedanih	govorih	je	papež	občasno	
tudi	 kritičen,	 zadevajo	 pa	 razmere	 v	 delnih	 Cer-
kvah,	od	koder	prihajajo	škofje.
HAMBURG — Revija	Spiegel	je	med	trideset	naj-
bolj	branih	knjig	uvrstila	delo	teologinje	redovnice	
Melanie	Wolfers	z	naslovom	Veselje do življenja. O 
umetnosti, kako se spoprijateljiti s samim seboj.
VATIKAN — Voditelj	papeške	komisije	Ecclesia	Dei	
nadškof	Guido	Pozzo	je	za	Vatican	Insider	izjavil,	da	
se	bliža	“polna	edinost”	katoliške	Cerkve	z	duhovni-
škim	bratstvom	sv.	Pija	X.,	vendar	je	za	to	dejanje	
potrebno	še	nekaj	časa.
BAGDAD — Kaldejski	patriarh	Louis	Raphael	Sako	
je	 o	 napovedi	 ameriškega	 predsednika	 Donalda	
Trumpa,	da	bodo	imeli	krščanski	begunci	pri	vsto-
pu	v	ZDA	“prednostno	obravnavo”,	izjavil	sledeče:	
»Vsaka	 priseljenska	 politika,	 ki	 na	 verski	 osnovi	
razlikuje	 preganjane	 in	 trpeče	 ljudi,	 končno	 ško-
duje	kristjanom	z	Vzhoda,	saj	vsebuje	dokaze	za	
propagando	in	za	širjenje	predsodkov	zoper	domo-
rodne	kristjane	na	Bližnjem	vzhodu.«
WASHINGTON — Ameriška	 škofovska	konferen-
ca	je	ob	odločitvi	ameriškega	predsednika	Donalda	
Trumpa,	 da	 prepove	 vstop	muslimanskim	begun-
cem	iz	sedmih	večinoma	muslimanskih	držav,	po-
zvala	k	solidarnosti	z	muslimanskimi	begunci.	Cer-
kev	se	sicer	noče	vmešavati	v	politiko,	ne	bo	se	pa	
odpovedala	 obrambi	 ljudi	 vseh	verskih	prepričanj	
pred	“neusmiljenimi	preganjalci”.
CARACAS — Venezuelska	škofovska	konferenca	je	
prepričana,	 da	 pri	 zadnjih	 napadih	 na	 Cerkev	 ne	
gre	za	posamične	osamljene	primere,	marveč	“pri-
pravljene	akcije,	da	bi	prestrašili	katoliško	Cerkev”.
KIJEV — Kijevski	pravoslavni	patriarh	Filaret	Deni-
senko,	ki	ga	ne	priznava	svetovno	pravoslavje,	ne	
izključuje	prihodnje	cerkvene	skupnosti	z	Ukrajin-
sko	grkokatoliško	cerkvijo.	Seveda	se	bosta	s	tem	
morala	strinjati	tako	Rim	kot	Carigrad.
VATIKAN –	Papež	Frančišek	je	4.	februarja	sprejel	
v	avdienco	1.100	podjetnikov	iz	Gibanja	fokolarov.	
Ob	srečanju	so	se	mu	tudi	zahvalili,	da	poudarja	in	
podpira	dostojanstvo	siromašnih	in	na	rob	družbe	
odrinjenih	ljudi.
MAGDEBURG —	Mesto	ob	reki	Labi	in	kulturna	usta	no
va,	poimenovana	po	cesarju	Otonu,	sta	nekdanjemu	
poljskemu	ministru	za	zunanje	zadeve	Wladyslawu	
Bartoszewskemu	podelila	nagrado	za	njegovo	zavze-
manje	za	razumevanje	med	narodi	in	v	EZ.

LA PAZ —	 Javier	 Legorreta,	 vodja	 latinskoame-
riškega	 oddelka	 dobrodelne	 ustanove	 Cerkev	 v	
stiski,	se	boji,	da	bo	Cerkev	v	Boliviji	postala	“pre-
ganjana	Cerkev”.	O	tem	govori	dogodek,	ko	so	čla-
ni	tako	imenovane	“Junta	de	Vecinos”	v	kraju	Vil-
la	 Ingenio	 prisilili	 duhovnika	Hilariona	 Pereza,	 da	
je	podpisal	dovoljenje	za	porušenje	kapele,	poleg	
nje	so	nato	porušili	še	župnišče.	Vzrok:	na	njunem	
mestu	naj	bi	sezidali	zdravstveno	ustanovo,	čeprav	
je	takšen	center	že	v	bližini	kapele.
BERLIN —	 Šest	 nemških	 organizacij	 za	 pravice	
otrok	 je	 ob	 žgočih	 razpravah	 zahtevalo	 tehnično	
zaporo	 tovrstnih	 medmrežnih	 strani	 o	 otroški	
pornografiji.	Svoboda	informacije	ne	sme	biti	tako	
nebrzdana,	da	bi	zaradi	tega	trpelo	varstvo	otrok	in	
njihove	pravice,	marveč	je	treba	sprejeti	učinkovite	
ukrepe	za	zaščito	otrok.
CIUDAD DE GUATEMALA —	 Predsednik	 gvate-
malske	škofovske	konference,	škof	Gonzalo	de	Villa	
y	Vasquez,	je	izjavil,	da	večajoče	se	nasilje	v	državi	
ne	bo	preprečilo	Cerkvi,	da	se	mu	ne	bi	upala	po-
staviti	po	robu.	V	Gvatemali	vsak	dan	umre	nasilne	
smrti	približno	17	ljudi,	kar	jo	prišteva	med	države	
z	največ	nasilja	na	svetu.
ŽENEVA —	 Predsednik	 papeškega	 sveta	 za	 pas-
toralo	zdravja,	Zygmunt	Zimowski,	 je	opozoril	na	
velik	 pomen	 in	 posebno	 odgovornost	 verskih	 in	
cerkvenih	 zdravstvenih	 ustanov,	 ki	 nudijo	 oskrbo	
najbolj	revnim	osebam,	ki	še	posebej	v	deželah	v	
razvoju	ne	prejemajo	denarja	iz	državnih	in	med-
narodnih	skladov.
HAAG –	 Na	 Meddržavnem	 sodišču	 (ICJ)	 v	 Haa-
gu	so	se	6.	marca	začela	zaslišnja	v	tožbi,	ki	jo	je	
Ukrajina	zaradi	podpore	terorizmu	na	vzhodu	drža-
ve	sprožila	proti	Rusiji.	Kijev	je	pozval	sodišče,	naj	
pomaga	vrniti	mir	 in	 stabilnost	na	nemirni	 vzhod	
Ukrajine,	Rusijo	pa	obsodi	sponzoriranja	terorizma.
MONTERREY – Generalni	tajnik	Mehiške	škofovske	
konference	pomožni	škof	Alfonso	G.	M.	Gardiola	je	
izjavil,	da	je	načrtovana	gradnja	zidu	med	ZDA	in	
Mehiko	 ponižanje	 za	Mehičane.	 »Ne	 strinjamo	 se	
z	njo	in	je	tudi	ne	sprejemamo,«	je	izrazil	stališče	
mehiških	škofov.	
WASHINGTON — Ameriški	 predsednik	 Donald	
Trump	je	v	“narodnem	katoliškem	šolskem	tednu”	
pohvalil	prizadevanje	katoliških	šol	v	ZDA.	V	izjavi,	
ki	 jo	 je	dal	3.	 februarja,	 je	 izrazil	svoje	priznanje	
vsem	ravnateljem	katoliških	šol,	učiteljem,	duhov-
nikom	in	podpornikom.	Dejal	je,	da	ceni	katoliške	
šole,	ki	po	vsej	deželi	vsak	dan	posredujejo	pobož
nost	in	modrost	dvema	milijonoma	učencev.
EČMIADZIN – Armenski	apostolski	 katolikospa-
triarh	Karekin	II.	je	pri	pogrebu	pred	kratkim	umr-
lega	armenskega	nadškofa	Mesroba	Krikoriana	na	
Dunaju	zlasti	pohvalil	njegova	uspešna	prizadeva-
nja	 na	 ekumenskem	 področju	 in	 ljubezen	 do	 Ar-
menske	apostolske	cerkve.
ST. PÖLTEN –	 Ta	 avstrijska	 škofija	 je	 ob	 stoti	
oblet	nici	Marijinih	prikazovanj	v	Fatimi	izdala	knjiži-
co	Sedem korakov do sprave.	Škof	Klaus	Küng	je	v	
uvodu	napisal,	da	želijo	z	njo	doseči	»spreobrnitev	
ljudi	in	nov	začetek«	–	po	spovedi.
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VATIKAN – Papež	Frančišek	je	6.	februarja	sprejel	
vodilne	predstavnike	katoliške	Cerkve	in	evangeli-
čanske	verske	skupnosti	 (EKD)	v	Nemčiji.	Obe	 je	
povabil	 k	nadaljnjim	ekumenskim	prizadevanjem.	
Skupni	spomin	ob	obletnici	reformacije	naj	jima	bo	
spodbuda	“za	korak	naprej”.	
PRAGA –	 Kardinal	Miloslav	Vlk,	 upokojeni	 praški	
nadškof,	je	18.	marca	2017	umrl	za	rakom	v	staro-
sti	84	let.	Preden	se	je	smel	vpisati	v	bogoslovje,	je	
delal	v	avtomobilski	tovarni	in	pozneje	kot	arhivar.	
Duhovnik	je	postal,	ko	mu	je	bilo	36	let,	vendar	mu	
je	 komunistična	oblast	 prepovedala	delovati	 in	 je	
bil	v	 letih	19781986	snažilec	oken.	Leta	1990	je	
bil	 imenovan	za	škofa	v	Čeških	Budjejovicah,	leto	
kasneje	pa	za	nadškofa	v	Pragi.	Kardinal	je	postal	
leta	1994,	leta	2010	pa	se	je	upokojil.
VATIKAN –	 Papež	 Frančišek	 bo	 28.	 in	 29.	 apri-
la	obiskal	Egipt	na	povabilo	predsednika	Al	Sisija	
in	velikega	imama	muslimanske	univerze	Al	Azhar,	
Ahmeda	Al	Tajeba.
BETLEHEM – Županja	Vera	Baboun	je	kristjane	po	
vsem	svetu	povabila,	naj	ne	pozabijo	na	 Jezusov	
rojstni	 kraj	 in	njegove	krščanske	prebivalce.	Tem	
bodo	pomagali	zagotoviti	lepšo	prihodnost,	če	bodo	
radi	in	v	večjem	številu	romali	v	Sveto	deželo.
NITRA – Škof	Viliam	Judak	 je	povedal,	da	 imajo	
po	več	kot	enem	 letu,	kolikor	 je	minilo,	odkar	so	
v	 tem	 slovaškem	 mestu	 sprejeli	 150	 krščanskih	
beguncev	 iz	Iraka,	dobre	 izkušnje	z	njimi.	Naučili	
so	se	slovaškega	jezika,	premagali	so	kulturne	ovi
re	in	se	vživeli	v	novo	družbo.	Za	njihovo	sreče	va	
nje	s	Slovaki	in	spoznavanje	nove	države	ter	vzpo
stavljanje	odnosa	do	nje	so	pred	meseci	odprli	tudi	
posebno	središče.
DUNAJ –	Avstrijski	redovniki	so	podprli	poziv	pape-
ža	Frančiška	redovom,	naj	poskrbijo	za	reformo.	»To	
je	resničnost,	mimo	katere	ne	moremo	in	tudi	noče-
mo,«	je	poudaril	predsednik	konference	višjih	pred-
stojnikov	moških	redov,	opat	Christian	Haidinger.
LONDON – Legendarno	 londonsko	 policijo	 Scot-
land	Yard	bo	prvič	v	zgodovini	vodila	ženska,	Cres-
sida	Dick.	Notranja	ministrica	je	o	njej	dejala,	da	je	
neverjetna	voditeljica	in	ima	jasno	vizijo	za	prihod-
nost	metropolitanske	policije.
PRIŠTINA –	Kosovsko	posebno	tožilstvo	je	imama	
Shefqeta	 Krasniqija	 obtožilo	 spodbujanja	 teroriz-
ma,	ker	 je	vernike	spodbujal	k	džihadu	v	Siriji	 in	
Iraku.	Obtožen	je	tudi	davčne	utaje	in	spodbujanja	
sovraštva	 ter	 nestrpnosti	 zaradi	 narodnosti,	 rase	
in	vere,	so	danes	sporočili	 s	 tožilstva.	Krasniqi	 je	
imam	v	največji	in	najstarejši	mošeji	v	Prištini.
AMSTERDAM – Van	Goghovi	umetnini	Pogled na 
morje v Scheveningenu in Farani odhajajo iz prote-
stantske cerkve v Nuenu	ki	so	ju	pred	14	leti	ukradli	
iz	Van	Goghovega	muzeja	v	Amsterdamu,	se	vrača-
ta	domov.	Sliki	so	odkrili	septembra	v	italijanski	po-
krajini	Napoli	in	sta	ocenjeni	na	10	milijonov	evrov.
KOPER –	 V	 Luki	 Koper	 so	 lani	 pretovorili	 skoraj	
854.000	kontejnerskih	enot.	S	tem	je	zasedla	prvo	
mesto	na	Jadranu	pred	Trstom	in	Benetkami.	Tudi	
po	pretovoru	avtomobilov	je	med	tremi	največjimi	
lukami	v	Sredozemlju.

VATIKAN –	 Vatikansko	 državno	 tajništvo	 je	 22.	
februarja	objavilo,	da	bodo	v	Vatikanu	v	prihodnje	
odločneje	 ukrepali	 zoper	 nezakonito	 uporabo	 pa-
peževega	grba	in	simbolov	v	komercialne	namene.	
Uvedli	bodo	sistematični	nadzor	in	uporabili	običaj-
na	 mednarodna	 pravna	 sredstva	 za	 zavarovanje	
papeževega	grba	in	simbolov.	V	Rimu	namreč	cveti	
trgovina	s	ponarejenimi	papeževimi	listinami.
VATIKAN – Papež	Frančišek	je	22.	februarja	spre-
jel	sorodnike	žrtev	terorističnega	napada,	ki	so	ga	
islamistični	skrajneži	izvedli	1.	julija	2016	v	restav
raciji	 v	glavnem	mestu	Bangladeša	Daki.	Med	22	
žrtvami	je	bilo	devet	Italijanov,	varnostne	sile	pa	so	
ubile	šest	napadalcev	od	sedmih;	v	obračunavanju	
z	napadalci	sta	umrla	tudi	dva	policista.
RIM –	Papež	Frančišek	je	v	nedeljo,	26.	februarja,	
popoldne	kot	prvi	 rimski	 škof	obiskal	anglikansko	
skupnost	v	Rimu	ob	200.	obletnici	prvega	anglikan-
skega	bogoslužja	za	angleške	vernike	v	tem	mestu.	
V	 cerkvi	 vseh	 svetih	 se	 je	udeležil	 anglikanskega	
molitvenega	bogoslužja,	 imel	homilijo,	odgovarjal	
na	vprašanja	in	blagoslovil	novo	ikono	Kristusa	Od-
rešenika,	ki	jo	bodo	postavili	v	južno	ladjo	cerkve.
LJUBLJANA –	 V	 začetku	marca	 2017	 je	 ob	 30.	
obletnici	 57.	 številke	 Nove	 revije	 v	 organizaciji	
SAZUja	 potekal	 posvet	 z	 naslovom	 Prispevki za 
slovenski nacionalni program II.	 Nanj	 se	 je	 pris-
mukal	tudi	nekdanji	šef	Centralnega	komiteja	Zve-
ze	komunistov	Milan	Kučan,	ki	je	v	času	nastanka	
57.	številke	Nove	revije	naredil	vse,	da	ne	bi	prišlo	
do	uveljavitve	njenih	demokratičnih	idej.	Bi	rad	tudi	
tukaj	pristavil	svoj	lonček?
CIUDAD DE MEXICO –	Revija	Desde	la	Fe,	ki	ve-
lja	za	glasilo	mehiških	škofov,	je	zapisala:	»Kar	dela	
gospod	Trump,	ni	le	uporaba	nehumanega	legaliz-
ma,	marveč	resnično	teroristično	dejanje.«	Pri	tem	
je	mislila	na	namero	ameriških	oblasti,	da	bodo	pri-
seljence	brez	ustreznih	dokumentov	vrnili.
DUNAJ –	 Ruski	 veleposlanik	 pri	 Svetem	 sedežu	
Aleksander	 Avdejev	 je	 v	 pogovoru	 z	 avstrijskimi	
katoliškimi	časnikarji	potrdil,	da	obstaja	možnost,	
da	bo	papež	Frančišek	obiskal	Moskvo,	poroča	Pro	
Oriente.	Odnos	med	sedanjim	papežem	in	ruskim	
predsednikom	Vladimirom	Putinom	je	“zelo	dober”.	
Srečala	sta	se	že	dvakrat,	pogovarjala	sta	se	po	te-
lefonu,	posebej	ob	papeževem	80.	rojstnem	dnevu.
BRAZILIJA –	Pet	brazilskih	škofov	je	po	stavki	po-
licistov	v	brazilski	zvezni	državi	Espirito	Santo	(ta	
je	povzročila	hude	izgrede:	samo	v	glavnem	mestu	
Vitoria	je	bilo	mrtvih	najmanj	75	ljudi)	vernike	po-
vabilo	k	molitvi.	Molijo	naj,	da	bodo	v	državi	zavla-
dali	“resnost,	mir,	varnost	in	pravičnost”.
RIM –	Predsednik	italijanske	vlade	Paolo	Gentiloni	
in	vatikanski	državni	tajnik	kardinal	Pietro	Parolin	
sta	se	13.	februarja	na	srečanju	ob	obletnici	Late-
ranskih	pogodb	(leta	1929)	pogovarjala	o	enotno-
sti	Evrope,	položaju	kristjanov	na	Bližnjem	vzhodu,	
brezposelnosti	v	Italiji,	migrantih	in	mladih.
KÖLN –	Kardinal	Rainer	Maria	Woelki	je	po	obisku	
na	Bližnjem	vzhodu	pozval	k	večji	pomoči	begun-
cem.	Izrekel	se	 je	zoper	vnaprej	določeno	gornjo	
mejo,	koliko	beguncev	bo	kakšna	država	sprejela.
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IGNA CIJ KNOB LEHAR
LETO 1855

Že	3.	 letno	poročilo	Marijinega	društva	za	 leto	
1852/53	 je	 omenilo,	 da	 nekatere	 osebe	 pošiljajo	
denar	za	odkup	zamorskih	dečkov	iz	suženjstva.	Ti	
dečki,	 kupljeni	na	kartumskem	 in	drugih	 trgih	 za	
sužnje,	bi	se	naj	kje	v	Afriki	izšolali,	postali	duhovniki	
in	delovali	med	poganskimi	rojaki.
Tako	je	neki	Emanuel	Marijan	Uršulinski,	kaznje-

nec	na	znanem	gradu	Špilberg	v	Brnu	na	Češkem,	
poslal	dvakrat	po	30	tolarjev.	Prihranil	si	jih	je	tako,	
da	se	je	odpovedoval	svojemu	kaznjeniškemu	kru-
hu.	Misijonarji	naj	za	to	vsoto	odkupijo	majhnega	
zamorca	in	ga	krstijo	na	njegovo	ime	Emanuel.	–	V	
poletnih	številkah	Zgodnje	Danice	leta	1853	je	več-
krat	natisnjena	prošnja,	naj	ljudje	hranijo	denar	in	
ga	pošiljajo	na	uredništvo,	da	se	odkupijo	zasužnjeni	
dečki.	Študentje	ljubljanske	višje	gimnazije	so	pod	
vodstvom	veroučitelja	Globočnika	 zbrali	 60	goldi-
narjev	za	odkup	zamorčka,	ki	naj	se	krsti	na	ime	
Alojzij	Latinski.	Tudi	nižješolci	so	zbrali	60	goldinarjev	
za	črnega	dečka,	ki	naj	dobi	ime	Stanislav	Kostka.	
Danica	je	25.	julija	prinesla	celo	sonet	“Zamorčku	
Alojziju	 Latinskemu”,	 ki	 ga	 je	 najbrž	 zložil	 Josip	
Stritar.	Glasi	se:

Trpljenje tvoje dolgo je trpelo;
kak si zdihval, oči v solzah kopane,
roke, noge v železje zakovane!
Veselja ni življenje tvoje imelo.

Pa kmal ti sije sonce bolj veselo;
slast vžival boš prostosti prej neznane,

zaceljene ti bodo hude rane;
življenje novo se ti bo pričelo.

Po sinjem morju, glej, že ladja plava,
dobrotna roka v nji, ki razklenila
žlezje bode, ki te zdaj obdava.

In luč neznana bo te razsvetlila,
luč naše vere, ki je edino prava.
In tvoja duša se bo veselila.

18.	avgusta	je	Danica	prinesla	spet	sonet	o	od-
kupljenem	zamorskem	dečku	“Maksimilijanu	Celj-
skem”,	1.	septembra	pa	pesmici:	“Prošnja	zamorčka”	
in	“Uslišani	zamorček”.
Anton	Jakšič,	kaplan	v	Šentlovrencu	na	Témenici,	

je	omenil	23.	 julija	1853,	da	se	 je	v	svoji	ubožni	
službi	skoraj	dve	leti	odpovedoval	vsaki	opojni	pijači,	
da	je	nabral	50	goldinarjev	za	odkup	črnca.	To	vsoto	
je	izročil	sošolcu	Jeranu,	ki	je	odhajal	proti	Afriki,	in	
pridal	še	toliko,	da	bo	Jeran	kupil	zamorčku	“spo-
dobno	oblačilce	in	potrebnih	bukvic”.	Izroči	naj	ga	
misijonarju	Milharčiču,	ki	ga	naj	krsti	na	njegovo	ime	
Anton.	Naslednje	številke	Zgodnje	Danice	omenjajo	
še	več	takih	primerov.	Tudi	Poljaki	iz	Lvova	so	poslali	
Danici	denar	za	štiri	črne	dečke,	neki	duhovnik	 iz	
zagrebške	škofije	pa	za	enega.	Nekateri	bi	bili	radi	
dobili	 svoje	 odkupljene	 zamorske	 dečke	 k	 sebi	 v	
Evropo	in	so	sporočili	svojo	željo	Jeranu.	Ta	je	pisal	
Marijinemu	društvu	na	Dunaj,	ki	je	obljubilo	pod-
pirati	njihovo	željo.	Odgovor	je	prineslo	šesto	letno 
poročilo	Marijinega	društva	za	leto	1855/56.

Novica	o	dogodku	se	je	takoj	razširila	tudi	v	vasi	
ranjenega.	Že	opoldne	so	začeli	prihajati	v	Gondo-
koro	njegovi	sorodniki	močno	oboroženi.	Vzeli	so	ga	
s	seboj.	Pred	odhodom	je	ranjenec	na	ganljiv	način	
izražal	misijonarjem	zahvalo	za		zavetje	in	oskrbo,	ki	
ju	je	pri	njih	dobil.	Čez	nekaj	dni	je	doma	umrl.	Brez	
dvoma	bo	prvi,	ki	bo	prišel	iz	Medijevega	ozemlja	
na	ozemlje	umrlega,	padel	kot	žrtev	maščevanja.«
Včasih	so	Barijci	umorili	tudi	bele	trgovce,	njihove	

ladje	pa	izropali	in	zažgali.	Tako	se	na	primer	v	avgu-
stu	1855	ni	več	vrnila	v	Kartum	ladja,	ki	so	se	na	njej	
vozili	njen	lastnik	z	Malte,	neka	Italijanka	z	detetom	
in	več	kakor	30	ladjarjev.	Ladijske	žeblje	so	pozneje	
našli	pri	črncih;	pobrali	so	jih	bili,	ko	je	ladja	dogorela.
O	svojem	misijonu,	za	katerega	je	bil	sprva	zelo	

navdušen,	je	pa	Überbacher	dobival	vedno	slabše	
vtise.
Tisto	 leto	1855	je	bila	druga	žetev	dure	zaradi	

preobilnega	deževja	slaba;	lakota	je	hudo	pritisnila.	
Sestradani	črnci	so	po	njivah	in	gozdovih	iskali	rastli-
ne,	divje	sadeže	in	korenine.	Na	misijonsko	postajo	
so	prinašali	 les	in	slamo,	ovce	in	perutnino,	da	bi	

dobili	steklene	bisere	in	si	zanje	kupili	žito,	ki	so	jim	
ga	od	daleč	vozili	naprodaj.	Vsak	je	bil	vesel,	če	so	
mu	v	misijonski	hiši	dali	delo	in	hrano.	Stanovske	
razlike	so	pri	črncih	zelo	velike;	v	taki	skupni	stiski	
pa	popolnoma	prenehajo.	Tudi	dekleta	iz	najugled
nejših	družin	so	pet	ali	šest	ur	daleč	prinašala	na	
glavi	stvari,	da	jih	prodajo	in	so	se	ponujala	za	delo,	
da	bi	n.	pr.	nosila	malto	ali	kopala	in	plela	na	vrtu.	
»Tudi	oholi	poglavar	Medi	je	pogosto	prišel	na	misi-
jonsko	postajo	in	ponižno	prosil	za	odpuščanje	in	za	
košček	šarklja.	Oboje	je	dobil.«	Tako	je	23.	avgusta	
Kirchner	pisal	v	Ljubljano	Volčiču	(Zgodnja	Danica	
8.	11.	1855).	–	Misijonarji	so	gladujočim	pomagali,	
kar	so	le	mogli.	Otroci	so	hodili	k	Überbacherju	in	
klicali:	‘Oče,	lačni	smo.’	Oči	so	se	jim	svetile,	ko	so	
stali	ob	velikem	loncu,	ki	jim	je	iz	njega	Überbacher	
zajemal	juho	in	vanjo	deval	koščke	ovčjega	mesa.	
Črnci	so	vse	bolj	navezani	na	telesnost,	kakor	pa	
ljudje	z	višjo	umsko	in	srčno	omiko;	zato	so	ob	stra-
danju	pokazali	marsikatero	grdo	lastnost:	sebičnost,	
nasilnost,	lažnivost,	potuhnjenost.	Tudi	misijonarji	
so	si	zelo	oddahnili,	ko	je	prišel	čas	nove	žetve.

poskus posamezne črnce vzgajati in šolati
skupaj z belimi otroki
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Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus ti.
Naj prerojeni z milostjo

s teboj se v slavi združimo.

Sprejel si nase težki križ,
za krivdo našo zadostil,
prelil si svojo drago kri
in z njo odkupil vse ljudi.

Iz groba vstal si temnega
in z božjo slavo se obdal,
s tem daješ trdno upanje,

da boš obudil tudi nas.
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Postni	čas,	kot	priprava	na	veliko	noč,	traja	od	
pepelnice	do	velike	noči,	vendar	so	se	predpisi	glede	
hrane	v	zgodovini	spreminjali.	Včasih	je	bilo	meso	
prepovedano	na	vse	dneve	v	postu,	prepovedana	
je	bila	tudi	vsaka	živalska	maščoba	in	mesna	juha.	
Danes	je	zdržek	od	mesa	samo	na	pepelnico	in	vse	
petke	v	postu,	zabela	 in	mesna	juha	pa	sploh	ne	
spadata	pod	post.	Pritrganje	v	jedi	pa	je	zapovedano	
samo	na	pepelnico	in	veliki	petek.	Tudi	v	prejšnjih	
časih	se	je	post	vedno	nehal	na	veliko	soboto	opol-
dne,	vendar	so	se	marsikje	postili	še	ves	dan.
Skoraj	 pozabljena	 je	 že	 posebna	 postna	 jed	

“aleluja”,	ki	so	jo	še	nedavno	pripravljali	za	soboto	
opoldne	ali	celo	za	nedeljo	zjutraj.
Ko	so	namreč	jeseni	lupili	repo,	so	pazili,	da	so	

lupili	 v	 dolgih	 trakovih	 in	 da	 so	 leti	 ostajali	 celi.	
V	Žužemberku	so	repo	lupili	 tako,	da	so	potegnili	
olupek	z	repe	v	obliki	zvezde.	Repne	olupke	so	nato	
sušili	–	v	Pirničah	kakor	krhlje,	na	Ježici	v	kozolcu,	
v	Poljanski	dolini	(Kreme-
nik)	na	ograji	okoli	peči	v	
hiši.	Štiriindvajset	ur	pred	
porabo	so	 jih	namočili	v	
hladni	vodi,	nato	skuhali,	
vodo	odlili,	olupke	same	
pa	dušili	in	nazadnje	zalili	
z	vodo,	v	kateri	so	kuhali	
svinino	 (Pirniče).	 V	 Po-
ljanski	dolini	so	jih	zaku-
hali	z	belo	moko	in	zabelili	
z	maslom.	Drugod	so	jih	
skuhali	v	kaši,	podmeteni	
z	ajdovo	moko,	ali	pa	tudi	
kar	v	mesni	juhi.
Med	ljudstvom	je	živelo	izročilo,	da	so	repni	olupki	

kot	velikonočna	jed	spomin	na	čase	hude	lakote,	ko	
za	veliko	noč	niso	imeli	boljše	jedi	od	repnih	olupkov.	
Kdaj	je	bila	tista	huda	lakota,	še	ugibljemo.	Nekateri	
so	menili,	da	je	bila	leta	1520,	ko	je	bilo	po	turškem	
vpadu	silno	pomanjkanje	v	deželi	in	so	imeli	ljudje	
za	veliko	noč	le	repne	olupke	pri	hiši.	Drugi	sodijo,	
da	je	bila	huda	lakota	v	letih	1817	do	1820,	ko	so	
ljudje	komaj	čakali,	da	je	pognala	prva	travica	in	so	
jo	vso	pojedli	s	kisom	začinjeno.	Janez	Trdina	je	v	
povesti	“Arov	in	Zman”	leta	1850	zapisal	naslednje,	
morda	mengeško	 izročilo:	 »Od	 Turkov	 obleganim	
kristjanom	je	zmanjkal	živež.	Ko	sta	dva	hlapca	ku-
hala	na	dvorišču	svoj	zadnji	del	všena,	jima	je	padel	
iz	droga	nad	kotlom	v	lonec	repni	olupek	in	se	prav	
dobro	skuhal.	Olupkov	pa	je	bilo	v	gradu	na	pretek.	
S	tem	so	se	potem	preživeli	oni	in	tudi	drugi	ljudje,	
ki	o	veliki	noči	niso	imeli	več	druge	hrane.	Rekli	so	
jim	zaradi	tega	aleluja,	ki	pride	še	sedaj	pri	vsakem	
kmečkem	gospodarju	na	Kranjskem	o	veliki	noči	na	
mizo.«	Manj	 razširjena	 je	 razlaga,	znana	v	Selški	
dolini,	da	repni	olupki	pomenijo	vezi,	s	katerimi	so	
Judje	Kristusa	zvezali.	“Alelujo”	si	razlagajo	tudi	s	

pripovedko,	ki	je	znana	na	Dolenjskem	(Raka,	Sv.	
Križ	ob	Krki)	in	jo	je	objavil	M.	Turnšek.	Pripoveduje	
se	namreč,	da	je	v	Gorjancih	“neka	Kukova	gora”,	
pod	katero	je	baje	veliko	jezero.	Da	se	jezero	ne	bi	
razlilo	in	vse,	ki	so	pod	Kukovo	goro,	zalilo,	so	se	
ljudje	zaobljubili,	da	bodo	na	vsako	veliko	nedeljo	
zjutraj	najprej	jedli	“alelujo”	ali	repne	olupke.	Kje	je	
ta	Kukova	gora,	ne	vedo	natančno	povedati.	Neka-
teri	pravijo,	da	mora	biti	pri	šentjernejski	podružnici	
sv.	Miklavža.	To	tudi	drži.	M.	Turnšek	navaja	nato	
še	eno	izročilo:	svoje	dni	je	bila	pod	Kukovo	goro	
tako	 strašna	 lakota,	 da	 so	 se	 ljudje	 hranili	 edino	
še	z	repnimi	olupki.	Da	bi	jih	Bog	tega	rešil,	so	se	
zaobljubili,	da	bodo	tudi	poslej	vsako	leto	na	veliko	
noč	najprej	jedli	repne	olupke.	S	tem	je	bila	v	zvezi	
navada,	da	so	še	do	nedavnega	na	nekaterih	božjih	
potih	verniki	dodajali	drugim	molitvam	očenaš	»še	
za	tiste	ljudi,	ki	so	pod	Kukovo	goro	in	repne	olupke	
jedo	...«	V	Kamniku	npr.	so	jedli	alelujo	na	veliko	

nedeljo.
Mlajši	 rod	 se	 aleluje 

–	v	Poljanski	dolini	so	jo	
imenovali	tudi	“mačkova	
postelja”	 –	 nič	 več	 ne	
spominja.	 V	 Ziljski	 doli-
ni	 na	Koroškem	 je	 ostal	
samo	še	rek,	ki	z	“alelu	jo”	
napoveduje	 obilni	 veli
ko		noč	ni	 obed:	 »Aleluja	
prate	 ponuja.«	 V	 Rožu	
(Žih	polje)	 so	 pač	 še	 do	
nedavnega	jedli	na	veliko	
soboto	 alelujo	 »iz	 opra-
ženih	 repinih	olupkov.	V	

Podjuni	pa	aleluje	ne	jedo	več	in	se	z	njo	samo	še	
šalijo.	Ko	narede	olupek	od	repe	iz	celega,	ga	ovijejo	
okoli	palice	in	pravijo:	»Alelujo	nosimo.«	Jed	alelujo	
so	poznali	tudi	po	Gorenjskem	in	Dolenjskem	do	Bele	
Krajine.	Pod	Kumom	so	po	poročilu	V.	Möderndor-
ferja	še	pred	drugo	svetovno	vojsko	jedli	alelujo:	
»Četrtina	prebivalstva	skuha	posušene	olupke	repe.«	
V	Ribniški	dolini	(Ribnica,	Goriča	vas,	Ortnek)	jedo	
redno	pred	zajtrkom	na	veliko	noč	alelujo.	Olupke	
sušijo	med	okni,	denejo	jih	med	kašo,	ki	se	skuha	na	
svinjski	juhi.	Okoli	Vrhnike	na	Notranjskem	so	jedli	
alelujo	do	okoli	leta	1900.	Na	Goriškem	je	bila	med	
Vipavci	stara	navada,	da	so	jedli	o	veliki	noči	“re-
pje”,	ki	so	mu	pravili	aleluja.	V	Brdih	so	repni	olupki	
znana	jed,	ki	ji	pravijo	“fulj”.	Vrhovljanom	se	celó	
rogajo:	»U	Vrhulj	jejo	fulj.«	V	sami	Ljubljani	in	njeni	
okolici	so	kuhale	nekatere	gospodinje	alelujo	še	do	
druge	svetovne	vojske.	Po	zapisu	V.	Möderndorferja	
iz	leta	1944	so	imele	ljubljanske	branjevke	še	tedaj	
na	veliki	petek	in	soboto	naprodaj	alelujo;	prodajale	
so	jo	namočeno	v	kisu.	V	Zadobrovi	so	jedli	alelujo,	
zakuhano	na	kaši,	do	začetka	tridesetih	let,	še	dlje	
pa	na	Ježici	pri	Ljubljani.

Niko Kuret

V ELIKONOČNI ŽEGEN

“Aleluja”
Juha iz repnih olupkov”
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najzanimivejše	pa	je,	kako	ponekod	razlagajo	pomen	
posameznih	jedi.	Ljudska	domišljija	ni	povsod	enako	
bogata	–	marsikje	sploh	ne	vedo,	da	bi	kakšna	jed	
mogla	imeti	kak	pomen.

Prekmurski	 “vüzemski	žegen”	spravijo	v	 lepo	
pisano	“korbljo”,	ki	jo	rabijo	samo	za	to	priložnost.	
Najprej	položi	gospodinja	vanjo	kos	mesa,	ki	pomeni	
Jezusovo	telo,	kos	“počervine”	(slanine	z	mesom),	
nekaj	 “remenic”	 (pirhov),	 ki	 pomenijo	 vstajenje,	
korenino	hrena	v	spomin	na	Jezusovo	trpljenje	in	
žeblje	na	križu,	kvašeno	potico	(“babo”),	na	vrh	pa	
vlečeno	potico	(“vrtanek”),	ki	slovi	kot	prekmurska	
narodna	jed.

V Porabju	 (Gornji	 Senik	 in	 drugod)	 nosijo	 v	
“korbli”	(jerbasu)	k	blagoslovu	pšenični	kruh,	gnjat,	

“reménke”,	sol	in	hren.	V	Števa-
novcih	pečejo	za	“vüzem”	potice,	
ki	 jim	pravijo	“réteši”:	“makovi	
réteš”,	“orehovi	réteš”.
Tudi	na	Štajerskem	Murskem	

polju	pride	vrh	jerbasa	velik	hleb	
kruha,	 “bresmec”,	 ki	mora	 biti	
načet.	Ime	“bresmec”	velja	tod	
tudi	 za	 ves	 velikonočni	 žegen.	
V	Prlekiji	neso	k	žegnu	v	veliki	
“korbüli”,	ki	vanjo	naložijo	“bo-
sman”	in	“povitice”,	kračo,	“rime-
nice”	(pirhe)	in	korenino	hrena.	

Na	Ptujskem	polju,	poroča	rojak	M.	Turnšek,	se	hoče	
vsaka	gospodinja	postaviti	z	žegnom.	V	pisano	ko-
šaro	(“korpo”,	“korpačo”,	“korbo”)	dene	gnjat	(pleče	
ali	 “kučet”)	 in	 kos	
rženega	kruha,	ve-
liko	klobaso	danko,	
včasih	tudi	pečenko	
v	mrežici.	Pisanke,	
ki	 pomenijo	 grob,	
iz	katerega	bo	Jezus	
vstal,	 so	 po	 nava-
di	 bela,	 nebarvana	
jajca.	Tudi	nekaj	ko
renin	hrena	mora	bi
ti	zraven.	V	Halozah	
spečejo	 ženske	 za	
žegen	“bidrih”	(šartelj),	z	rožiči	in	orehi	nadevane	
potice,	pa	s	cimetom,	posušenim	grozdjem	in	orehi	
nadevane	in	zvite	“povitice”.	Okoli	Frama	položi	go-
spodinja	ali	najstarejša	hči	v	“korpo”	tudi	del	svinjske	
glave	 z	 ušesi	 in	 kos	 nasoljene	 posušene	 slanine,	
jajc	toliko,	da	jih	še	ostane	za	“malo	veliko	noč”	ali	
belo	nedeljo,	vrh	hrena	in	jajc	pa	orehovo	potico,	ki	
jo	marsikje	umesijo	z	medom	in	makom.	Pomena	
posameznih	jedil	na	Štajerskem	ne	poznajo	dosti.	V	
okolici	Dobrne	se	pač	spominjajo	ob	kolaču	Zveličar-
jeve	trnove	
krone,	ob	
pisankah	
kapelj	 Je-
zusove	kri,	 ob	
hrenu	pa	žebljev,	s	
katerimi	 je	 bil	 Je
zus	 pribit	 na	 križ.	 Na	 ➧

Pravo	 prazno-
vanje	se	začne	na	
veliko	 soboto	 po-
poldne	 po	 kosilu.	
Mladina	 je	 zače-
la	 praznovati	 že	
prej.	Ko	so	namreč	
fantiči	opravili	svoj	
ob	hod	z	blagoslov
ljenim	ognjem,	so	

se	ponekod	zbrali	na	vasi	in	začeli	sekati	pirhe,	va-
linčati	in	turčati	z	njimi.
Tržaški	delavci	od	Sv.	Ivana	so	se	svoje	dni	kma-

lu	po	poldnevu	vračali	domov	z	dela.	Vsak	je	nesel	
nov	klobuk	v	roki.	Mnenje,	da	moraš	imeti	za	veliko	
noč	vsaj	nekaj	novega	na	sebi,	je	
močno	razširjeno.	Na	Dolenjskem	
pravijo,	da	ti	sicer	miš	v	danko	
zleze.
Po	kosilu	je	bil	po	večini	sloven

skih	krajev,	in	je	večidel	še	danes,	
blagoslov	 jedil,	 “velikonočnega 
žegna”,	ki	so	ga	gospodinje	pri-
pravljale	že	ves	dopoldan,	nekaj	
pa	že	prejšnji	dan.	Od	nekdaj	je	
tako,	da	je	za	to	priložnost	obilo	
dela	 in	 truda,	 zakaj	 za	 veliko	
noč	si	je	oskrbel	tudi	najrevnejši	
človek	klobase,	jajca,	hren	in,	če	ne	že	kolača,	pa	
vsaj	beli	kruh.
Tako	nam	je	ohranil	že	J.	V.	Valvasor	opis	“kranj-

skega”	žegna	iz	druge	polovice	17.	stoletja.	Kaj	je	
bilo	v	njem?	Prekajena	svinina,	osoljena	govedina,	
kuhana	jajca	in	kolač.	Velikonočni	kolač	je	bil	zme-
rom	iz	bele	moke.	Testo	so	na	tanko	razvaljali,	ga	
namazali	za	prst	debelo	z	nastrganim	sirom,	ki	so	mu	
dodali	surova	jajca,	mleko	in	smetano.	Nadevu	so	
pridejali	nekaj	vina,	sladkorja	in	rozin.	Testo	so	zvili	
v	okrogel	venec.	Tak	kolač	je	tehtal	20	do	30	funtov,	
torej	nad	10,	lahko	pa	tudi	17	kilogramov.	Na	dru-
gem	mestu	poroča	Valvasor	tudi	o	žegnu	v	Sloven-

ski	Istri.	Za	veliko	
noč	 so	 naredili	 iz	
mernika	žita	velike	
pogače.	Te	pogače	
sicer	 niso	 bile	 vi-
soke,	zato	pa	zelo	
široke.	 Tudi	 niso	
bile	kvašene,	pekli	
so	jih	na	žerjavici.	
Naredili	so	pa	tudi	
presnec,	 potico,	

ka	kor	je	navada	na	Gorenjskem	in	Dolenjskem,	in	
si	oskrbeli	jagnje.	Jagnje	so	nesli	k	blagoslovu	tudi	
najrevnejši.
Od	Valvasorjevih	časov	do	danes	se	je	žegen	na	

Slovenskem	le	malo	spremenil.	Razgled	po	posamez
nih	slovenskih	pokrajinah	tudi	pove,	da	so	jedi,	ki	
jih	je	treba	nesti	k	blagoslovu,	povsod	precej	iste;	
pecivo	(kolač,	potica,	šartelj,	bel	kruh),	meso	(na-
vadno	samo	svinina	–	gnjat,	pleče,	klobase),	jajca,	
hren.	So	pa	tu	in	tam	tudi	zanimive	posebnosti.	Še	

Počervina

Šartelj

Vrtanek

Pirhi

Hren
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Koz	jaku	 pomeni	 hren	 z	
jajci	žolč,	ki	so	ga	podali	
Kristusu	 pred	 smrtjo.	
Za	nimivi	 so	 svojevrstni	
dodatki,	 ki	 jih	 na	 Šta-
jerskem	priložijo	jedilom	
v	 jerbasu.	
Zlasti	 radi	
dado	 bla-
goslo-

vit	z	jedili	vred	različno	seme.	V	
Slovenskih	goricah	ne	pozabijo	na	
bučno	seme,	“da	potem	tikve	bolje	
uspevajo”.	Okoli	Dobrne	dodajo	buč-
nemu	semenju	še	semensko	koruzo,	
v	Šaleški	dolini	pa	koruzo,	ki	je	name-
njena	kuram	za	pičo,	češ	da	potem	lisica	
kur	ne	bo	odnašala.	V	Šmartnem	ob	Paki	
blagoslavljajo	otrobe,	ki	jih	o	veliki	noči	dado	
živini	in	jih	ob	hudi	uri	skupaj	z	blagoslovljenim	
lesom	sežigajo,	da	je	več	“svetega	dima”.

Na Koroškem,	v	Mežiški	dolini,	naloži	gospodi-
nja	po	kosilu	v	košaro	velik	šartelj,	ki	se	tudi	sam	
imenuje	“žegen”,	svinjsko	gnjat,	nekaj	klobas,	nekaj	

jabolk,	ki	jih	bodo	rabili	proti	bolezni	v	grlu	(“grči-
ci”),	pisanke	in	hren.	Vmes	vrine	tudi	nekaj	pšenice	
za	kure	in	rženega	kruha	za	živino.	Košaro	zaveže	
na	vrhu	z	lepim	belim	ali	rožnatim	prtom,	v	vozel	
pa	zaveže	rdeč	nagelj	z	muškatom	ali	rožmarinom.	
Tudi	v	Ziljski	dolini	neso	jedila	k	blagoslovu	v	lepi	
košari,	ki	jo	rabijo	le	še,	kadar	neso	botri	pogačo	
porodnici.	K	žegnu	neso	skoraj	vse,	kar	mora	biti	
za	veliko	noč	na	mizi:	vse	pogače,	gnjat,	nadevani	
želodec,	jajca,	klobase	in	

hren.	Košaro	prekrijejo	
s	 tistim	 prtom,	 ki	
z	 njim	pregrnejo	
mizo	na	božič	in	
na	“žegen”	(žeg
nanje).	 V	Rožu	
dodajo	še	“praj-

telj”,	pogačo,	ki	me
ri	v	premeru	skoraj	
en	meter.	Od	prajtlja	

dobi	en	kos	vsakdo	od	domačih	in	tudi	živina,	kakor	od	
poprtnika	o	božiču.
O	“žegnu”	drugod	po	Slovenskem	pa	ob	naslednji	

priliki.

Gnjat

Povitica

Veri	 prvih	 kristjanov	 lahko	 rečemo	vstajenjska	
vera.	Živo	jih	je	prežemal	dogodek	Jezusovega	vsta-
jenja	in	prav	tako	živo	jih	je	prežemalo	upanje	na	
Jezusov	drugi	prihod	ob	koncu	sveta	in	na	vstajenje	
vsega	človeštva.
Mišljenje	prvih	kristjanov	je	s	tem	doseglo	visoko	

kvaliteto.	Prešlo	je	v	način	življenja,	ki	je	razodevalo	
resnico	tega	sveta	kot	začasnega,	minljivega,	in	živo	
zavzetost	 za	 dosego	 večnega	 življenja.	 Praktične	
posledice	vstajenjskega	mišljenja	nam	prvo	berilo	
(Apd	2,42–47)	takole	našteje:	stanovitnost	v	nauku	
apostolov	in	v	občestvu,	v	lomljenju	kruha	in	mo-
litvah.	Te	štiri	prvine	krščanskega	življenja	veljajo	
za	vse	čase.
Razcvet	Cerkve	po	Jezusovem	vstajenju	je	bož-

je	 delo,	 ki	 sodeluje	 s	 šibkimi	 ljudmi.	 Jezus	 se	 je	
po	vstajenju,	kot	poroča	evangelij	(Jn	20,19–31),	
prikazal	prestrašenim,	zaklenjenim	učencem	ter	v	
njih	premagal	strah	in	zaprtost	vase.	V	vstajenjski	
kvaliteti	 bivanja	 Jezus	 pride	mednje	 skozi	 zaprta	
vrata.	Škof	na	začetku	vsake	svete	maše	pozdravi	
ljudi	z	istim	pozdravom,	s	kakršnim	je	pozdravil	vstali	
Jezus	zaklenjene	učence:	»Mir	vam	bodi!«.	Strah	je	
izginil	in	začutili	so	pogum	za	pričevanje	o	vstajenju.
Tomaž	ob	vrnitvi	mednje	ni	verjel,	da	se	jim	je	

Jezus	res	prikazal.	Kako	verujemo	mi,	ki	smo	tudi	
samo	slišali	in	brali	o	tem?	Ko	se	Jezus	znova	prikaže	
ob	navzočnosti	 Tomaža,	ugodi	njegovim	kritičnim	
zahtevam,	ki	jih	je	izrekel	pred	apostoli.	Toda	osebno	
srečanje	z	Vstalim	ga	je	neznansko	močneje	prepri-
čalo	kot	vsi	dokazi.
»Moj	Gospod	 in	moj	Bog!«,	se	glasi	Tomaževa	

veroizpoved,	ki	je	podobna	Natanaelovi:	»Ti	si	Božji	
Sin,	ti	si	Izraelov	kralj!«	Veroizpoved	ni	bila	samo	
dejanje	Tomaževega	razuma;	predvsem	so	bile	to	
globoko	ljubeče	besede	kot	izraz	osebnega	stika	z	
Jezusom.	Izkusil	je,	kako	ga	Jezus	ljubi	kljub	njego-
vemu	intelektualnemu	pogojevanju.	Jezus	odpušča	
njegovo	aroganco	in	mu	pomaga	verovati.	Pomaga	
mu	do	te	mere,	da	Tomaž	svojo	veroizpoved	izreče	
kot	molitev.	To	je	molitvena	veroizpoved	v	ponižnosti	
in	ljubezni.	To	molitev	s	pridom	lahko	uporabljamo	
tudi	mi.	Z	njo	na	ustih	se	odpovedujemo	arogant
nemu	malikovanju	človeka,	denarja	in	uspeha.
Pri	sveti	maši	tudi	nam	vstali	Gospod	omogoča,	da	

se	dotikamo	pri	prejemanju	svetega	obhajila	njega	
samega.	Dotikamo	se	njegovih	poveličanih	ran.	Ob	
njih	se	dogaja	čudež	vere.	Jezusove	poveličane	rane	
nas	opogumljajo	z	oznanilom,	da	so	tudi	naše	rane	
namenjene	ozdravljenju	in	večnemu	poveličanju.
Osmi	dan,	bela	nedelja,	po	simboliki	števila	osem	

kaže	na	večnost,	kjer	nam	je	prostor	pripravil	vsta-
li	 Kristus.	 Število	 osem	pomeni	 v	 Svetem	pismu	
presežnost,	 poseg	 večnosti	 v	 čas,	 poseg	 božjega	
na	zemljo.	Po	Dolenjskem	in	drugod	najdemo	lepo	
število	 osmerokotnih	 zvonikov,	 ki	 prispodabljajo	
poseg	božjega	v	zemeljsko	in	ustvarjajo	občutek	za	
navzočnost	božjega	sredi	zemeljskega.
Jezus	sprejme	Tomaževo	spreobrnjenje	in	vero-

izpoved,	vendar	opozori,	da	so	na	višji	stopnji	vere	
tisti,	»ki	niso	videli,	a	so	verovali«.	Torej	tisti,	katerih	
vera	tako	v	celoti	živi	iz	osebnega	stika	z	Bogom,	
da	zunanja	utemeljevanja	zanjo	niso	več	bistveno	
pomembna.

Rudi Koncilija

VSTAJENJSKA V ERA
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Praznik	 velike	 noči	 je	 najpomembnejši	 praznik	
cerkvenega	leta.	Vsak	praznik,	vse	delovanje	Cerkve	
črpa	svojo	moč	iz	skrivnosti	velike	noči:	nedelja	je	
velika	noč	v	malem	–	vsak	prvi	dan	tedna,	torej	vsako	
nedeljo,	obhajamo	praznik	Jezusovega	vstajenja	s	
tem,	da	obhajamo	evharistijo.	Molitveno	bogoslužje	
Cerkve	 vsak	 dan	meditira	
skrivnost	 vstajenja;	 pri	 ju
tran	jem	molitvenem	 bogo-
služju	–	hvalnicah	–	se	spo-
minjamo,	 kako	 so	 žene	 šle	
zgodaj	zjutraj	h	grobu	in	jim	
je	angel	oznanil	veselo	novi-
co,	da	je	Jezus	vstal.	Zvečer,	
ko	zahaja	sonce	in	se	tema	
razprostira	nad	pokrajino,	pa	
Cerkev	ob	prižiganju	luči	slavi	
Kristusa,	 sonce	 pravičnosti,	
ki	nikoli	ne	zaide.	Celo	božični	
praznik	dobiva	svoj	sijaj	od	
velike	noči	–	adventni	venec	
in	 božično	 drevo	 prejema-
ta	 svojo	 luč	 od	 velikonočne	
sve	če,	 saj	 v	 svojem	Prvem	
pismu	Korinčanom	pravi	 že	
apostol	Pavel,	da	bi	bila	naša	
vera	prazna,	če	Kristus	ne	bi	
vstal	od	mrtvih.
Krščanska	vera	torej	živi	

iz	žarišča	velikonočne	skriv-
nosti,	da	je	Božji	Sin	za	nas	
trpel,	umrl,	bil	pokopan	in	je	
tretji	dan	vstal	od	mrtvih.	Bil	
je	povišan	na	desnico	Boga	
Očeta	in	razlil	svojega	Duha	
na	vse	meso.	To	je	srce	naše	
vere.

Judovske korenine velike noči
Velikonočni	praznik	ima	judovske	korenine.	Jezuso-

va	zadnja	večerja,	ko	je	vzel	kruh	in	vino,	ju	blagoslovil	
in	dal	svojim	učencem	z	besedami	»To	je	moje	telo«,	
»To	je	moja	kri«,	je	bil	obed	pashe.	Pri	tem	obedu	
se	Judje	spominjajo	svoje	osvoboditve	iz	Egipta.	Ko	
so	jim	sledili	egiptovski	jezdeci,	se	je	razdelilo	morje	
na	dva	dela:	Izraelcem	so	se	tako	odprla	vrata	v	pro-
stost,	zatiralci	pa	so	našli	v	valovih	vode	smrt.	Pasha	
je	 pot	 iz	 sužnosti	 v	 svobodo,	 torej	 prehod	v	novo	
dobo.	Judje	molijo	pri	pashalnem	obedu	tako:	»Naša	
dolžnost	je,	da	hvalimo,	slavimo,	obhajamo,	častimo	
in	molimo	Njega,	ki	je	storil	nam	in	našim	očetom	te	
čudovite	stvari:	izpeljal	nas	je	iz	suženjstva	v	svobodo,	
iz	podložnosti	v	rešitev,	iz	stiske	v	veselje,	iz	žalosti	
v	 praznovanje,	 iz	 teme	v	 svetlobo.	 Zato	 zapojmo	
zdaj	pred	Njim	ALELUJO!«	Tudi	evharistija,	Jezusova	

pasha,	je	prehod	–	pot	skozi	temino	in	grozo	smrti	v	
luč	in	veselje	vstajenja.	Aleluja,	to	pomeni	prevedeno	
“hvaljen	bodi	Bog”,	je	hvalospev	odrešenega	Božjega	
ljudstva	Izraela,	ki	ga	je	Bog	poklical	iz	sužnosti,	da	bi	
mu	dal	v	domovino	deželo,	v	kateri	se	cedita	mleko	
in	med.	Njemu	se	pridružuje	tudi	Cerkev	–	skupnost	

krščenih,	kajti	s	krstom	smo	
prejeli	dar	Vstalega,	Svetega	
Duha,	 in	 obljubo	 večnega	
življenja.
Sedemkrat	 sedem	 dni,	

to		rej	 sedem	 tednov	po	pa-
shi,	 Judje	 obhajajo	 praznik	
tednov.	 Legenda	 pravi,	 da	
je	Mojzes	na	ta	dan	Izraelu	
oznanil	v	puščavi	na	Sinaju	
Postavo.	Njegov	 jezik	se	 je	
razdelil	na	dvainsedemdeset	
jezikov,	tako	legenda,	da	so	
vsi	narodi	zemlje	slišali	Božjo	
Postavo. Petdeseti dan po 
Jezusovem	 vstajenju,	 torej	
na	 dan	 judovskega	 teden-
skega	praznika,	je	prišel	Sveti	
Duh	nad	apostole.	Oznanjali	
so	 blagovest	 o	 Jezusovem	
vstajenju,	tako	da	jih	je	vsak	
slišal	 v	 svojem	 jeziku.	Spet	
se	 torej	 prepletata	 judov	ski	
in	krščanski	praznični	ko	le		dar.	
Kakor	sta	pri	Judih	povezana	
pasha,	izhod	iz	Egipta,	in	te-
denski	praznik,	ko	je	Moj	zes	
prejel	Postavo,	tako	sta	v	kr-
ščanstvu	med	seboj	povezana	
pasha,	 praznik	 Jezusovega	
vsta	jenja,	in	binkošti,	praznik	

razlitja	 Božjega	Duha.	 Binkoštni	 praznik	 je	 zadnji	
dan	velikonočnega	časa.	Sveti	Duh	je	dar	vstalega	
Kristusa	Cerkvi.

Za kristjana je velika noč
osrednji dogodek zgodovine
Vera	v	vstalega	Kristusa	nam	pomaga	upati	tudi	

tedaj,	ko	drugi	že	obupavajo.	Kdor	veruje	v	Kristusa,	
ne	sme	pričakovati,	da	ga	bo	Bog	zaradi	tega	obva-
roval	vsake	nesreče.	Prejel	pa	je	obljubo,	da	tema,	
trpljenje	in	smrt	nimajo	zadnje	besede.	Za	križem	
na	Golgoti,	znamenju	največjega	zanikanja	Boga,	je	
namreč	v	jutranjih	urah	prvega	dneva	v	tednu	vzšlo	
sonce	odrešenja.	Bog	Svetega	pisma	je	Bog,	ki	vidi	
stisko	zatiranega	in	sliši	glas	trpečega.	To	zagotovilo	
je	vredno,	da	se	na	dan	Jezusovega	vstajenja	tudi	
mi	pridružimo	Aleluji.

Klaus Einspieler

V ELIKA NOČ – PRAZNIK ŽIV LJENJA
življenje cerkve izhaja iz velikonočne skrivnosti
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
Devica–Mati in Otrok–Bog

D E V I C A  –  MAT I
Leto	dni	preden	sta	se	priša	popisat	v	Betlehem	

se	je	zgodilo	v	mestecu	Nazaret,	izgubljenem	med	
griči	v	daljni	Galileji,	od	koder	sta	prihajala	popot
nika.	Marija	je	bila	takrat	šele	Jožefova	zaročenka.	
»V	šestem	mesecu	je	Bog	poslal	angela	Gabriela	v	
galilejsko	mesto	Nazaret,	k	devici,	zaročeni	z	mo-
žem,	ki	mu	je	bilo	ime	Jožef,	 iz	Davidove	hiše,	in	
devici	je	bilo	ime	Marija.	Angel	je	vstopil	k	njej	in	
rekel:	‘Pozdravljena,	obdarjena	z	milostjo,	Gospod	
je	s	teboj!’	Pri	teh	besedah	se	je	vznemirila	in	pre-
mišljevala,	kakšen	pozdrav	je	to.	Angel	ji	je	rekel:	
‘Ne	boj	se,	Marija,	kajti	našla	si	milost	pri	Bogu.	Glej,	
spočela	boš	in	rodila	sina,	in	daj	mu	ime	Jezus.	Ta	
bo	velik	in	se	bo	imenoval	Sin	Najvišjega.	Gospod	
Bog	mu	bo	dal	prestol	njegovega	očeta	Davida	in	
kraljeval	bo	v	Jakobovi	hiši	vekomaj;	in	njegovemu	
kraljestvu	ne	bo	konca.’	Marija	pa	je	rekla	angelu:	
‘Kako	se	bo	to	zgodilo,	ko	ne	poznam	moža?’	Angel	
ji	 je	odgovoril:	 ‘Sveti	Duh	bo	prišel	nadte	 in	moč	
Najvišjega	te	bo	obsenčila,	zato	se	bo	tudi	Sveto,	
ki	bo	rojeno,	imenovalo	Božji	Sin.	Glej,	tudi	tvoja	
sorodnica	Elizabeta	je	spočela	sina	v	starosti;	in	to	
je	šesti	mesec	njej,	ki	so	jo	imenovali	nerodovitno.	
Bogu	namreč	ni	nič	nemogoče.’	Marija	pa	je	rekla:	
‘Glej,	Gospodova	 služabnica	 sem,	 zgôdi	 se	mi	po	
tvoji	besedi!’«	(Lk	1,2638)
Če	bi	si	hoteli	poklicati	v	spomin	očarljivi	prizor,	

ki	je	tolikokrat	navdihoval	umetnost	in	genije,	bi	se	
znašli	ujeti	v	tisoče	podob.	Bi	to	bil	lepi	florentinski	
vrt,	kjer	med	okrasjem	cipres	in	živega	cvetja	an-
gel	z	razcvetelo	lilijo	v	roki	poklekne	pred	odkrito	
presenečeno	Marijo,	kakor	si	je	to	zamislil	Leonardo	
da	Vinci?	Ali	pa	tista	meščanska	preprostost,	tisto	
pošteno	udobje,	v	katerem	nam	je	stari	mojster	iz	
Gornjega	Porenja	(neznani	slikar	iz	okolica	Colmarja	
ob	Renu,	op.	ur.)	pokazal	angela,	oblečenega	v	lep	
rdeč	plašč	in	sveto	Devico	v	modri	nedeljski	obleki?	
Vsak	slikar	si	je	ob	tem	dogodku	dajal	duška	po	svoji	
duši	in	po	svoji	všečnosti.
Arheologija	pa	pozna	manj	razkošne	podrobno

sti.	 V	 Nazaretu	 nam	 pokaže	 tiste	 napol	 jamske	
ko	če,	kjer	je	bil	edini	prostor	pogosto	razdeljen	na	
dva	dela,	pol	za	živino	in	pol	za	družino,	ali	pa	tiste	
majhne,	nizke,	štirioglate	hišice	iz	ilovice,	mešane	s	
slamo,	raztresene	po	oljčnih	nasadih,	kakor	jih	je	na	
tisoče	v	galilejskih	vaseh.	Bazilika	Oznanjenja,	sicer	
moderna,	pa	zgrajena	po	vsej	verjetnosti	na	kraju,	
kjer	je	stala	cerkev,	ki	jo	je	postavil	sveti	Makarij	
na	Konstantinov	ukaz,	daje	pod	svojim	glavnim	ol-
tarjem	zavetje	majhni	kripti.	Izročilo	vidi	v	njej	tisti	
zadnji	prostor,	kjer	se	je	zadrževala	Marija,	ko	se	je	

nadangel	Gabriel	pojavil	pred	njenimi	očmi.	Apokrif	o	
Rojstvu	pravi,	da	je	predla	volno	pri	delu	za	tempelj.	
Toda	grška	Cerkev,	ki	se	naslanja	na	druga	neka-
nonična	besedila,	vidi	prizor	oznanjenja	pri	tistem	
neusahljivem	vodnjaku	ob	poti	v	Tiberiado,	kjer	se	
nazareške	ženske	še	vedno	zbirajo,	sklonjene,	kadar	
prihajajo	dol	in	vzravnane,	ko	se	vračajo	in	lovijo	
ravnotežje	z	vrčem	iz	črne	gline	s	plavimi	odsevi	na	
glavi:	imenuje	se	“Marijin	vodnjak”,	Ain	Sitti	Mariam.
Angelove	besede	so	lahko	povzročile	zbeganost	

in	ponižnost	mladega	dekleta,	kateremu	so	bile	na-
menjene,	saj	niso	bile	take,	da	jih	ne	bi	popolnoma	
razumela.	Petnajstletni	otrok	je	nosil	v	sebi	upanje	v	
Mesija	tako,	kot	vsi	člani	judovske	skupnosti	in	zakaj	
bi	se	morala	Davidova	potomka	odreči	možnosti,	da	
bi	“Jesejeva	korenika”	po	njej	pognala	najvišji	cvet?	
Saj	je	bila	angelova	obljuba	oblikovana	točno	tako,	
kot	so	pričakovali.	Mariji	sploh	ni	oznanil	trpečega	
Mesija,	sveto	žrtev	(ta	prerokba	bo	prišla	šele	po-
zneje,	ob	uri	darovanja	v	templju).	Rekel	ji	je,	da	bo	
Bog	dal	njenemu	sinu	Davidov	prestol	in	večno	oblast	
nad	Jakobovo	hišo.	Tako	postavi	le	čisto	preprosto,	
naravno	vprašanje,	ki	pa	–	morda	–	razkriva	tajno	
zaobljubo,	da	bo	ostala	devica.	Potem	pa	sprejme	in	
izroči	v	Božje	roke	svoje	telo	in	dušo,	pa	tudi	svojo	
čast	mladega	dekleta	in	svojo	zemeljsko	usodo.
Skrivnost,	ki	jo	je	angel	oznanil,	je	bila	seveda	

nadnaravna,	toda	na	ponižni	človeški	ravni	je	posta-
vljala	vprašanje.	Marija	je	bila	zaročena	z	Jožefom	
in	 to	 je	 zadoščalo,	 da	 je	 vzpostavilo	med	 njima	
pogodbeno	stanje,	ki	se	mu	današnje	zaroke	sploh	
ne	morejo	 primerjati.	 Po	 naših	 civilnih	 in	 verskih	
zakonih	je	poroka	edino	uradno	dejanje,	dokončna	
obveznost.	Prelom	obljube	daje	pravico	do	povračila	
le	redkokdaj,	če	je	prišlo	do	sramote	ali	oškodova-
nja.	Pri	Hebrejcih	je	pa	zaroka	imela	pomen,	ki	je	
bil	zelo	blizu	poroke	in	je	dajala	vse	njene	prednosti	
z	edino	izjemo	skupnega	bivanja.	Zaročenka	je	bila	
vnaprej	 postavljena	pod	oblast	 tistega,	 kateremu	
je	bila	obljubljena	in	sicer	dekle	za	eno	leto,	vdova	
pa	za	en	mesec.	Čeprav	so	bili	zakonski	odnosi	med	
njima	načelno	prepovedani,	nam	Talmud	pove,	da	so	
bili	pogosti.	Moški	se	je	lahko	polastil	svoje	bodoče	
žene	pri	svojem	tastu.	Otrok,	rojen	iz	te	zveze,	je	
bil	zakonski.	Zvestoba	je	bila	torej	v	tem	času	pred	
poroko	stroga	obveznost.	Nevestina	nezvestoba	je	
štela	za	prešuštvo	in	če	jo	je	zaročenec	naznanil,	ji	
je	grozila	kazen,	predvidena	v	5.	Mojzesovi	knjigi	
(22,23):	smrt.
Marija	je	bila	zaročena	z	Jožefom,	toda	»preden	

sta	prišla	skupaj,	se	je	izkazalo,	da	je	noseča	–	bila	
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pa	je	noseča	od	Svetega	Duha.	Njen	mož	Jožef	je	
bil	pravičen	in	je	ni	hotel	osramotiti,	zato	je	sklenil,	
da	jo	bo	skrivaj	odslovil.	Ko	je	to	premišljeval,	se	
mu	je	v	sanjah	prikazal	Gospodov	angel	 in	rekel:	
‘Jožef,	Davidov	sin,	ne	boj	se	vzeti	k	sebi	Marije,	
svoje	žene;	kar	je	spočela,	je	namreč	od	Svetega	
Duha’«	(Mt	1,18.20)	.
Kot	je	Marija	verjela	angelovim	besedam,	je	tudi	

Jožef	verjel	temu	razodetju	v	sanjah.	To	se	je	zgodilo	
v	tistem	nadnaravnem	svetu,	v	katerem	Stara	za-
veza	rada	pokaže	toliko	svojih	osebnosti,	pri	katerih	
neposreden	stik	z	božanskimi	silami	najde	poslušne	
in	soglasne	ljudi.	Odnos	zaročenca,	ki	zaradi	dobro-
te	noče	naznaniti	svoje	male	zaročenke,	čeprav	je	
videz	zanj	žalosten,	 in	ki	sprejme	težko	vlogo,	ki	
mu	jo	nalaga	Bog,	ima	v	sebi	neko	plemenitost,	ki	
ne	dovoljuje	praznega	jezikanja.	»Ta	vélika	podoba	
svetega	Jožefa,«	pravi	Paul	Claudel,	»katere	že	sámo	
ime	izvabi	nasmeh	odličnih	ljudi.«
Malo	pozneje	bo	drugo	znamenje	potrdilo	čudež,	

ki	se	je	zgodil	v	mladem	dekletu.	Kot	poroštvo	tega,	
kar	ji	je	obljubil,	je	angel	rekel	še:	»Glej,	tudi	tvoja	
sorodnica	Elizabeta	je	spočela	sina	v	starosti;	in	to	je	
šesti	mesec	njej,	ki	so	jo	imenovali	nerodovitno«	(Lk	
1,36).	Marija	se	je	hotela	čimprej	osebno	prepričati	
o	tem	dejstvu,	ki	jo	je	zadevalo.	Odpravila	
se	je	na	dolgo	pot	v	Judejo,	prišla	v	Zaha-
rijevo	hišo	in	pozdravila	Elizabeto.	»Ko	je	
Elizabeta	zaslišala	Marijin	pozdrav,	se	je	
dete	veselo	zganilo	v	njenem	telesu.	Eliza-
beta	je	bila	napolnjena	s	Svetim	Duhom	in	
je	na	ves	glas	vzkliknila:	»Blagoslovljena	
ti	med	ženami,	in	blagoslovljen	sad	tvoje-
ga	telesa!	Od	kod	meni	to,	da	pride	k	meni	
mati	mojega	Gospoda?	Glej,	ko	je	prišel	
glas	tvojega	pozdrava	do	mojih	ušes,	se	
je	dete	v	mojem	telesu	od	radosti	zganilo.	
Blagor	ji,	ki	je	verovala,	da	se	bo	izpolnilo,	
kar	ji	je	povedal	Gospod!«	(Lk	1,4145).
Isti	trenutek	je	preroški	duh	obšel	tudi	obiskoval-

ko.	Zahvala	Najvišjemu,	ki	je	razodel	svojo	slavo,	jo	
je	zanesla	v	pesem.	Na	usta	ji	je	privrel	Magnificat,	
ena	tistih	hvalnic,	ki	jih	je	izraelsko	izročilo	tako	lju-
bilo,	čudovito	v	ritmu,	polno	besednih	iger	nasprotnih	
izrazov	in	ravnotežja,	izoblikovano	iz	spominov	na	
besedila,	saj	v	njej	najdemo	nekaj	iz	molitve	Samu-
elove	matere	Ane,	ki	jo	je	izrekla	ob	rojstvu	svojega	
sina	(1	Sam	2,110).	Ta	pesem	je	postala	liturgična	
hvalnica,	ki	se	je	Cerkev	poslužuje,	da	bi	pokazala	
globino	njene	ponižnosti	in	ponos	njene	izbranosti	
(Lk	1,4655).
»Moja	duša	poveličuje	Gospoda	 in	moj	duh	se	

raduje	v	Bogu,	mojem	Odrešeniku,	kajti	ozrl	se	je	
na	nizkost	svoje	služabnice.
Glej,	odslej	me	bodo	blagrovali	vsi	rodovi,	kajti	

velike	 reči	mi	 je	storil	Mogočni	 in	njegovo	 ime	 je	
sveto.
Njegovo	usmiljenje	je	iz	roda	v	rod	nad	njimi,	ki	

se	ga	bojijo.
Moč	je	pokazal	s	svojo	roko,	razkropil	je	tiste,	ki	

so	ošabni	v	mislih	svojega	srca.	Mogočne	je	vrgel	
s	prestolov	in	povišal	je	nizke.	Lačne	je	napolnil	z	

dobrotami	in	bogate	je	odpustil	prazne.
Zavzel	se	je	za	svojega	služabnika	Izraela	in	se	

spomnil	usmiljenja,	kakor	je	govoril	našim	očetom:	
Abrahamu	in	njegovemu	potomstvu	na	veke.«
Tako	je	na	pragu	evangelija	sredi	teh	dveh	vzvi-

šenih	 prizorov,	Oznanjenja	 in	Obiskanja,	 ganljiva	
Marijina	podoba.	V	njej	krščanska	vera	časti	dvojni	
ideal:	 nadnaravno	 neomadeževanost,	 za	 katero	
čuti	 skrivnostno	 domotožje	 tudi	 najbolj	 umazano	
bitje,	in	neizčrpno,	vse	presegajočo	nežnost,	ki	jo	
telesno	materinstvo	hrani	za	otroke,	rojene	v	nje-
nem	naročju.	Podoba	Device–Matere	se	dviga	kot	
domača	navzočnost	v	srcu	zapadne	družbe:	težko	
je	izmeriti,	kaj	vse	bi	bilo	drugače,	če	bi	bila	njena	
podoba	izbrisana	iz	našega	izročila.	Izginili	bi	letni	
prazniki,	imena	naših	deklet	in	žena,	pa	tudi	tolikih	
vasi	in	mest.	Koliko	naših	običajev	nosi	njeno	zna-
menje:	naš	jezik,	naša	literatura	in	še	več,	umetnost	
naših	spomenikov!	Čaščenje	Marije,	ki	je	raslo	skozi	
stoletja	in	je	posebno	po	srednjem	veku	stopilo	na	
prvo	mesto,	je	zgodovinsko	dejstvo.	Sveti	Bernard,	
sam	tako	šibek,	zajema	iz	same	ljubezni	do	Device	
moč,	da	 izpelje	nadčloveško	nalogo.	Križarji	God-
frida	Bouillonskega	zavzamejo	Jeruzalem	ob	petju	
Salve	Regina	(Pozdravljena,	Kraljica).	Blaženi	Char-

les	de	Foucauld	pomiri	Hogar	in	tisoči	misijonarjev	
se	posvečajo	neizčrpnim	delom	ljubezni,	ne	da	bi	
imeli	drugo	 tolažbo	kot	podobo	 te	male	Device	v	
svojem	srcu.	O	Njej	pričuje	toliko	katedral	po	svetu	
(da	o	Njenih	cerkvah	v	Sloveniji	niti	ne	govorimo,	
op.	ur.),	enako	kot	množice	v	Lurdu	in	Fatimi.	Lju-
bezen	 tega	 skromnega	 otroka,	 ki	 ga	 razsvetljuje	
volja	Vsemogočnega	in	je	najprisrčnejša	krščanska	
tradicija,	zbuja	v	vsakomer	od	nas	tisto	neutešeno,	
nepomirljivo	hrepenenje,	najti	tudi	ob	najhujši	stiski	
svoje	otroško	srce.
Normalno	 je,	 da	 je	 ob	 taki	 osebnosti	 nastalo	

obilje	 legend.	Koliko	 pobožnih	 zgodbic	 je	 samo	v	
starih	apokrifnih	besedilih	okrasilo	zgodovino,	katere	
plemenitost	 lahko	 pogreša	 okraske!	 Te	 pripovedi	
imajo	 pa	 kljub	 temu	 zgodovinski	 pomen:	 z	 njimi	
se	je	obilno	navdihovala	srednjeveška	umetnost	v	
Ogledalu	Janeza	iz	Beauvaisa	in	pri	Jakobu	de	Vo-
ragine.	Hoteli	so	spoznati	njene	starše,	Joahima	in	
Ano,	katerih	tradicionalna	imena	priznava	danes	tudi	
Cerkev	v	bogoslužju.	Pogruntali	so	celo,	da	je	bila	
Ana	poročena	trikrat	in	da	je	rodila	tri	Marije,	ki	jih	
je	srečati	ob	Jezusu:	hčerko	Joahimovo,	Klopájevo	in	

Oznanjenje (Leonardo da Vinci)
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Salomo.	Rojstvo	Device	Marije	naj	bi	bilo	čudežno:	
so	taki,	ki	so	trdili,	da	jo	je	njena	mati	spočela,	ko	je	
poduhala	neko	vrtnico,	drugi	so	pripovedovali,	da	je	
Joahim	srečal	Ano	pri	tempeljskih	Zlatih	vratih	in	ga	
je	tam	Bog	navdihnil,	da	jo	je	objel	in	da	je	bila	iz	
tega	objema	rojena	Marija	(to	prikazuje	lepa	freska	
v	malem	križnem	hodniku	pri	Santa	Maria	Novella	
v	Firenzah).	Bi	potem	ne	bila	čudežna	tudi	Marijina	
poroka?	Njen	ženin	naj	bi	bil	izbran	na	čudežen	na-
čin.	Veliki	duhovnik	naj	bi	v	templju	zbral	vse	moške	
iz	Judovega	rodu	in	vsak	naj	bi	imel	v	roki	šibo.	Šibe	
so	pobrali	in	ko	so	bile	nekaj	časa	v	Najsvetejšem,	
so	jih	razdelili	nazaj.	S	tiste,	ki	jo	je	Bog	izbral,	naj	
bi	poletel	golob,	toda	golob	se	ni	prikazal.	Zdaj	je	
angel	opozoril	velikega	duhovnika,	da	je	pozabil	na	
Jožefovo	šibo!	Ko	so	mu	jo	dali	nazaj,	se	je	prikazal	
ptič	Svetega	Duha	...
Druge	podrobnosti,	ki	 jih	prinašajo	apokrifi,	so	

manj	 kočljive.	 Marijino	 de-
vištvo	se	 je	 zdelo	 tako	velik	
čudež,	da	so	ga	hoteli	dokazo-
vati	še	preveč.	Pripovedovali	
so,	 da	 je	morala	 Marija	 za	
dokaz	 podvreči	 preizkušnji	
“grenke	vode”.	To	je	pomenilo	
piti	 ogaben	zvarek	 iz	prahu,	
nabranega	 v	 preddverju,	 iti	
potem	sedemkrat	okoli	oltarja	
in	pokazati	velikemu	duhovni-
ku,	da	se	ni	nič	pokazalo	na	
njenem	 obrazu.	 Zagotavljali	
so,	da	lahko	babice	izpričajo	
skrivnostno	 nepravilnost	 (to	
se	 vidi	 na	 barvnih	 oknih	 v	
Laonu,	Mansu	 in	 drugje).	 V	
Jakobovem	protoevageliju	je	
celo	neokusna	zgodba	o	neki	
babici	 Salomi,	 ki	 je	 hotela	
preveč	natančno	potrdilo	(kot	
pozneje	 apostol	 Tomaž	 ob	
drugi	priliki)	in	se	ji	je	v	hipu	
po	sušila	 roka.	Deliramenta	Apocryphorum	(Čenče	
apokrifov)	je	rekel	sveti	Hieronim.
Samo	po	sebi	se	razume,	da	je	tudi	Jezusovo	ču-

dežno	rojstvo	postalo	predmet	obilnih	razprav.	Danes	
“svobodna”	kritika	ob	odklanjanju	“mita	Device	Ma-
rije”	predlaga	različne	teorije.	Ali	niso	te	“pravljice”	
navdihovale	različne	partenogeneze,	ki	jih	je	najti	v	
grški	in	orientalski	starodavnosti?	Ali	ni	mati	boga	
Atisa	zanosila,	ker	je	jedla	neko	granatno	jabolko?	
Ali	niso	bili	Pitagora,	Platon	in	celo	Avgust	deležni	
čudežnega	rojstva?	(Tako	zgodbo	so	v	našem	času	
iznašli	o	rojstvu	prvega	severnokorejskega	diktatorja	
Kim	Il	Sunga,	op.	ur.)	In	vsakdo	ve,	da	je	bil	grški	
junak	Perzej	rojen	iz	device	Danaje,	ki	jo	je	oplodil	
Zevs,	ki	je	prišel	k	njej	v	podobi	zlatega	dežja.	Zakaj	
ne	bi	torej	taka	zgodba	nastala	v	prvih	krščanskih	
skupnostih	kot	dokaz	za	izpolnitev	Izaijeve	prerokbe:	
»Glej,	mladenka	bo	spočela	in	rodila	sina«	(Iz	7,14),	
odlomek,	ki	ga	navaja	Matejev	evangelij	(1,21).	Tre-
ba	je	pripomniti,	da	Izaijevo	besedilo	nima	tistega	
smisla,	 ki	mu	 ga	 daje	 grški	 prevod	Septuaginta,	

kjer	se	bere	parthénos,	“devica”,	medtem	ko	je	od-
govarjajoča	beseda	v	hebrejskem	besedilu	almàh,	
“žensko	bitje”,	“mladenka”.
Na	to	katoliška	kritika	odgovarja,	da	so	podobne	

primerjave	z	raznimi	zgodovinami	ali	verstvi	možne	
za	skoraj	vsako	dejstvo	ali	versko	resnico.	Našle	so	
se	“kritike”,	češ	da	je	bilo	Napoleonovo	življenje	izraz	
nekega	sončnega	mita.	To	je	odvisno	od	zahtev,	ki	
jih	postavljajo	izrazi	za	primerjavo.	Treba	je	dokaj	
dobre	volje	če	hoče	kdo	pogoltniti	zgodbe	o	Zev	su,	
spremenjenem	v	dež	ali	v	bika	ali	v	laboda	v	primer-
javi	s	popolnoma	trezno	Lukovo	pripovedjo.	V	vsej	
starodavnosti	ni	najti	zamisli	o	večnem	bogu,	ki	se	
učloveči.	In	povrhu,	ali	je	sprejemljivo,	da	bi	se	ju-
dovskokrščanske	skupnosti,	ki	so	bile	tako	sovražne	
vsakemu	tujemu	vdoru,	podale	v	šolo	malikovalskih	
izročil?	 Iz	 Izaijevega	navedka	 izposojeni	dokaz	ni	

več	 neovrgljiv.	Najprej	 zato,	
ker	 je	 točni	 pomen	 besede	
‘almàh’	 predmet	 neskončnih	
ugovorov,	potem	pa	če	je	res,	
da	 so	 evangeljski	 redaktorji	
radi	navajali	Staro	zavezo,	ni	
bilo	 nikoli	mogoče	 dokazati,	
da	bi	bila	evangeljska	dejstva	
izmišljena	zato,	da	bi	potrdila	
izpolnitev	prerokbe.	V	tej	toč-
ki	nobena	stvar	ne	dovoljuje	
dvomiti	o	sicer	gotovi	verodo-
stojnosti	 evangeljskega	 be-
sedila.	Razprava	se	bo	lahko	
nadaljevala	še	dolgo	ne	da	bi	
naredila	 le	 en	 korak	 naprej.	
Ali	ni	bolje	postaviti	dogodke	
v	 verodostojno	 okolje,	 kot	
pa	 razpravljati	 o	njih?	Ko	 je	
sveti	 Tomaž	Akvinski	govoril	
od	drugih	podobnih	dejstvih,	
je	 rekel,	 da	»niso	 znamenja	
vere,	ampak	predmeti	vere«	

(Summa	theol.	III,	p.	9,	29,	art.	1	in	2).
Obljubljeno	rojstvo	je	bilo	predmet	vere	od	začet-

ka	zaradi	samega	sebe,	saj	je	na	angelovo	oznanilo	
odgovorila	s	čudovito	preprostostjo:	»Glej,	Gospodo-
va	služabnica	sem,	zgôdi	se	mi	po	tvoji	besedi!«	(Lk	
1,38).	Bossuet	je	v	svojem	Poveličevanju skrivnosti 
pripomnil:	»Tukaj	je	trden	temelj	velike	pobožnosti,	
ki	jo	je	Cerkev	vselej	gojila	do	svete	Device.«	Učlo-
večenje	Boga	je	zahtevalo	človekovo	sprejetje.	Za	
odrešenje	človeka	je	bilo	potrebno	še	kaj	drugega,	
kot	zunanji	poseg,	tudi	če	je	ta	bil	Božji:	potrebna	
sta	 človekov	 napor	 in	 njegova	 volja.	 Toda	 nič	 se	
ne	more	uresničiti	brez	volje	Najvišjega.	To	je	brez	
dvoma	hotel	poudariti	prerok,	ko	je	oznanil,	da	bo	
ime	sina	Device	Emanuel	(Iz	7,14),	pa	tudi	angel,	
ko	je	rekel	Mariji,	naj	imenuje	svojega	otroka	Jezus	
(Mt	1,21).	Emanuel	namreč	pomeni	“El	(Elohim)	je	z	
nami”,	Ješua	pa	“Jahve	je	naša	pomoč”.	Obe	besedi	
imata	jasen	pomen:	čudežno	rojstvo	obljublja	svetju	
njegovega	Odrešenika.

Oznanjenje
(Stari mojster iz gornjega Porenja)
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DAROVI SVETEGA DUHA

VII.  STRAH BOŽJI
Dar	 strahu	 Božjega	 zaključuje	 vrsto	 sedmerih	

darov	Svetega	Duha.	Ne	pomeni	bati	se	Boga,	saj	
dobro	 vemo,	 da	 je	Bog	Oče,	 ki	 nas	 ljubi	 in	 hoče	
naše	odrešenje	in	vedno	odpušča,	zato	ni	nobenega	
razloga,	da	bi	se	ga	bali!	Strah	Božji	je	namreč	dar	
Duha,	ki	nas	spominja,	kako	majhni	smo	spričo	Boga	
in	njegove	ljubezni	in	da	je	naše	dobro	v	tem,	da	se	
ponižno,	spoštljivo	in	zaupljivo	prepustimo	njegovim	
rokam.	To	je	strah	Božji:	prepustiti	se	dobroti	našega	
Očeta,	ki	nas	tako	ljubi.
Ko	se	Sveti	Duh	naseli	v	našem	srcu,	nas	navda	s	

tolažbo	in	mirom	in	nam	da,	da	se	čutimo	take,	kot	
smo,	to	je	majhne	in	z	odnosom	takega	človeka	–	ki	
ga	tako	priporoča	Jezus	v	evangeliju	–	ki	odlaga	vse	
svoje	zaskrbljenosti	in	pričakovanja	v	Boga	in	se	čuti	
potopljenega	v	njegovo	top
lino	in	njegovo	varstvo	prav	
tako,	 kot	 otrok	 pri	 svojem	
očetu!	To	naredi	Sveti	Duh	
v	 naših	 srcih:	 počutimo	 se	
kot	otroci	v	naročju	svojega	
očeta.	 V	 tem	 smislu	 torej	
razumemo,	 naj	 pride	 strah	
Božji,	 postane	 v	 nas	 učlji-
vost,	 hvaležnost	 in	 slavlje-
nje	ter	napolni	naša	srca	z	
upanjem.	Saj	tako	pogosto	
ne	uspemo	doumeti	Božje-
ga	načrta	in	se	zavemo,	da	
nismo	 sposobni	 sami	 sebi	
zagotoviti	sreče	in	večnega	
življenja.	Prav	v	izkušnji	na
še	omejenosti	 in	naše	rev
ščine	nam	Duh	daje	moč	in	
nam	da	zaznati,	da	je	edina	
važna	stvar	pustiti	se	voditi	
Jezusu	v	Očetovo	naročje.
To	je	razlog,	zakaj	smo	tako	potrebni	tega	daru	

Svetega	Duha.	Strah	Božji	nam	daje,	da	se	zave-
mo,	da	vse	prihaja	od	milosti	in	da	je	naša	resnična	
moč	edino	v	hoji	za	Gospodom	Jezusom,	pri	 tem	
pa		pustiti,	da	nas	more	Oče	obdarovati	z	vso	svojo	
dobroto	in	usmiljenjem.	Odpreti	srce,	da	bi	Božja	
dobrota	in	usmiljenje	prišla	k	nam.	To	stori	Sveti	Duh	
z	darom	strahu	Božjega:	odpira	srca.	Odpre	srce,	da	
bi	Očetovo	odpuščanje,	usmiljenje,	dobrota	in	bližina	
prišla	k	nam,	saj	smo	neskončno	ljubljeni	otroci.
Napolnjenost	s	strahom	Božjim	nam	daje	slediti	

Gospodu	 v	 ponižnosti,	 učljivosti	 in	 pokorščini.	 To	
pa	ne	na	nek	pasiven,	 resigniran	način,	ampak	z	
začudenjem	in	veseljem	otroka,	ki	čuti,	da	Oče	skr-
bi	zanj	in	ga	ljubi.	Strah	Božji	torej	ne	dela	iz	nas	
plašnih	in	neodločnih	kristjanov,	ampak	ustvarja	v	
nas	pogum	in	moč.	To	je	dar,	ki	dela	iz	nas	prepri-

čane,	navdušene	kristjane,	ki	niso	pokorni	Gospo-
du	iz	strahu,	ampak	ker	jih	gane	in	osvoji	njegova	
ljubezen.	Biti	osvojeni	z	Božjo	ljubeznijo!	Pustiti	se	
osvojiti	tej	ljubezni	Očeta,	ki	nas	tako	ljubi,	ki	nas	
ljubi	z	vsem	srcem.
Moramo	 pa	 biti	 pozorni,	 ker	 je	 Božji	 dar,	 dar	

strahu	 Božjega,	 tudi	 “alarm”spričo	 vztrajanja	 v	
grehu.	Kadar	nekdo	živi	v	zlu,	preklinja	Boga,	izko-
rišča	druge,	jih	tiranizira,	živi	samo	za	denar	ali	za	
nečimrnost	ali	oblast,	 takrat	nas	sveti	strah	Božji	
opozarja:	pazi!	Z	vso	svojo	oblastjo,	z	vsem	tem	
denarjem,	 z	 vsem	 svojim	 ponosom,	 z	 vso	 svojo	
nečimrnostjo	ne	boš	srečen!	Nihče	ne	more	odnesti	
s	seboj	na	drugi	svet	denarja,	oblasti,	nečimrnosti,	
ponosa.	 Nič!	 Odnesemo	 lahko	 samo	 ljubezen,	 ki	

nam	jo	daje	Bog,	Božjo	pri-
jaznost,	ki	smo	jih	dobili	in	
sprejeli	z	ljubeznijo.	S	seboj	
lahko	 odnesemo	 tudi,	 kar	
smo	storili	 za	druge.	Pred-
vsem	pa	ne	zaupati	denarju,	
ponosu,	mo	či,	 nečimrnosti,	
zakaj	vse	to	ne	obljublja	nič	
dobrega!	Mislim,	na	primer,	
na	ljudi,	ki	so	odgovorni	za	
druge,	pa	se	pustijo	spriditi.	
Mislite,	da	bo	taka	sprijena	
oseba	srečna	na	oni	strani?	
Ne,	sad	njene	sprijenosti	je	
sprijenost	srca	in	težko	ji	bo	
stopiti	pred	Gospoda.	Mislim	
na	tiste,	ki	živijo	v	trgovini	z	
ljudmi	in	suženjskim	delom.	
Mislite,	 da	 imajo	 ljudje,	 ki	
se	ukvarjajo	 s	 človeško	 tr-
govino,	 ki	 izkoriščajo	 ljudi	
s	suženjskim	delom,	v	srcu	

Božjo	ljubezen?	Ne,	nimajo	strahu	Božjega	in	niso	
srečni.	Mislim	na	tiste,	ki	izdelujejo	orožje	za	pod-
pihovanje	vojsk	–	pomislite,	kakšen	posel	je	to.	Če	
bi	vas	zdajle	vprašal,	koliko	izmed	vas	jih	izdeluje	
orožje,	bi	ugotovil,	da	nihče.	Izdelovalci	orožja	ne	
prihajajo	poslušat	Božjo	besedo.	Oni	delajo	smrt,	
so	trgovci	s	smrtjo,	smrt	je	njihov	posel.	Naj	bi	jih	
strah	Božji	prepričal,	da	bo	nekega	dne	vse	končano	
in	da	bodo	morali	dati	račun	Bogu.
Psalm	34	nas	uči	moliti	takole:	»Ta	nesrečnik	je	

klical,	in	Gospod	je	slišal,	iz	vseh	njegovih	stisk	ga	
je	rešil.	Angel	Gospodov	utrjuje	tabor	okrog	tistih,	ki	
se	ga	bojijo,	da	jih	rešuje«	(78).	Prosimo	Gospoda	
za	milost,	 da	bi	 združili	 svoja	 srca	 s	 srci	 ubogih,	
da	bi	sprejeli	dar	strahu	Božjega	in	skupaj	z	njimi	
občutili	Božje	usmiljenje	in	in	ljubezen	ter	spoznali,	
da	je	Bog	naš	Oče.
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TEO LOŠKI ESEJ O GENOCIDIH
I – BEŽNI ZGODOVINSKI PREGLED GENOCIDOV

nadaljevanje

1 – Borba proti
kmetom posestnikom
Bič	 stradanja	 je	 Stalin	med	 leti	 1930	 in	 1934	

uporabljal	v	tistih	pokrajinah	Sovjetske	zveze,	kjer	
so	se	najbolj	upirali	utopijam	novega	reda,	to	je	v	
Ukrajini,	ob	Donu,	Kubanu	in	spodnji	Volgi,	ne	pa	
v	bogati	ruski	osrednji	poljedelski	pokrajini.	Zaradi	
brezobzirnega	načrtnega	izstradanja	kmečkih	prebi-
valcev,	ki	niso	hoteli	postati	vladni	tlačani,	je	umrlo	
v	 Ukrajini	 5	milijonov	 ljudi,1	milijon	 v	 severnem	
Kavkazu	in	1	milijon	v	ostalih	deželah.
Metoda	izstradanja	je	bila	načrtna.	Najprej	so	bili	

bogati,	vplivni	in	uporni	kmetje	nasilno	preseljeni	v	
Sibirijo.	 Potem	so	od	ostalih	 kmetov	 zahtevali,	 da	
predajo	državi	večji	del	žetve	kakor	so	jo	pridelali,	ne	
glede	na	potrebe	njihovih	družin,	tako	da	so	bili	prisi-
ljeni	prodajati	živino	in	zanjo	kupovati	žito,	da	zadosti-
jo	neusmiljenim	oblastnim	izterjevalcem	oblasti.	Ker	
kmetje	niso	več	hoteli	sejati	žitaric,	je	nastalo	veliko	
pomanjkanje	kruha;	in	ker	je	vlada	predvidevala,	da	
se	bodo	hranili	s	semeni,	je	svojim	izterjevalcm	naro-
čila,	naj	jim	poberejo	še	semena,	če	ne	bodo	več	našli	
žita.	Nato	so	okoli	teh	pokrajin	zastražili	vse	meje,	da	
se	ne	bi	kdo	izselil	drugam.	Tako	je	smrt	od	stradanja	
postala	eden	od	načinov	genocida.

2 – Uradne usmrtitve
Tudi	 število	uradnih	usmrtitev	 je	pod	Stalinom	

strašno	naraslo.	Približno	1	milijon	je	obsojenih	na	
smrt	v	dobi	“Velikega	terorja”	19361937,	v	25	letih	
njegove	diktature	vsaj	5	milijonov.	7.	aprila	1935	je	
Stalin	izdal	dekret,	s	katerim	je	bila	dovoljena	smrtna	

kazen	celo	za	otroke	stare	komaj	12	let.
3 – Prisilna preseljevanja narodov
Malo	pred	 II.	 svetovno	vojsko	 in	 še	po	njej	 je	

Stalin	odredil	celo	vrsto	prisilnih	preseljevanj	raznih	
narodov,	ki	so	precej	spremenila	zemljevid	etničnih	
skupin	v	Sovjetski	zvezi.	Več	kot	3,3	milijona	ljudi	
raznih	 narodnosti	 je	 bilo	 preseljenih	 v	 Sibirijo	 in	
osrednjo	Azijo.	Med	razlogi	za	tak	nasilni	postopek	
so	v	glavnem	navajali	upor	proti	tako	imenovanim	
“reformam”	stalinizacije	in	“sodelovanje”	z	nemškim	
okupatorjem.	Tako	so	bile	v	celoti	ali	delno	preselje-
ne	naslednje	etnične	skupnosti:	Ukrajinci,	Poljaki,	
Korejci,	Povolžski	Nemci,	Krimski	Tatari,	Kalmuki,	
Čečeni,	 Inguši,	 Blakari	 in	 Karačaji	 na	 severoza-
hodnem	Kavkazu,	Mešketski	 Turki,	 Finci,	 Bolgari,	
Grki,	Armenci,	Latvijci,	Litvanici,	Estonci.	Med	njimi	
so	prednjačili	bogatejši	kmetje	(kulaki).	Oblasti	so	
vsem	zasegle	vso	lastnino.
Februarja	1956	je	Nikita	Hruščov,	pobornik	desta-

linizacije,	razglasil	vse	te	deportacije	za	nasprotne	
Leninovim	načelom.	Toda	šele	1991	so	se	Tatari,	Me-
šketi	in	Povolžski	Nemci	smeli	vrniti	v	svoje	dežele.	
Ta	nasilna	preseljevanja	so	zelo	negativno	vplivala	
na	razne	narode	Sovjetske	zveze	in	povzročila	ob-
širna	osvobodilna	gibanja	v	Baltskih	republikah	ter	
pri	Tatarih	in	Čečenih.

4 – Grozljiva usoda prisilnih
delavcev – modernih sužnjev
Stalinu	je	uspelo	zgraditi	vse	nujne	tovarne	za	

industrializacijo	 Sovjetske	 zveze,	 ni	 si	 pa	mogel	
izmisliti	dovolj	prevar	za	urejanje	državnega	pro-

8 – STALIN IN NJEGOVI ZLOČINI NAD ČLOVEŠTVOM
Georgijec Josip Visarionovič Džugašvili (1878-1953), ki si je privzel ime Stalin (Jekleni), je več kot četrt 

stoletja, od 1920 do 1953 izvajal neomejeno samovoljno oblast nad Zvezo sovjetskih republik in preko 
centralnega odbora Komunistične partije, katere glavni tajnik je postal leta 1922 in po smrti Vladimirja 
Iljiča Uljanova-Lenina 1924 njen glavni šef, vladal vsem komunističnim partijam in vladam po vsej Evropi.

Če se ljudje še danes zgražajo nad Džingis Kanom, bi se morali še mnogo bolj zgražati nad groznimi 
pokoli Stalina. Džingis je pobijal cele narode pri svojem osvajalnem pohodu po Aziji in Evropi, 
Stalin pa je pri svojem neizprosnem  izvajanju industrializacije znotraj Sovjetske zveze, ki 
jo je pričel že Lenin (1879-1924), to privedel do viška. Že Lenin je bil zmotno prepričan, da 
se ta industrializacija ne bo mogla izvesti, dokler se vsi prebivalci Sovjetske zveze ne bodo 
spremenili v navadne delavce in dokler ne bodo odpravljeni vsi “buržuji”, to je vsi privatni 
lastniki proizvajalnih sredstev, ki živijo od lastnega proizvajalnega dela. Edini lastnik mora 
biti oblast, ki ima tudi pravico, da si prisvoji vse imetje svojih podložnikov, da doseže svoj 
cilj. Ker so se temu upirali posebno kmetje, ki so takrat v nekaterih pokrajinah tvorili večino 
prebivalstva, je Lenin oznanjal, da je treba pobiti vse buržuje, kakor je potem Hitler delal 
z Judi. Praktično je to dosegal tako, da je posebno kmete pobijal z umetno ustvarjenim 
izstradanjem; potem s tem, da je uvedel moderno suženjstvo, da lahko razpolaga z brezplačnimi delavci 
in jih prepušča njihovi usodi; in končno z “uradnim” iztrebljanjem obsojencev za resnične in umišljene 
zločine. Vse te tri načine ubijanja je potem izpopolnil in v nedogled razširil Stalin, ki jim je dodal še eno 
novo, Leninu neznano in nezaslišano pot, namreč krvavo obračunavanje s samimi komunističnimi veljaki 
in zvestimi sodelavci.
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računa.	Zato	 je	najprej	delavcem	v	tovarnah	 leta	
1933	desetkrat	zmanjšal	plače,	ki	so	jih	dobivali	leta	
1926,	in	tako	poslabšal	njihovo	“boljše”	življenje,	ki	
so	jim	ga	obetali	boljševiki.	Nato	je	umetno	zmanjšal	
potrošnjo	vseh	sovjetskih	državljanov	in	jih	prisilil,	
da	so	nalagali	svoje	bore	prihranke	v	industrijo.	Za	
delo	v	rudnikih,	v	gozdovih,	v	kamnolomih	in	mnogih	
drugih	 infrastrukturah	pa	 je	v	nedogled	pomnožil	
množice	neplačanih	delavcev	tako,	da	jih	je	trpal	v	
kazenska	taborišča	za	največkrat	izmišljene	“zloči-
ne”.	Prav	ti	sužnji	so	na	primer	zgradili	kanal	med	
Belim	morjem	in	Baltikom,	med	Moskvo	in	Volgo,	
železniško	progo	Bajkal	–	Amur,	mnoge	hidroelek-
trarne,	strateško	važne	ceste	in	industrijske	objekte	
v	oddaljenih	pokrajinah.
Ta	sloj	 sužnjev	20.	stoletja	si	 je	 izmislil	 Lenin.	

Pod	njegovo	vlado	je	bilo	teh	brezplačnih	delavcev	
100.000.	Pod	Stalinom	se	jih	je	v	teh	taboriščih	leta	
1930	nahajalo	že	približno	1	milijon,	leta	1940	pa	je	
njih	število	naraslo	na	100	milijonov.	Zaradi	težkega	
dela	v	grozljivih	okoliščinah	jih	je	letno	umiralo	od	
10	 do	 30%.	Njihovo	 trpljenje	 je	 podrobno	 opisal	
Nobelov	nagrajenec	pisatelj	Aleksander	Solženicin,	ki	
ga	je	tajna	policija	kot	višjega	oficirja	snela	s	fronte	
in	ga	obsodila	na	prisilno	delo	in	je	v	teh	taboriščih	
preživel	celih	osem	let.	Knjiga	je	izšla	samo	na	tu-
jem,	v	Parizu	19731975	in	malo	pozneje	v	Milanu.	
Naslov	knjige	je	Arhipelag Gulag.	“Arhipelag”	zato,	
ker	 se	 je	 veriga	 taborišč	 raztezala	 kot	 otoki	 od	
Beringovega	 preliva	 do	 Bosporja,	 in	 “Gulag”,	 ker	
je	 bila	 pod	 nadzorstvom	Glavne	 uprave	 lagerjev.	
Ko	se	je	v	Rusiji	zvedelo	za	vsebino	knjige,	so	ga	
režimski	novinarji	soglasno	napadli	kot	največjega	
lažnivca,	vlada	mu	je	pa	vzela	rusko	državljanstvo	
ter	ga	februarja	1974	obsodila	na	izgnanstvo.	Da	si	
pa	Solženicin	ni	ničesar	izmislil,	nam	pričajo	mnogi	
spisi	Josifa	Slipyja,	ukrajinskega	nadškofa	in	poznej-
šega	kardinala	(18921984),	ki	ga	je	tajna	policija	
“Notranji	Komisariat	za	notranje	delovanje”	(NKVD)	
aretirala	10.	aprila	1945	in	po	grozljivem	zasliševa-
nju	v	moskovski	Lubjanki	obsodil	na	osem	let	prisil-
nega	dela	v	sibirskih	taboriščih.	Po	dolgem	prevozu	
v	zaprtem	vagonu	je	najprej	prišel	v	Novosibirsk,	
nato	v	okraj	Kemerovo,	kjer	je	trpel	za	pljučnico	in	
drisko	brez	vsakega	zdravljenja,	potem	v	Bojimi,	kjer	
si	je	zlomil	roko,	pa	mu	zdravnik	ni	hotel	pomagati,	
ker	si	ni	zlomil	še	par	reber,	nato	v	Kirovo,	kamor	
je	prišel	skupaj	s	štiridesetimi	drugimi	sužnji,	med	
njimi	s	tremi	duhovniki	in	škofom	Čarneckim.	Leta	
1947	je	bil	odveden	v	Pečoro,	nato	v	Kosiv,	kamor	
je	dospel	napol	mrtev	z	vročino	po	enem	mesecu	
preseljevanja.	Avgusta	1948	je	bil	v	taborišču	št.	23	
v	pokrajini	Mordoviji,	nato	leta	1950	v	taborišču	št.	
14.	15.	maja	1953	so	mu	ponudili	prostost	pod	pogo-
jem,	da	prestopi	v	pravoslavno	Cerkev,	kar	je	Slipyj	
odločno	zavrnil,	nakar	so	ga	končno	poslali	v	bol-
nišnico.	Junija	1959	so	ga	znova	obsodili	na	sedem	
let,	ki	jih	je	preživel	v	raznih	taboriščih.	Decembra	
1961	so	od	njega	zahtevali,	da	javno	spregovori	proti	
papežu	in	nekaterim	izseljencem	v	tujini;	ker	je	to	
zavrnil,	ga	je	vrhovno	sodišče	obsodilo	kot	recidiva	
na	strogo	kazen	v	taborišču	Javas	v	Mordoviji,	kjer	

so	mu	gleženj	z	verigo	pritrdili	na	gleženj	nekega	
zločinca	in	mu	tako	neizmerno	povečali	že	itak	ne-
znosno	trpljenje.	Na	prošnjo	papeža	Janeza	XXIII.	
in	ameriškega	predsednika	Kennedyja	so	ga	končno	
osvobodili	26.	januarja	1963	in	ga	izgnali	v	Italijo.
Pred	 obsodbo	 na	 prisilno	 delo	 je	 zasliševanje	

vodila	 tako	 imenovana	 trojka	 tajne	 policije,	 tako	
poimenovana	po	stari	vpregi	treh	konj.	Ta	trojka	se	
je	posluževala	vseh	mogočih	načinov	psihološkega	
mučenja.	Na	suženjsko	delo	je	obsojala	ljudi	vseh	
slojev,	tudi	zaradi	golega	suma	o	možnosti	kakšnega	
prestopka	ali	vohunstva	na	podlagi	povzem	nedolž
nih	pisemskih	povezav	s	tujino.	Med	obsojenimi	so	
bili	 škofje	 in	 duhovniki,	 vojaški	 oficirji,	 domnevni	
povzročitelji	 kakih	nesreč	v	 tovarnah	z	ženami	 in	
otroci,	znanstveni	raiskovalci,	kakor	na	primer	Lev	
Landau,	ki	je	pozneje	dobil	Nobelovo	nagrado;	tuji	
komunisti,	predvsem	tisti,	ki	 so	prihajali	 iz	neko-
munističnih	 dežel,	 domači	 komunisti,	 osumljeni	
odmikov	na	 levo	ali	 na	desno	 in	 tako	dalje.	Celo	
člani	komunistične	partije	niso	bili	 izvzeti;	tako	je	
na	primer	od	1.966	delegatov,	izvoljenih	leta	1934	
za	člane	kongresa,	bilo	1.108	aretiranih	zaradi	pro-
tirevolucionarnega	delovanja	in	poslanih	v	Sibirijo.	
Po	končani	II.	svetovni	vojski	so	bili	tja	poslani	tudi	
vsi	ruski	vojaki,	ki	so	jih	zajeli	Nemci,	ker	so	bili	po	
Stalinovem	mnenju	navadni	izdajalci.

5 – Čistke prijateljev
Poleg	vseh	genocidov	je	Stalin	s	smrtno	kaznijo	

kaznoval	ne	samo	svoje	nasprotnike	v	partiji,	ampak	
tudi	svoje	prijatelje	in	najožje	sodelavce.	Tako	so	bili	
usmrčeni	vsi	Stalinovi	tovariši:	Lev	Trocki	(†1940),	
Grigorij	Zinovjov	(†1936),	Nikolaj	Buharin	(†1938),	
Lev	Kamenjev	(†1936),	Aleksander	Rikov	(†1938),	
Mihail	Tomski	(†	kot	samomorilec	1936)	in	Sergej	
Kirov	(†1934).	Tudi	oba	šefa	tajne	policije	sta	bila	
obsojena	in	usmrčena:	Henrik	Jagoda	1938	in	Ni-
kolaj	Ježov	(1940).	Pred	smrtjo	so	mnoge	mučili,	
pretepali	in	prisilili,	da	obsodijo	sami	sebe	in	“prizna-
jo”	 izmišljene	prestopke	vohunjenja	ali	rovarjenja	
proti	oblasti.	Med	generali	Rdeče	armade	je	znano	
usmrčenja	maršala	Mihaila	Tuhačevskega	leta	1937.

6 – Malikovanje Partije
Stalin	se	je	rodil	v	Goriju	v	Georgiji,	ki	je	bila	po	

večini	pravoslavna,	zato	je	verjetno	bil	tudi	krščen.	
Toda	starši	mu	niso	mogli	posredovati	verskega	ži-
vljenja,	ker	je	oče,	čevljar	po	poklicu,	bil	pijanec,	ki	
je	pretepal	tako	njega	kot	njegovo	mater.	V	gimna-
ziji,	ki	so	jo	vodili	pravoslavni	duhovniki,	je	gotovo	
kaj	slišal	o	Bogu	in	njegovih	zapovedih,	morda	je	bil	
tudi	pri	kakšni	maši.	Šole	pa	ni	dokončal,	ker	so	ga	
iz	nje	morali	izključiti,	ker	je	oropal	neko	banko,	da	
bi	z	denarjem	oskrbel	podvige	boljševiške	stranke.	
Zato	se	je	vsa	njegova	vera	postopoma	usmerila	v	
Komunistično	partijo,	ki	jo	je	vodil	od	leta	1922	pa	
vse	do	smrti	1953.	Zato	je	tudi	od	vseh	partijcev	in	
vseh	državljanov	zahteval	brezpogojno	vero	vanjo.	
Da	bi	pa	v	njihove	betice	laže	vlil	vero	v	božansko	
vsevednost	Partije,	 je	do	skrajnosti	 razvil	 tehniko	
ovajanja	s	tem,	da	je	vsem	uradnikom,	vsem	pod-
jetjem	 in	 vse	 družinam	nastavil	 “angele	 varuhe”	
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–	ovaduhe,	ki	so	morali	stalno	obveščati	tajno	po-
licijo	o	vsem.	Tako	je	na	primer	vsakdo,	ki	je	dobil	
dovoljenje,	da	se	poda	v	tujino,	dobil	tudi	svojega	
ovaduha.	Po	družinah	se	je	dogajalo,	kar	je	že	Jezus	
napovedal:	»Izdajal	pa	bo	v	smrt	brat	brata	in	oče	
sina.	Otroci	bodo	vstajali	zoper	starše	in	jih	izročali	
v	smrt«	(Mt	10,21).	Celo	v	ječah	so	bili	vohljači,	ki	
so	za	bore	priboljšek	v	hrani	ovajali	sotrpine.
Vera	v	Partijo	je	postala	tudi	edina	“zveličavna”,	

zato	 je	 Stalin	 kruto	 preganjal	 vse	 vernike	 drugih	
veroizpovedi:	 katoličane,	unijate,	 baptiste,	musli-
mane,	 budiste.	 Tisoče	 duhovnikov	 in	menihov	 je	
bilo	mučenih	in	poslanih	na	suženjsko	delo;	stotine	
cerkva,	 sinagog,	mošej,	 templjev,	 samostanov	 je	
bilo	porušenih	ali	spremenjenih	v	skladišča.	Pravo-
slavna	Cerkev	je	bila	po	letu	1930	skoraj	popolnoma	
uničena:	od	54.000	župnij	in	cerkva	v	letu	1917,	jih	
je	ostalo	komaj	nekaj	stotin;	10.000	duhovnikov,	
redovnikov	in	redovnic	je	bilo	ubitih	ali	poslanih	na	
prisilna	dela.	Samo	iz	taktičnih	razlogov	je	Stalin,	
kakor	že	prej	Hitler,	med	II.	svetovno	vojsko	dovolil	
ponovno	ustanovitev	nekaj	tisoč	župnij	kot	patriot-
skih	organizacij,	ki	jih	pa	pravoslavne	Cerkve	izven	

Rusije	niso	priznale	za	pravoverne.
Kakor	je	Partija	v	vseh	panogah	znanosti	bila	edi-

na	nosilka	resnice,	tako	je	postala	tudi	edino	merilo	
morale:	vsako	dejanje,	ki	je	bilo	njej	v	prid,	vsaka	
laž,	vsako	obrekovanje,	vsako	prelamljanje	besede	
in	zvestobe	je	postala	krepost;	vsako	dejanje,	celo	
vsaka	misel	proti	njej	“smrtni	greh”,	kaznivo	dejanje.	
Zato	je	kazenski	zakonik	v	mnogih	deželah,	ki	so	do-
živele	stalinizacijo,	še	danes	ostal	pomanjkljiv	glede	
na	prekrške,	ki	se	ne	nanašajo	na	Partijo.	Tudi	raj	
na	zemlji,	ki	so	ga	boljševiki	obetali	vsem	delavcem	
in	proletarcem,	se	je	spremenil	pod	Stalinom	in	še	
dolgo	po	njem	v	dolino	solz.
V	vsem	življenju	in	delovanju	Stalina	se	odraža	

navdihovanje	zlega	duha,	ki	ga	je	bilo	zaznati	tudi	
v	vseh	članih	in	pristaših	oboževane	Partije.	Zato	se	
ni	čuditi,	da	se	je	v	Sovjetski	zvezi	že	zgodaj	razvilo	
pravo	čaščenje	njegove	osebnosti,	ki	se	je	po	njegovi	
smrti	spremenilo	naravnost	v	oboževanje,	kakor	je	
to	napovedal	satan:	»Spet	ga	je	hudič	vzel	s	seboj	
na	zelo	visoko	goro.	Pokazal	mu	je	vsa	kraljestva	
sveta	in	njihovo	slavo	ter	mu	rekel:	‘Vse	to	ti	bom	
dal,	če	padeš	predme	in	me	moliš’«	(Mt	4,89)

P. Bernardin Sušnik

HUDIČ NEKDAJ IN DA NES
Naš	 profesor	 filozofije	 na	 Teološki	 fakulteti	 v	

Ljubljani,	dr.	 Janez	Janžekovič,	 je	bil	prepričan,	da	
je	bil	Hitler	obseden	od	hudobnega	duha,	saj	zgolj	
človeška	zloba	ne	bi	mogla	pripeljati	do	zločinov,	ki	jih	
je	zagrešil	on	in	njegov	nacizem.	Glede	na	to,	da	so	
bili	in	so	morda	še	na	svetu	hujši	primerki,	kot	so	bili	
Džingis	Kan,	Stalin,	Tito,	Pol	Pot	in	še	kdo,	sodim,	da	
ima	prav	p.	Bruno	Korošak,	ki	vse	te	genocide	pripisuje	
vplivom	hudobnega	duha.	Kdo	je	pravzaprav	hudobni	
duh,	ali	z	drugimi	imeni	hudič,	satan?
Stara	zaveza	hudiča	predstavlja	kot	nasprotnika	

Boga.	 Kot	 sila	 splošnega	 nereda,	 kaosa	 (morska	
pošast)	neprestano	ogroža	stvarstvo.	V	podobi	po-
litičnih	sil	ali	kot	posameznikov	“sovražnik”,	kot	ga	
imenujejo	psalmi,	ogroža	človekovo	življenje	v	Božji	
odrešilni	milosti.	Vendar	ostaja	pod	Božjo	oblastjo.	
V	predstavi	o	nebeškem	dvoru	je	kar	uradni	tožnik	
človeške	krivde	pred	Božjim	sodiščam,	kakor	ga	naj-
demo	v	1.	in	2.	poglavju	Jobove	knjige.	Poleg	tega	
so	“zli	duhovi”	Bogu	orodje,	s	katerim	prinaša	lju-
dem	nesrečo	v	njihovi	zakrknjenosti.	Kasnojudovska	
podoba	hudiča	ima	močne	mitološke	poteze.	Hudič	
(Belial,	Samael)	je	angel,	ki	je	odpadel	od	Boga.	Zdaj	
hoče	tudi	ljudi	pregovoriti	k	neposlušnosti.	Ubranimo	
se	ga	lahko	samo	s	strožjim	izpolnjevanjem	postave.	
V	novi	zavezi	je	Jezus	sam	hudiču	vzel	moč	s	svojim	
oznanjevanjem	Božjega	kraljestva	 in	delovanjem,	
ki	je	kazalo	odpuščajočo	Božjo	ljubezen.	Vendar	bo	
do	nastopa	antikrista	občestvo	vedno	znova	ogrožal	
kot	moč	 greha,	 ki	 popolnoma	 gospoduje	 človeku	
(Jn	8,44).	Osvoboditi	nas	ne	more	“delo”,	ampak	le	
Božja	milost.
Za	isto	bitje	je	v	rabi	tudi	 izraz	“hudobni	duh”,	

ki	 v	 grškem	 ljudskem	verovanju	 označuje	 bitje	 z	

božanskimi	močmi,	ki	ogroža	človeka.	Grški	prevod	
Stare	zaveze	ga	enači	s	poganskimi	maliki.	V	novi	
zavezi	 hudobni	 duhovi	 služijo	 temu,	 da	 pokažejo	
globinsko	 razsežnost	 Jezusovega	 odrešenjskega	
dejanja.	Hudobni	duhovi	razsajajo	tam,	kjer	imajo	
resničnosti	 znotraj	 sveta	 globinsko	 razsežnost,	 ki	
je	človek	več	ne	obvlada.	Njihova	moč	je	enotnost	
in	obenem	številnost.	Človeka	povežejo	v	upornost	
razdvojenega	življenja,	ki	se	zavestno	odpove	sijaju	
Stvarnika.	Vedo	pa,	da	ima	Jezus	oblast,	da	jih	uniči.
Izraz	 “satan”	 ima	 za	 seboj	 dolgotrajen	 razvoj,	

preden	je	prišel	do	današnjega	pomena.
V	hebrejščini	se	prvotno	tako	imenuje	vsakdo,	ki	

se	vede	kot	nasprotnik	ali	sovražnik.	Besedo	srečamo	
predvsem	v	Davidovi	in	Salomonovi	zgodovini	kot	
izraz	za	nasprotnika	v	pravdi.	Pri	Zahariju	in	Jobu	je	
eden	od	angelov	na	Jahvejvem	dvoru.	Po	običaju	sta-
roorientalskih	dvorov	človeško	krivdo	prinaša	pred	
Boga.	Še	najbolj	nam	je	beseda	“satan”	razumljiva	
kot	oznaka	bitja:	satan	je	v	starih	besedilih	nebeško	
bitje,	ki	je	človeku	sovražno	in	mu	nasprotuje.
Danes	pod	tem	nazivom	razumemo	isto	bitje	kot	

pod	 imenom	“hudič”:	sovražnik	 ljudi	 in	predvsem	
nasprotnik	Boga,	s	katerim	se	bojuje	nova	zaveza.
V	zgodovini	je	uporabljal	vse	mogoče	zvijače,	da	bi	

preslepil	človeka	in	ga	dobil	na	svojo	stran.	Morebiti	
najbolj	uspešna	je,	da	je	dokaj	 ljudi	prepričal,	da	
ga	 sploh	 ni.	 Tako	 v	 temi	 in	 iz	 ozadja	 deluje,	 pa	
se	mnogi	tega	ne	zavedo,	da	so	prepričani,	da	ne	
obstoja	–	usodno	prepričanje	naše	dobe.	Tako	kot	v	
zgodovini,	je	treba	tudi	danes	iskati	obsedence	ne	
le	med	preprostimi	ljudmi,	ampak	tudi	in	predvsem	
med	gospodarsko	in	politično	“smetano”,	ki	ne	pozna	
drugih	ciljev	kot	oblast	in	denar.
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Dva	tedna	po	napovedi	papeža	Frančiška,	da	bo	
v	hercegovsko	svetišče	poslal	svojega	odposlanca	
preučit	tamkajšnjo	pastoralo	in	pastoralne	potrebe	
lokalnih	vernikov	ter	tisočev	romarjev,	se	je	z	od-
mevno	 izjavo	oglasil	 pristojni	 škof	MostarDuvno,	
Ratko	Perič.
Ta	trdi,	da	v	Medžugorju	ne	

gre	 za	 resnična	 prikazovanja	
Device	Marije,	ampak	da	mladi	
ljudje,	ki	trdijo,	da	se	Božja	mati	
nanje	še	vedno	obrača,	to	poč-
nejo	 “iz	 razlogov,	ki	večinoma	
niso	verske	narave”.
»Upoštevajoč	 vsa	 preuče

vanja	in	raziskave,	ki	jih	je	ta	
škofijski	 ordinariat	 do	 sedaj	
opravil,	 vključujoč	 sporočila	
prvih	 sedem	dni	 domnevnega	
prikazovanja,	 lahko	mirno	 za
trdimo:	Marija	se	v	Medžugorju	
ni	prikazala,«	je	na	svoji	spletni	
strani	zapisal	škof	Ratko	Perić,	
pod	škofijsko	pristojnost	kate-
rega	sodi	tudi	to	svetovno	znano	
Marijino	sve		tišče	v	Medžugorju.
Kot	 pravi,	 so	 nekateri	 vsaj	

na	začetku	verjeli,	da	so	prika
zovanja	resnična,	ampak	nato	
so	mladi	 ljudje	 trdili,	 da	 še	
vedno	videvajo	in	slišijo	Marijo	“iz	drugih,	ne	nujno	
verskih	razlogov”.
Po	 besedah	 škofa	 namreč	 v	 njihovih	 pričanjih,	

tudi	posnetih	v	avdio	obliki,	obstajajo	številne	kon-
tradiktornosti,	pri	čemer	se	ob	njihovih	opisih	Božja	
mati	v	Medžugorju	obnaša	povsem	drugače	kot	se	je	
v	prikazovanjih,	katere	je	Cerkev	do	sedaj	priznala	
kot	avtentična.
Najprej,	Marija	v	Medžugorju	govori	samo,	ka	dar	je	

nagovorjena,	smeje	se	na	čuden	način,	ob	nekaterih	
vprašanjih	izgine	in	se	ponovno	vrača,	ob	tem	pa	
uboga	vidce	in	župnika,	da	iz	hriba	pride	v	cerkev,	
tudi	proti	svoji	volji.	Obenem	ne	ve	zagotovo	kako	
dolgo	se	bo	prikazovala,	nekaterim	navzočim	dovo-

ljuje,	da	hodijo	po	njeni	halji,	se	
dotikajo	njenih	oblačil	in	telesa.	
»To	ni	evangelijska	Marija,«	trdi	
škof	Perić.
30.	 junija	 1981,	 ko	 se	 je	

Marija	 domnevno	 sedmič	 pri
kazala,	 je	 pet	mladih	 vidcev	
trdilo,	 da	 se	 je	 to	 zgodilo	 v	
mestu	Cerno,	kjer	so	se	takrat	
nahajali.	Kot	pravi	Perić,	da	je	
v	posnetih	intervjujih	vseh	pet	
zatrdilo,	da	se	bo	Marija	prika-
zovala	 samo	 še	 tri	 dni,	 do	 3.	
julija	1981.
»Potem	si	je	premislila	in	se	

prikazuje	še	danes,«	je	na	ne-
doslednosti	opozoril	škof.
Škofijska	 komisija	 je	 sicer	

domnevna	prikazovanja	Marije	
v	Medžugorju	 proučevala	 tri
krat.	Najprej	med	leti	1982	in	
1984,	nato	v	 razširjeni	 sesta	vi	
19841986	in	nazadnje	Ju	goslo
vanska	 škofovska	 konferenca	

med	leti		1987	in	1990.	Vse	tri	komisije	so	zaklju-
čile,	da	nadnaravnega	dogajanja	v	Medžugorju	ne	
morejo	potrditi.
Kljub	temu	je	šest	mladih	ljudi	še	naprej	trdilo,	

da	prejemajo	sporočila	od	Marije	in	mesto	so	začele	
obiskovati	trume	romarjev.	Zato	je	leta	2010	poseb-
no	komisijo	ustanovil	še	papež	Benedikt	XVI.,	ki	je	
svoje	delo	zaključila	leta	2014.	Od	takrat	poročilo	
komisije	preučuje	Kongregacija	za	nauk	vere.

MEDŽUGORJE
MOSTARSKI ŠKOF ZANIKA PRIKAZOVANJA V MEDŽUGORJU

Besede	nadškofa	območja	MostarDuvno	Ratka	
Perića,	da	se	Marija	v	Medžugorju	nikdar	ni	prikazala,	
so	močno	odmevale	tako	v	domači	kot	mednarodni	
javnosti.
Zaprepadenost	številnih	nad	njegovimi	besedami	

je	v	odprtem	pismu	povzela	raziskovalka	fenomena	
Medžugorja	 Darija	 Škunca	 Klanac,	 ki	 je	 o	 tem	
(domnevnem)	svetišču	napisala	štiri	knjige.
Avtorica	pravi,	da	je	prepozno	ubijati	Medžugorje	

z	namenom	prikrivanja	zdravih	začetkov	Marijinih	
prikazovanj	v	tem	hercegovskem	kraju.	
»V	trenutku,	ko	v	Medžugorje	prihaja	papežev	

odposlanec,	mu	želite	zadati	smrtni	udarec!«
V	začetku	pisma	Darija	Škunca	Klanac	pove,	da	je	

poslušala	posnetke	osemnajstih	razgovorov	z	vidci,	
opravljenimi	v	juniju	1981.	Po	njenih	besedah	se	je	
sama	od	vsega	začetka	izogibala	senzacionalizmu,	
a	je	vseskozi	ostala	prepričana	v	njihovo	iskrenost	
in	resnicoljubnost.
Škofu	pravi,	da	je	fenomen	Medžugorja	prepozno	

ubijati,	saj	je	»tako	narasel	in	prinesel	toliko	pozi
tivnih	sadov,	da	je	povsem	čudno	zanikati	rojstvo	
deteta,	ko	pa	je	tukaj,	pred	očmi	vsega	sveta,	raste	
in	vstopa	v	fazo	zorenja.«
Periču	očita,	da	njegovo	pisanje,	objavljeno	tik	

pred	prihodom	posebnega	papeževega	odposlanca,	
deluje	vsiljivo,	kot	da	bi	ga	želel	dočakati	s	sporoči-
lom:	»Resnica	o	medžugorskih	prikazovanjih	je	zna-

odprto pismo mostarskemu škofu:
»OČE, PREPOZNO JE UBIJATI MEDŽUGORJE!«
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na,	o	tem	sem	vam	povedal	vse	in	vam	ni	potrebno	
kaj	posebnega	proučevati.«
V	nadaljevanju	avtorica	izpostavi	škofove	besede	

glede	Marijinega	obnašanja,	ki	naj	ne	bi	bilo	v	skladu	
s	prikazovanji,	ki	 jih	Cerkev	priznava	kot	pristna.	
Spomni,	 da	 so	 skeptični	 preiskovalci	 prikazovanj	
špekulirali,	da	so	si	otroci	zgodbo	 izmislili	potem,	
ko	so	brali	knjigo	o	Lurdu,	od	koder	naj	bi	prihajale	
tudi	številne	podobnosti	med	njihovimi	pričanji	 in	
pričanji	lurške	Bernardke.
A	 sama	 pravi,	 da	 so	 jo	 ta	 ujemanja	 dodatno	

prepričala	v	pristnost	medžugorskih	prikazovanj.
»Vendar,	po	vašem	načinu	razmišljanja	bi	se	mo

rali	vprašati	kakšna	je	to	Marija,	ki	se	je	prikazovala	
v	Lurdu.	Glede	na	vašo	enostransko	analizo	zaklju-
čujem,	da	tudi	Lurd	ni	bil	resničen,«	očita	škofu.
V	nadaljevanju	opisuje	lurško	prikazovanje:	»Ma-

rija	prvi	dan	samo	kima	in	z	Bernardko	moli	Slava	
očetu,	nato	pa	naglo	izgine.	Drugi	dan	Bernard	ka	
poškropi	Marijo	z	blagoslovljeno	vodo,	ta	se	nasmeji	
in	ostane.	V	Medžugorju	se	je	to	zgodilo	tretji	dan.	
Tretjega	dne	Bernardka	prikazen	prosi,		če	ji	lahko	
pove	svoje	ime.	Božja	mati	se	samo	nasmeji	in	ne	
odgovori…«
Darija	Škunca	Klanac	še	opisuje	izkušnjo	z	glav-

nim	proučevalcem	Lurda,	očetom	Laurentinom,	ki	
jo	je	pri	raziskavah	spodbujal	in	tudi	napisal	pred-
govor	za	francosko	izdajo	njene	knjige.	Čeprav	se	v	
vsem	nista	strinjala,	jo	je	opogumljal,	da	nadaljuje	
s	svojim	delom.	Glede	odnosa	do	Medžugorja	danes	
pa	je	po	njenih	besedah	dejal,	da	bi	bil	v	takšnem	

vzdušju	tudi	Lurd	težko	potrjen.
»Pa	Lurško	Marijo	danes	spoštuje	tako	škof	Perič	

kot	papež	in	ves	verni	svet,«	argumentira	avtorica.
V	drugem	delu	svojega	pisanja	navaja	dobeseden	

prepis	posnetka	pričanja	takrat	desetletnega	vidca	
Jakova	 in	 škofa	 Periča	 sprašuje,	 od	 kod	 otroku	
pogum,	da	je	pripravljen	umreti	za	tisto	kar	je	videl.	
»Pred	 duhovniki,	 ki	 so	 ga	 temeljito	 izpraševali	 s	
predpostavko,	da	je	mlad	 in	bo	prišel	sam	sebi	v	
nasprotje,	se	ni	dal	niti	malo	zmesti.	Podobno	so	
odgovarjali	tudi	drugi	vidci,	trdni	v	prepričanju,	da	
videvajo	Marijo.«
Šele	ko	bi	dobila	odgovor	na	to	vprašanje,	bi	se	

po	njeno	lahko	začeli	pogovarjati	o	“dobrih	sadovih”	
Medžugorja.	»Tovrstnih	pričevanj	ni	konca	in	šte-
vilna	izpraševanja	svetovnih	strokovnjakov	s	pod
ročja	medicine,	psihologije,	psihiatrije,	sociologije,	
an	tropologije,	nevrologije,	fizike	 in	tudi	 teologije,	
dokazujejo	objektivnost	tukajšnjega	dogajanja.«
Darija	Škunca	Klanac	svoje	pismo	škofu	Radku	

Periču	 zaključuje	 s	 citiranjem	 besed	 papeževega	
odposlanca,	 “zares	neoporečnega	 in	 objektivnega	
opazovalca,”	ki	je	za	nek	italijanski	medij	letos	dejal:
»Sadovi	vere	so	po	mojem	pozitivni.	S	tem	mislim	

na	molitve,	evharistijo,	post	 in	pokoro,	saj	vse	 to	
poganja	poglabljanje	vere.	V	Medžugorju	se	ljudje	
vračajo	k	zakramentom,	spreobračajo,	povsem	spre-
menijo	način	življenja,	sodelujejo	v	evharističnem	
slavju,	spovedi,	dogajajo	se	ozdravljenja.	Vse	to	se	
v	Medžugorju	dogaja	in	tega	ne	moramo	zanikati,	
niti	s	pastoralnega	vidika	ignorirati.«

Božja	 Beseda	 je	 postala	 človek	 in	 božji	 Sin	 je	
postal	sin	človekov,	da	bi	človek,	združen	z	Besedo	
in	po	njej	posinovljen,	postal	božji	otrok.
Netrohljivosti	 in	nesmrtnosti	nismo	mogli	doseči	

drugače	kot	v	združitvi	z	netrohljivostjo	in	nesmrt
nostjo.	A	kako	naj	bi	bili	združeni	z	netrohljivostjo	in	
ne	smrtnostjo,	če	se	ne	bi	netrohljivost	in	nesmrtnost	
učlovečila,	da	bi	 tako,	kar	 je	bilo	 trohljivo,	použila	
netrohljivost	 in	umrljivo	neumrljivost,	mi	pa	prejeli	
posinovljenje?
Božji	Sin	in	naš	Gospod	je	Očetova	Beseda	in	Sin	

človekov,	ker	je	bil	rojen	kakor	človek	iz	Marije,	ki	
je	pripadala	človeškemu	rodu	in	bila	sama	človeško	
bitje.	Zato	nam	je	sam	Gospod	pokazal	pot	v	nižine	
zemlje	 in	 višine	 nebes,	 nam	poslal	 znamenje,	 za	
katero	človek	ni	prosil,	ker	ni	nikoli	upal,	da	bi	mogla	
devica	postati	mati,	roditi	sina	in	ostati	nedotaknje-

sv. Irenej, škof v Lyonu

S A DOVI KRISTUSOV EGA VSTAJENJA
na.	Nikdar	si	ne	bi	mogel	predstavljeti,	da	bi	bil	ta	
sin	“Bog	z	nami”,	in	da	bi	se	spustil	v	nižine	zemlje	
z	izgubljeno	ovco	–	ko	se	je	dvignil	v	nebesa,	da	bi	
daroval	in	priporočil	Očetu	zopet	najdenega	človeka	–	
napravil	iz	sebe	prvi	sad	človekovega	vstajenja.	Kakor	
je	od	mrtvih	vstala	Glava	telesa,	tako	bo	vstalo	tudi	
ostalo	telo,	to	se	pravi	vsak	človek,	ki	bo	preživel	čas	
obsodbe,	v	katero	ga	je	gnala	nepokorščina.
Telo	povezujejo	in	zedinjajo	različne	vezi.	Hranijo	

ga	in	oživljajo,	kakor	je	primerno	pomenu	in	položaju	
udov.
V	božji	hiši	 je	veliko	bivališč,	ker	je	tudi	veliko	

članov	telesa.
Velikodušen	 je	 bil	 Bog,	 ki	 je	 videl	 človekove	

slabosti,	 pa	 je	 zato	 načrtoval	 zmago	 s	 pomočjo	
Besede.	Saj	razodeva	Beseda	dobroto	 in	čudovito	
božjo	moč,	ko	zmaguje	v	slabosti.

Za	mlade,	da	bi	znali	velikodušno	odgovoriti	na	svoj	lastni	poklic	in	resno	razmislili	o	možnosti	posvetiti	
se	Gospodu	v	duhovništvu	ali	posvečenem	življenju.

MO LITV ENI NAMEN ZA  APRIL 2017
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Prvi Slovenec v Ameriki
Papež	Gregor	XV.	 je	 leta	1622	ustanovil	Sveto	

kongregacijo	 za	 širjenje	 vere	 (Propaganda	 fide),	
ki	 je	 iz	Rima	vodila	vso	misijonsko	dejavnost	ka-
toliške	 Cerkve	 (zdaj	 se	 imenuje	 Kongregacija	 za	
evangelizacijo	 narodov).	 To	 je	 storil	 z	 namenom,	
da	 bi	misijonsko	 delo	 potekalo	 bolj	 načrtno	 in	
da	bi	zmanjšal	tekmovalnost	posameznih	redov	
na	tem	polju.	Od	druge	polovice	16.	stoletja	so	
vodilno	vlogo	v	misijonih	prevzeli	jezuiti.	Njihov	
ustanovitelj	 sv.	 Ignacij	 Lojolski	 je	 že	 leta	1540	
določil	za	misijonarja	v	Indiji	svojega	tovariša	sv.	
Frančiška	Ksaverija,	ki	ga	častimo	kot	zavetnika	
katoliških	misijonov.
Jezuit	 je	 bil	 tudi	 slovenski	misijonar	Marko	

Anton	Kappus.	Rodil	se	je	12.	aprila	1657	v	pre-
možni	kroparski	(kovaški)	družini	v	Kamni	Gorici,	
iz	katere	je	izšlo	več	uglednih	mož,	med	njimi	tudi	
njegov	nečak	Karel	Jožef,	po	poklicu	pravnik,	ki	je	
postal	član	ljubljanske	Akademije	operozov.	Marko	
se	je	šolal	najprej	v	Ljubljani,	teologijo	je	študiral	
v	Gradcu.	V	jezuitski	red	je	stopil	leta	1676	v	Ce-
lovcu.	Najprej	se	je	posvetil	poučevanju	po	raznih	
jezuitskih	kolegijih	(Ljubljana,	Leoben,	Gradec).	Ni	
znano,	kako	in	kdaj	se	je	odločil	za	delo	v	jezuitskih	
misijonih	v	Mehiki,	ki	je	bila	tedaj	španska	kolonija.	
Sprva	so	smeli	iti	v	tamkajšnje	misijone	le	španski	in	
portugalski	jezuiti.	Število	misijonskih	postojank	je	
naraščalo,	zato	je	španska	vlada	leta	1664	sporočila	
jezuitskemu	 generalu	 (vrhovnemu	 predstojniku),	
da	je	lahko	v	vseh	španskih	kolonijah	četrtina	mi-
sijonarjev	nešpancev,	če	so	podaniki	Nizozemske,	
Nemčije,	Avstrije	in	Češke.	“Dovoljenje”	je	veljalo	
tudi	za	Kappusa,	ki	je	julija	leta	1687	iz	španskega	
pristanišča	Cadiz	odplul	proti	Mehiki.

Trideset let misijonskega dela
Jezuitsko	misijonsko	 delo	 v	 Mehiki	 je	 takrat	

imelo	že	bogato	in	razgibano	zgodovino.	Tamkajšnja	
provinca,	ustanovljena	leta	1572,	je	ob	prihodu	p.	
Kappusa	štela	že	okoli	500	članov,	ki	so	delovali	med	

Indijanci	v	redukcijah	in	v	drugih	ustanovah.	Njegovo	
misijonsko	delovanje,	ki	je	trajalo	trideset	let,	je	v	
glavnih	črtah	opisal	Zmago	Šmitek.
Naš	misijonar	 je	nekaj	 časa	ostal	 v	mehiškem	

glavnem	mestu,	marca	1688	pa	je	bil	poslan	v	po-
krajino	Pimerio	Alto	(današnjo	Sonoro),	kjer	je	začel	

delati	na	misijonski	postojanki	Cucurpe,	ki	je	bila	ena	
najodročnejših.	S	sodelavcem	p.	Adamom	Gilgom	z	
Moravske	sta	leta	1691	ustanovila	novo	misijonsko	
postojanko,	ki	sta	jo	 imenovala	Sv.	Tadej.	Tam	je	
naš	misijonar	dobro	spoznal	tamkajšnja	indijanska	
plemena.	Februarja	1694	je	s	tirolskim	misijonar-
jem	p.	Kühnom	in	španskim	stotnikom	Mangejem	
prehodil	600	kilometrov	do	Kalifornijskega	zaliva.	
Po	školjkah,	ki	jih	je	p.	Kappus	našel	pri	Indijancih	
in	ki	so	lahko	izvirale	le	s	tihomorske	obale,	nikakor	
pa	ne	iz	zaliva,	sta	misijonarja	sklepala,	da	so	jih	
Indijanci	dobivali	po	kopni	poti.	Torej	mora	obstajati	
kopenska	zveza	Kalifornije	s	celino,	čeprav	so	dotlej	
mislili,	da	je	Kalifornija	otok.
Novembra	1694	je	p.	Kappus	postal	voditelj	 in	

predstojnik	vseh	misijonarjev	ob	reki	Sonori.	Nekaj	
let	je	bil	profesor	in	rektor	kolegija	v	kraju	Matape,	
krajši	čas	je	deloval	na	drugih	misijonskih	postojan

naša kultura
Silvester Čuk

MARKO A NTON KAPPUS
12. APRIL 1657 – 30. NOVEMBER 1717

Marko Anton Kappus (tudi Kapus) je najbrž najstarejši slovenski 
misijonar, ki ga poznamo po imenu in po deželi njegovega misijonskega 
delovanja. To je bila daljna Mehika, o kateri je tudi marsikaj zapisal 
in so njegovi zapiski dragoceno gradivo za njeno zgodovino. »Čeprav 
znanstveni študij ni bil poglavitni cilj misijonskega dela, je zanimanje 
nekaterih naših misijonarjev vendarle seglo tudi na področje znanosti in 
književnosti,« je zapisal dr. Zmago Šmitek v knjigi Slovenska Cerkev in 
misijoni (Ljubljana 1991). »S tem so si pridobili vidno, a še ne dokončno 
ocenjeno mesto v slovenski kulturni zgodovini.« Tam piše tudi, da je 
zgodovina slovenskega misijonarstva v celoti še slabo raziskana. Med 
najbolj zavzete raziskovalce na tem področju spada prav on. O slovenskem 
jezuitskem misijonarju Marku Antonu Kappusu je pisal v omenjeni knjigi, 
še več pa v svojem temeljitem delu Klic daljnih svetov (Ljubljana, 1986).

Kappusov delokrog
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kah,	a	se	je	kmalu	vrnil	v	Matape,	kjer	je	30.	no
vem		bra	1717	umrl.

Pisma in zemljevid Kalifornije
Zaradi	svojega	raziskovalnega	dela,	ki	ga	je	opra-

vil	skupaj	z	drugimi	jezuitskimi	misijonarji,	sodi	p.	
Marko	Kappus	med	prve	raziskovalce,	ki	so	načrtno	
preučevali	severozahodni	del	Mehike	ter	južne	dele	
ameriških	zveznih	držav	Arizone	 in	Kalifornije.	Po	
opisih	njegovih	potovanj	upravičeno	trdimo,	da	je	bil	
prvi	Slovenec	(izpričano	je,	da	je	poleg	nemškega	in	
latinskega	obvladal	tudi	“kranjski”	jezik),	ki	je	prišel	
na	ozemlje	sedanjih	Združenih	držav	Amerike.	Bil	
je	tudi	prvi	na	Slovenskem	rojeni	pesnik	v	Ameriki:	
njegovo	pesniško	delo,	ki	je	izšlo	leta	1708	v	Mehiki,	
je	obsegalo	276	kronografičnih	verzov.
Ohranilo	se	je	nekaj	njegovih	pisem.	Pismo	bratu	

Janezu	z	dne	20.	januarja	1699	je	bilo	objavljeno	
v	 zborniku	 jezuitskih	misijonskih	pisem	Der neue 
Welt-Bott	 na	 Dunaju.	 V	 njem	 opisuje	 podnebje,	
pokrajino,	rudnine,	rastlinstvo	in	živalstvo	v	Sonori.	
Zanimivo	je,	kar	piše	o	prehrani	Indijancev:	»Naši	
Indijanci	sploh	ne	poznajo	kruha	niti	drugega	peciva;	
žita	ne	sejejo	zase,	marveč	le	za	svojega	misijonarja.	
Sami	pa	namesto	kruha	jedo	koruzo…«
Ko	 je	bilo	 s	potovanji,	merjenji	 in	mapiranjem	

potrjeno,	da	Kalifornija	ni	otok,	temveč	polotok,	je	
p.	Kappus	8.	junija	1701	poslal	prijatelju	v	Avstrijo	
Kühnov	zemljevid	Kalifornije,	ki	je	bil	objavljen	leta	
1707	 skupaj	 s	 Kappusovim	 latinskim	 pismom.	 Iz	
zemljevida	je	bilo	razvidno,	da	je	Kalifornija	del	ame-
riške	celine	in	ne	otok,	kot	so	mislili	dotlej.	»Čeprav	
je	slava	tega	odritja	pripadla	Kühnu,«	piše	Zmago	
Šmitek,	»je	bil	pobudnik	pravzaprav	Kappus.«

Raziskano razdobje
1.	november	2014	–	31.	oktober	2015

Mesto na World Watch List
62	točk,	24.	mesto.	Leto	dni	prej:	58.	točk,	26.	

mesto 

Viri preganjanja
Islamski esktremizem	 (glavni).	 V	manjši	meri	

rodovna nasprotstva	(mešano	z	islamskim	ekstre-
mizmom).

Dogajanje
Načini	 preganjanja	 kristjanov	 na	 Palestinskih	

ozemljih	 je	 za	pleteno.	 Pritisk	
na	kristjane	je	zaradi	izraelsko-
palestinskega	 spora.	 Etnična	
pripadnost	kristjanov	povzroča	
mnoge	 ome	jitve	 na	 izraelski	
strani	 in	 kr		ščanska	 vera	 jih	
postavlja	 v	 položaj	manjšine	
znotraj	palestinske	skupnosti.	
Ta	pod	ročja	dejansko	spadajo	
pod	različne	vlade.	Cisjordani-
ja	(za	padno	od	Jordana),	kjer	
vlada	 stranka	 Fatah,	 temelji	
na	 laičniih	načelih	 in	kristjani	
uživajo	nekoliko	pravic.	Čeprav	
je	stranka	Hamas	do	kristjanov	
do	neke	mere	strpna,	pa	v	Ga		zi	
njihovih	pravic	niti	ne	spoštu
jejo	niti	ne	varujejo.	Poleg	te	
diskriminacije	 se	mo	rajo	 kri-
stjani	soočiti	tudi	z	grožnjami	
radikalnih	 islamskih	 skupin.	
Na	 obeh	 področjih	 je	 število	

kristjanov	 padlo	 že	 pred	 časom	 zaradi	 stalnega	
izseljevanja	in	nizke	natalitete.	Žarek	upanja	daje	
naraščajoče	število	spreobrnjencev	iz	islama.

Vrste preganjanih kristjanov
Preganjanje	občutijo	vsi:	zgodovinske	krščanske	

skupnosti,	spreobrnjenci	iz	Islama	in	netradicionalne	
protestantske	cerkve.	Skupnosti	krščanskih	prese
ljen	cev	bremeni	nekaj	omejitev,	preganjajo	jih	pa	ne.

Življenjska področja in nasilje
V	Gazi	in	Cisjordaniji	doživljajo	spreobrnjenci	iz	

islama	pritiske	v	vseh	živ	ljenjskih	položajih.	Vzrok	so	
predvsem	radikalni	muslimani	in	člani	družine.	Priti-

ske	čutijo	na	območju	družine	
in	Cerkve.	Koliko	so	ti	pritiski	
hudi,	je	od	visno	od	pokrajine:	
v	 Gazi	 so	 hudi,	manj	 v	 Cis-
jordaniji,	 čeprav	 so	 še	vedno	
problematični.	V	Gazi	občutijo	
omejitve	 vse	 vrste	 kristjanov	
na	vseh	življenjskih	področjih,	
vendar	manj	 v	 za	sebnem	 ži-
vljenju.

Bodočnost
Pritisk	se	je	na	Palestinskih	

področjih	splošno	povečal	za
radi	 večje	 negotovosti	 v	 tem	
območju	 in	 zaradi	 neizpol-
njenih	 sklepov	 v	 resoluciji	 o	
izraelskopalestinskem	 sporu.	
Za	 kristja	ne	 v	Gazi	 se	 obeta	
slaba	bodoč	nost,	pa	tudi	v	Cis-
jordaniji	ni	predvidena	nobena	
sprememba	v	korist	kristjanov.

preganjanje kristjanov

PA LESTINSKA OZEM LJA
Porte Aperte
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Voditelj	 avstrijskega	 urada	mednarodne	 nad
verskokrščanske	dobrodelne	ustanove	Open	Doors,	
Kurt	 Igler,	 je	 13.	 januarja	 časnikarjem	predstavil	
najnovejše	statistične	podatke	o	preganjanju	krist
janov	po	svetu.	Po	zadnjih	ocenah	naj	bi	bilo	zaradi	
vere	preganjanih	okoli	sto	milijonov	ljudi.	Preganjanje	
se	je	v	lanskem	letu	stopnjevalo.	Glavni	vzrok	za	to	
je	bil	v	35	od	50	omenjenih	držav	skrajni	islam;	drugi	
vzroki	so	bili:	verski	nacionalizem,	diktatorski	režimi,	
postkomunistični	 ateizem,	medetične	 napetosti,	
mafijski	sistemi	in	organizirani	zločini.
»Število	zaradi	vere	umorjenih	kristjanov	in	napa

denih	oziroma	razdejanih	cerkva	se	je	od	prejšnjega	
leta	skoraj	podvojilo,«	piše	v	poročilu	o	preganjanju	
kristjanov.	Zaradi	vere	je	bilo	umorjenih	7.100	kri-
stjanov,	napadenih	pa	2.406	cerkva;	leto	prej	bilo	
umorjenih	 4.344	 kristjanov,	 napadenih	 pa	 1.062	
cerkva.	Glavni	preganjalec	kristjanov	je	že	14.	leto	
zapored	Severna	Koreja.
Severni	Koreji	med	državami,	ki	najbolj	preganjajo	

kristjane,	 sledijo	 Irak,	Eritreja,	Afganistan,	Sirija,	
Pakistan,	Somalija,	Sudan,	Iran	in	Libija.	Pakistan	se	
je	z	osmega	mesta	premaknil	na	šesto,	Eritreja	pa	
z	devetega	mesta	na	tretje.	Libija	je	prvič	prišla	na	
seznam	desetih	držav,	v	katerih	najbolj	preganjajo	
kristjane,	 in	 sicer	 islamistične	 skupine.	 Kristjane	
preganjajo	Boko	Haram,	AlŠabab	in	Islamska	dr
žava.	Ti	in	tudi	z	njimi	povezani	deli	prebivalstva	so	
skrajno	nasilni	do	kristjanov	in	drugih	manjšin,	ki	
ne	soglašajo	z	islamom.
V	hindujskih	in	budističnih	državah,	kot	sta	Indija	

in	Mjanmar,	je	povzročitelj	preganjanja	kristjanov	
povečujoči	se	versko	motivirani	nacionalizem.
V	Pakistanu	in	Nigeriji	kristjane	preganjajo	izred

no	nestrpne	islamistične	skupine	in	imami,	ne	toliko	
država.
Na	seznamu	50	držav,	ki	najbolj	preganjajo	krist	

jane,	sta	na	novo	Niger	in	Bahrain.	V	Nigru	in	v	drugih	
afriških	državah	ima	zelo	močan	vpliv	 islamistična	
teroristična	organizacija	Boko	Haram,	v	Bahrainu	pa	
ima	vedno	več	zagovornikov	ideja	o	kalifatu	v	smislu	
Islamske	države.	
Evangeličanski	teolog	Igler	je	časnikarjem	pove-

dal,	da	ustanova	Open	Doors	pomaga	preganjanim	
kristjanom	v	okrog	60	državah.	Dobavlja	jim	Sveta	
pisma,	 krščansko	 literaturo,	 izobražuje	 voditelje	
župnij,	pomaga	zapornikom	in	družinam	umorjenih	
kristjanov.	Pomaga	jim,	da	bi	si	kasneje	lahko	sami	
pomagali	s	tečaji	opismenjevanja,	krepitvijo	samo-
stojnosti	 žene	 (ženske),	 poljedelskimi	 projekti	 in	
malimi	krediti.	Prireja	predavanja	in	razne	druge	iz-
obraževalne	prireditve,	objavlja	različne	publikacije.	
Vse	to	dela,	da	bi	bili	ljudje	po	svetu	bolj	seznanjeni	

s	tem,	kar	se	v	resnici	dogaja	s	kristjani,	in	da	bi	
bolj	čutili	z	njimi	ter	tudi	zanje	molili.

Ugotovitve inštituta
Pew Research Center
Ameriški	raziskovalni	inštitut	Pew	Research	Center	

ugotavlja,	da	živi	skoraj	tri	četrtine	prebivalcev	na	
svetu	v	državah,	kjer	zatirajo	verne	ljudi.	Leta	2011	
je	v	takšnih	deželah	živela	polovica	svetovnega	pre-
bivalstva.	V	petih	od	sedmih	držav	z	največjim	šte-
vilom	prebivalcev	z	vsega	skupaj	3,3	milijarde	ljudi	
od	7,3	milijarde	Zemljanov	(na	Kitajskem,	v	Indiji,	
Indoneziji,	Pakistanu	in	Nigeriji)	kristjane	preganjajo	
na	razne	načine.	

Kristjani na begu
Predsednik	mednarodne	 katoliške	misijonske	

ustanove	Missio	München,	Wolfgang	Huber,	je	na	god	
prvega	mučenca	sv.	Štefana	spomnil,	da	kristjanom	
v	številnih	deželah,	če	si	hočejo	rešiti	golo	življenje,	
ne	preostane	drugega	kakor	beg.	»Njihova	usoda	
nas	ne	sme	pustiti	ravnodušne,	marveč	moramo	biti	
solidarni	do	njih,«	opozarja.
Huber	ugotavlja,	da	so	kristjani	v	veliki	meri	prega-

njani	v	državah,	kjer	so	v	večini	muslimani.	V	Pakista-
nu	so	stalno	napadani.	To	potrjuje	izjava	predsednika	
Pakistanske	škofov	ske	konference	nadškofa	Josepha	
Couttsa	iz	Karačija:	»Živimo	v	stalnem	strahu,	ker	
ne	vemo,	kje	skrajneži	načrtujejo	morebiten	napad.«	

Islamsko nasilje
se povečuje v Afriki
Kristjane	 napadajo	 tudi	 na	 nekaterih	 indijskih	

območjih	ter	v	naslednjih	afriških	deželah:	Keniji,	
Južnoafriški	republiki	in	Egiptu.	Prav	na	črni	celini	
je	teh	napadov	vedno	več	in	so	čedalje	hujši.	Glavni	
razlog	za	to	je	že	omenjeni	islamski	ekstremizem,	
naj	bo	v	obliki	fundamentalizma	(odklanjanja	ver
ske	 svobode)	 ali	 nasilja	 in	 terorizma	 terorističnih	
or	ganizacij	Al	Kaide,	Islamske	države,	talibanov,	Al-
Šababa,	Boko	Harama.	Druga	oblika	preganjanja	so	
različne	oblike	despotizma,	na	primer	v	komunistični	
Severni	Koreji,	Vietnamu	ali	na	Kitajskem.	

Oblike preganjanja
Te	 so	 zelo	 različne,	 segajo	 od	 preganjanja	 do	

kamenjanja.	 Najpogostejše	 so:	 obešanje,	 umori,	
sekanje	 udov,	 jemanje	 za	 talce,	 zasužnjevanje.	
Druge,	tudi	učinkovite,	če	smemo	tako	reči,	so	pritisk	
oblasti	ali	družbe,	zaničevanje	in	zapostavljanje	na	
vseh	 področjih	 življenja,	 zakoni	 o	 bogokletju	 ali	
spreobrnjenju,	 neenakost	 pred	 zakonom,	 grožnje	
šolam	ob	dejanjih	posameznikov	(Pakistan),	politično	
ali	poklicno	zapostavljanje,	diskriminacija	v	šoli	in	pri	

J. P. (Družina)

PREGA NJA NJE KRISTJA NOV
SE POV EČUJE

skrajni islam glavni povzročitelj preganjanja kristjanov
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izobraževanju,	omejevanje	verske	svobode	in	prakse.	
Vatikanski	državni	tajnik	kardinal	Pietro Parolin 

je	v	pogovoru	za	španski	tednik	Vida	Nueva	poudaril,	
da	bi	morali	muslimanski	učenjaki	odločneje	ukre-
pati	zoper	nasilje	v	imenu	vere	islamskih	skrajnežev	
in	 ga	 »nedvoumno	 obsoditi«.	Oznanjati	 bi	morali	
islam,	 ki	 ne	 dopušča	 nobenih	 skrajnostnih	 razlag	
glede	opravičljivosti	nasilja.	Kot	svetlo	znamenje	je	
omenil	 tiste	muslimane,	ki	 so	obsodili	 teroristične	

napade	lani	novembra	v	Parizu,	pohvalil	pa	je	tudi	
izraze	solidarnosti	z	žrtvami	napadov	čisto	prepro-
stih	muslimanov.	 »Ne	 pozabimo,	 da	 so	 večinoma	
žrtve	islamskega	ekstremizma	muslimani	sami,«	je	
spomnil	 kardinal.	Katoliška	Cerkev	pa	mora	sedaj	
podvojiti	 svoje	 prizadevanje	 za	medverski	 dialog.	
Teroristična	milica	 Islamske	države	ogroža	mir	na	
svetu.	Vsa	mednarodna	skupnost	je	dolžna,	da	se	
upre	teroristom.	Pooblastilo	za	to	lahko	da	le	Var-
nostni svet ZN.

Če	ste	živeli	na	kmetih	 in	 imeli	kokoši	v	prosti	
reji,	 potem	 veste,	 kaj	 je	 počepnost.	 Kokoš	 teče	
pred	 petelinom.	 Kaže	 svojo	 odločnost,	 da	 se	mu	
ne	podredi.	Prava	junakinja.	A	petelin	jo	dohiti.	Že	
je	čisto	blizu.	Pomnimo,	ko	je	zajcu	pes	tako	blizu,	
zajec	odskoči	levo	ali	desno	in	pes	šavsne	v	prazno.	
A	 kokoš	 ima	 za	 te	 usodne	 trenutke	 pripravljen	
drugačen	manever	–	nenadoma	počepne.	Stisne	se	
k	tlom,	glavo	potegne	nekam	v	prsni	koš	in	počaka,	
da	petelin	na	njej	opravi	svoje.	Kokoš	se	nato	dvigne	
in	hodi	po	dvorišču,	kot	da	nič	ni	bilo.
Kokoš	je	počepna	žival	in	na	ta	način	živi.	Če	bi	

zajec	pred	psom	uporabil	taktiko	počepnosti,	ne	bi	
preživel.
Nekega	julijskega	dne	l.	2005	sem	na	dah	pre

bral	 knjigo	 Oriane	 Fallaci	Bes in ponos	 (izvirnik	
izšel	 l.	2001).	Priznam,	kar	sem	tisti	dan	bral,	 je	
bilo	pretirano.	Evrabija?	Islamizacija	Evrope	preko	
rodnosti?	Arabci	odbijajoči	in	dvolični?	Islamizem	kot	
novi	fašizem?...	“Bes”	Oriane	Fallaci	je	bil	usmerjen	
v	Zahodnjake,	ki	se	ne	zavedamo	dramatične	ure.	
Pred	islamsko	nevarnostjo	se	obnašamo	kot	hipnoti-
ziranci.	Tudi	do	vsega	kritična	levica	se	v	odnosu	do	
nemirnega	islama	in	arabskega	sveta	vede	nekritično	
in	udinjajoče.
Fallacijeva,	sicer	sama	levičarka	in	radikalka,	mi	je	

v	svojem	preroškem	gnevu	delovala	skoraj	čudaško.	
Toda	imela	je	nekaj,	kar	sem	takoj	spoštoval.	Izku-
šnjo.	Kot	novinarka	si	je	nabrala	ogromno	profesio-
nalne	kilometrine	po	islamskih	deželah.	Intervjuvala	
je	več	muslimanskih	voditeljev.	Od	Arafata	je	slišala,	
da	je	islam	višja	civilizacija	od	krščanstva.	Po	sre-
čanju	z	Gadafijem	je	ugotovila,	da	je	Gadafi	“butec”	
in	da	spominja	na	Mussollinija.	Pogovor	s	Homei-
nijem,	 ustanoviteljem	 iranske	 islamske	 republike,	
je	za	ključila	tako,	da	je	seanso	protestno	prekinila	
in	odšla.	Arabski	in	perzijski	islam	je	poznala	tako	
rekoč	od	znotraj.
Slabih	15	let	od	Besa in ponosa	ter	9	let	od	smrti	

Fallacijeve	smo	doživeli	silvestrske	napade	na	ženske	
v	Kölnu.	Sicer	sila	feministično	levičarstvo	je	prve	dni	
po	dogodkih	s	trmo	gledalo	vstran	od	zlorabljenih	in	
posiljenih	žensk.	Storilec	ni	bil	pravi.	Če	bi	storilec	bil	
desničar	in	belec,	bi	levičarstvo	kokodakalo	na	glas	
in	norelo	po	ulicah	s	protimačistično	ikonografijo.	
Ker	je	bil	priseljenec	in	musliman,	je	levičarstvo	bilo	
tiho.	Počepnilo	je.
Oriana	Fallaci	je	imela	prav.

Religija –
ko v analizah kloneta levičar in CIA
Kje	so	vzroki	za	filoislamsko	in	počepno	držo	pri	

ljudeh,	ki	se	po	drugi	strani	ne	nehajo	ponašati	s	
svojim	puntarstvom,	s	svojim	revolucionarnim	„be-
som	in	ponosom“?	Francoski	novinar	in	publi	cist	Jean	
Birnbaum	v	še	sveži	knjigi	Un silence religieux (Po-
božni molk)	razkriva	nezmožnosti	fran		coske	levice,	
da	se	sooči	z	religijo	kot	religijo.	Kar	ima	na	koncu	
slabe	posledice	tako	za	politično	analizo	in	akcijo	kot	
tudi	za	policijsko	delo	za	zatrtje	džihadizma.
Birnbaumova	osnova	teza	je,	da	je	levičar	nag

njen	k	hudemu	podcenjevanju	religije.	Priznati,	da	
je	religija	pomemben	dejavnik	v	družbi,	mu	je	že	v	
mirnih	časih	muka.	Razumljivo,	da	se	tudi	v	svojih	
analizah	džihadizma	izogiba	najpomembnejšemu	in	
najbolj	očitnemu	vidiku,	ki	pravi,	da	je	džihadizem	
verski	pojav.
Naj	 pristavim,	 da	 verskega	 elementa	 ne	 pod

cenjuje	 samo	 levica,	 temveč	 se	 to	 dogaja	 tudi	
“imperialističnim”	veleanalitikom.	Ameriški	amba
sador	v	Iranu	v	času	iranske	revolucije	(19781979)	
je	bil	William	Sullivan.	Ko	je	po	koncu	revolucije	v	
Iranu	že	zavladal	Homeini	s	šeriatskim	pravom	in	
so	iranske	ženske	že	bile	pokrite	v	odtenke	črnega	
groba,	je	Sullivan	povedal,	da	so	Američani	v	svoji	
teheranski	 ambasadi	 v	 toku	 revolucije	 imeli	 na	
mizi	 26	možnih	 scenarijev,	 kako	 se	 bodo	 nemiri	
nadaljevali.	Nobeden	od	scenarijev	ni	predvideval	

islam
P. Branko Cestnik

K IZVIROM
LEVIČARSKE POČEPNOSTI
POČEPNOST LEVICE V ODNOSU DO ISLAMA
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“verskega”	razpleta.	Oziroma,	nobeden	od	scenarijev	
ni	predvideval	rojstva	“islamske	republike”,	čeprav	
so	Američani	 iranske	 porodne	 bolečine	 gledali	 od	
blizu,	CIA	pa	jih	je	preko	svojih	agentov	“rentgensko”	
opazovala	tudi	od	znotraj.

Proletarski internacionalizem
nadomešča versko
in narodno identiteto 
Podcenjevanje	religije	se	pri	levičarjih	med	drug

im	veže	še	na	pojmovanje	delavstva	kot	nadnaro-
dnega	 razreda.	Za	marksiste	 ljudje	nismo	prven-
stveno	razdeljeni	v	narode	in	kulture,	kaj	šele	v	z	
religijo	prežete	kulture.	Razdeljeni	smo	v	družbene	
razrede.	Eni	gori.	Ti	harajo.	Drugi	spodaj.	Ti	trpijo.	
Delavski	razred	je	tisti,	ki	trpi	in	ki	bo	z	revolucijo	
presekal	urok	 ter	odpravil	 krivico.	Proletarci	 vseh	
dežel,	združite	se!	Formula	uspeha	je	v	delavskem	
internacionalizmu.
Oriana	Fallaci	je	septembra	2001	za	Corriere	della	

Sera	o	varljivem	internacionalizmu	in	pomanjkanju	
nacionalnega	elementa	pri	revolucionarnem	delav
stvu	pikro	zapisala:

V protestnih povorkah in mitingih sem videla 
veliko rdečih zastav. Reke, jezera, rdečih zastav. 
Toda [italijanskih] trobojnic sem videla vihrati zelo 
malo. Pravzaprav nobene. Od arogantne in Sovjetski 
zvezi pokorne levice slabo vodeni in tiranizirani 
[delavci] so trobojnice vedno prepustili svojim 
nasprotnikom.
Zato	danes	bližnjevzhodni	begunec	ali	migrant	za	

levičarja	ni	viden	kot	kulturno	in	versko	“drugi”,	kot	
“musliman”	in	“Arabec”,	pač	pa	je	viden	kot	“delavec”,	
kot	”žrtev	imperializma”,	kot	samoumevno	“naš”.	Za	
vzorec	si	v	digitalnih	arhivih	poiščite	kakšen	tozadev-
ni	Studio	ob	17h	in	bodite	pozorni	na	retoriko	naših	
domačih	“poznavalcev	islama”.
Levičarski	 internacionalizem	 lahko	 kaj	 kmalu	

počepne	oz.	kapitulira,	ko	je	treba	nek	tuji	element	
zares	prepoznati	kot	nam	tuj	in	škodljiv.	S	tem	v	zvezi	
so	zelo	pomembne	izjave	Slavoja	Žižka,	ko	je	sredi	
zadnje	begunske	krize,	kakor	da	bi	nas	klofutal,	dejal,	
da	»večina	beguncev	prihaja	iz	kulture,	ki	ni	združljiva	
z	 zahodnoevropskimi	 predstavami	 o	 človekovih	
pravicah.	 Strpnost	 kot	 ena	 od	 rešitev	 (vzajemno	
spoštovanje	občutljivih	točk)	očitno	ne	deluje«.	Ne	
moremo	 v	 imenu	 strpnosti	 in	multikulturalizma	 k	
nam	uvažati	kršenje	človekovih	pravic.

Dobrodošla revolucija –
četudi islamska
Še	en	izvirček	počepnosti	je	treba	obdelati.	Tisti,	

ki	nikoli	niste	bili	levičarji,	tega	ne	morete	razumeti.	
Pravi	levičar	se	rodi	s	posebno	krivdo.	Po	svetu	hodi	
obtežen	in	kriv,	ker	se	ni	udeležil	nobene	revolucije.	

Ko	je	naša	komunistična	pedagogika	idealizirala	re-
volucijo	in	padle	partizane,	si	se	že	kot	pubertetnik	in	
najstnik	skoraj	počutil	kriv,	ker	se	nisi	rodil	l.	1920,	
pa	da	bi	v	svojih	najboljših	letih	bil	revolucionar	in	
partizan	 tipa	 “Mirko	 i	 Slavko”.	Ker	 si	 bil	 rojen	po	
Revoluciji,	ti	je	mati	Zgodovina	namenila	drobtinice,	
pometanje	na	dvorišču	Dogodka,	sortiranje	smeti	
po	Pojedini.
Kompleks	 podhranjenega	 revolucionarja	 so	 ko-

munisti	reševali	z	ideološkim	gobezdanjem,	češ	kako	
revolucija	še	traja	(istočasno	pa	tajno	odpirali	firme	
in	račune	v	tujini	–	a	to	je	že	druga	zgodba).	Zlasti	
pesem	Računajte	 na	 nas	 od	Đorđe	 Balaševića	 je	
imela	ta	terapevtski	“zadatak”.	Malo	 je	pomagala,	
zalegla	pa	ni.
Ko	na	primer	desničar	v	reki	bližnjevzhodnih	be-

guncev	vidi	grožnjo,	levičar	v	njej	čuti	Njo	–	Revo-
lucijo.	Reka	beguncev	je	ravno	prav	kaotična.	Ravno	
prav	nabita	s	prihodnostjo.	Ravno	prav	revni	in	zatirani	
so	ljudje	v	koloni.	Ah,	vonj	po	marksistični	mistiki...	
Ah,	počep.
Levičarja	 k	 islamu	 privlači	 po	 prekucniškem	

Dogodku	hrepeneča	bit.	A	nemirni	islam	levega	in-
telektualca	lahko	privlači	tudi	čisto	racionalno.	Soci-
alist	Chris	Harman	tako	v	svoji	knjigi	iz	l.	1994	The 
Prophet and the Proletariat (Prerok in proletariat)	
išče	vzporednice	med	islamsko	prebujo	in	protika-
pitalistično	revolucijo.

Kako je pred islamsko revolucijo
počepnil Michel Foucault
Historiat	 odnosov	med	 zahodnim	 levičarstvom	

in	 islamskim	 revolucionarnim	 odporom	 beleži	 še	
eno	 zelo	 zanimivo	poglavje,	 katerega	protagonist	
ni	 nihče	 drug	 kot	 sloviti	 francoski	 filozof	 Michel	
Foucault	 	 ena	 izmed	 kultnih	 osebnosti	 iz	 časov	
študentske	 revolucije	 l.	 1968.	 V	 jeseni	 1978	 je	
Foucault	odpotoval	v	Iran,	da	bi	od	blizu	analiziral	
tamkajšnjo	 revolucijo,	 svoja	 spoznanja	 pa	 sproti	
podal	v	italijanskem	časopisu	Corriere della Sera.
In	tudi	velecenjeni	Michel	Foucault	je	pred	eks-

panzivnim	islamom	počepnil!	Poleg	CIE	in	njenih	26	
scenarijev	tudi	on	ni	uvidel,	kam	pes	taco	moli.	Kaj	
ga	je	zavedlo?	Zavedel	ga	je	sveti	vonj	po	revoluciji.	
Skoraj	zaljubljeno	je	gledal	v	Homeinija	in	bil	vzne-
mirjen,	ker	je	bil	menda	priča	spopadu	“golorokega	
preroka”	in	“oboroženega	kralja”.	Zde	lo	se	mu	je,	da	
se	mu	pred	očmi	odvija	nova	vrsta	revolucije	–	revo-
lucija	v	spregi	z	duhovnostjo.	Kajti	če	so	dozdajšnje	
revolucije	 pozabile	 na	moč	 duhovnosti	 in	 zatirale	
religijo,	se	je	v	Iranu	zdelo,	da	ravno	duhovnost	ruši	
krivični	družbeni	sistem	in	njegovo	militarno	moč.
Ko	 je	mistična	 sanja	 Foucaulta	 popustila,	 je	

Homeini	iranske	ženske	že	pokril	v	odtenke	črnega	
groba.

Če je Koran res božja beseda,
potem je Bog imel kaj slab dan, ko ga je narekoval.

pisec in novinar Christopher Hitchens
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In	če	greste	zdaj	z	menoj	pod	te	rdeče	cvetoče	
češnje,	 se	 bomo	morali	 kmalu	 ustaviti:	 obcestna	
zemlja	se	nenadoma	ustavi	ob	ozkem	pasu	zemlje,	
ki	 jo	 takorekoč	 poljubljajo	morski	 valovi.	 To	 ne	
pomeni,	da	moramo,	če	hočemo	naprej,	zabresti	v	
modro	svetleče	morje	...	Malce	nazaj	pod	češnje	in	
skoraj	vzporedna	pot	nas	varno	vodi	naprej.	Seveda,	
če	hočemo	takoj	naprej	do	konca	polotoka	(po	naše	
pisano)	Šimohánto.	Pod	cvetočimi	češnjami	je	na-
mreč	tako	lepo,	da	se	nam	naenkrat	nič	kaj	ne	mudi	
naprej.	Danes	je	nebo,	vsaj	trenutno,	brez	oblakov;	
oči	nam	privlači	s	svojo	modro	in	lahno	zelenkasto	
barvo	srednjeveškega	turkiza;	gledaš	in	gledaš	in	se	
ne	naveličaš.	Z	neba	ti	zdrkne	oko	na	valove,	ki	se	
zdijo	v	svoji	površinski	svetlobi	tako	lahki	kot	poste-
lja,	ki	se	ji	lahko	predaš	brez	nevarnosti	potapljanja	
...	a	nihče	izmed	nas,	ki	tvorimo	petčlansko	skupino,	
si	tega	ne	upa.	Včasih	valovi	krepko	oškropijo	zemljo	
pod	češnjami.	Raje	stojimo	previdno	oddaljeni.	Pred	
nami,	na	videz	blizu,	se	razprostira	ogromni	japonski	
otok	Hokkáido,	drugi	največji	japonski	otok.	Gleda	
nas	s	svojim	Óšima	polotokom,	zdi	se	kar	blizu,	če-
prav	je	do	njega	menda	več	kot	30	km	preko	morja,	
ki	se	svetlika	šele	na	skrajni	desni	strani.
Naenkrat	eden	od	naše	petorice	iztegne	roko	proti	

morju	in	vzklikne:
»Glejte,	glejte,	valovi	nosijo	steklenico	in	v	njej	

je	nekaj	belega!
Strmimo	in	ne	moremo	ničesar	videti.	Ena	izemd	

žena	vzklikne:	»Vidim	jo!«
»Kje,	kje?«	vprašuje	druga	žena.
Potem	se	res	prikaže,	kot	da	bi	jo	nosili	valovi,	

zdaj	na	površini,	zdaj	pod	njo,	najbrž	odvisno	od	
skritega	toka.
Po	pravici	sem	dejal,	da	se	v	svojih	lepo	zlikanih	

oblekah	nismo	upali	v	morje,	čeprav	nas	je	vabilo,	
celo	opogumljalo	s	 toplim	zrakom.	Kadarkoli	 sem	
povabljen	na	pot,	ki	teče	ob	morju	ali	v	smeri	mor-
ja,	si	doma	nadenem	neke	vrste	lahke	kopalke,	da	
lahko,	če	bi	bilo	treba,	zaplavam	v	morje.	Seveda	ne	
predaleč	in	zmeraj	le	tam,	kjer	ni	ljudožrskih	somov	
...	Občudujem	jih	kot	čudovito	krasne	živali,	a	tu	se	
moje	občudovanje	konča.	
Skrivnostna	steklenica	se	včasih	približa,	včasih	

spet	izgine,	potem	se	spet	približa.	Le	kaj	je	v	njej?
»Trenutek,	prosim!«	opozorim	našo	skupino,	se	

hitro	slečem	in	za	hip	obstanem	na	robu	pod	cvetočo	
češnjo.	Morje	 na	 severu	 Japonske	 je	 znano	 po	 –	
hladu.	Stisnem	zobe:
»Ljubi	Bog,	prosim,	ne	premrzlo!«
Voda	je	mrzla,	a	ne	premrzla.	Kar	se	je	s	kopnega	

zdelo	blizu,	pravzaprav	ni	blizu,	a	tok	steklenico	nosi	
bolj	počasi.	Imam	jo,	z	eno	roko	jo	držim.	Eden	naše	
petorice	priskoči	na	rob	po	češnjami	in	iztegne	roke.	
Še	 nekaj	 sunkov	 z	 rokami	 in	 steklenico	 porinem	
proti	iztegnjenim	rokam.	Medtem	ko	se	v	goščavi	za	
češnjami,	ki	sem	jo	pozabil	omeniti,	“preoblečem”	
(v	 torbi	 nosim	 potrebno	 preobleko),	 poslušam	
komentarje	četvorice.	Zdi	se,	da	se	steklenica	ne	da	
odpreti.	Nekaj	ledu	je	na	steklenici;	odstranim	ga	in	
na	nalepki	se	pojavijo	črke	–	v	ruski	cirilici.	Zdi	se,	
da	so	pisane	z	roko	na	hitro.
To	 je	bil	 še	čas	pred	osamosvojitvijo	Slovenije	

in	večina	Japoncev	je	vedela	za	–	Slovakijo,	ne	za	
Slovenijo,	o	kateri	Srbi	tedanje	Jugoslavije	niso	hoteli	
govoriti	...	Da	se	izognem	zapletenim	vprašanjem,	
ki	po	mojih	izkušnjah	zahtevajo	celo	vrsto	pojasnil,	
rečem	zbranim	okrog	steklenice:
»Predlagam,	 da	 kdo	 izroči	 steklenico	 policiji;	

morda	 je	 v	 poročilu	 kaj,	 kar	 bo	 koristilo	 državi	
odnosno	določenim	ljudem.«
In	tako	se	je	zgodilo.	Še	danes	ne	vem,	kaj	je	bilo	

v	steklenici.	Če	se	prav	spominjam,	se	je	to	zgodilo	
v	dvajsetem	letu	mojega	misijonskega	bivanja	na	
Japonskem,	ne	še	polnih	30	let	po	drugi	svetovni	
vojski.	 Nekaj	medvojnega	 in	 povojnega	 trpljenja	
se	je	dalo	še	zmeraj	čutiti,	posebno	v	medsebojnih	
odnosih.	Malo	ljudi	po	svetu	ve,	da	je	le	ena	tretjina	
Japonske	zmožna	vzdrževati	življenje	–	ostali	dve	
tretjini	Japonske	sta	hriboviti	in	drugačni	od	nižin,	
ki	jih	obliva	morje.
Naša	 skupina	 se	 počasi	 pomakne	po	 polkrožni	

poti	 proti	 vsej	 Japonski	 znanemu	 hribu	 na	 rtu.	
Imeli	smo	angleško	tiskani	zemljevid,	kjer	je	hrib	
nosil	ime	OsóreJáma.	Ljudje,	ki	tam	okrog	živijo,	
ga	kličejo	Osórezan.	Jáma	pomeni	goro	ali	hrib;	s	
kitajskojaponsko	besedo	“san”,	ki	po	predhodnem	
samoglasniku	postane	“zan”.	Osóre	prihaja	od	bese-
de	osóreru:	bati	se,	vzbujati	strah.	Menim,	da	sem	
nekoč	podrobno	opisal	ta	hrib,	a	še	zmeraj	–	kljub	
sončnemu	dnevu	–	ni	pravega	veselja	v	zraku.	Na	
eni	strani	hriba	se	razteza	nekakšno	močvirje,	zme-
raj	zavito	v	sive	in	sivočrne	megle,	ki	se	na	videz	
ne	premikajo	nikamor.	Hrib	 je	ena	sama	žalostna	
vzpetina,	surovo	zrahljana,	tako	da	lahko	nekaj	ši-
rokih	šotorov	zavlada	v	prostoru.	Vstopim	v	enega.	
Stenske	preproge	v	pisanih	barvah	delajo	notranjost	
domačo;	morda	je	na	koncu	šotora	nekakšen	oltar	s	
sliko	na	njem,	a	je	predaleč	da	bi	lahko	razločeval.	
Nočem	naprej,	 ker	 je	 pred	mano	 starejša	gospa,	
ki	v	otroško	razumljivi	 japonščini	govori	z	umrlim	
otrokom.	Šotori	so	namreč	postavljeni	prav	za	to,	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega pod knjigami spečega misijonskega cekarja

POD CV ETOČIMI JAPONSKIMI ČEŠNJAMI
IN ČISTO OB MORJU
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da	poklicno	usposobljeni	mediji	–	navadno	starejše,	
velikokrat	v	ta	namen	vzgojene	žene	–	stopijo	v	stik	
z	otroki,	žrtvami	nasilno	pretrgane	nosečnosti	ali	pa	
drugače	–	na	primer	zaradi	bolezni	ali	avtomobilskih	
nezgod	–	zgodaj	oropanih	življenja.	Pred	menoj	me-
dij	govori	z	duhom	dečka,	ki	ga	je	povozil	avtomobil:	
»Oče	in	mama	te	pozdravljata;	ali	ti,	dragec,	česa	
manjka?	Povej	nam,	če	ti	je	mogoče,	da	ti	pomaga-
mo;	veš,	oče	je	dobil	novo,	boljšo	službo,	in	mami	

pomaga	v	tvojem	otroškem	vrtcu;	kmalu	boš	dobil	
sestrico.	Oj,	Naómičan	 (“čan”	na	koncu	 imena	 je	
japonski	ljubkovalni	naziv	za	majhne	otroke),	dobro	
se	imej	...«
Tiho	grem	iz	paviljona	in	mislim	na	našega	ljubega	

Gospoda,	ki	je	dal	svoje	življenje	za	nebeško	srečo	
tudi	tako	ali	drugače	ubitih	otrok,	med	njimi	onih	v	
Betlehemu.

Kot Luksemburžan sem v prvih osemnajstih letih svojega življenja 
poznal le enega predsednika vlade: Jeana-Clauda Junckerja, trenutnega 
predsednika Evropske Komisije. Ravno zato vam lahko povem, da 
Junckerjeva jeza in ostrina ob izstopu Velike Britanije iz Evropske Unije 
nista vredni niti približno toliko medijske pozornosti, kot je dobivata.

Jean-Claude Juncker pooseblja vse, kar je narobe s politiko, kot jo 
poznamo. Kot študent prava, ki ni nikoli služboval kot pravnik, je postal 
tajnik velike, desnosredinske stranke (z enako ideološko usmeritvijo kot 
nemška kanclerka Angela Merkel), nato pa sta ga pod svoje okrilje vzela 
najprej bivši luksemburški premier, potem pa še nekdanji predsednik 
Evropske Komisije Jacques Santer. Juncker tako v državni upravi deluje 
že več kot trideset let. Ob tem je trenutni šef evropske izvršilne oblasti 
vedno bil – in še vedno je – neprekosljivo priljubljen v svoji domovini, 
majhnem Luksemburgu. Na primer, ko je v državi leta 2005 potekal 
refendum o evropski ustavi, je Juncker kampanjo gradil na svojem 
kultu osebnosti z grožnjo odstopa iz premierskega stolčka v primeru 
zmage nasprotne strani.

Čeprav se morda v drugih državah, kot je Velika Britanija, taka poteza 
sliši kot logičen odziv na poraz, pa so bili luksemburški volilci prestrašeni. 
Spraševali so se, le kaj bodo naredili, če Jucker odstopi. Takratni predsednik 
vlade jih je namreč uspel prepričati, da je veljava Luksemburga v svetu 
povezana neposredno z njim. Kot rezultat je tako več kot 56% volilcev na 
refendumu glasovalo v prid ratifikacije evropske ustave.

Spomnimo se tudi Junckerjevega dejanskega odstopa leta 2013 
ob obveščevalnem škandalu, v katerem je tajna služba znova in 
znova sistematično izvajala nezakonite operacije. Ne glede na to, 
da obveščevalci odgovarjajo le predsedniku vlade, Jucker nase ni 
prevzel nobene krivde. Ko so ga soočili s 140 strani dolgim poročilom 
o njegovih napakah in odgovornosti, ker ni posredoval, je ponovno 
izpostavil le svoje izjemne vodstvene sposobnosti. Kdo bi sploh slišal 
za Luksemburg, če ga ne bi vodil mogočni Juncker, je vprašal. Tako je 

namesto, da bi se lotil reševanja situacije doma, raje pobegnil iz države 
in obiskal svoje prijatelje v mednarodni skupnosti, da bi znova dokazal 
svojo pomembnost v Evropskem svetu. Saga se je končala, ko so se ga 
njegovi koalicijski partnerji, socialisti, končno naveličali in umazali 
Junckerjevo brezhibno kariero.

V Evropski Uniji velja nenapisano pravilo, da mora posameznik 
najprej izgubiti volitve, da lahko postane del Komisije, in trenutni 
predsednik je še en primer, ki to pravilo potrjuje. Juncker sicer leta 2013 
po svojem odstopu ni izgubil volitev – njegova stranka je prevladala 
z več kot tretjino glasov –, pač pa so z majhno večino koalicijo uspele 
sestaviti tri opozicijske stranke, kar je Junckerja in njegovo Krščansko-
socialno-ljudsko stranko odstranilo iz oblasti. Ne glede na vse to, pa bi 
se Junckerjevo imenovanje na mesto predsednika Evropske Komisije 
zgodilo v vsakem primeru.

Večno zastraševanja o tem, kaj se bo zgodilo Združenemu kraljestvu, 
če se odloči zapustiti Evropsko unijo, je pri britanskih volilcih naletelo 
na gluha ušesa (prav tako se do danes številni napovedani črni scenariji 
tudi niso udejanili). Večina jih je komaj vedela, kdo Juncker sploh je; bivši 
luksemburški premier se ni zavedal, da je njegov proevropski vpliv zunaj 
Luksemburga minimalen. Politična realnost je z veliko prevlado pokon-
čala Junckerjev idealizem. Enako se bo zgodilo tudi med pogajanji med 
novo britansko vlado, ko bosta nemški Volkswagen in belgijska Stella 
Artois želela ostati na britanskem trgu. Tokrat se Juncker ne pogaja 
z volilnim telesom, ki šteje 300.000 ljudi, ampak s petim največjim 
gospodarstvom na svetu.

Trenutni predsednik Evropske Komisije je mojster pretvarjanja; 
želi si, da bi ga javnost enačila z Jeanom Monnetom ali Robertom 
Schumanom. Bolj kot karkoli drugega pa si želi stari model Evropske 
unije in prepričan je, da bo to dosegel z zastreševalnimi pristopi, ki jih 
je uporabljal v Luksemburgu.

Realnost mu bo ponovno pokazala, da živi v zmoti.

Pravijo, da riba pri glavi smrdi. Kar zadeva Slovenijo smrdi pri glavi – v Bruslju – in pri truplu – doma. Vzrok smradu je popisal Luksemburžan 
Bill Wirtz pod naslovom ”Primer Juncker: v Evropski uniji se na oblast povzpnejo najslabši”. Velja tudi za Slovenijo, vsaj za večino vlad leve usmeritve.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

RIBA PRI G LAVI SMRDI
V BRUSLJU IN DOMA
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Kučanov forum oživlja političnega mrtveca: Luzer št. 1 Türk predava 
Forumu 21 o delovanju Združenih narodov

Višek sprenevedanja: Danilo Türk je govoril članom Kučanovega 
Foruma 21 na temo Svet in njegove krize, dejansko pa je večino 
svojega govora namenil delovanju Združenih narodov. Še toliko bolj je 
to groteskno zato, ker se še vsi dobro spominjamo njegovega lanskega 
poraza, ko je kandidiral za generalnega sekretarja OZN in pogorel na 
celi črti.

Očitno pa je, da se njegove neuspešne kandidature sramujemo 
bolj Slovenci, kot pa Danilo Türk osebno. Na srečanju v okviru Foruma 
21 – prostor so imeli rezerviran kar na Jankovićevem Magistratu – je 

uvodoma najprej spregovoril Milan Kučan, ki je izpostavil, da je bil Türk 
kot veleposlanik Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov 
(OZN) vključen v številna reševanja kriz, ki so pretresale svet, zato bo 
na tem srečanju govoril iz svojih izkušenj in tudi skozi perspektivo OZN 
(krajše Združenih narodov).

Novinar izkoristil priložnost in “dal na mizo” ves svoj ego
Ravno toliko, kot “obujanje političnega mrtveca” Danila Türka, pa je 

bil to šov povezovalca večera Ervina Milharčiča Hladnika, saj je govoril in 
se hvalil skoraj več kot Türk. Novinar je dejal, »če rečem, da bi rad pisal 
o ZN, moji uredniki zavijajo z očmi,« nato pa se pohvalil, kako je v New 
Yorku intervjuval Türka, ki je bil takrat eden od najtesnejših sodelavcev 

Pa to ni edini poskus oživljanja mrliča. To poskuša tudi “veliki duhovnik Kajfa” slovenskih komunistov Milan Kučan, kot je to popisala Marjanca 
Scheicher prav tako na spletni strani Nova24TV pod naslovom “Oživljanje mrliča”.

Včeraj so na levici dosegli nemogoče. Obudili so mrliča! Kdo je 
ta Frankensteinova pošast, se boste vprašali. Nihče drug kot davno 
pokopana Liberalna demokracija Slovenije – LDS. Pod vodstvom 
Antona Anderliča, znanega nasprotnika osamosvojitve, se bodo kot 
feniks dvignili iz pepela, saj neodločeni volivci zahtevajo spremembe.

»LDS je stranka s tradicijo, ki je v zlatem obdobju slovenskega razvoja 
in ustanovitve samostojne države opravila veliko delo,« je dejal Anderlič, 
ki v stranko tako močno verjame, da na prihajajočem kongresu ne bo 
kandidiral za predsednika stranke. Kar pa se tiče Anderličevih trditev, 
se lahko LDS-u zahvalimo za odtekanje denarja v tujino, neizpeljano 
tranzicijo in predvsem za nasprotovanje samostojnosti Slovenije s strani 
njenih članov.

Anderlič pravi, da je čas, da po fiasku levice volimo levico
»Dovolj časa je minilo od zadnjih državnozborskih in lokalnih volitev, 

da lahko vsak sam preveri, ali je bila odločitev na volitvah prava ali ne. 
Jasno pa je, da mnogi, ki so mislili, da bo drugače, sedaj verjamejo v to, 
da bi bilo treba narediti nekaj, kar bi vrnilo zaupanje državljanov,« je 
poudaril Anderlič. Očitno misli, da je Cerar desničar. Čimprej mu je treba 
sporočiti, da je vlada leva in da ljudje ne bodo v upanju na boljše čase spet 
volili levice. In to levice, ki je Slovenijo pahnila nazaj v čase totalitarizma.

Anderlič je še dejal, da so pobudo za srečanje dali mladinci. Člane 
so seznanili s stanjem stranke in se pogovorili o kongresu, ki bo v 
aprilu letošnjega leta. Uvodno besedo je imel Jože Mencinger, velik 
zagovornik socialističnega modela kapitalizma. Govoril je o svojih 
videnjih upravljanja države in o univerzalnem temeljnem dohodku, 
svetem gralu levice, ki bi še bolj obremenil poštene delovne ljudi v 

zasebnem sektorju.
Na srečanju so predstavili tudi novo zasnovo stranke. Obdržala bo 

sedanje potrebe LDS, osnovnih izhodišč stranke pa ne bodo spreminjali. 
Kaj je tu novega? Gre še za eno reciklažo že davno povožene politične 
grupacije levice. Novega ne bo nič, le prodali bodo kot alternativo. A 
poglejte si to retoriko. Anderlič je dejal, da bodo na kongresu imenovali 
“novo” vodstvo z “novimi obrazi”. Se vam sliši kaj znano? Zares, PS in 
SMC so bile stranke novih obrazov. Vse, kar je bilo na njih novega, pa je 
bil osel, ki je nasedel, da bo novi obraz levice.

Je levica res tako na koncu?
Če je LDS rešilna bilka slovenske levice, potem lahko razgradnjo 

levih monopolov pričakujemo v kratkem. Očitno je nepogrešljivi stroj 
komunizma nehal delovati. Ljudje vidijo resne probleme v svetu in ne 
nasedajo več “novim obrazom”. Omrežje Milana Kučana krvavo potrebuje 
milijone iz drugega tira, saj so dna skled že polizana. Že Miro Cerar je bil 
strel v koleno levici. SD ostaja na 5 odstotkih, DeSUS-u pada podpora, 
Združena Levica se bo požrla od znotraj. Očitno so na levici res tako 
obupani, da so iz naftalina potegnili LDS.

Seveda bo ta strančica deležna polne podpore slovenskih main 
stream medijev, ki bodo polni novic v stilu “Vrnitev odpisanih”, “Al-
ternativa za Slovenijo”, “Zlati časi vladavine LDS”. Takšne in podobne 
bedarije bomo brali v prihodnosti, če bo ideja o mesijah iz LDS resno 
zaživela. Sicer pa imajo pri LDS-u močan kader. STA je izpostavil nekaj 
vidnih članov stranke. Uspeli so našteti celo dva. To sta Jožef Školč in 
Aleš Gulič. Bog nam pomagaj, če bo ta Frankensteinova pošat ugledala 
luč dneva in dejansko dobila medijski prostor.

Da je Kristus obujal mrtve je znano iz evangelijev. Marsikdo pa ne ve, da ni bil prvi, saj je to že stoletja pred njim storil prerok Elija vsaj v enem primeru. 
In verjetno bi se med življenjepisi svetnikov našlo še kako poročilo o tem, vendar nisem šel gledat. Ampak da znajo to tudi slovenski komunisti, pa do 
zdaj nismo vedeli. Znajo? No, morda samo poskušajo. Tole je poročilo, ki ga je objavil Aleksandr Rant na spletnem portalu Nova24TV pod naslovom 
“Slovenski levici je uspel čudež – mrliča so obudili od mrtvih!”

Žal pa samo Junckerjev odstop s trenutnega položaja, kot ga zahteva 
češki zunanji minister, ne bi niti približno rešil osnovnega problema 
koncentracije moči v Evropski uniji. Moč veliko pogosteje pokvari dobre 
ljudi, kot pa privablja slabe. Friedrich Hayek je nekoč dejal: »Tisti, ki 

nimajo vesti in zadržkov, so na dobri poti do uspeha.« Te besede bolje 
kot karkoli opišejo to burko, v kateri so upokojeni politični veljaki z 
oblasti držav članic izstreljeni na najvišje položaje v Evropski uniji. Če 
kaj, Jean-Claude ni bolezen, pač pa simptom. Prava bolezen je moč.
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Že znani rek pravi: “Fašisti prihodnosti se bodo imenovali antifašisti.” 
In ta rek, ne glede na to, kdo ga je izjavil, danes drži. Primerjav med 
deklariranimi antifašističnimi združenji (recimo Antifa) in dejanskimi 
fašističnimi in nacističnimi organizacijami je ogromno. Prav tako pa je 
postal problem črnski rasizem, ki se kaže v   raznih supremacističnih 
črnskih gibanjih po svetu in predvsem v ZDA.

Moje videnje obeh pojavov bom opisal v nadaljevanju, a naj najprej 
naslovim najbolj osnovno bedarijo, ki jo bodo pod tem člankom pisali 
levičarji. Nekateri bodo trdili, da levi fašizem ne obstaja in da je to 
oksimoron. A če se deklarirani levičarji začnejo obnašati kot fašisti, 
uporabljajo njihove pristope, govorijo kot Hitler in Goebbels, ustrahujejo 
ljudi in organizirajo svoje ljudi kot SS in SA, kaj je to drugega kot nacizem 
in fašizem, le da ga izvajajo levičarji?

Levičarski nacisti in fašisti so v porastu
Danes živimo v svetu, kjer so vloge obrnjene, retorika obrnjena. 

Tisti, ki prakticirajo fašizem in nacizem, se razglašajo za antifašiste in 
borce za svobodo. Primerov za to trditev pa je nič koliko. Naj se najprej 
ozremo v zgodovino in pogledamo, kako je delovala SA, zloglasna 
nacistična organizacija. Organizirane skupine moških so hodile naokoli, 
terorizirale jude in tiste, ki jim niso bili pogodu. Moteče posameznike so 
obiskovali na domu in jim grozili, preprečevali so predavanja judovskim 
profesorjem, blokirali vhode v stavbo, prirejali so srečanja in pohode 
in množične demonstracije na ulicah mest. Obešali so in zažigali lutke 
politikov, ki se niso strinjali z njihovim mnenjem.

Sedaj pa se ozrimo v sedanjost. Vam je zgoraj opisano kaj znano? Se 
morda sliši podobno temu, kar so počeli Študentska Iskra, mariborski 
vstajniki, vseslovenski vstajniki, Združena levica? Ni samo podobno, 
ampak identično. Mariborski vstajniki (deklarirani levičarji in antifašisti) 
so hodili od vrat do vrat mariborskih svetnikov in jim pri vhodu lastnega 
doma grozili. V Ljubljani so vseslovenski vstajniki (deklarirani levičarji 
in antifašisti) javno izobešali lutke politikov desnice in jih zažigali. 
Vstajniki so tudi paradirali po Ljubljani, ovirali promet, zažigali letake 

na Banki Slovenije in vzklikali parole, koga je treba ubiti in zakaj. Vdrli 
so na Filozofsko fakulteto (tudi deklarirani antifašisti pod vodstvom 
poslanca ZL Mihe Kordiša) in prekinili izobraževalni proces zato, da so 
lahko obračunavali z desnico. Organizirane in zamaskirane tolpe teh 
levičarskih norcev so prišle na Kotnikovo (ob protestu proti migrantom 
in za njih), pripravljene na spopad, oborožene s količki za pretepanje in 
celo s katano. Vedno so glasni, nasilni in nekompromisni. 

Že če imate polovico možganov, boste hitro ugotovili, da gre pri 
slovenskih levičarjih za anarhističen element v družbi, ki ruši in ruši 
in nato poskuša na pogorišču zgraditi svoj avtoritarni raj. Ne gre za 
spremembe ali za reforme. Kje pa. Novodobni fašisti krvavo potrebujejo 
pogorišče, da lahko potem gradijo in iščejo domače izdajalce. Če mislite, 
da to ni tako, naj vas samo spomnim na interni dokument Nemške 
Antife. V njem je vodstvo zapisalo, da morajo požgati čim več azilnih 
domov in nanje napisati desničarske parole. To so počeli tudi nacisti. 
Požgali so judovsko trgovino in nanjo napisali komunistične parole, ker 
so si želeli znebiti komunistov.

Slovenski levičarji, kot nam jasno kažejo primeri, so postali 
reinkarnacija nacističnih in fašističnih skupin. Imajo enake cilje, enak 
način dela in enako retoriko. Še program Združene Levice spominja na 
program NSDAP (Hitlerjeva stranka). Zato priporočam, da vsakič, ko 
se mirno borite za pravo stvar in se na vas vlije gnojnica neofašistov, 
preoblečenih v antifašiste, le mirno preštejete do 10 in greste naprej. 
Z njimi je dialog skoraj nemogoč, ker so brezkompromisni in ne bodo 
odnehali, dokler ne bodo stali na pogorišču, ki ga bodo naredili sami 
in za to okrivili nekoga drugega. In danes bi bil skrajni čas, da začnemo 
“Smrt fašizmu!” vpiti desničarji, ker nas bodo drugače levi fašisti 
pripeljali do samega dna. 

Supremacizem je zlo, ne glede na raso, spol ali vero
Naj napišem še stavek ali dva o črnskem rasizmu. Prvi problem je, ker 

je levičarska politično korektna logika opredelila rasizem kot enostranski 
pojav. Rasizem izvajajo belci nad vsemi ostalimi. Tako pravijo levičarji. A 

Kaj oziroma kdo je ta slovenska levica? V državnem zboru pod imenom Združena levica nastopajo tri stranke: Iniciativa za demokratični socializem, 
Stranka za trajnostni razvoj Slovenije in Demokratična stranka dela. Vsega skupaj imajo 6 poslancev. In nikar me ne vprašajte, kaj se ta Združena levica 
gre (razen da dela zgago in poskuša obujati mrliče). Tega ne vem, najbrž tudi oni ne. V bistvu so pa samo nekakšna izpostava slovenskih komunistov 
pod Kučanovim vodstvom, ki so levičarji v širšem, danes mednarodno vzeto dokaj negativnem pomenu besede. Kaj so v resnici je pa na Nova 24TV že 
pred časom popisal Aleksander Rant pod naslovom: “Slovenski levičarji so fašisti in nacisti v cesarjevih novih oblačilih”.

generalnega sekretarja Kofija Anana. Dodal je, da mu je Türk takrat dejal, 
da Združeni narodni niso bili ustanovljeni zato, da bi bili učinkoviti, saj 
se soočajo tudi s problemi, ki so nerešljivi.

Türk članom Foruma 21
razlagal besede nove ameriške veleposlanice pri OZN
Nato pa se je Türk v svojem govoru razgovoril o številnih vojnah, 

v katere je bila tako ali drugače vpletena tudi OZN, pozabil pa se ni 
obregniti niti ob izjavo nove veleposlanice ZDA pri OZN Nikki Haley, 
ki je dala jasno vedeti, da kdor podpira ZDA, bo imel tudi njihovo 
podporo. »Tako v notranji kot v mednarodni politiki velja to pravilo, to 
ni nič novega. Je pa ta izjava zaradi svoje nediplomatskosti razburila,« 
je povedal Türk.

Povezovalec Milharčič Hladnik pa je Türka povprašal tudi o 
stereotipu, ki pravi, da so Združeni narodi dobri, ostali svet pa zlo, na kar 
mu je slednji odgovoril: »ZN so odraz, so zrcalo sveta, v ZN se vidi svet. 
Zjutraj, ko sem prišel na delo v svojo pisarno, nisem vedel, s čim bom 
končal. Pri ZN se dobro vidi, kako se svet razvija in kaj se v njem dogaja.«

O tem, da ni šlo za nič drugega, kot le propagando Danila Türka, pa 
priča tudi to, kako je napeljeval vodo na svoj mlin in se hvalil z nekaterimi 
srečanji. Tako je, ko je govoril o vojni in vojaških operacijah v Libiji in 
Afganistanu, skoraj v istem dihu dejal: »Lahko bi vam pripovedoval, 
kako je izgledal moj pogovor s predsednikom Medvedjevom …« in 
na koncu le priznal, da ko ni bil več predsednik, »so bili moji pogovori 
bolj privatni in bolj občasni.«
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Pa to niti ni vse. O rdečih banditih, ki kradejo milijarde, o gnilem sodstvu, ki krši človekove pravice in podpira komunistično bando in še marsičem 
drugem pa v prihodnjih številkah. Slovenija je pač na najboljši poti, da bo pristala na dnu Evropske unije.

Levičarji, z Lukom Mescem in Miho Kordišem na čelu, v svojih 
promigrantskih stališčih kažejo veliko nedoslednosti, predvsem pa 
dvoličnosti.

Miha Kordiš (ZL) je konec preteklega tedna ob protestih proti 
noveli zakona o tujcih, na katerem so bili večinoma aktivisti Amnesty 
International in migranti, na facebooku zapisal takole: »Ravnokar pred 
DZ: akcija proti novemu Zakonu o tujcih, ker krši človekove pravice, 
mednarodne pogodbe in našo Ustavo.«

Če pustimo ob strani, da je nekemu uporabniku na vprašanje, kdo 
bo živel migrante, odgovoril, da bodo pač vzeli »kapitalu (…), pa bo 
za vse še preveč« (če nimaš, ukradeš, mar ne?), pozoren bralec ugotovi 
(in to ni zgolj Kordiševa posebnost), da je govor o človekovih pravicah 
na splošno. A ko je treba pojasniti, katere pravice konkretno so kršene 
in jih primerjaš z argumenti, je običajen odgovor: »No, tega nismo tako 
mislili.« Poudarek je kakopak na “tako”. No, če ne “tako”, kako pa potem?

No, pa jim pomagajmo. Levičarji se zavzemajo za sekularno državo, 
prezirajo Katoliško cerkev in se zgražajo, da imajo na zasebni šoli 
Alojzija Šuštarja verske predmete (Luka Mesec v Gorenjskem glasu 
in na facebooku), po drugi strani odpirajo meje za ljudi z globokim 
prepričanjem, da je edina prava kazen za nevernost smrt. Kričijo o 
enakopravnosti spolov, a podpirajo migracije iz držav, kjer z ženskami 
ravnajo kot s potepuškimi psi, kazen za prešuštvo je kamenjanje.

Levičarji pravijo, da imamo do migrantov predsodke zaradi nekaterih 
nezakonitih dejanj, kar ne velja za moške na stari celini, ki se morajo s 
samouničevanjem odkupiti za kolonialni čas svojih dedov. Zavzemajo se 
za pravice homoseksualcev, a vabijo kulturo, kjer je kazen za istospolne, 
če imajo srečo, bičanje, drugače jih običajno vržejo z visokih stavb.

Levičarji kot pravi krvodajalci rohnijo proti rasizmu in islamofobiji, 
a so v resnici samo proti Evropejcem in njihovi civilizaciji.

Če ob tem upoštevamo, da priljubljenost Cerarjeve lutkovne vlade, kot vseh tistih, ki te lutke vodijo, skratka vseh levičarjev, nezadržno pada, raste pa 
priljubljenost Janševe SDS, potem razumemo, da skuša levica natlačiti v Slovenijo kar se da migrantov, ki stanejo slovenske davkoplačevalce mesečno 
1.963 evrov na osebo (koliko je pa upokojencev, ki so vse življenje pošteno delali, pa morajo prebiti s 500 ali manj evri). Ti migranti predstavljajo za 
njih glasove na prihodnjih volitvah. Za Slovence jim ni mar, ampak le za to, da ostanjo pri koritu. Ni jim mar niti Evropa niti evropska civilizacija, kot je 
to zaspisal v Reporterju Jože Biščak pod naslovom “Dvolični levičarji rohnijo proti rasizmu, a so v resnici proti zahodni civilizaciji”.

to enostavno ni tako. V ZDA so časi rasne segregacije že zdavnaj minili in 
črnski prebivalci imajo enake pravice kot belski. A to ne ustavi določenih 
posameznikov, da z rasizmom opletajo vsepovsod.

Dober primer črnskega rasizma in idiotizma levičarjev je gibanje 
Black lives matter. Njihov cilj je opozoriti vlado na nasilje, ki ga policija 
izvaja nad črnskim prebivalstvom v ZDA. Do tu je vse lepo in prav. 
Problem pa je nastal že na soočenjih kandidatov za demokratsko 
predsedniško nominacijo. Vprašanje se je glasilo: “Do black lives matter 
or do all lives matter (So pomembna življenja črncev ali so pomembna 
vsa življenja)?” Hillary Clinton je brez obotavljanja odgovorila, da so 
pomembna črnska življenja. Senator, ki pa je trdil, da so pomembna 
vsa življenja, je bil izžvižgan s strani gledalcev debate.

Vidite hipokrizijo in rasizem? Ne? Naj razložim. Ob primerjavi črnih 
življenj in vseh življenj je že vsakemu bebcu jasno, da so v vsa življenja 
vključena tudi črnska. Vsem razen samooklicanim liberalcem, levičarjem 
in demokratom. Občinstvo pa je izjavo, da so pomembna vsa življenja, 
izžvižgalo, češ da je rasistična. Resnica pa je, da je izjava “Vsa življenja so 
pomembna” najmanj rasistična izjava, izjava “Črna življenja so pomembna” 
pa je rasistična, saj s tem sporočate belcem, azijcem in vsem ostalim, da so 
pomembni samo črnci. In ta idiotizem politične korektnosti gre tako daleč, 
da ljudem sploh ne moreš dopovedati, kako zelo so zavedeni.

Če črnci mučijo belca, to ni rasizem,
če policija ustreli kriminalca, pa je?
Pred dnevi smo lahko vsi spremljali novico, kako so štirje črnci mučili 

mentalno prizadetega belca in ga celo prisilili, da je pil urin iz školjke. 
Je bil to rasizem? Dominantni mediji pravijo, da ne. Videli smo črnska 

gibanja, kako napadajo Donalda Trumpa, da je rasist, čeprav ni nikoli 
izjavil ničesar rasističnega. Ob tej priložnosti se bo s strani levičarjev 
spet vsulo: »Rekel je, da so Mehičani posiljevalci in kriminalci.« In na tej 
točki vprašam: »Kje tu vidite rasizem?« Rekel je Mehičani, ne mestici, 
belci, črnci. Ni govoril o rasi, ampak o naciji.

Trump tudi ni nikoli govoril o črncih kot o problemu. Celo pozval 
je črnske prebivalce, ki po osmih letih črnega predsednika še vedno 
živijo v getih, naj volijo zanj, da bo poskrbel za njihove soseske. In 
kaj so rekli levičarji? Da je rasist, ker misli, da črnske skupnosti rabijo 
pomoč. Vidite, dragi bralci, kako se paradigme obračajo. Tudi ko policija 
ustreli črnskega kriminalca, levičarji tulijo, da gre za rasizem. Ne gre za 
rasizem, statistično je več kriminala v črnskih skupnostih, zato je tudi 
več črncev, ki umrejo v obračunih s policijo. Tudi beli kriminalci so padli 
pod policijskimi streli, pa ni nihče na veliko razglašal, da gre za rasizem, 
samo zato, ker je streljal črni policist.

Še večji problem pa nastane, ko se črnski rasizem prenese v sodne 
dvorane. Primer rasističnega črnega sodnika je Olu Stevens, ki je 
črnemu vlomilcu v stanovanje bele družine, čeprav ga je ta izropal, dal 
le pogojno kazen. Družino, ki je bila žrtev ropa, pa je označil za rasiste 
samo zato, ker je oče povedal, da se hči vse od ropa naprej boji črnih 
moških. Seveda je pri normalnih ljudeh logičen sklep, da se hči pač boji 
črnih ljudi, ker jim je eden od njih razdejal hišo. A sodnik jih je javno 
označil za rasiste, storilca pa odpravil z minimalno kaznijo. Seveda je 
rasizem problem ne glede na to, kdo ga izvaja in nad kom, a nehajmo 
si že zatiskati oči, da črni rasizem ne obstaja. Obstaja in zaradi politično 
korektnih fanatikov postaja vse hujši.
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

2. V TIBERIJO
nadaljevanje

Kratkemu	mraku	 sledi	 hitro	 temna	 noč.	 Cesta	
vodi	navzdol.	Vozimo	pa	se	še	precej	dolgo,	preden	
dospemo	pred	črno,	staro	zidovje.	Neznosna	vročina	
nas	tare,	zdi	se,	da	smo	prišli	pred	zakurjeno	peč.	
Skozi	razdrta	vrata	zavijemo	med	nizke	hišice.	To	je	
mesto	Tiberija	ali	Tabarije	ob	Galilejskem	morju	–	
208	metrov	pod	morsko	gladino.	V	snažnem	hotelu	
gospoda	Grossmanna	najdemo	prijetno	zavetišče,	
kjer	se,	kolikor	je	bilo	pri	vročini	mogoče,	odpočije-
mo	od	lepe,	a	tudi	precej	utrudljive	vožnje.	Pasjega	
lajanja	sicer	ni	ne	konca	ne	kraja	in	tudi	hudi	komarji	
začnejo	s	svojo	peklensko	godbo	na	uho.	A	kaj	se	boš	
zmenil	za	to,	ko	prenočuješ	tukaj	–	ob	Galilejskem	
morju,	Genezareškem	jezeru.

3. OB GALILEJSKEM MORJU
nedelja, dne 13. velikega travna

Dan	pred	našim	prihodom	je	bil	v	Jordanski	dolini	
vroč	 veter	 iz	 puščave.	Že	 tako	 precejšna	 vročina	
ob	morju	se	je	podvojila	in	dasi	sem	bil	vročine	že	
dobro	vajen,	me	je	soparica	hudo	mučila.	Gospod	
Grossmann	pa	nam	je	pri	večerji	zatrjeval,	da	bo	
drugi	dan	vročina	minila	in	tako	je	tudi	bilo.
Nočni	počitek	je	bil	precej	klavrn.	Kljub	temu	smo	

vsi	hitro	pokonci	in	židane	volje.
Takoj	grem	na	verando	našega	hotela,	da	se	v	

jutranjem	zraku	malo	okrepčam.
Prišli	smo	v	temni	noči,	ko	se	ni	moglo	nič	več	

razločevati.	Sedaj	pa	žari	na	sinjem	nebu	zlato	sonce	
in	jezero	se	razprostira	z	vso	svojo	krasno	okolico	v	
tem	sončnem	svitu	pred	mojimi	očmi.

O	divni	kraj,	o	jezero	Gospodovo,	kdo	bi	ne	ljubil	
tvoje	lepote?	Kdo	bi	se	ob	tvojih	bregovih	ne	radoval,	
ko	je	vendar	ob	tebi	tako	rad	bival	Odrešenik	sam?
Čudno	izgleda	zidovje	večinoma	prav	ličnih	hiš.	

Sprva	mislim,	da	je	vročina	kamenje	tako	osmodila;	
zidovje	 je	 namreč	 čisto	 črno.	A	 temu	 je	 vzrok	 le	

črni	kamen.	V	sončnem	blišču	je	zatemnelost	tem	
značilnejša.
Ravno	pred	menoj	 je	 turška	mošeja	 z	visokim	

stolpom	 in	 tik	stolpa	vitka	palma.	Ne	vem,	ali	 so	
muslimani	obliko	svojih	stolpov	povzeli	po	palmi.	Mi-
naret	in	palma,	torej	stvor	prirode	in	človeške	roke,	
tvorita	skupino,	kakršnih	ima	božji	svet	le	malo.	Sko-
raj	ni	mošeje,	kjer	bi	ne	bila	tik	nje	vsaj	ena	palma.	
V	vsem	mestu	je	kakih	dvajset	palm.	Ta	kraljevska	
drevesa	se	mi	nikjer	niso	zdela	tako	krasna	kakor	
ravno	tu,	na	brega	tega	prelepega	jezera.

Tam	na	bregu,	 tik	 jezerea	 je	 stolpič	 s	 križem;	
iz	 line	doni	glas	zvončka.	To	je	cerkvica	 in	precej	
obsežno	poslopje	frančiškanskega	gostišča.	Tja	se	
podam,	da	opravim	sveto	mašo,	saj	je	nedelja.
V	prostornem	 in	 jako	 ličnem	gostišču	 je	 ravno	

majhna	karavana	romarjev,	ki	se	odpravlja	proti	Da-
masku.	Mnogokrat	sem	opazoval	karavane	iz	raznih	
evropskih	držav	in	iz	Amerike.	Zelo	me	je	zanimala	
obleka	romarjev.	Da	bi	jim	ne	škodovalo	podnebje,	
navlečejo	 nase	 vse	mogoče	 reči.	 Pri	 tem	 izgleda	
marsikdo	kakor	pravcata	maškara.	Ves	čas	svojega	
bivanja	v	Egiptu	in	v	Sveti	deželi	sem	bil	oblečen	
tako,	kakor	doma.	Proti	večeru	je	potreben	površ-
nik,	zoper	sončne	žarke	bel	plašč	ali	dober	sončnik	
in	vrhu	tega	je	treba	še	glavo	in	tilnik	zavarovati	z	
ruto	ali	dobrim	klobukom.
Neki	gospod	s	Poljskega,	s	katerim	sem	dalj	časa	

popotoval,	je	imel	s	seboj	cele	zaboje	razne	oble-
ke	 in	mnogokrat	ni	vedel,	kaj	bi	oblekel,	 tako	da	
smo	končno	uganjali	z	njim	svoje	šale.	Edino,	kar	
marsikoga	izgovarja,	je	nevednost	in	še	neomejena	
prostost	v	noši.	Tu	se	ljudje	malo	zmenijo,	ako	je	
kdo	oblečen	tudi	le	–	napol!
Romarji	ravno	odhajajo	in	lična	cerkvica	je	prazna.	

Ko	dobim	dovoljenje	za	maševanje,	zazvoni	brat	in	
takoj	prihitita	dva	arabska	fanta	v	jako	čedni	obleki.
Čedne,	 snažne	 obleke	 človek	 na	 Jutrovem	ne	

najde	 povsod,	 a	 brez	 dvoma	 je	 kroj	 obleke	 lepši	

POPOTOVANJA

PO GALILEJI

Tiberija danes

Razvaline Kristusove Tiberije
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in	pripravnejši	od	našega	in	sicer	pri	moških	in	pri	
ženskah.	Jutrovec	je	v	svoji	narodni	noši	pravi	kralj,	
v	evropejski	pa	–	šema.

Ministranta	sta	v	rdečih	haljah	lepa	kot	dva	angela	
in	sta	se	pri	maši	tudi	tako	vedla.	Ko	se	obrnem	po	
cerkvi,	se	začudim,	da	je	toliko	ljudi	v	cerkvici,	ki	je	
bila	ravno	prej	prazna.
Ta	cerkvica	je	bila	zidana	leta	1864	in	stoji	prav	

ob	 bregu	 jezera.	 Posvečena	 je	 sv.	 Petru,	 prvaku	
apostolov,	ki	je	bil	ob	Galilejskem	jezeru	doma.
Kristus	 sicer	 tukaj	 v	 tem	mestu	bržkone	ni	 bil	

nikdar,	a	svetišče	so	postavili	v	to	mesto,	ker	je	dan-
danes	Tiberija	edino	mesto	ob	jezeru,	pri	spominih	
pa	tudi	ne	gre	za	kraj	in	čas,	ampak	za	skrivnost.
Sv.	Petru	na	čast	se	tukaj	vsak	dan	bere	sv.	maša,	

ki	se	drugje	bere	le	na	njegov	god.	Ker	je	moji	fari	
sv.	Peter	cerkveni	varuh,	sem	mu	sebe	in	svoje	prav	
posebno	priporočal.

Čudno.	Ta	mož	je	bil	prej	preprost	ribič,	služil	si	
je	kruh	s	svojo	ladjico	in	svojo	mrežo.	Dvignjen	je	
pa	bil	do	najvišje	časti,	za	namestnika	Božjega	na	
zemlji.	V	svojih	naslednikih	vlada	dandanes	nad	280	
milijoni	vernikov	na	vseh	koncih	sveta.	–	To	je	lov	
ribiča	ljudi,	kakršnega	more	dodeliti	le	Bog.	In	kakšni	
viharji	so	razsajali	na	tem	lovu	v	teku	devetnajstih	
stoletij!	A	ribičeve	ladjice	niso	potopili	ne	valovi	niti	
je	ni	razbil	vihar	in	lov	sv.	Petra	se	bo	nadaljeval	do	
konca	dni,	ko	bo	»en	hlev	in	en	pastir«.

Središče	 Petrovega	 kraljestva	 je	 sedaj	 njegov	
grob	v	Rimu,	a	njegova	domovina	je	tukaj	ob	tem	
jezeru.	Prav	umestno	se	mi	zdi,	da	so	tudi	v	tukajšnji	
cerkvici	postavili	posnetek	slavnega	bronastega	kipa	
v	Petrovi	cerkvi.	Pravili	so	mi,	da	je	Peter	na	dobrem	
glasu	še	danes	celo	pri	mohamedancih.
V	obednici	je	na	steni	lep	križev	pot	v	gotskem	

slogu,	katerega	je	profesor	Sepp	sicer	namenil	za	
cerkvico,	a	se	ni	ujemal	s	slogom	in	so	ga	dejali	sem.	
Ta	križev	pot	je	v	vsem	svetišču	največje	umetniške	
vrednosti.
Ko	 so	 frančiškani	 od	 paše	 dobili	 dovoljenje	 za	

zidanje	 svetišča,	 so	 se	 temu	uprli	 Judje.	Paša	pa	
je	dobro	vedel,	kakšni	zajci	so	sedanji	Abrahamovi	
sinovi	in	je	poslal	nad	2.000	Judov	–	šest	vojakov!	
Proti	tej	“armadi”	Judje	niso	upali	nič	storiti	in	tako	
se	je	cerkev	mirno	zidala.
Poglejmo	si	pa	še	nekoliko	mestece	in	njegovo	

zgodovino.

Mestece	 je	bilo	sezidano	ravno	ob	Kristusovem	
času.	Ko	je	on	v	okolici	deloval	in	učil,	se	je	najbolj	
razcvetalo.	 Oni	 Herodež,	 ki	 je	 umoril	 sv.	 Janeza	
Krstnika,	se	je	hotel	prikupiti	rimskemu	cesarju	Ti-
beriju.	Zato	je	sezidal	mesto	prav	po	poganski	šegi,	
postavil	gledališča,	dirkališča	in	podobno,	ter	obdal	
vse	s	čudovitim	sijajem.	Ponosni	Herodov	načrt	pa	ni	
imel	pravega	uspeha,	zakaj	mesto	je	bilo	sezidano	na	
grobišču	in	pravoverni	Judje	so	se	ga	ogibali.	Zveličar	
mestnega	praga	gotovo	ni	prestopil	in	sv.	evangelij	
omenja	samo	enkrat	in	še	to	le	mimogrede	ime	Tibe-
rias.	Herod	je	moral	ljudi	prisiliti,	da	so	se	naselili	v	
mestu	in	večina	prebivalcev	je	bila	navadna	sodrga.
Zdaj	je	konec	vsega	sijaja	in	vsega	ponosa.	Močno	

obzidje,	krasna	vrata,	ceste,	trgi,	gledališča,	dirkali
šča,	palače	–	vse	je	izginilo	do	malih	ostankov.	Edino	
le	 začrnela	 trdnjavica	 z	 razpokanim	 zidovjem	 zre	
kakor	jastreb	na	skromne	ostanke	nekdanje	veličine.
Dandanes	šteje	mesto	okoli	4.000	prebivalcev.	Že	

prvi	pogled	na	ljudi	priča,	da	to	niso	ne	muslimani	
ne	kristjani,	ampak	večinoma,	nad	3.000	namreč,	
Judje.	Nekdaj	nečisto	mesto,	kamor	ni	hotel	noben	
pravi	Jud,	je	postalo	po	razdejanju	Jeruzalema	(l.	
70)	 judovska	visoka	šola	 in	najslavnejši	 rabini	ali	
razlagalci	talmuda,	judovskega	ustnega	izročila,	so	
tukaj	pokopani.

Galilejski ribiči

Cerkev Sv. Petra

Frančiškanski samostan
Sv. Petra



Ker	sem	imel	čas	in	sem	radoveden	kakor	ženske,	
sem	šel	malo	po	ozkih	ulicah.	A	kljub	svoji	 rado-
vednosti	nisem	šel	predaleč.	Zakaj	obrazi	poljskih,	
ruskih,	španski,	afriških	in	sam	Bog	ve	še	kakšnih	
Židov	niso	bili	posebno	prijazni	in	so	nekako	postrani	
gledali	 obleko	 katoliškega	 duhovnika.	 Kljub	 temu	
pa	me	je	nekaj	poljskih	Judov	v	dolgih	kaftanih	in	s	
kosmatimi	kučmami	pozdravilo	nemško.	Večinoma	
so	reveži,	kakor	kaže	tudi	njih	obleka	in	živijo	od	
milodarov	iz	Evrope.
Prav	pristno	židovske	obraze	imajo	Španci.	Kakor	

se	ne	more	 zatreti	 židovska	narodnost,	 tako	 tudi	
ne	židovski	obraz.	Židinje	imajo	izredno	belo,	než-
no	polt,	katere	se	ne	prime	nobeno	sonce.	Dasi	so	
Arabci	tukaj	zaradi	vročine	skoraj	črni,	so	Judje	beli	
in	rdeči	ko	mleko	in	kri.
Dolgo	 se	mi	 ni	 ljubilo	 hoditi	 po	mestu,	 zakaj	

nesnaga,	smrad	in	nered	so	v	teh	ozkih	ulicah	ne-
znosni	in	prav	umevno	je,	da	morajo	v	teh	brlogih	
biti	golazni	celi	regimenti.	Arabci	pravijo,	da	kraljuje	
v	Tiberiji	kralj	vseh	–	bolh.
Prav	živo	si	predstavljam,	kako	je	moralo	izgledati	

tukaj	ob	času	kolere,	katera	je	pred	tremi	leti	obis-
kala	posebno	Tiberijo.	Zanesli	so	jo	sem	letoviščarji,	
ki	so	se	prišli	kopat	v	bližnje	toplice.
Jutrovec	je	otrok,	ki	izgubi	glavo,	kadar	mu	preti	

nevarnost.	V	vsakdanjem	življenju	je	brezskrben	in	
živi	tja	v	en	dan,	ne	meneč	se	mnogo	za	negotovo	
prihodnost;	 a	 kadar	 preti	 življenju	 nevarnost,	 se	
prikaže	 njegova	 nesamostojna,	 otroška	 narava.	
Takrat	popusti	vse	in	toži	kakor	dete,	ki	je	v	tem-
nem	gozdu	izgubilo	svojo	mamo	in	zdaj	ne	ve	kam.	
Posebno	se	kaže	ta	nemožatost	pri	skrivnih,	kužnih	
boleznih,	kakršna	je	kolera,	pred	katero	imajo	vsi	
Jutrovci	silen	strah.

Naš	gospodar,	gospod	Grossmann,	nam	je	pri-
povedoval,	 kako	 je	 kolera	morila	 in	 kakšen	 obup	
je	vladal	v	mestu.	Ljudje	niso	niti	več	pokopavali	
mrličev,	ampak	so	poleg	njih	stokali,	tožili,	jokali	in	
–	pričakovali,	kdaj	bo	tudi	njih	zgrabila	bleda	žena.	
Da	se	je	pri	takem	ravnanju	bolezen	še	bolj	širila,	
je	umevno,	in	turška	vlada	je	morala	pokazati	vso	
svojo	brezobzirnost,	da	se	kolera	ni	razširila	tudi	v	
druge	kraje.	V	velikem	krogu	je	bilo	mesto	obda-
no	z	vojaškimi	stražami,	ki	niso	nikogar	pustile	ne	

noter	ne	vun.	To	je	trajalo	tri	mesece	in	ljudem	je	
jelo	zmanjkovati	živeža.	Ko	bi	kolera	končno	ne	bila	
pojenjala,	bi	bilo	pomrlo	vse	prebivalstvo.
Gostilničar,	 ki	 je	 bil	 sam	v	 obkoljenem	mestu,	

se	 je	 s	 strahom	spominjal	groznih	dni,	 ko	 je	noč	
in	dan	donel	po	ozkih	ulicah	obupen	jok	in	stok	in	
pretresljivo	zdihovanje.	In	treba	je	slišati	na	lastna	
ušesa	to	zdihovanje	Jutrovcev,	ki	stare	tudi	hladne-
mu	Evropejcu	srce.

Ko	smo	se	vozili	iz	Port	Saida	proti	Jafi	in	je	raz-
sajal	hud	vihar,	sem	slišal	zdihovati	mohamedance,	
ki	 so	 neprestano	 klicali	 svoj	 »Alah,	 Alah!«	 in	 ob	
tempeljskem	zidovju	v	Jeruzalemu	sem	čul	jok	Ju-
dov.	To	je	jok	in	zdihovanje,	kakršnega	je	zmožen	le	
otrok,	a	pretresljiv	je,	ker	je	neskaljen	izraz	žalujoče	
človeške	duše.
Iz	ozkih	ulic	me	sili	vun	na	prosto.	Grem	skozi	

mestna	 vrata	 na	 porušeno	 zidovje	 stare	mestne	
trdnjave.	Tu	se	usedem	in	zrem	kakor	zamaknjen	
na	mesto	in	na	rajsko	okolico.
Sončni	žarki	žgejo	 izsušena	skalnata	 tla,	da	 je	

zemlja	razbeljena	kakor	veliko	ognjišče.	Od	vročine	
se	potim	po	vsem	životu,	a	ne	zmenim	se	za	to	malo	
neprijetnost.	Saj	me	odškoduje	lepi	razgled.
Polagoma	 začne	 pihljati	 sem	od	morske	 strani	

prijetna	sapica,	ki	ublaži	prehudo	vročino.	Zrem	na	
mesto	in	na	črno	zidovje.	Z	morskim	vetrom	pa	gre	
moje	oko	tja	čez	temnomodro	vodno	gladino	na	se-
verno	stran,	kjer	se	v	temnih	obrisih	vidijo	bregovi	
in	nad	njimi	v	sončnih	žarkih	se	lesketajoči	holmi.
In	zakaj	se	je	moje	oko	obračalo	na	ono	stran	in	

so	moje	misli	romale	na	tiste	bregove	in	na	bleščeče	
višine?
Povedal	sem	že,	da	je	bila	Tiberija	zidana	na	me-

stu	starega	grobišča,	torej	Judom	nečistega	kraja,	
in	da	zaradi	 tega	Božji	Zveličar	ni	prestopil	praga	
tega	mesta.	A	tam	na	severni	strani,	tam	so	cvetela	
nekdaj	njegova	mesta,	tam	so	kraji,	ki	so	zrli	njego-
ve	neštevilne	čudeže,	tam	je	bival.	On	sam	najrajši,	
tam	je	z	njegovimi	stopinjami	posvečena	vsaka	ped	
zemlje,	zato	je	vleklo	tja	moje	oko	in	je	po	onih	krajih	
zahrepenelo	moje	srce.	Saj	je	On	sonce	naših	duš.	
K	Njemu	se	obračajo	naša	srca,	kakor	sučejo	tudi	
rožice	svoje	pisane	glavice	proti	sončnemu	svitu.

Magdala –
kraj Magdalene

Stara trdnjava v Tiberiji
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BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI FEBRUARJA 2017

Prvič	je	pri	17	letih,	medtem	ko	je	bral	Jezusov	
Govor	na	gori,	slišal	glas,	ki	mu	je	govoril:	»Jaz	sem	
Tisti,	ki	ga	iščeš	od	otroštva«.	Te	besede	so	ga	spre-
mljale	več	kot	20	let,	do	spreobrnjenja	h	krščanstvu	
leta	1967.	Zgodovina	Pandita	Dharam	Prakash	Shat-
ma,	bramana,	edinega	sina	dveh	herojev	 indijske	
neodvisnosti,	rojen	v	zaporu	in	zrasel	pod	zaščitni-
ško	roko	Mahatma	Ghandija,	 je	pot	vere,	ki	ga	je	
primorala,	da	je	sledil	Kristusovim	stopinjam,	“luči”,	
ki	zmaga	“temo”,	njega,	ki	“nas	osvobodi	grehov”.
»Nekega	večera	1954,	ko	sem	bil	še	študent,«	

pripoveduje,	»sem	naletel	na	neko	angleško	bese-
dilo,	ki	je	prinašalo	Govor	na	gori.	Prebral	sem	ga	v	
enem	dihu.	Navdihoval	je	življenje	in	delo	Ghandija	
in	vsega	gibanja	za	indijsko	neodvisnost.	To	je	bil	
prelomen	trenutek:	nenadoma	sem	zaslišal	glas,	ki	
mi	je	govoril:	‘Jaz	sem	Tisti,	ki	ga	iščeš	od	otroštva’,	
in	moje	srce	je	naenkrat	občutilo	mir…«
Pripoveduje,	da	je	večkrat	bral	Govor	z	molitvijo	na	

ustnicah	in	z	občutkom	neke	navzočnosti	okoli	sebe:	
»Bog,	mi	lahko	odgovoriš?«	se	je	vpraševal.	»Ali	si?«
Pandit	Dharam	Prakash	Sharma	je	bil	rojen	23.	

decembra	1937	v	zaporu	v	Fatepurju	v	državi	Utar	
Pradesh	kot	edini	sin	enega	najvažnejših	verskih	vo-
diteljev	iz	Pushkarja	v	Rajastanu,	ki	je	sveto	mesto	
za	hindujce	in	cilj	neprestanih	romanj.	Njegov	oče	
Pandit	Sohan	Lal	Sharma	in	mati	Gyaneshwary	Devi	
sta	osebnosti	v	prvi	vrsti	gibanja	za	neodvisnost	in	
sta	bila	večkrat	zaprta.
Petleten	je	bil	sprejet	v	ashram	v	Panavarju	blizu	

Nagpurja	in	je	rasel	pod	ljubečim	in	pozornim	vod-
stvom	Mahatma	Ghandija.	Dharam	je	naredil	briljant
no	filmsko	kariero,	potem	je	prešel	v	podjetništvo,	
nazadnje	pa	je	bil	imenovan	v	parlament:	od	1969	
do	1973	je	bil	njegov	sedež	v	Rajya Sabha,	indijskem	
senatu.	Dal	 je	 odpoved	 1.	 januarja	 1977,	 potem	
ko	 je	 sprejel	 krščanstvo,	 kljub	 pritiskom	 takratne	
premierke	Indire	Ghandi.	V	letih	zapora	se	je	bivša	

premierka	obrnila	prav	na	Dharama	in	ga	prosila,	naj	
“prosi	Boga”	za	njeno	osvoboditev.
Pot,	ki	je	peljala	Pandita	Dharam	Prakash	Sharma	

do	spreobrnjenja,	pričuje	o	globokem	raziskovanju,	
ki	se	je	začelo	v	rosni	mladosti	in	je	prišlo	do	izpol-
nitve	šele	pri	odraslem.	Ko	je	prebral	Jezusov	Govor	
na	gori,	se	je	obrnil	na	svojega	profesorja	angleščine,	
ki	pa	ni	znal	zadostiti	njegovi	žeji	po	raziskovanju.	
Potem	je	naletel	na	nekega	duhovnika	italijanskega	
izvora,	ki	pa	je	zahteval	spreobrnjenje	in	krst,	preden	
bi	odgovoril	na	njegova	vprašanja.
Dharam	 pa	 še	 ni	 bil	 pripravljen	 pristopiti	 h	

krščanstvu,	ker	je	mešal	vero	in	angleške	okupatorje,	
ki	so	bili	vir	trpljenja	in	bolečin	za	družino.	»Sovražim	
misel,	da	bi	postal	kristjan,«	je	odločno	zatrjeval,	
medtem	 ko	 je	 iskanje	 odgovora	 na	 srečanje	 z	
Jezusom	postajalo	vedno	močnejše.
Spreobrnjenje	h	krščanstvu	se	je	zgodilo	mnogo	let	

pozneje,	leta	1976,	ko	je	bil	na	diplomatskem	poslanstvu	
v	 državi	 Gujarat.	 Dharam	 sreča	 evangeljskega	
kristjana	Bakht	Singha	–	znanega	po	vsej	južni	Aziji		
in	je	znjim	preživel	osem	dni	v	poglabljanju	študija	
Svetega	pisma.	Krst	je	prejel	16.	maja	in	tako	zaključil	
pot	vere	»k	Bogu	in	njegovi	milosti«.
To	je	spreobrnjenje,	ki	je	ostalo	živo	tudi	v	zakonu	

–	Dharam	se	je	oženil	s	kristjanko	–	in	ki	je	že	prile-
tne	starše	spravilo	do	posnemanja	sinovega	zgleda.	
Oče	Pandit	Sohan	Lal	Sharma	mi	je	deset	dni	pred	
smrtjo	izpovedal:	»Sin	moj,	deset	let	sem	opazoval	
tvoje	življenje,	spremembe	in	mir,	ki	si	ga	dosegel.	
Na	pravi	poti	si.	Tvoj	Bog	je	moj	Bog.«
Če	ga	kdo	vpraša,	kako	se	doseže	Moksha,	polno	

duhovno	uresničenje,	ki	v	hindujski	veri	vodi	v	osvo-
boditev	od	kroga	življenjesmrt,	odgovori:	»V	nekem	
trenutku	popolne	teme	se	je	prikazala	srebrna	luč	
na	nebu…	in	Najvišji	je	postal	človek	v	osebi	Jezusa	
Kristusa,…	da	bi	zdrobil	verige	greha	in	zmagal	nad	
smrtjo.«

iz misijonov
Nirmala Carvalho

BRAMA N JE NAŠEL KRISTUS A
»Jaz, braman in Ghandijev učenec, sem objel Kristusa, ‘luč, ki zmaguje temo’.«
Pandit Dharam Prakash Sharma je sin dveh herojev indijske neodvisnosti. Pri 17 letih je prebral Govor 

na gori, v katerem se je srečal s Kristusom. Po 20 letih raziskovanja, po karieri v filmu, v poslih in v politiki 
pride spreobrnjenje in krst. Samo Kristus »zdrobi verigo greha in zmaga nad smrtjo«.


